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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 

 

 

Της 28ης  Μαρτίου 2008 

 

 

Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος. 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη, 2. Σαμπάνης Μιχαήλ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ  2ο: Συμμετοχή αιρετών οργάνων στο 62ο Ετήσιο Συνέδριο της Παμμακεδονικής 

Ένωσης Αμερικής και τροποποίηση της αριθμ. 207/08 Α.Δ.Σ.    

 

ΘΕΜΑ  3ο: Συμμετοχή του Δήμου στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών.  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Συμμετοχή του Δήμου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.   

 

ΘΕΜΑ  5ο: Εξέταση πρακτικών επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων περιπτέρων.  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Λήψη αποφάσεων, αρχικής και οριστικής, για την ονοματοθεσία οδών και 

πλατειών.       

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί απαγορεύσεως Τσίρκο με ζώα μέσα στα 

Διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών.        

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ιδρύματος Μεσογειακής 

Συνεργασίας για αποστολή υλικού στην Λωρίδα της Γάζας.    

 

ΘΕΜΑ  9ο: Ψήφιση κανονισμών, ορισμός Δ/κών Συμβουλίων, επανασυγκροτήσεις κ.λ.π.  

Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας χώρου για μίσθωση 

Νηπιαγωγείου.   

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτων σε προβληματική περιοχή.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Ρύθμιση καταβολής οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές καθώς και πρόστιμα 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας άρθρο 26 Ν. 3649/2008.    

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση πρακτικών δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.    

 

ΘΕΜΑ  15ο: Διαγραφή χρημάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.     

 

ΘΕΜΑ  16ο: Τροποποίηση της αριθμ. 200/2004 Α.Δ.Ε. για εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων 

προς τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων.     

  
ΘΕΜΑ  17ο: Τροποποίηση της αριθμ. 216/2008 Α.Δ.Σ. (επιτροπή αυθαιρέτων). 

  

ΘΕΜΑ  18ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

                         

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση - ενημέρωση  επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 
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ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση μελετών των προμηθειών:  

                        α) χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας,  

                        β) ειδών διαγράμμισης,  

                        γ) ηλεκτρολογικού υλικού για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος πάρκου Εμ. Παπά  

και     

                        δ) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2007.    

 

ΘΕΜΑ 23ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.   

                           

ΘΕΜΑ  24ο: Παραχώρηση χώρου εντός Δημοτικού Πάρκου για την εγκατάσταση λυομένου 

παρεκκλησίου του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και ψήφιση πίστωσης λόγω 

ρυμοτομίας.   

                     
ΘΕΜΑ  26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.     

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση 

κτηνοτροφικών μονάδων στο Κτηνοτροφικό Πάρκο Δ.Δ. Ελαιώνα.   

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελέτης: ¨Δράσεις προβολής και δημοσιότητος του 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 

                

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελετών έργων παροχής υπηρεσιών και προϋπολογιστικών πινάκων.   

 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας και συνέχισης έργων.    

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων. 

 

ΘΕΜΑ  32ο:  Επέκταση - συμπλήρωση - μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

 

4η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  ... ανάδειξη του συμβουλίου των Νέων. Είμαστε υποχρεωμένοι να την 

κάνουμε δημόσια την κλήρωση. Έχω τους αριθμούς των υποψηφίων, οπότε το νούμερο το 

πρώτο το τακτικό μέλος θα το τραβήξει ο δήμαρχος, το δεύτερο τακτικό θα το τραβήξει ο κ. 

Αγγελίδης, ο κ. Μωυσιάδης το πρώτο αναπληρωματικό και ο κ. Σαουλίδης το δεύτερο 

αναπληρωματικό. 
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κ. Δήμαρχος:   85. 

κ. Αγγελίδης:  54. 

κ. Μωυσιάδης: 31. 

κ. Σαουλίδης:  49. 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, σήμερα το μεσημέρι ήρθε ένα έγγραφο από τον 

Πρόεδρο της ΚΕΔΚΕ κ. Κακλαμάνη, ο οποίος μας ενημερώνει ότι: 

 ¨Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ο κ. Αλογοσκούφης με επιστολή του προς 

την ΚΕΔΚΕ ζήτησε το χρονικό περιθώριο μιας εβδομάδας προκειμένου το γενικό λογιστήριο 

του Κράτους να επεξεργαστεί και να μας ανακοινώσει τις τελικές θέσεις του υπουργείου για 

την αντιμετώπιση των αυξημένων οικονομικών προβλημάτων της Τ.Α. Το Δ/κό Συμβούλιο 

της ΚΕΔΚΕ σε έκτακτη συνεδρίαση του, αφού εξέταση την κατάσταση όπως διαμορφώνεται 

σήμερα, αποφάσισε ομόφωνα να δεχτεί το αίτημα του υπουργού και να περιμένει μέχρι την 

Παρασκευή 4 Απριλίου για την οριστική απάντηση του. Ταυτόχρονα αποφάσισε να ζητήσει 

από όλους τους δήμους της χώρας να προχωρήσουν από την Δευτέρα 31 Μαρτίου στη 2η φάση 

των κινητοποιήσεων οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:  

Αναστολή άσκησης των ακολούθων κρατικών αρμοδιοτήτων: 1ον συντήρηση των οδών 

και των φρεατίων, 2ον διενέργεια πληστηριασμών στα Δ.Δ., 3ον επίδοση δικογράφων, 4ον 

αποστολή στοιχείων στην εθνική στατιστική υπηρεσία. 

Έκτακτες συνεδριάσεις Δ.Σ. και λήψη εξουσιοδοτικών αποφάσεων για την ... των 

κινητοποιήσεων.  

Γενικές συνελεύσεις των ΤΕΔΚ με θέμα την προετοιμασία και την συμμετοχή όλων 

των δήμων σε όλες τις φάσεις των κινητοποιήσεων.  

Επίδοση μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου ψηφισμάτων και του διοικητικού μας 

πλαισίου στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών της χώρας με ταυτόχρονη δημοσιότητα 

της επίδοσης και των αιτημάτων.  

Συνεντεύξεις σε όλα τα Μ.Μ.Ε., τοπικές εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, με 

στόχο την πλατεία ενημέρωση της κοινής γνώμης.  

Σας ενημερώνω ότι το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ θα συνέλθει εκ νέου την Τρίτη 8 

Απριλίου προκειμένου να αξιολογήσει τις προτάσεις του υπουργού. Στην περίπτωση που δεν 

ικανοποιηθούν τα οικονομικά αιτήματα, το Δ/κό Συμβούλιο θα επιβεβαιώσει την απόφαση του 

για κλείσιμο των δήμων στις 15 Απριλίου ημέρα Τρίτη, με ταυτόχρονη συγκέντρωση και 

διαμαρτυρία στην Αθήνα όλων των αιρετών της χώρας. Τέλος σας υπενθυμίζουμε την 

ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου μας αλλά και της πρόσφατης συνάντησης του Δ/κού 

Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ με όλες τις τοπικές ενώσεις στην Αθήνα πως καμιά συζήτηση δεν 

μπορεί να γίνει για την ειδική μεταρρύθμιση εάν προηγουμένως δεν επιλυθούν οριστικά τα 

τρέχοντα οικονομικά προβλήματα που απειλούν με κατάρρευση τους δήμους.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σε όλους ... της αγωνιστικής ενότητας και ... σε αυτή τη 

δύσκολη για το μέλλον και την πορεία του θεσμού φάση. Προς τούτο σας καλώ να 

συμπαραταχθείτε στο πλευρό της ΚΕΔΚΕ με την καθολική συμμετοχή σας στην δεύτερη αυτή 

φάση των κινητοποιήσεων να ενημερώσετε όλους τους πολίτες και να προετοιμαστείτε για το 

ενδεχόμενο συνέχισης του αγώνα. ... ο δήμος των Σερρών συμμετέχει στο σύστημα των 

κινητοποιήσεων της ΚΕΔΚΕ¨.  

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχει και μια άλλη επιστολή που περιγράφει ο κ. Πρόεδρος της 

ΚΕΔΚΕ ότι έχει συνάντηση με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ... υπογραμμίζει ότι 

η συνάντηση αυτή υπήρξε άκαρπη. Στη συνέχεια έχουμε αυτή την επιστολή και στα πλαίσια 

της συμφωνίας της  ομόφωνης απόφασης που έγινε από τη Γενική Συνέλευση στις 7,8 

Μαρτίου όλων των δημάρχων και των προέδρων των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και 

Κοινοτήτων και είχαμε συμφωνήσει και είχαμε δεσμευτεί ότι συμμετέχουμε και λαμβάνουμε 

μέρος  σε  όλες  τις  κινητοποιήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι υπήρξε η πορεία στις 13 Μαρτίου  
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στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μεταξύ 

των άλλων είναι και η απόφαση ότι εάν και εφόσον μέχρι τις 30/3 δεν υπάρξει αποτέλεσμα θα 

σταματήσουμε σε πρώτη φάση να παρέχουμε τις κρατικές μας υπηρεσίες που σας ανέγνωσε ο 

κ. Πρόεδρος. Και βεβαίως σήμερα πιστεύω ότι συμφωνείτε όλοι σας να θεωρηθεί η 

συνεδρίαση και για το θέμα αυτό και να εκδοθεί ένα ψήφισμα σχετικά με τα αιτήματα μας το 

οποίο ψήφισμα πρέπει να διαβιβαστεί στον Περιφερειάρχη και Γενικό Γραμματέα της δικής 

μας Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Το ψήφισμα αυτό πρέπει να το γράψουμε και 

μέχρι τις 4 Απριλίου αυτό το ψήφισμα θα πρέπει να το έχουμε καταθέσει. Και στις 31/3 πρέπει 

να σταματήσουμε να παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες και να διαβιβάζουμε τα δικόγραφα. 

Πιστεύω ότι συμφωνείτε. Να γίνει το ψήφισμα, να διαβιβαστεί στους αρχηγούς των 

συνδυασμών και εφόσον συμφωνείτε να διαβιβαστεί και να σταλεί στην Περιφέρεια.  

κ. Πρόεδρος:  Ένα άλλο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης αφορά την ¨Έγκριση 

πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου βαθμοφόρου της Ελληνικής Αστυνομίας εκ των 

εγγεγραμμένων στα Μητρώα Εφέδρων αυτής και εχόντων πριν από την απόλυση τους την 

ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου¨. Η επιλογή θα γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών με 

Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΑΣΕΠ και η διάρκεια θα είναι μέχρι 5 έτη.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό νομίζω ότι συμφωνούνε όλοι, τέλος Ιουνίου θα έχουμε στη 

διάθεση μας τους 15 δημοτικούς αστυνομικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε 

εκπαιδεύονται ... επικεφαλής όλης αυτής της διαδικασίας θα τεθεί ένας απόστρατος της 

Ελληνικής Αστυνομίας με Πανελλήνιο Διαγωνισμό και με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ.  

κ. Μωυσιάδης:  Πως προέκυψε έτσι ξαφνικά το κατ’ επείγον; 

κ. Δήμαρχος:  Τώρα ήρθε για να κερδίσουμε χρόνο. 

κ. Σωτηριάδης: Τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της επιλογής των 15 

της δημοτικής Αστυνομίας που ενέκρινε η Περιφέρεια και το φέρνουμε τώρα για να μην 

καθυστερούμε.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό μπορούσε να ξεκινήσει και προτού να έχει γίνει η επιλογή των 

15, κακώς καθυστέρησε και ήρθε ξαφνικά. Δεν έχουμε λόγο να πούμε όχι.  

κ. Δάγκος: Εγώ είμαι της άποψης ότι προτού να εξαγγείλουμε μέτρα και για το 

κυκλοφοριακό αλλά και για πολλά άλλα, εάν δεν υπάρχει αστυνόμευση θα αποτύχει 

οποιοδήποτε μέτρο και αν πάρουμε. Είδαμε για αυτούς τους 15 πόσος χρόνος πέρασε, εγώ 

κάνω μια πρόταση και αν θέλει να έρθει σε άλλο Δ.Σ. ότι οι 15 δημοτικοί αστυνομικοί που θα 

ρθούνε και θα ελέγξουν την κατάσταση στην πόλη, είναι πολύ λίγοι για την πόλη μας και με 

την προοπτική ότι η πόλη θα μεγαλώσει με τον νέο Καποδίστρια. Προτείνω από τώρα να 

ξεκινήσει η διαδικασία, να προστεθούν άλλοι 15 δημοτικοί αστυνομικοί γιατί όπου υπάρχουν 

δημοτικοί αστυνομικοί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Να το προτείνουμε σοβαρά. Όπου 

υπάρχουν δημοτικοί αστυνομικοί η πόλη πάει καλύτερα, τα χρήματα τους τα βγάζουν από τις 

παραβάσεις που γράφουν.  

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε από τις 24/3 με βάση του 48 του κανονισμού λειτουργίας μια 

επερώτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων η οποία λέει ως εξής: ¨Γιατί δεν 

υλοποιείται η απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. Σερρών στη συνεδρίαση του στις 23 Ιουλίου 2007 

σύμφωνα με την οποία αμφιδρομείται η οδός Μ. Αλεξάνδρου μέχρι την οδό Αρχ. Μακαρίου¨;  

κ. Δήμαρχος: Γιατί η Δ.Α. αντιμετωπίζει τις αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στο σύνολο τους και όχι αποσπασματικά. Διότι όπως καταλαβαίνετε αρχίζει από την 

μεθεπόμενη Δευτέρα ο δεύτερος κύκλος δημόσιας διαβούλευσης για τις αλλαγές οι οποίες 

είναι γνωστές, έχει κατατεθεί σχετικό υπόμνημα, έχει μοιραστεί και είναι γνωστό, όπου η 

απόφαση αυτή του Δ.Σ. που μνημονεύετε ισχύει και θα ισχύσει, αλλά θα εφαρμοστεί στο 

σύνολο της διότι αποτελεί ένα κομμάτι της πρωτεύουσας αρτηρίας με τη σύμφωνη γνώμη 

βέβαια της υπηρεσίας και του συγκοινωνιολόγου, και όχι αποσπασματικά, διότι θα είχαμε τα 

πισωγυρίσματα, αρκετά ταλαιπωρήσαμε με το κυκλοφοριακό το σύνολο της κοινωνίας μας και 
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αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή στο σύνολο της όταν θα διαμορφωθεί, θα 

αναπλαστεί και θα καταλήξουμε, μεταξύ όλων είναι και η αμφιδρόμηση της Μεγ. 

Αλεξάνδρου, στο ύψος από την Αγ. Σοφίας μέχρι περίπου της Αρχ. Μακαρίου. Η 

αντιμετώπιση θα γίνει συνολικά και όχι αποσπασματικά.  

κ. Αγγελίδης: Αγαπητοί συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε, είπατε 

προηγουμένως ότι δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά η απόφαση, μα αποσπασματικά 

αντιμετωπίζεται, εσείς την πήρατε την απόφαση, εσείς την φέρατε στο Δ.Σ. και πήρε το Δ.Σ. 

αποσπασματικά απόφαση για την αμφιδρόμηση της Μεγ. Αλεξάνδρου. Ισχύει αλλά εδώ και 

ένα χρόνο περίπου δεν υλοποιείται. Το επιχείρημα που προβάλλετε ότι συνολικά θα το δείτε 

και όχι αποσπασματικά, δεν ευσταθεί, διότι εσείς πήρατε αποσπασματικά την απόφαση και δεν 

την πήρατε ευθύς εξ αρχής συνολικά.  

Λοιπόν, όσον αφορά την διαβούλευση που επικαλείστε και εσείς αλλά άκουσα και στα 

Μ.Μ.Ε. και άλλους να την επικαλούνται, ότι άλλαξε ο νόμος και χρειάζεται διαβούλευση και 

γι’ αυτό δεν υλοποιείται ...  

κ. Πρόεδρος:  Ο νόμος δεν άλλαξε, ο ίδιος είναι. 

κ. Αγγελίδης: Κάτι τέτοια ακούστηκαν. Ο νόμος αυτός υπάρχει από το 2006 που 

μιλάει για διαβούλευση και τον ξέρατε αυτόν τον νόμο. Άλλωστε βάσει αυτού του νόμου, 

εσείς εγγράφως το καλοκαίρι του 2007 ζητήσατε διαβούλευση εγγράφως από όλους τους 

φορείς του δήμου και οι φορείς του δήμου ανταποκρίθηκαν εγγράφως σ’ αυτή τη διαβούλευση 

και κατέθεσαν τις προτάσεις τους. Οπότε το να επικαλείστε τον λόγο της διαβούλευσης, 

νομίζω ότι υποτιμάτε βάναυσα την νοημοσύνη των συμπολιτών μας και επιτέλους κ. Δήμαρχε 

μέχρι πότε θα κοροϊδεύετε τους Σερραίους. Δυστυχώς η Δ.Α. εμφανίζεται πελαγωμένη και 

αμήχανη, λόγω έλλειψης σχεδιασμού και προγραμματισμού με αποτέλεσμα να επικρατεί 

στασιμότητα σε όλους τους τομείς του δήμου. Και τελειώνοντας αυτό που θέλω να πω είναι 

ότι εγώ φοβάμαι ότι και αυτή η προεκλογική υπόσχεση για αμφιδρόμηση της οδού Μεγ. 

Αλεξάνδρου μέχρι την πλατεία Εμπορείου θα έχει την ατυχή κατάληξη των άλλων απατηλών 

προεκλογικών σας υποσχέσεων όπως για μείωση της τιμής του νερού και των τελών 

καθαριότητας στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών, για μείωση των τελών 

καθαριότητας στις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 άτομα, για 

καταβολή 50 Ευρώ μόνο το χρόνο για κατανάλωση νερού στους κατοίκους Επταμύλων, 

Οινούσας, Μετοχίου και Ξηροτόπου, για κατάργηση του φόρου 2%. Σας έχω πει ότι η αλήθεια 

ενοχλεί αλλά αυτά δεν τα λέγαμε εμείς, εσείς τα λέγατε.  

κ. Πρόεδρος:  Σύμφωνα με τον 48 επερώτηση σημαίνει γενικευμένη συζήτηση για το 

θέμα της επερώτησης.  

κ. Αγγελίδης:  Με αφορμή το θέμα αυτό σας υπενθυμίσαμε και κάποια άλλα.  

κ. Δήμαρχος: Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Το πρόγραμμα είναι πρόγραμμα 

4ετίας, όσον αφορά την αποσπασματικότητα θέλω να πω ότι στον νέο κύκλο της 

διαβούλευσης που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα και θα συνεχιστεί, περιλαμβάνεται η 

διεύρυνση του συστήματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, οι ποδηλατόδρομοι, οι 

πεζοδρομήσεις και όλα αυτά. Και άρα με σοβαρότητα στο σύνολο της η Δ.Α. θα συνεχίσει και 

δεν ξεχνά ποτέ τις υποσχέσεις της.  

κ. Σαουλίδης: Στο συγκεκριμένο θέμα θα θέλαμε να τονίσουμε και άλλη μια φορά ότι 

ήμασταν αντίθετοι στο να μονοδρομηθεί αυτός ο δρόμος εξαρχής είχαμε θέσει τα 

επιχειρήματα μας γιατί πιστεύουμε ότι είναι σημαντικός κεντρικός άξονας, είναι όπως είναι η 

Βενιζέλου, δεν είναι στενός δρόμος είναι δρόμος που βοηθάει την πόλη, αλλά γενικά η αλλαγή 

του κυκλοφοριακού έφερε αυτή την αλλαγή. Πιστεύουμε ότι όσον το δυνατόν γρηγορότερα 

κυρίως για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα η πόλη να επιστρέψουμε στην αμφίδρομη 

κίνηση.  

κ. Δήμαρχος: Μέχρι να κλείσει ο δεύτερος κύκλος της διαβούλευσης. 
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κ. Πρόεδρος:  Το σύνολο της διαβούλευσης θα σας δοθεί εγγράφως την Δευτέρα. 

Έχουμε την 2η επερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού λειτουργίας του 

Δ.Σ. από τον δημοτικό συνδυασμό ¨Όλοι Μαζί¨. ¨κ. Πρόεδρε πριν από ένα χρόνο και 

συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2007, το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ενοικίαση 

κατάλληλου χώρου γραφείων για την μεταστέγαση της υπηρεσίας της Πολεοδομίας του 

Δήμου. Σε σχετική προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού υποβλήθηκαν δυο προσφορές, τη μία 

προσφορά η Δημαρχιακή Επιτροπή την απέρριψε διότι ο προσφερόμενος χώρος δεν ήταν 

προσβάσιμος σε ΑΜΕΑ. Την άλλη όμως προσφορά την έκανε δεκτή, μολονότι ο 

προσφερόμενος χώρος ήταν χώρος κατοικιών και επομένως δεν επιτρεπόταν να 

χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων. Ρωτάμε λοιπόν τον κ. Δήμαρχο και τη 

Δημαρχιακή  

Επιτροπή, γιατί υπήρξε αυτή η μεροληπτική συμπεριφορά και πάρθηκε αυτή η παράνομη 

απόφαση; Στη συνέχεια εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2007 οικοδομική άδεια για την αλλαγή 

χρήσης του υπό ενοικίαση χώρου κατά παράκαμψη της παρ. 4 ... του ισχύοντος ... κανονισμού 

κλιμακοστάσιο με λοξές βαθμίδες. Ρωτάμε και πάλι τον κ. Δήμαρχο, γιατί εκδόθηκε παράνομα 

η άδεια αλλαγής χρήσης προκειμένου μάλιστα να στεγαστεί στον συγκεκριμένο παράνομα 

αδειοδοτημένο χώρο η Πολεοδομία που υποτίθεται ότι είναι και πρέπει να είναι ο 

θεματοφύλακας των πολεοδομικών διατάξεων¨;  

κ. Δήμαρχος:  Πρέπει να πούμε ότι όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίθηκαν και 

τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Είναι πολεοδομικό το θέμα και γι’ αυτό απαντάει ο 

προϊστάμενος της πολεοδομίας. Αν μας λέγαν ότι εκεί απαγορεύεται, στην Δημαρχιακή έπρεπε 

να υπάρχει εισήγηση και να πει ότι εκεί δεν μπορούν να γίνουν γραφεία γιατί είναι κατοικίες. 

Από τη στιγμή όμως που δεν υπήρξε τέτοια εισήγηση από πλευράς διοίκησης για ποιο λόγο;  

κ. Πρόεδρος:   Έχω ένα έγγραφο με ημερομηνία 27/3 από τον προϊστάμενο της 

υπηρεσίας, ¨Σας γνωρίζουμε ότι στην υπηρεσία μας κατατέθηκε από την κ. Ιλανίδου 

Χρυσούλα αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 1128/11-6-2007 και με συνημμένο φάκελο για 

έκδοση οικοδομικής άδειας ¨Αλλαγή χρήσης 5ου ορόφου  από κατοικία σε γραφεία σε 

υφιστάμενη 5όροφη οικοδομή με καταστήματα και υπόγειο στην οδό Πλαταιών αρ. 1 στο Ο.Π. 

6 της πόλης μας. Οικοδομική άδεια ύστερα από τον προβλεπόμενο έλεγχο εκδόθηκε στις 

4/10/2007 και έλαβε τον αριθμό 246. Όσον αφορά το κλιμακοστάσιο του ως άνω κτιρίου σας 

γνωρίζουμε ότι στο μεγαλύτερο μέρος του είναι κατοικίες, τρεις από τους συνολικά πέντε 

ορόφους του, ανήκει στην κατηγορία Α και σύμφωνα με τον πολεοδομικό κανονισμό 

επιτρέπονται οι κλίμακες με λοξές βαθμίδες τύπου 3 για κλιμακοστάσια πλάτους 1,20 και 

εφόσον εξασφαλίζονται ελάχιστο φάρδος βαθμίδας 0,25, μετρούμενο σε απόσταση 0,60 του 

μέτρου από την εσωτερική περίμετρο της σκάλας και ελάχιστο πλάτος βαθμίδας στην 

εσωτερική βαθμιφόρο 0,07 του μέτρου όπως αναφέρεται στην παρ. 1 4.1 του άρθρου 13 του 

κτιριοδομικού κανονισμού¨.  

Επειδή το θέμα είναι νομικό στην πρώτη παρατήρηση του, θέλω να τονίσω ότι το 

συμβόλαιο υπεγράφη στις 18/1/2007 και αν υπήρχε κάποιο νομικό κόλλημα τότε έπρεπε να 

ελεγχθεί. Αν υπήρχε πραγματικό κόλλημα έπρεπε να το δουν πιο μπροστά.  

Επίσης θέλω να σας διαβιβάσω έγγραφο, είχα την τεχνική έκθεση της Πολεοδομίας 

που αναφέρεται μόνο για ΑΜΕΑ, δεν είναι μόνο για ΑΜΕΑ, πήρε μια απόφαση έχοντας 

υπόψη όλα αυτά. Και επίσης ένα έγγραφο πάλι της υπηρεσίας της πολεοδομίας στις 

13/11/2006 που ζητούσατε μέσω του Γενικού Διευθυντού του Δήμου προσωπικά και τα ... των 

υπηρεσιών. Αναφέρει ότι εκτός του ότι χρειάζεται ένας πολιτικός μηχανικός ο οποίος πρέπει 

να ελέγχει τις οικοδομικές άδειες, σαν δεύτερο σκέλος στο αρχείο της υπηρεσίας μας των ετών 

1969-2003 βρίσκεται στο αμαξοστάσιο και στο 2003-2006 στο χώρο του Δημοτικού Μεγάρου.  
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Και οι δύο χώροι έχουν καλυφτεί τελείως με αποτέλεσμα μέσα στον χώρο που λειτουργεί η 

υπηρεσία μας οι φάκελοι των οικοδομικών αδειών να βρίσκονται στις σκάλες με 

καταστροφικές συνέπειες. Σας παρακαλούμε λοιπόν για όσο το δυνατό γρηγορότερη λύση των 

ανωτέρω προβλημάτων προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουργία της 

υπηρεσίας μας. Δηλαδή μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι είμαστε εν δυνάμει φορείς 

παρανομίας.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν να ξεκινήσω από το τελευταίο, λέει ότι υπήρχε απλούστατα 

ένα πρόβλημα χώρου, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπήρχε πρόβλημα χώρου θα κάνουμε και 

παρανομίες ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος και μπορούμε νόμιμα να λύσουμε το πρόβλημα 

μας.  

Καταρχήν κανείς δεν είπε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, επομένως το τελευταίο 

έγγραφο δεν προσφέρει τίποτα καινούργιο. Όλοι συμφωνούσαμε, απλούστατα είχαμε 

διαφορετική προσέγγιση. Για παράδειγμα λέγαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δικούς 

μας χώρους και δεν χρειάζεται να πάμε να νοικιάσουμε και μάλιστα σε μια κατάσταση που 

λέτε ότι δεν είναι η πιο ρόδινη η οικονομική. Αλλά εν πάση περιπτώσει πάρθηκε μια απόφαση 

να προχωρήσουμε σε ενοικίαση χώρου. Θα έλεγα ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε είχε και 

παραλείψεις αδιαμφισβήτητες που μπορούμε να τις δούμε και διαπιστώνεται από τα πρακτικά 

και από τις αποφάσεις της Δημαρχιακής στην προκειμένη προκήρυξη που δεν ήταν η πιο ορθή 

και από εκεί και πέρα υπήρχε μια απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης η οποία δεν ήταν 

νόμιμη, διότι λειτουργούσε μεροληπτικά και η επιτροπή κάνει μια εισήγηση και την απόφαση 

την παίρνει η Δημαρχιακή Επιτροπή. Η Δημαρχιακή Επιτροπή λοιπόν, οφείλει να ελέγξει και 

να δει τι ήρθε σαν εισήγηση και κατά πόσο ήταν σωστό. Για να δούμε λοιπόν τι συνέβει 

ακριβώς στο σκέλος της αξιολόγησης από την επιτροπή. Υπήρχε μια προκήρυξη η οποία έφερε 

κάποιους όρους οι οποίοι έπρεπε να είναι απαράβατοι. Όπως ένας όρος ήταν να υπάρχει 

προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ και πολύ σωστά είπε ¨απορρίπτω τη μία προσφορά διότι δεν 

υπάρχει προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ¨,  κατά τον ίδιο λόγο επειδή ήταν ο χώρος ο οποίος 

ζητούσαμε να νοικιάσουμε έπροκειτο να είναι χώρος γραφείων, έπρεπε να είναι χώρος 

γραφείων. Όταν λοιπόν ο προσφερόμενος χώρος δεν είναι χώρος γραφείων και είναι χώρος 

διαμερισμάτων.  

κ. Πρόεδρος:  Η σύμβαση στο άρθρο 2 δεν το λέει αυτό. Το προς μίσθωση ακίνητο 

πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης με δυνατότητα προσβασιμότητας ατόμων με 

αναπηρία.  

κ. Μωυσιάδης:  Λέει όμως ότι πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση άμεσα. Έτοιμο προς 

χρήση άμεσα δεν είναι όταν δεν έχει την κατάλληλη χρήση. Δεν είναι έτοιμο προς χρήση διότι 

δεν μπορεί να μπει κάποιος και να το χρησιμοποιήσει σαν γραφείο αφού είναι αδειοδοτημένο 

για να χρησιμοποιηθεί μόνο σαν κατοικία. Εάν ήταν έτσι τότε γιατί επί 4 μήνες μετά 

σταματήσαν από τις 5 Ιουνίου που είδαν ότι δεν παν βολικά τα πράγματα και στη Δημαρχιακή 

επιτροπή δεν πέρασε το θέμα, και αμέσως στις 11 Ιουνίου ήρθε η αίτηση για αλλαγή της 

χρήσης του ακινήτου; Και καθυστέρησε επί 4 μήνες και περιμέναμε τους 4 μήνες για να βγει η 

άδεια της αλλαγής της χρήσης και τότε συνέβησαν οι διαδικασίες, από τη στιγμή που 

διαπιστώθηκε ότι ο χώρος αυτός δεν ήταν χώρος γραφείων, αυτομάτως ήταν απορριπτέα η 

προσφορά. Διότι την ημέρα την οποία υπεβλήθη έπρεπε να είναι έτοιμος προς χρήση. Δεν 

ήταν έτοιμος προς χρήση διότι ήταν χώρος διαμερισμάτων. Είναι ξεκαθαρισμένο. Άλλο να 

ζητάς γραφεία και να σου δίνουν αποθήκη ή ποιμνιοστάσιο και άλλο να λες απλώς ότι ζητώ 

γραφεία, μου δίνουν γραφεία αλλά τα γραφεία δεν είναι κατάλληλα. Αν ήταν ένας να 

απορριφθεί αυτός που έπρεπε να απορριφθεί ήταν εκείνος που δεν προσέφερε καν γραφεία. Ο 

χώρος ο προσφέρθηκε δεν ήταν χώρος γραφείων. Αυτό είναι καραμπινάτη παρανομία και μη 

μου  πείτε  ότι  δεν το  γνωρίζατε.  Εάν  υποθέσουμε ότι δεν ήταν γνωστό, δεν ήταν δυνατόν να  
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μην ήταν γνωστό. Η επιτροπή που πήγε να κάνει την αξιολόγηση και να δει την 

καταλληλότητα, δεν μπήκε μέσα για να δει ότι οι χώροι αυτοί ήταν 5 studios τα οποία τι είχαν, 

είχαν έναν χώρο, ένα δωμάτιο που είχε μέσα μια κουζίνα και μια τουαλέτα. Ήταν χώροι 

γραφείων αυτοί; Καθαρά φαινόταν ότι ήταν χώρος να εξυπηρετηθούν κάποιοι φοιτητές. 

Πάρθηκε ένας χώρος που ήταν για κατοικία και για να χρησιμοποιηθεί σαν γραφείο. Αυτό 

ήταν παράνομο. 

Πάμε τώρα στο 2ο σκέλος, το 2ο σκέλος είναι η αδειοδότηση. Ο κτιριοδομικός 

κανονισμός δεν λέει πουθενά ότι πρέπει η αλλαγή της χρήσης να γίνεται μόνο όταν πάνω από 

το ¼ του όλου κτιρίου πρόκειται να πάρει την αλλαγή της χρήσης. Αυτό ισχύει για την 

πυροπροστασία, για την παθητική πυροπροστασία, μην μπερδεύουμε τον κανονισμό της 

παθητικής πυροπροστασίας με τον κτιριολογικό κανονισμό. Είναι εντελώς άσχετα πράγματα. 

Αυτό δεν έχει σχέση με την επιτροπή, έχει σχέση όμως με την λειτουργία του δήμου και με το 

πως ο κ. Δήμαρχος έχει ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και με το πως 

βγαίνουν οι άδειες και πολύ περισσότερο όταν η συγκεκριμένη άδεια από πίσω της έχει και 

κάποιες σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα μην παρεξηγηθεί, σε πρώτη φάση, το πρώτο σκέλος της 

είναι εντελώς καθαρό. Θέλουμε να στεγάσουμε την πολεοδομία, έχουμε έναν χώρο που 

θέλουμε να την δώσουμε, αν όμως αυτός δεν είναι κατάλληλος δεν μπορούμε με το ζόρι εμείς 

να παρανομήσουμε. Και ποιος να παρανομήσει; Η πολεοδομία που υποτίθεται ότι είναι αυτή 

που αποτελεί τον θεματοφύλακα της νομιμότητας στην κατασκευή των κτιρίων και στην 

λειτουργία και στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας των κτιρίων. Αυτή είναι εκείνη η οποία 

έρχεται να παρανομήσει; Αυτό είναι απαράδεκτο. 

κ. Δήμαρχος: Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ λέτε ότι η πολεοδομία έχει παρανομήσει.  

κ. Μωυσιάδης: 1ον η Δημαρχιακή Επιτροπή όταν πήρε την απόφαση ... 

κ. Δήμαρχος: ... 

κ. Μωυσιάδης: Το ότι ένας χώρος δεν είναι χώρος γραφείων, ότι δεν είναι γραφεία και 

είναι διαμερίσματα, χρειάζεται να είσαι τεχνικός για να το καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να 

τον χρησιμοποιήσεις;  

κ. Δήμαρχος: Εγώ από ότι ξέρω και οφείλω ως Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής 

να υπερασπιστώ και στα υπόλοιπα μέλη, εδώ έχω στα χέρια μου μια τεχνική έκθεση 

επιτροπής, η οποία λέει τα εξής και την οποία υπογράφουν συνάδελφοι σας μηχανικοί στο 

επάγγελμα.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν έχει αυτό σημασία, το ζήτημα είναι πως την υπογράψαν και γιατί 

την υπογράψαν.  

κ. Δήμαρχος: Χρήστος Τσαρουχάς Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναστάσιος 

Αλεξανδρίδης Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δημήτριος Πολιτίδης Δομικών Έργων, Αθανάσιος 

Αμπατζής Δομικών Έργων, τι λέει, ¨Στα πλαίσια της διακήρυξης που έκανε ο δήμος για την 

μεταφορά της πολεοδομίας σε νέα γραφεία, αποτελούμενη από τον Αντιδήμαρχο Αντώνη 

Αναστασιάδη και το δημοτικό σύμβουλο κ. Στέργιο Γαλάνη  και με τη συνδρομή των 4 

υπαλλήλων της υπηρεσίας τεχνικών, άπαντες μετέβη επί τόπου στα δύο ακίνητα που δόθηκαν 

προσφορές και διαπιστώθηκαν τα εξής:  

Το πρώτο ακίνητο, είναι δυσπρόσιτο στους πολίτες γιατί βρίσκεται στο πίσω μέρος της 

οικοδομής στον ακάλυπτο χώρο αυτής και με είσοδο από στοά. 2ον δεν είναι προσβάσιμος ... 

κ. Μωυσιάδης: Δεν μας απασχολούν αυτά. Εγώ δεν λέω γιατί απορρίψαν αυτή την 

προσφορά. Εγώ λέω γιατί κάναν δεκτή την άλλη. 

κ. Δήμαρχος:  Για το 2ο ακίνητο το οποίο συζητούμε λέει, πληροί όλες τις 

προδιαγραφές της διακήρυξης με γραφεία ευάερα, ευήλια, προδιαγραφές με άτομα με ειδικές 

ανάγκες, με χώρους υγιεινής σε κάθε γραφείο και η κατασκευή του είναι πρόσφατη ενώ το 

άλλο είναι παλιό και συνεπώς έχει υποτυπώδη μόνωση και όλα αυτά. Απορρίπτει τη μία 

προσφορά  και  λέει  για  την  άλλη  χαρακτηριστικά  ότι  πληροί  όλες  τις  προδιαγραφές   της 
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διακήρυξης και βάση αυτής την έκθεσης των τεχνικών οδηγήθηκε στην απόφαση της η 

Δημαρχιακή επιτροπή. Απλά είναι τα πράγματα και σήμερα απορώ γιατί το φέρνετε σαν θέμα.  

κ. Μωυσιάδης: Ευχαριστώ που το είπατε έτσι γιατί με διευκολύνετε πάρα πολύ. 

κ. Δάγκος: κ. Συνάδελφε, εμένα με εκπλήσσουν τα αντανακλαστικά σας. Λέτε ότι η 

Δημαρχιακή επιτροπή παρανόμησε. Εσείς παρανομήσατε από δόλο γιατί ενώ ξέρατε ότι είναι 

παράνομη η απόφαση, δεν ενημερώσατε ως συνάδελφος ως ωφείλατε. Εμείς εάν 

παρανομήσαμε, μέσα σε εισαγωγικά γιατί δεν παρανομήσαμε, παρανομήσαμε γιατί είχαμε τα 

στοιχεία όλα που συνηγορούσαν σ’ αυτή την απόφαση που πήραμε. Εσείς μας αφήσατε από 

δόλο να παρανομήσουμε, αν παρανομήσαμε, για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπόθεση. 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια και την συμπεριφορά σας.  

κ. Γαλάνης: Επειδή ήμουν παρών στην επιτροπή, καταρχήν νομίζω ότι ο κ. Δάγκος 

κάνει λάθος, ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στην επιτροπή στην οποία είμαστε εγώ και ο κ. 

Αναστασιάδης, γιατί μετά ήρθε το θέμα στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Όσον αφορά την δική 

μου παρουσία σ’ αυτή την επιτροπή, ναι μεν εμφανίστηκα και στα δύο αυτά κτίρια και τα είδα, 

αλλά από εκεί και πέρα πήρα μια σαφή πολιτική θέση, αυτή που είχα εκφράσει και στο Δ.Σ. 

ότι τουλάχιστον η δική μας η παράταξη, δεν επιθυμεί σε καμιά  περίπτωση να ξοδέψει ο δήμος 

ούτε μισό Ευρώ για να μισθώσει ο δήμος κάποιο άλλο ακίνητο πέρα από το να εκμεταλλευτεί 

χώρους οι οποίοι ανήκουν στην κυριότητα του δήμου, αυτή ήταν τουλάχιστον η δική μου η 

θέση, καταγεγραμμένη και στα πρακτικά της επιτροπής. Τώρα ποια θέση πήραν τα άλλα μέλη 

της επιτροπής, είναι εδώ.  

κ. Αγγελίδης:  Γιατί στις τηλεοράσεις κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι και ο Γαλάνης 

συμφώνησε.  

κ. Αναστασιάδης: Βεβαίως συμφώνησε. Εκείνη την μέρα συμφώνησες.  

κ. Γαλάνης: Τι λέτε κ. Αναστασιάδη;  

κ. Αναστασιάδης: Υπάρχουν μάρτυρες.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε υπάρχει πρακτικό, παρακαλώ να με προστατέψετε.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γαλάνη και άλλη φορά είχαμε συμφωνήσει για τον κ. 

Χατζηιλανίδη και ενώ είπατε εσείς 1000 δρχ. το μέτρο μετά πήγατε στις 10.000, μετά από ένα 

μήνα.  

κ. Γαλάνης: Σας αφήνω να εκτεθείτε από μόνος σας κ. Αναστασιάδη. Παρακαλώ κ. 

Πρόεδρε το πρακτικό. Να διαβαστεί το πρακτικό. Η επίσημη πολιτική θέση της παράταξης 

μου είναι εκεί και η θέση που εξέφρασα στο Δ.Σ. εγώ ο ίδιος. Αφήστε αυτές τις τακτικές. Κ. 

Πρόεδρε παρακαλώ να διαβαστεί το πρακτικό. Να αφήσουμε τα λόγια του αέρα και να δούμε 

τι έχει καταγραφεί επισήμως.  

κ. Αγγελίδης: Για την αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί δεν μπορεί να λέγονται ότι 

να ναι στα Μ.Μ.Ε. Να διαβαστεί εδώ και τώρα το πρακτικό αυτό.  

κ. Αναστασιάδης: Είχαμε πάει ακόμα μια επιτροπή για τον χώρο ενός χωραφιού ... 

(αλλαγή πλευράς) ...  

κ. Πρόεδρος:  ... υπάρχει ένα πρακτικό το οποίο το υπογράφουν 4 μηχανικοί της 

πολεοδομίας ... 

κ. Γαλάνης: Για το πρακτικό της επιτροπής κ. Πρόεδρε, για την επιλογή του ακινήτου.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό είναι ένα πρακτικό έκθεσης που το υπογράφουν δυο μηχανικοί της 

πολεοδομίας ... 

κ. Αγγελίδης: Άλλο λέμε, στην επιτροπή που είναι ο κ. Αναστασιάδης, εκείνο 

διάβασε.  

κ. Αναστασιάδης: Υπάρχουν μάρτυρες.  

κ. Γαλάνης: Αυτά τα τερτίπια και αυτές οι τακτικές όχι σε μένα. Έχεις κάνει 

παρανομίες ουκ ολίγες.  

κ. Αγγελίδης: Θα διαβάσεις το πρακτικό επιτέλους;  
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κ. Πρόεδρος:  Δεν το έχω.  

κ. Γαλάνης: Καλά, καταγράφονται επίσημα οι θέσεις των συμβούλων σ’ αυτό το Δ.Σ. 

ή ο κ. Αναστασιάδης λέει ότι θέλει; Ανήκουστα είναι αυτά που λες. Έχεις αλλάξει απόφαση 

100 φορές.  

κ. Αναστασιάδης: Μιλάμε για το άρθρο 13 όπου εκεί στην παρ. 4.1 δίνει το δικαίωμα 

σε πλάτος 1,20 και ύψος βαθμίδος από 18 σε 13 σύμφωνα με τον κανονισμό μπορεί να 

λειτουργήσει και είναι νόμιμα καθ’ όλα. Προσπαθεί να παραπλανήσει το Δ.Σ. λέγοντας ότι να 

‘ναι. Είναι κρίμα που κατηγοράει την Τ.Υ. της πολεοδομίας που είναι άριστοι επιστήμονες και 

γνώστες, είναι ντροπή να κατηγορήσει τη Δημαρχιακή Επιτροπή. Υπάρχει το άρθρο 13 που 

εκεί σαφώς ορίζει τα κλιμακοστάσια άρθρο 1 για βαθμίδα Α, Β και Γ, λέει ακριβώς τις 

διαστάσεις. Αυτά που λέει είναι όλα αναληθή. Όπως και να είναι το πράγμα, έγινε 

αναθεώρηση κανονικά, έγινε αλλαγή χρήσεως και όλα είναι πέρα για πέρα νόμιμα, τίποτα δεν 

είναι παράνομο. Αυτό γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού. Θα ήθελα να παρακαλέσω το ... του 

Προεδρείου, να έρθει ένα ειδικό θέμα για τα πράγματα που έχει κάνει ο Δήμαρχος ο 

προηγούμενος και να δούμε τι είναι παράνομο και τι νόμιμο. Διότι αυτό είναι πέρα για πέρα 

νόμιμο, σύμφωνα με το άρθρο 13 στην παρ. 4.1.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν για να ξεκινήσω, αν και δεν είναι δικό μου θέμα, επειδή 

ετέθη, για τον κ. Γαλάνη, βλέπω εδώ πέρα το πρακτικό της Δημαρχιακής επιτροπής στις 12 

Αυγούστου το οποίο γράφει ... 

κ. Αναστασιάδης: Αυτό είναι μετέπειτα. 

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Γαλάνης δεν είναι στην Δημαρχιακή.   

κ. Μωυσιάδης: Αφήστε με να διαβάσω για να καταλάβετε σε τι αναφέρομαι. Και λέει 

εδώ στο πρακτικό, ότι υπάρχει μια εισήγηση του τμήματος προσόδων που αναφέρει όλο το 

ιστορικό. Στο ιστορικό λοιπόν λέει ότι η επιτροπή της αξιολόγησης αφού έλαβε τις προσφορές 

και κατόπιν εντολής του κ. Δημάρχου με αριθμ. Πρωτ. 23154/8-5-2007, πραγματοποίησε 

επιτόπια έρευνα όπως άλλωστε ορίζει και η απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής για την 

καταλληλότητα των ακινήτων. Στην συνέχεια η επιτροπή συνέταξε πρακτικό και στη συνέχεια 

λέει ¨ο δε δημοτικός σύμβουλος Στέργιος Γαλάνης διαφώνησε για την μίσθωση οποιουδήποτε 

ακινήτου προς αποφυγή της δαπάνης του ενοικίου¨. Ανέφερε δε ότι είναι σύμφωνος με την 

μετεγκατάσταση κ.λ.π.  

κ. Δήμαρχος: Ο κ. Γαλάνης είναι μέλος μιας επιτροπής αξιολόγησης κάποιας 

προσφοράς. Είναι μέλος μιας επιτροπής με συγκεκριμένο θέμα για εξέταση. Πάνω σ’ αυτό δεν 

τοποθετήθηκε.  

κ. Αναστασιάδης: Για την καταλληλότητα μιλάμε.  

κ. Αγγελίδης: Δεν θέλω κανένα είπε.  

κ. Γαλάνης: Είμαι μέλος της επιτροπής κ. Δήμαρχε. 

κ. Δήμαρχος: Σαν μέλος της επιτροπής, δεν είχατε άποψη για τα ακίνητα; Γιατί δεν 

την καταθέσατε;  

κ. Γαλάνης: Την κατέθεσα, αυτή ήταν η άποψη μου.  

κ. Αγγελίδης: Στο Ορφανοτροφείο, αυτή ήταν η άποψη του. 

κ. Δήμαρχος: Αυτό ήταν εκτός αντικειμένου της επιτροπής στην οποία συμμετέχετε.  

κ. Γαλάνης: Τα απέρριψα και τα δύο ως ακατάλληλα. 

κ. Δάγκος: Για το Ορφανοτροφείο έπρεπε να πάρουμε 260.000 για να κάνουμε εκείνο, 

να πάρουμε χρήματα άλλης υπηρεσίας για να δώσουμε σε μια υπηρεσία που έχει έσοδα.  

κ. Μωυσιάδης: Θέλετε να πάμε σε άλλη κουβέντα, να αλλάξουμε τη συζήτηση; 

Είπατε ότι η ιδιοκτησία εκείνη είναι του οργανισμού.  

κ. Δάγκος: κ. Συνάδελφε πριν να γίνεις δήμαρχος ήσουν μηχανικός που εργαζόσουν σ’ 

αυτόν τον χώρο, έγινες δήμαρχος, ήξερες την κατάσταση και αδιαφόρησες, σήμερα λέει ο 

κόσμος  και  οι  υπάλληλοι  ότι ¨ίδωμεν  το  φως  το  αληθινό¨  και  είμαστε  σε  ένα  χώρο  που  
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μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Παραπάνω τι θέλετε; Αναλγησία δείξατε 4 χρόνια.  

κ. Μωυσιάδης:  Θα τοποθετηθώ απαντώντας στον κ. Δάγκο πρώτα και μετά θα πάω 

στον κ. Δήμαρχο. Όσον αφορά την αδιαφορία, εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει, είχαμε συγκεκριμένο 

πρόγραμμα και είχαμε πει ότι ο δήμος να μεταστεγαστεί στο σύνολο του εκεί που ήταν το 

παλιό Ορφανοτροφείο στη Βενιζέλου. Είχαμε αναθέσει μάλιστα σε συγκεκριμένη μηχανικό, 

υπάλληλο του δήμου και έκανε τα προσχέδια της όποιας διαμόρφωσης χρειαζόταν για να 

στεγαστεί όλος ο δήμος εκεί πέρα. Δεν αδιαφορήσαμε επομένως αλλά είχαμε συγκεκριμένο 

πρόγραμμα.  

Τώρα όσον αφορά το γιατί ήρθε τώρα το θέμα. Διότι εμείς που είμαστε έξω δεν έχουμε 

άμεσα την πληροφόρηση. Αλλά εκείνοι οι οποίοι είχαν την υπόθεση, είχαν την πληροφόρηση 

και ξέραν κάποια πράγματα που τα μάθαμε εμείς εκ των υστέρων. Δηλαδή, εμείς δεν 

γνωρίζαμε ότι το κτίριο εκείνο είναι κτίριο κατοικιών και όχι γραφεία. Από τη στιγμή που 

ακούγαμε ότι θα νοικιαστούν γραφεία, λέγαμε ότι είνα κτίριο γραφείων. Αυτό όμως δεν ίσχυε 

ούτε με την επιτροπή που πήγε να αξιολογήσει γιατί είδε τους χώρους και είδε τι ήταν, ούτε με 

τη Δημαρχιακή και ούτε με την επιτροπή του διαγωνισμού, διότι οι διαγωνιζόμενοι 

υπέβαλλαν, και αυτά που υπέβαλλαν τα έχει και στα χέρια της η Δημαρχιακή, μαζί με την 

προσφορά τους έπρεπε να υποβάλλουν και τίτλους ιδιοκτησίας, και στους τίτλους ιδιοκτησίας 

σαφέστατα φαίνεται και περιγράφεται και αναφέρεται τι είναι ο χώρος. Αναφέρεται δηλαδή 

ότι δεν είναι γραφεία.  

Επίσης και αν υποθέσουμε ότι τους είχε ξεφύγει αυτό, στις 11 Ιουνίου υποβλήθηκε 

στον δήμο αίτηση για αλλαγή χρήσης αυτό δεν ήταν καραμπινάτο στοιχείο για να πουν ¨ωπ τι 

κάνουμε, δεν είναι εντάξει ο χώρος¨; Γιατί την απόφαση της η Δημαρχιακή Επιτροπή δεν την 

πήρε τον Ιούνιο, τον Ι ούνιο η Δημαρχιακή Επιτροπή ανέβαλλε και γιατί ανέβαλλε, διότι έγινε 

μια άλλη χοντροκοπιά, ενώ από τις δύο προσφορές τη μία την έκριναν ότι απορρίπτεται, δεν 

ειδοποιούν τον ενδιαφερόμενο και ειδοποιούν μόνο τον έναν και πάνε να κλείσουν την 

υπόθεση αμέσως. Και αν δούμε και τις ημερομηνίες, θα δούμε με ποια βιασύνη προσπαθούσαν 

να λύσουν το πρόβλημα. Όταν όμως φτάσαμε στις 5 Ιουνίου και σκόνταψε το θέμα, τότε 

αμέσως, εν τάχυ, μέσα σε 5 μέρες υποβλήθηκε η αίτηση για την αλλαγή της χρήσης και μη 

μου λέτε ότι αυτά είναι τυχαία, και στη συνέχεια επί 4 μήνες καμιά κίνηση δεν γίνεται από την 

επιτροπή του διαγωνισμού και από τη Δημαρχιακή, περιμένουμε να φτάσουμε στις 4 

Οκτωβρίου που βγαίνει η άδεια και τότε συνεχίζεται η διαδικασία. Και μη μου πείτε ότι αυτά 

είναι τυχαία. Εγώ δεν ήθελα να σας θίξω λέγοντας ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για να 

πιστέψει ο κόσμος ότι υπήρχαν σκοπιμότητες, και επίσης η οικονομική προσφορά. Ασύμφορη, 

το γνωρίζουμε όλοι μας. 

κ. Σωτηριάδης:  Δεν είναι το θέμα αυτό.  

κ. Μωυσιάδης:  Το ξέρω ότι δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά αυτό δημιουργεί κάποια 

ερωτήματα. Το ένα απορρίφτηκε καλώς, το άλλο όμως; Δεν έπρεπε να γίνει αποδεκτή η 

προσφορά. Μια προσφορά που δεν έπρεπε να γίνει αποδεκτή, όταν την αποδεχόμαστε 

αντικανονικά και στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι από πίσω υπάρχουν και άλλα πράγματα. 

Τότε τι μου λέτε;  

Και πηγαίνουμε τώρα στο σκέλος το 2ο της νομιμότητας της έκδοσης της άδειας. Η 

νομιμότητα για την έκδοση της άδειας είχε δύο σκέλη. Το ένα ήταν το θέμα του κτιριολογικού 

κανονισμού και το άλλο ήταν της παθητικής πυροπροστασίας. Όσον αφορά τον κτιριολογικό 

κανονισμό, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Στην παράγραφο ... 

κ. Αναστασιάδης: 4.1 εκεί υπάγεται. 

κ. Μωυσιάδης:  Το που υπάγεται δεν θα μου το πεις εσύ. Στην παρ. λοιπόν 4.2 ... 

κ. Αναστασιάδης: 4.1 είναι για κατηγορίες Α και Γ.  

κ. Μωυσιάδης:  Στην παρ. 4.1, δεν θα μας μάθει ο κύριος ούτε ελληνικά ... 
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κ. Αναστασιάδης: Τίποτα δεν ξέρεις.  

κ. Μωυσιάδης:  Στην παρ. 4.2, δεν με ενδιαφέρει ποια παράγραφος, κάποια 

παράγραφος σε κάποιο άρθρο λέει, και θα πω αυτό που θέλω χωρίς ο οποιοσδήποτε να με 

εμποδίζει, λέει σε κάποιο σημείο, ¨Στα κτίρια ή στα τμήματα τους¨, χωρίς να βάζει περιορισμό 

πόσο πρέπει να είναι το τμήμα, ¨με χρήση προσωρινής διαμονής, σωφρονισμού, εμπορίου, 

γραφείων, βιομηχανίας – βιοτεχνίας, αποθήκης και στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ. 

επιτρέπονται οι κλίμακες του τύπου 1 και 2¨. Και οι κλίμακες του τύπου 1 και 2, και λέμε ότι 

για να είναι δυνατόν να γίνει κτίριο γραφείων, για να πάρει άδεια ένας χώρος για γραφεία 

πρέπει να έχει σκάλες που θα έχουν ακτίνα καμπυλότητας στην εσωτερική τους πλευρά 7.5 

μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι κάποιες στάλες που είναι σχεδόν ευθύγραμμες. 

Αυτό δεν ισχύει εκεί πέρα και επομένως δεν είναι δυνατόν να βγει άδεια για γραφεία.  

Όσον αφορά την παρ. 4.1 λέει ¨στα κτίρια ή στα τμήματα τους που είναι για χώροι 

κατοικίας¨. Αλλά δεν λέει για πόσα τμήματα. Στο κάτω κομμάτι της οικοδομής που 

εξακολουθεί, αν δεν υπήρχαν γραφεία θα μπορούσαν να υπάρχουν κυκλικές σκάλες, αλλά από 

τη στιγμή που βάζουμε στον τελευταίο όροφο γραφεία,  πρέπει οι σκάλες να μην είναι 

κυκλικές, να έχουν πλατύσκαλο. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Ακόμη και στον κτιριολογικό 

κανονισμό, είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνετε την ερμηνεία που δίνετε, ακόμη και την 

πυροπροστασία, η ερμηνεία που δίνετε δεν είναι η σωστή αλλά δεν είναι του παρόντος να το 

συζητήσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Την ερμηνεία την δίνει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας.  

κ. Μωυσιάδης:  Την ερμηνεία μπορούμε να την ζητήσουμε από το Υπουργείο και σας 

ζητώ κ. Δήμαρχε, επειδή έχετε υποχρέωση να ελέγξετε την νομιμότητα, ζητώ να γίνει ερώτημα 

στο Υπουργείο για το εάν μπορεί να υπάρχει σε κτίριο που υπάρχουν κυκλικές σκάλες, να 

υπάρχουν τα γραφεία στον 5ο όροφο και αν όταν υπάρχουν τα γραφεία στον 5ο όροφο δεν 

χρειάζεται να γίνει έλεγχος για παθητική πυροπροστασία. Και επίσης να ελεγχθεί και για την 

ενεργητική πυροπροστασία αν ζητήθηκε γνωμάτευση από την πυροσβεστική. Σας ζητώ να το 

κάνετε. Έχετε υποχρέωση να τα κάνετε για να ελέγξετε την νομιμότητα. Επειδή υπάρχουν 

διαφορετικές απόψεις έχετε υποχρέωση να ρωτήσετε το υπουργείο.  

κ. Δήμαρχος: Τελείως αντίθετα πράγματα λέει ο προϊστάμενος της πολεοδομίας εδώ. 

Όσον αφορά το κλιμακοστάσιο, ανήκει στην κατηγορία Α ... 

κ. Μωυσιάδης:  Εγώ σας δίνω τον νόμο. Να υποβληθεί ερώτημα στο υπουργείο.  

κ. Αγγελίδης: Σχετικά με την επερώτηση που κατέθεσε ο κ. Μωυσιάδης και η 

παράταξη του για το θέμα της μεταστέγασης της πολεοδομίας, δεν χρειάζεται να επαναλάβω 

την θέση μας. Ήταν γνωστή, λέγαμε επ’ ουδενί δεν πρέπει να κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο 

κτίριο και να πληρώνουμε 1800 Ευρώ το μήνα από τη στιγμή που έχουμε δικό μας και με την 

ανακαίνιση που θα κάναμε και το κτίριο θα συντηρούσαμε και η υπηρεσία θα πήγαινε εκεί.  

Αυτά τα ερωτήματα που έθεσε ο κ. Μωυσιάδης είναι και σοβαρά και λογικά και 

πατάνε γερά. Υπάρχει παρανομία, εγώ δεν θα πω ότι υπήρξε σκοπιμότητα στην παρανομία, 

ενδεχομένως να έγινε από άγνοια αυτό το οποίο έγινε, αλλά ότι υπάρχει παρανομία 

αποδεικνύεται και από το εξής απλό γεγονός, η επιτροπή αξιολόγησης πήγε και επέλεξε το 

συγκεκριμένο κτίριο το οποίο συγκεκριμένο κτίριο δεν είχε άδεια χρήσης για γραφεία αλλά για 

κατοικίες και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μετά αφού το επέλεξε μετά άλλαξαν την 

χρήση της άδειας. Τι πιο τρανταχτό αποδεικτικό στοιχείο για να αποδειχτεί ότι παράνομα, 

λανθασμένα έγινε η επιλογή. Ενδεχομένως να μην έγινε σκόπιμα αλλά δεν είναι νόμιμη αυτή η 

απόφαση που πάρθηκε. Επίσης στο 2ο σκέλος που αναφέρεται ο κ. Μωυσιάδης για τα 

σκαλοπάτια, ότι δεν πρέπει να είναι κυκλικά κ.λπ. και επικαλείται κάποιους νόμους, δεν τους 

ξέρω, δεν είμαι τεχνικός και ούτε έχω ερευνήσει το θέμα, αλλά για να μην αιωρούνται υποψίες 

σε κανέναν, για να μην υπάρχουν σύννεφα ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό, νομίζω ότι πρέπει να 

γίνει αυτή η ερώτηση στο υπουργείο και να ξεδιαλυθούν τα πράγματα.  
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κ. Σωτηριάδης: Η επερώτηση έχει δύο σκέλη και νομίζω ότι το 2ο είναι καθαρά 

τεχνικό και νομίζω ότι απάντησε η Τεχνική υπηρεσία με τον πλέον αξιόλογο τρόπο. Όσον 

αφορά το 1ο σκέλος για το πότε έγινε η αλλαγή χρήσης, πότε έγινε η προκήρυξη και όλα αυτά, 

θέλω να πω ότι είναι ένα καθαρά  νομικό θέμα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα 

περί μισθώσεων, ο κ. Γαλάνης και ο κ. Νυκτοπάτης θα το καταλάβουν, υπάρχουν ενδεχομένως 

δύο ελαττώματα, τα πραγματικά και τα νομικά ελαττώματα. Τα πραγματικά ελαττώματα 

κρίνονται επί τόπου από την επιτροπή που πήγε και αξιολόγησε τα δύο αυτά κτίρια. Κρίθηκαν 

τα πραγματικά ελαττώματα, είπαν το ένα έγινε πραγματικά ελαττώματα το βγάζουμε απ’ έξω, 

το άλλο δεν έχει και προχωράμε.  

Όσον αφορά το ενδεχομένως νομικό ελάττωμα, που ενδεχομένως στη συγκεκριμένη 

περίπτωση αποδείχτηκε ότι υπήρχε, το νομικό όμως αυτό ελάττωμα κρίνεται πάντα κατά την 

ώρα την υπογραφής της σύμβασης. Εκείνη την ώρα κρίνεται. Γιατί ενδεχομένως εάν υφίσταται 

πιο μπροστά ή αν δεν υφίσταται δεν παίζει κανέναν ρόλο. Το πραγματικό ελάττωμα, το νομικό 

ελάττωμα κρίνεται μόνο κατά την ώρα της υπογραφής. Εάν λοιπόν υπήρχε νομικό ελάττωμα 

κατά την ώρα της υπογραφής, σωστά καθόμαστε και μιλάμε και πραγματικά θα υπήρχε 

πρόβλημα. Από τη στιγμή όμως που το νομικό αυτό ελάττωμα δεν υπήρχε κατά την ώρα της 

σύμβασης της κατάρτισης της μίσθωσης, δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε. 

κ. Σαουλίδης: Εμείς θέλουμε να ξανατονίσουμε ότι η θέση μας ήταν ξεκάθαρη, όπως 

και των υπολοίπων της αντιπολιτευσης, ότι από τη στιγμή που υπάρχουν χώροι και 

μπορούσαμε να τους αξιοποιήσουμε, και πιο καλή επιλογή θα κάναμε, και δεν θα είχαμε άλλα 

προβλήματα, δεν θα καθυστερούσαμε, αλλά κυρίως θα είχαμε προσβάσιμη, γιατί είχαμε 

ελεύθερους χώρους για παρκάρισμα. Για οποιεσδήποτε εκρεμμότητες που υπάρχουν, όπως τις 

τόνισε ο προηγούμενος δήμαρχος, καλά θα ήταν κ. Δήμαρχε να ρωτήσουμε το Υπουργείο 

μήπως προκύψει κάποιο πρόβλημα το οποίο θα μας δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα τα 

οποία θα μπλοκάρουν την λειτουργία της υπηρεσίας.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα της επερωτήσεως έχει λήξει.  

κ. Σαουλίδης:  Για μισό λεπτό θα ήθελα να συνεχίσω γι’ αυτό που σας είχα πει. Ο κ. 

Παπαδόπουλος σε μια άλλη συνεδρίαση είχε θέσει κάποια ζητήματα που είχαν σχέση με τη 

λειτουργία του Α.Ο. Είναι ένα θέμα που αφορά ουσιαστικά την παράταξη σας, αλλά επειδή 

εμάς μας πονάει αυτό το θέμα που έχει σχέση με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, λείπει ο κ. 

Σαμπάνης, επειδή υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ του κ. Νυκτοπάτη και του κ. Παπαδόπουλου, 

στην επόμενη συνεδρίαση θα θέσουμε κάποια ζητήματα γιατί έχουμε πέρα από την 

υπολειτουργία, δεν λειτουργεί στην ουσία με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλά προβλήματα 

και στην κοινωνία μας αλλά και στους αθλητικούς χώρους, σας λέω ότι το στάδιο δεν 

λειτουργεί, δεν μπορούν να προπονηθούν οι ομάδες, το κολυμβητήριο δεν λειτουργούσε για 

μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί δεν είχε καύσιμα, δεν εκτελούνταν οι αποφάσεις για να γίνουν 

οι προκηρύξεις από τον 6/2007. Όπως καταλαβαίνετε είναι κάποια πράγματα που δημιουργούν 

κάποια υπολειτουργία στον συγκεκριμένο χώρο.  

Επειδή εμείς σεβόμαστε τη διαδικασία και επειδή απουσιάζει ο κ. Συνάδελφος και 

επειδή κ. Δήμαρχε και στην προηγούμενη συνάντηση που κάναμε που ήταν παρών και ο κ. 

Μωυσιάδης και ο κ. Αγγελίδης, σας έδωσα ένα έγγραφο το οποίο δείχνει στοιχεία που 

αποδεικνύουν ότι υπάρχει παράβαση καθήκοντος ... 

κ. Δήμαρχος: ... δεν υπάρχουν. Τα λέτε από το μυαλό σας. Τα λέτε για 

επικοινωνιακούς λόγους.  

κ. Σαουλίδης: Εγώ τα λέω για επικοινωνιακούς λόγους; Τα χρόνια που είμαστε εδώ 

δεν έχουμε δώσει τέτοια στοιχεία. Δεν μπήκα στην ουσία, απλά έπρεπε να τονίσω κάποια 

πράγματα γιατί ίσως εσείς θα έπρεπε να τονίσετε αυτό το θέμα, εσείς έπρεπε να δώσετε λύση, 

και αναγκαζόμαστε εμείς από την αδυναμία που έχει προκύψει να βγαίνουν στα κανάλια 

διάφορα  πράγματα,  να  μην λειτουργεί τίποτα, και να κινδυνεύουμε να μην προχωρήσουν και  
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τα έργα που γι’ αυτά μας καλέσατε πριν από λίγες μέρες και εννοώ το Δημοτικό Γήπεδο και 

έχουμε συγκεκριμένη προθεσμία. Η ομάδα θα ανέβει στην 1η κατηγορία και δεν θα μπορέσει 

να παίξει στο πρωτάθλημα γιατί δεν θα έχουμε κάνει τα έργα στο γήπεδο.  

κ. Αγιαννίδου: Να πω για ένα θέμα που αφορά τη διασταύρωση των οδών Χαριλάου 

Τρικούπη και Βύρωνος. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα εκεί. Έχω ενημερώσει τον δήμαρχο 

κάποια στιγμή, ήρθε ο ειδικός, είδε, έκανε κάποιες διαγραμμίσεις. Αυτό το πρόβλημα είναι 

πάρα πολύ σοβαρό, δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην γίνει ατύχημα και από θαύμα δεν 

θρηνήσαμε θύματα μέχρι σήμερα δεδομένου ότι υπάρχει σχολείο, το 18ο λίγο πιο κάτω. 

Παρακαλώ πολύ να επιληφθείτε του θέματος γιατί το θεωρώ πολύ σοβαρό.                   

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό το θέμα, εξαιτίας της σοβαρότητας του θα το εξετάσουμε σε 

ξεχωριστή συνεδρίαση. 

 

- Αναβάλλεται.  

 

ΘΕΜΑ  2ο: Συμμετοχή αιρετών οργάνων στο 62ο Ετήσιο Συνέδριο της Παμμακεδονικής 

Ένωσης Αμερικής και τροποποίηση της αριθμ. 207/08 Α.Δ.Σ.    

 

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, το συμβούλιο της ΤΕΔΚ αποφάσισε για τα 27μελή 

συμβούλια όπως το δικό μας, να συμμετέχουν 4 σύμβουλοι της συμπολίτευσης και 3 

σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Θα παρακαλούσα τους συνδυασμούς της αντιπολίτευσης να 

μας υποδείξουν τους συμβούλους τους.  

κ. Αγγελίδης: Από εμάς ο κ. Γαλάνης.  

κ. Σαουλίδης: Εγώ. 

κ. Μωυσιάδης: Εγώ. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

   ΘΕΜΑ  3ο: Συμμετοχή του Δήμου στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών.  

 

- Εγκρίνεται.  

                       

ΘΕΜΑ  4ο: Συμμετοχή του Δήμου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.   

 

κ. Πρόεδρος:  Θα πάει ο κ. Δάγκος από την πλευρά της πλειοψηφίας, θα γίνει στην 

Αθήνα 11,12 Απριλίου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Εξέταση πρακτικών επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων περιπτέρων.  

 

κ. Σωτηριάδης:  Η επιτροπή πήρε ομόφωνη απόφαση για την εγκατάσταση 

περιπτέρου στη διασταύρωση Παπαπαύλου και Εθν. Αντίστασης. Εκεί που είχε παλιά 

περίπτερο, απέναντι από την παλιά ΔΕΗ, με μια προϋπόθεση ότι η Τ.Υ. και η Τροχαία πρέπει 

να γνωματεύσουν θετικά. Η Τ.Υ. γνωμάτευσε θετικά, η Τροχαία όμως αρνείται που σημαίνει 

ότι  δεν  μπορεί  να  μπει  το περίπτερο. Πρέπει να τονίσω κάτι, που το είπα και στην επιτροπή,  
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ότι αργά συγκάλεσα, είναι μια ευθύνη δική μου. Πέρασαν οι 30 μέρες, σας αναφέρω και το 

ιστορικό για να είμαι και εγώ εντάξει, από την επιστολή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 

όταν το αντιλήφθηκα ήταν πλέον αργά, περίμενα όμως γιατί έτσι συνηθιζόταν στο παρελθόν 

να στέλνει 2η επιστολή υπενθύμισης η Ν.Α. κάτι που δεν έγινε. Και εξέδωσε την άδεια η Ν.Α. 

για εγκατάσταση περιπτέρου. Εμείς ήρθαμε σε μια επαφή με την κυρία, της προτείναμε 6-7 

θέσεις, η κυρία ήθελε τη συγκεκριμένη, πήραμε μια ομόφωνη απόφαση που όμως τώρα δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί λόγω της άρνησης της Τροχαίας. Έγινε όμως και μια προσφυγή κα΄τα 

την απόφασης του Νομάρχη, γιατί η περιοχή εκεί της Παν. Τσαλδάρη δεν ήθελε κανείς να 

εγκατασταθεί περίπτερο. Θα δούμε το αποτέλεσμα αυτής της προσφυγής και στη συνέχεια θα 

την ξανακαλέσουμε να επιλέξουμε κάποιον άλλον χώρο.  

Για το δεύτερο περίπτερο επίσης η απόφαση είναι ομόφωνη, είναι αυτό που είναι 

απέναντι από το PARK όπου και η Τροχαία γνωματεύει θετικά όπως και η Τ.Υ. 

κ. Γαλάνης: Χαίρομαι που ο πρόεδρος έθιξε το θέμα για τη συγκεκριμένη επιλογή 

περιπτέρου ότι ήταν ομόφωνη η απόφαση μας στην επιτροπή περιπτέρου με τις προϋποθέσεις 

η Τ.Υ. και η Τροχαία να δώσει το πράσινο φως, και εφόσον η Τροχαία έχει γνωμοδοτήσει 

αρνητικά  νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μια συγκεκριμένη πορεία. Θα ήθελα πέρα από το 

γεγονός ότι πραγματικά θα πρέπει όταν η Νομαρχία, γιατί εμείς έχουμε γνωμοδοτικό ρόλο για 

την χωροθέτηση των περιπτέρων, θα ήθελα πραγματικά όσο μπορούμε γρηγορότερα να 

συνέρχεται η επιτροπή, είναι παράκληση μου αυτή προς τον πρόεδρο, και είναι και ένα ζήτημα 

που ίσως αφορά το Δ.Σ., υπάρχουν δυο τρεις αποφάσεις σε σχέση με αυτό το θέμα του 

δακτυλίου, υπάρχει ένας δακτύλιος μέσα στον οποίο οι άδειες οι οποίες έχει φύγει για 

παράδειγμα από τη ζωή ο ανάπηρος πολέμου, ανανεώνονται, εδώ υπάρχει μια απόφαση του 

Δ.Σ. η οποία δίνει την δυνατότητα σε μας να αναθεωρήσουμε, να κρίνουμε εκ νέου το αν θα 

πρέπει να δοθεί ανανέωση άδειας σε ένα περίπτερο μέσα στον δακτύλιο. Ίσως αυτό κάποια 

στιγμή θα έπρεπε συνολικά να απασχολήσει το Δ.Σ. αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον 

πρόεδρο της Επιτροπής Περιπτέρων, τον κ. Σωτηριάδη, να φέρνει όλες τις ανανεώσεις, να 

κρίνουμε όλες τις ανανεώσεις αδειών εκ νέου μέσα στον δακτύλιο.  

κ. Σωτηριάδης: Καταρχήν υπήρχε μια απόφαση για τον δακτύλιο η 1130/2003 η 

οποία τροποποιήθηκε με την 812/2004 η οποία λέει αντικαθιστά την παρ. Β της 1130 και λέει 

¨ορίζει ότι όσες άδειες λήγουν στο οριοθετημένο κέντρο της πόλης θα εξετάζονται εκ νέου από 

την επιτροπή περιπτέρων έτσι ώστε αυτές να μένουν ... από το αρμόδιο τμήμα κ.λπ.¨, βάση 

αυτής λοιπόν συγκροτήσαμε και εμείς την επιτροπή. Όμως θέλω να πω ότι ο κ. Γαλάνης, και 

θέλω να το αναφέρω, έκανε και μια, το οποίο ήθελα να περάσει και στα πρακτικά, έκανε μια 

παρατήρηση, η οποία αναφέρει, ¨Ο κ. Γαλάνης ως μέλος της επιτροπής και δημοτικός 

σύμβουλος, υπερψήφισε τις αποφάσεις με την εξής παρατήρηση: «θεωρώ πολιτικά μη ορθό να 

μην έρχονται ως θέμα στην επιτροπή όσες άδειες λήγουν στο οριοθετημένο κέντρο και να 

εξεταστούν εκ νέου. Παρακαλώ τον πρόεδρο επειδή δεν έχω λάβει γνώση ως σήμερα, να μας 

ενημερώσει σχετικά για τέτοιες περιπτώσεις αδειών περαιτέρω που δεν εξετάστηκαν εκ νέου 

από την επιτροπή που έχουν ανανεωθεί». Οφείλω να σας πω κ. Συνάδελφε ότι για το 2007 δεν 

είχαμε καμιά τέτοια περίπτωση. Για τα δύο περίπτερα, ένα απέναντι από το ΣΙΡΙΣ και ένα 

δίπλα στο μπεζεστένι, υπάρχει απόφαση του 2006. Να σας θυμίσω το πρακτικό της επιτροπής, 

λέει ¨κατά πλειοψηφία απορρίπτει την εγκατάσταση περιπτέρου¨ είναι στην ίδια απόφαση και 

τα δύο περίπτερα. Αυτό η επιτροπή συνεδρίασε στις 22/3, στις 11/5 γίνεται το Δ.Σ. και λέει 

¨αποφασίζει ομόφωνα, εγκρίνει το 22/3 πρακτικό της επιτροπής, της συγκροτηθείς συμφώνος 

... και εγκρίνει την εγκατάσταση περιπτέρου στο ήδη σχολάζον περίπτερο που βρίσκεται στην 

οδό Κομνηνών 23 και αποσύρει τις παραγράφους β) και γ) που ήταν για τα περίπτερα αυτά¨. 

Δεν ήταν δική μας απόφαση. Για το 2007 ήταν η μοναδική αυτή που πήραμε.  
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- Εγκρίνεται.  

       

ΘΕΜΑ  6ο: Λήψη αποφάσεων, αρχικής και οριστικής, για την ονοματοθεσία οδών και 

πλατειών.       

 

κ. Πρόεδρος:  Το λογικό σ’ αυτή τη περίπτωση θα είναι να ... μια επιτροπή, αλλά 

δυστυχώς δεν έχει ο κανονισμός και δεν θέλω να μπλέξω σε άτυπες επιτροπές. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν μπορούμε με αυτά που ίσχυαν μέχρι τώρα; Επομένως να 

προχωρήσουμε, γιατί είχαμε και τότε επιτροπή, άρα μπορεί να γίνει επιτροπή με τα 

προηγούμενα.  

κ. Πρόεδρος:  Να την κάνουμε επί τόπου τότε.  

κ. Αγγελίδης: Θα αργήσει πολύ να έρθει ο κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ.;  

κ. Πρόεδρος:  Από πέρσι με πιλατεύουν. Τώρα είναι στο υπουργείο με τις τελικές 

παρατηρήσεις.  

κ. Αγγελίδης: Αν είναι να έρθει σε δυο μήνες τότε να περιμένουμε.  

    

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί απαγορεύσεως Τσίρκο με ζώα μέσα στα 

Διοικητικά όρια του Δήμου Σερρών.        

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ιδρύματος Μεσογειακής 

Συνεργασίας για αποστολή υλικού στην Λωρίδα της Γάζας.    

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ προτείνεται συνεργασία με τον οργανισμό Φαρμακοποιών για την 

αποστολή υλικού.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Ψήφιση κανονισμών, ορισμός Δ/κών Συμβουλίων, επανασυγκροτήσεις κ.λ.π.  

Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός μελών επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας χώρου για μίσθωση 

Νηπιαγωγείου.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτων σε προβληματική περιοχή.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Ρύθμιση καταβολής οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές καθώς και πρόστιμα 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας άρθρο 26 Ν. 3649/2008.    

 

- Εγκρίνεται.  

17 



 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση πρακτικών δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Διαγραφή χρημάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.     

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Τροποποίηση της αριθμ. 200/2004 Α.Δ.Ε. για εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων 

προς τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων.     

 

- Εγκρίνεται.  

 

 ΘΕΜΑ  17ο: Τροποποίηση της αριθμ. 216/2008 Α.Δ.Σ. (επιτροπή αυθαιρέτων). 

  

ΘΕΜΑ  18ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

- Εγκρίνεται.  

                         

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση - ενημέρωση  επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση μελετών των προμηθειών:  

                        α) χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας,  

                        β) ειδών διαγράμμισης,  

                        γ) ηλεκτρολογικού υλικού για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος πάρκου Εμ. Παπά  

και     

                        δ) λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2007.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.   
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- Εγκρίνεται.  

                          

ΘΕΜΑ  24ο: Παραχώρηση χώρου εντός Δημοτικού Πάρκου για την εγκατάσταση λυομένου 

παρεκκλησίου του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννου Θεολόγου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και ψήφιση πίστωσης λόγω 

ρυμοτομίας.   

 

- Εγκρίνεται.  

                      
ΘΕΜΑ  26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.     

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικών εκτάσεων για εγκατάσταση 

κτηνοτροφικών μονάδων στο Κτηνοτροφικό Πάρκο Δ.Δ. Ελαιώνα.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

 ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελέτης: ¨Δράσεις προβολής και δημοσιότητος του 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

                

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελετών έργων παροχής υπηρεσιών και προϋπολογιστικών πινάκων.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας και συνέχισης έργων.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  32ο:  Επέκταση - συμπλήρωση - μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται.  
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            Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

338/08 Εκλογή εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης δημοτικών 

Συμβουλίων Νέων.   

 

339/08 Έγκριση πρόσληψης με σύμβαση ορισμένου χρόνου βαθμοφόρου της 

Ελληνικής Αστυνομίας εκ των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Εφέδρων αυτής 

και εχόντων πριν από την απόλυση τους την ιδιότητα του ανακριτικού 

υπαλλήλου. 

 

Πρ. 4/1/08 Ανάγνωστη εγγράφου του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ για την επίλυση οικονομικών 

προβλημάτων των Ο.Τ.Α. 

 

340/08 Ομοίως για την απάντηση του Υπουργού Οικονομικών επί των οικονομικών 

αιτημάτων των Ο.Τ.Α. 

 

Πρ. 4/2/08 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων για 

υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου και Αρχ. 

Μακαρίου.  

 

Πρ. 4/3/08 Ομοίως για την ενοικίαση των γραφείων της Πολεοδομίας από τον Δημοτικό 

Συνδυασμό ¨Όλοι Μαζί¨. 

 

Πρ. 4/4/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού 

Σχεδιασμού του Δήμου Σερρών¨. 

 

341/08 Συμμετοχή αιρετών οργάνων στο 62ο Ετήσιο Συνέδριο της Παμμακεδονικής 

Ένωσης Αμερικής και τροποποίηση της αριθμ. 207/08 Α.Δ.Σ. 

 

342/08 Συμμετοχή του Δήμου στην 3η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών. 
 

343/08 Ομοίως στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο του διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 

 

344/08  Έγκριση πρακτικών επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων περιπτέρων.  

 

345/08 Λήψη οριστικής απόφασης για την ονοματοθεσίας οδών και πλατειών.  

 

346/08 Ονοματοθεσία οδών και πλατειών (Φωκά, Επίκουρου κ.λπ.) 

 

347/08 Έκδοση κανονιστικής απόφασης περί απαγορεύσεως Τσίρκο με ζώα στα 

διοικητικά όρια του Δήμου.  
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348/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ιδρύματος Μεσογειακής 

Συνεργασίας για αποστολή υλικού στη Λωρίδα της Γάζας.  

 

349/08 Ψήφιση κανονισμού Δ/νσης Ν.Π. 65η Σ.Ε. 30ου Νηπ/γείου. 

 

350/08 Ομοίως 33η Σ.Ε. 8ου Νηπ/γείου.  

 

351/08 Ομοίως Δ.Σ. του Ν.Π. 65η Σ.Ε.  

 

352/08 Ομοίως 33ης Σ.Ε. 8ου Νηπ/γείου. 

 

353/08 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή καταλληλότητας χώρων 

μίσθωσης διδακτηρίων.  

 

354/08 Ομοίως στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών (Ε.Ο.Δ.). 

  

355/08 Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή 

στον κ. Πανάγο Μιλτιάδη του Θεοδ. 

 

356/08 Ομοίως στον κ. Βαγιάκη Ιωάννη του Στέργιου. 

 

357/08 Ρύθμιση καταβολής οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές, καθώς και πρόστιμα 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας άρθρ. 26 Ν. 3649/08. 

 

358/08 Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 Ν.1080/80 επί της προσφυγής της εταιρείας 

ΤΕΡΨΙΣ ΕΠΕ. 

 

359/08 Ομοίως ψητοπωλείου ¨Ο ΣΩΤΟΣ¨.  

 

360/08 Ομοίως της καφετέριας PLAZA.  

 

361/08  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στη ΤΕΡΨΙΣ ΕΠΕ. 

          

362/08  Διαγραφή χρέους του κ. Παπαϊωάννου Δημ. από πρόστιμο ΚΟΚ από τους 

χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

363/08 Ομοίως του κ. Αρναούτη Σωτηρίου από τέλος βοσκής 2006. 

 

364/08 Ομοίως της κ. Γανίκα Κούλας έτους 2007. 

 

365/08  Ομοίως ποσού που αναφέρεται στην ευεργετική ρύθμιση οφειλόμενων 

μισθωμάτων του κ. Βαΐτση Ευαγγέλου.  

   

366/08 Τροποποίηση της 200/04 Α.Δ.Ε. εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων για 

τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων.  
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367/08  Τροποποίηση της αρ. 216/08 Α.Δ.Ε. (επιτροπή αυθαιρέτων). 

 

368/08  Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Κηπουρού – 

Μπούμπα Στέλλα.  

                  

369/08 Ομοίως στον κ. Τουραμανίδη Αριστείδη.  

 

370/08 Ομοίως στον κ. Χιώτη Κων/νο. 

 

371/08  Ομοίως στην κ. Αραμπατζή Ελευθερία. 

 

372/08 Ομοίως στην κ. Δημητριάδου Θεοδώρα.  

 

373/08  Ομοίως στον κ. Σεϊζη Εμμανουήλ. 

 

374/08  Ομοίως στην κ. Καδέμογλου Φωτεινή. 

 

375/08 Ομοίως στον κ. Σιδέρη Ιωάννη. 

  

376/08 Ομοίως στην κ. Καρύδα Αικατερίνη. 

 

377/08  Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

378/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας.  

 

379/08  Ομοίως ειδών διαγράμμισης.  

 

380/08  Ομοίως ηλεκτ/κού υλικού για τον ηλεκτρ/σμό τμήματος πάρκου Εμμ. Παπά.  

 

381/08 Ομοίως λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.  

 

382/08 Έγκριση καταβολής οφειλής υπερωριών υπηρ. Καθ/τας και αναδρομικών 

επιδόματος ειδικής απασχόλησης.  

 

383/08 Αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου για την απόδοση των δανείων των 

υπαλλήλων μέσω των αποδοχών τους.  

 

384/08 Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ασφάλιση του αρ. κυκλ. ΚΗΙ 9529 

ISUZU φορτηγού του Δήμου. 

 

385/08 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

Εφημερίδα ΤΥΠΟΣ. 

 

386/08 Ομοίως στο Σερραϊκό Θάρρος. 

 

387/08 Έγκριση δαπάνης μεταφοράς στραγγισμάτων από ΧΥΤΑ στο βιολογικό της 

ΔΕΥΑ. 
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388/08 Έγκριση προμήθειας σιδηρικών για την περίφραξη παιδικής χαράς στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα.  

 

389/08 Έγκριση δαπάνης εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

390/08 Έγκριση καταβολής σε δικαστικούς επιμελητές δαπανών επίδοσης.  

 

391/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στις κ.κ.: Κεσκίνογλου Σ. Και 

Μάγκογλου Ελ.  

 

392/08 Ομοίως στους κ.κ.: Μαγγάογλου Χρήστο και Κυριάκο. 

 

393/08 Έγκριση επιστροφής ποσού 264 Ευρώ στον κ. Ηλιάδη Ηλία για αποκατάσταση 

οδοστρώματος. 

 

394/08 Έγκριση προμήθειας νομικών βιβλίων. 

 

395/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας αποστολής του Δήμου στη 

Μόσχα.        

 

396/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των κ.κ. Υψηλάντη Τρ. Και 

Μαλαματάκη. 

 

397/08 Ομοίως του κ. Κατιρτζόγλου Ελευθερίου. 

 

398/08 Έγκριση συνέχισης προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας 2007. 

 

399/08 Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών.  

 

400/08 Έγκριση δαπανών και προμηθειών για το κυνοκομείο του Δήμου. 

 

401/08 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

402/08 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτ/των του Δήμου. 

 

403/08 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για επισκευή και συντήρηση αυτ/των του Δήμου. 

 

404/08 Έγκριση απολογισμού της 16ης Σ.Ε. 5ου Δημ. Σχολείου έτους 2007. 

 

405/08 Ομοίως 55ης Σ.Ε. 31ου Νηπ/γείου. 

 

406/08 Ομοίως 36ης Σ.Ε. 14ου Νηπ/γείου. 

 

407/08 Ομοίως 63ης Σ.Ε. 4ου Λυκείου. 

 

408/08 Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχ/σεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στις κ.κ.: Κωστή Σωτηρία – Φωτιάδου Κων/να Ο.Ε.  
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409/08 Ορισμός μελών επιτροπής για την εξέταση της παραχώρησης χώρου εντός 

δημοτικού πάρκου για εγκατάσταση λυόμενου παρεκκλησίου Ι.Ν. Αγ. Ι. 

Θεολόγου. 

 

410/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας των κ.κ.: 

Μενεγάκη Καλλιόπης κ.λπ. 

 

411/08 Ομοίως για ρυμοτομούμενο κτίσμα του κ. Στεφάνου Λίτσογλου του Αντ. 

 

412/08 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας 

του κ. Δερβίση Ιωάννη. 

 

413/08 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση Πράξη 

Εφαρμογής στη γειτονιά 40 Μάρτυρες – Σφαγεία.  

 

414/08 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στην κ. Βλάχου Άννα στο 

Δ.Δ. Ελαιώνα για ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας.  

 

415/08 Ομοίως στον κ. Βλάχο Σωτήριο. 

 

416/08 Έγκριση μελέτης: ¨Δράσεις προβολής και δημοσιότητος του 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 

 

417/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Δεντροφύτευση ανατολικού αναχώματος του 

χειμάρρου Αγ. Αναργύρων¨. 

 

418/08 Ομοίως ¨Ανακαίνιση χρωματισμών στο Κοινοτικό Κατάστημα Επταμύλων και 

στο 19ο Νηπιαγωγείο Δήμου Σερρών¨. 

 

419/08 Ομοίως ¨Διάνοιξη οδού για την πρόσβαση στο Κτηνοτροφικό Πάρκο του 

Δήμου Σερρών¨. 

 

420/08 Ομοίως ¨Διάνοιξη – διαπλάτυνση δρόμων στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨. 

 

421/08 Ομοίως ¨Εργασίες ανακαίνισης-συντήρησης στο Α’ ΚΑΠΗ Δήμου Σερρών¨. 

 

422/08 Ομοίως ¨Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών στο γραφείο Τ.Υ.Δ. 

Δήμου Σερρών¨. 

 

423/08 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών ¨Συντήρηση – βελτίωση – προγραμματισμός 

φωτ. Σηματοδότησης Δήμου Σερρών έτους 2007¨. 

 

424/08 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα των εργασιών επισκευής κεραμοσκεπούς 

στέγης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στα κτίρια 1ου – 3ου ΤΕΕ Σερρών. 

 

425/08 Έγκριση δαπάνης απολύμανσης – καθαρισμού γραφείων Τ.Υ.Δ. 
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426/08 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρο΄μιου 

στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίου Νικήτα¨. 

 

427/08 Ομοίως και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης αυτού του έργου: 

¨Διαπλάτυνση – κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Δορυλαίου¨. 

 

428/08 Ομοίως του έργου: ¨Οδοποιία – Οδοστρωσία Δήμου Σερρών¨. 

 

429/08 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Α’ Νεκροταφείο¨. 

 

430/08 Ομοίως ¨Αναπλάσεις πλατειών Α. Ιωάννη και Αγ. Νικολάου Δήμου Σερρών¨. 

 

431/08 Έγκριση τοποθέτησης Φ.Σ. στο 1ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης. 

 

432/08 Ομοίως στο 1ο έως 7ο χιλ. Σερρών – Χρυσοπηγής.  

 

433/08 Ομοίως 4 στύλων και 17 Φ.Σ. στην επαρχιακή οδό Σερρών – Οινούσας.  

 

   

 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


