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Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 
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Σαουλίδης Στυλιανός 
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Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 7 προγραμματικής συμβάσεως του Δήμου Σερρών με 

την Δ.Ε. Δ.Ε.Ε.Κ. και Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών για υλοποίηση του έργου: 

¨Διασυνοριακή συνεργασία και πρόγραμμα κατάρτισης¨, ως προς το χρόνο 

περαιώσεώς της.  

    

ΘΕΜΑ  2ο: Αγορά πινάκων προς ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονέων και Φίλων 

Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Σερρών.    

 

ΘΕΜΑ  3ο: Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Ν. Σερρών.  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Συνδιοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης Εφήβων – Κορασίδων.   

 

ΘΕΜΑ  5ο: Αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. ¨52η Σχολική Επιτροπή 2ου 

ΕΠΑ.Λ. Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου 

Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Α.Μ.Ε.Α. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.        

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση δωρεάς ηλεκτρονικού υπολογιστή.    

 

ΘΕΜΑ  9ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 266/2006 Α.Δ.Σ.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.   

 

ΘΕΜΑ  11ο: Διαγραφή χρημάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.    

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση καταβολής στον κ. Στυλιανό Πίτσιο επιδικασθέντος ποσού, για 

συμβουλευτικό έργο που προσέφερε στο Δήμο.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας πετρελαιοειδών.    

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας γάλακτος έτους 2008 για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου.  

  
ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

  

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  
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ΘΕΜΑ  19ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Χαρακτηρισμός χώρου για την ανέγερση δημοτικού σχολείου στο Ο.Π. 1 στην 

περιοχή Αγ. Ιωάννη Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 της συμμετοχής του Δήμου στο σύνδεσμο 

Energie – Cites. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.     

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση και παραλαβή των μελετών των Νέων Νεκροταφείων.   

                           

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση τροποποίησης αρχιτεκτονικής μελέτης: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη 

παλαιού ελαιοτριβείου Δήμου Σερρών¨.   

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση και παραλαβή της Β’ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής 

Μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση 

περιοχής Αγίου Ιωάννη¨. 

                     
ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο 

ανατολικό τμήμα της πόλης Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση μελετών και Προϋπολογιστικών Πινάκων των έργων.   

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και συνεχίσεων έργων.  

               

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.   

 

ΘΕΜΑ  30ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.    

 

ΘΕΜΑ  31ο: Χωροθέτηση πληροφοριακής σήμανσης τηλεματικής ΚΤΕΑΛ και άλλες 

παρεμβάσεις.  

 

 

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Σαουλίδης:  ... επειδή όμως είναι Μεγάλη Τετάρτη και λείπει ο κ. Νυκτοπάτης, την 

ερώτηση θα την έκαναν ο κ. Νυκτοπάτης και ο κ. Παπαδόπουλος, θεωρούμε ότι είναι καλό να 

μας κάνετε μια μικρή τοποθέτηση.  

κ. Παπαδόπουλος: Αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Σαουλίδης, είναι Μεγάλη 

Τετάρτη και δεν θέλουμε να … σε ορισμένα θέματα, θέλω να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα 

όσον αφορά τον Α.Ο. Επειδή έχει προκύψει ένα θέμα με τους εργαζόμενους, οι οποίοι 

εργαζόμενοι βάσει του κανονισμού που υπάρχει, μπορούν να εργαστούν Σάββατο και Κυριακή 

αν αυτοί θέλουν, ακούγεται και έρχεται στα αυτιά μου ότι ο Α.Ο. πάει να επιπλήξει τους 

εργαζόμενους οι οποίοι δεν πήγαν προχτές στην εργασία τους. Αυτό όμως έχει να κάνει με 

συμπεριφορές του Προέδρου, οι οποίες συμπεριφορές μέχρι στιγμής θεωρούνται απαράδεκτες.  
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Και επειδή το θέμα έχει να κάνει με θέμα οικονομικό, άρα υπερωρίες των υπαλλήλων 

θέλω να σας πω το εξής, επειδή ορισμένες αιχμές μπήκαν στον Α.Ο. από προχτές ότι τάχα 

κάποιες υπερωρίες δίνονται σ’ αυτούς τους εργαζόμενους για να λειτουργήσει ο οργανισμός, 

σας λέω το εξής, την απόφαση που πήραμε ήταν ομόφωνη, ξέραμε που δίναμε τις υπερωρίες, 

ήξερε και ο πρόεδρος γιατί τις δίναμε, το κονδύλι ήταν συγκεκριμένο, και δεν ανέχομαι από 

κανέναν να μου πει ότι χαρίζω ή δωρίζω σε κανέναν υπερωρίες. Άρα δηλαδή, όλη η 

λειτουργία του οργανισμού, μέχρι και τώρα ήταν συγκεκριμένη, αν αλλάξει αυτή η λειτουργία, 

να μας το πει ο κ. Πρόεδρος για να ξέρουμε τι γίνεται. Να ξέρετε όμως ότι αυτή τη στιγμή ο 

Α.Ο. Σαββατοκύριακα δεν λειτουργεί. Δεν έχει υπαλλήλους για να λειτουργήσει, και αν μας 

πει ο Πρόεδρος ότι λειτουργεί, ας μας πει γιατί … και δεν είναι θέμα αλλαγής του διευθυντού 

να το ξέρετε, αυτό άρχισε από την αρχή του χρόνου, οι εργαζόμενοι είναι θιγμένοι από τον 

πρόεδρο γιατί λένε ότι παίρνουν τζάμπα υπερωρίες και τζάμπα καύσιμα, αυτό το λένε οι 

εργαζόμενοι γιατί το είπε ο κ. Σαμπάνης στην τηλεόραση ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν 

βενζίνες και υπερωρίες που δεν δικαιούνται, άρα είναι μια καταγγελία σοβαρή. Ήταν προχτές 

οι εργαζόμενοι εδώ, όλοι τους, το κατήγγειλαν και αν δεν αναιρέσει ο πρόεδρος θα υπάρχει 

ουσιαστικό πρόβλημα. Και επειδή για την λειτουργία θα τα πούμε αργότερα, αυτά θα ήθελα να 

πω και ότι περισσότερο όταν θα απαντήσει ο κ. Σαμπάνης. Είναι ερώτηση για τον κ. Σαμπάνη, 

αν οι εργαζόμενοι πραγματικά δουλεύουν τώρα. 

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ο Α.Ο. 

δουλεύει, άρα το να λέμε ότι δεν δουλεύει επειδή κάποιοι εργαζόμενοι δεν πήγαν στην δουλειά 

τους αυτό δεν σημαίνει ότι ο Α.Ο. προχθές δεν έδωσε το γυμναστήριο να λειτουργήσει για 

τους πανελλήνιους αγώνες πάλης, το κολυμβητήριο για τους αγώνες κολύμβησης και πόλο, 

την Ομόνοια για να γίνουν οι αγώνες ποδοσφαίρου ή οι άλλοι χώροι οι αθλητικοί. Όσον αφορά 

το Στάδιο, το Δημοτικό Στάδιο, εκεί κάποιοι υπάλληλοι αρνήθηκαν τα τελευταία δύο 

Σαββατοκύριακα να προσφέρουν υπηρεσίες, γι’ αυτό τον λόγο κίνησα μια διαδικασία να μου 

δώσουν εξηγήσεις γιατί ακριβώς δεν παρουσιάστηκαν στην εργασία, την στιγμή μάλιστα που 

γνωρίζαμε ότι θα διεξαγόταν αγώνες στίβου. Όφειλαν να δώσουν το παρόν εκεί, να κάνουν 

εργασία της ειδικότητας τους, δεν τους είπαμε ούτε να σκουπίσουν, ούτε να καθαρίσουν, 

απλώς να παραβρεθούν, να ανοίξουν το στάδιο, να γίνουν οι αγώνες, να κλείσουν το στάδιο 

και να φύγουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν είπα εγώ στην τηλεόραση κάποια πράγματα με 

τα οποία έθιξα υπαλλήλους, αυτό δεν το έκανα. Απλώς αυτό το οποίο είπα ότι η διαδικασία 

μέσα από την οποία δίνονταν κάποιες υπερωρίες και κάποιες βενζίνες δεν ήταν αυτή που ήταν 

σύμφωνη με τον νόμο. Άρα λοιπόν βεβαίως πρέπει να δίνονται υπερωρίες, βεβαίως πρέπει να 

δίνονται βενζίνες αλλά θα πρέπει να τηρούνται τα νόμιμα, να βεβαιώνονται ότι πράγματι 

χρειάστηκαν να γίνουν υπερωρίες από κάποιους συγκεκριμένους υπαλλήλους για μία εργασία 

που χρειάζεται παραπάνω, βεβαίως να δοθούν βενζίνες να μετακινηθούν σε ένα άλλο χώρο 

όπως είναι τα περιφερειακά μας γήπεδα Οινούσα, Ξηρότοπο κ.λπ. ή αν χρειαστεί να πάνε 

ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, αλλά να βεβαιωθούν οι βενζίνες με τον τρόπο που νόμιμα πρέπει να 

γίνει. Αυτό είπα, δεν κατηγόρησα κανέναν υπάλληλο, φυσικά οι υπερωρίες οι οποίες πρέπει να 

δίνονται θα είναι αυτές οι οποίες πραγματικά γίνονται και οι βενζίνες το ίδιο πράγμα. Νομίζω 

ότι η πραγματική εικόνα του Α.Ο. δεν είναι αυτή που είπε ο αγαπητός κ. Συνάδελφος κ. 

Παπαδόπουλος, νομίζω ότι δεν αξίζει να λέμε αυτές τις κουβέντες, ξέρουν όλοι αυτοί που 

εισέρχονται σε αυτούς τους αθλητικούς χώρους ότι εκεί πράγματι υπάρχουν υπάλληλοι οι 

οποίοι δίνουν τον εαυτό τους, υπερβάλλουν τον εαυτό τους, λειτουργούν σωστά, έτσι όπως 

πρέπει, τώρα αν έχουν ένα δύο περιπτώσεις οι οποίες δεν ανταποκρίθηκαν στην υπηρεσία που 

τους ανατέθηκε αυτό ελέγχεται αυτή τη στιγμή, δεν τιμωρήσαμε κανέναν αλλά αν προκύψει 

ότι κάπου πρέπει να επιβληθεί κάποια ποινή αυτό πρέπει να γίνει. Είναι μέσα στον … κώδικα, 

και νομίζω ότι σε κανέναν δεν αρέσει να τιμωρεί υπαλλήλους του, αλλά νομίζω ότι πρέπει να 

υπάρχει μία τάξη έτσι όπως υπάρχει από το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων του Α.Ο.  
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κ. Παπαδόπουλος:  Επειδή δεν θέλω να γίνει διάλογος, επειδή έκανα μια ερώτηση που 

θα μπορούσε να ανοίξει το θέμα, έχω την εντύπωση ότι ή εμείς είμαστε λωτοφάγοι ή ο κ. 

Σαμπάνης. Αν είναι ευχαριστημένος από τη λειτουργία του Α.Ο. μέχρι τώρα μπράβο του. Εγώ 

εύχομαι έτσι να λειτουργεί και να χαίρεται, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν συμβαίνει αυτό. 

Το άλλο που είπε ο κ. Σαμπάνης ήταν ότι όλα πρέπει να γίνονται νόμιμα, σημαίνει ότι βρήκε 

κάποια παρανομία, όποια παρανομία βρήκε πρέπει να την καταγγείλει, εκείνα δόθηκαν έτσι, 

εκείνα έτσι, εκείνα παράνομα. Ξαφνικά όλοι εμείς είμαστε σε έναν Α.Ο. που θέλουμε να 

παρανομήσουμε, και ο νόμιμος Πρόεδρος είναι αυτός που μας εγγυάται τα πάντα. Εγώ 

διαμαρτύρομαι εντονότατα γι’ αυτό. Είναι … και στους εργαζόμενους και στον Α.Ο. Αλλά 

σας λέω ότι πρέπει το θέμα του Α.Ο. να ανοίξει, να γίνει μια συγκεκριμένη συζήτηση εδώ για 

να δούμε ποια είναι η πραγματική διάσταση, και αν είναι ικανοποιημένος ο κ. Σαμπάνης με 

την λειτουργία του, μπράβο του. 

κ. Ιλανίδου: Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο, να μας απαντήσει ή σε αυτό το 

συμβούλιο ή στο επόμενο, για το πώς λειτουργεί το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και 

αν είναι ευχαριστημένος από την λειτουργία του. Θα πω πάρα πολύ επιγραμματικά δυο τρεις 

περιπτώσεις και υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν εφαρμόζουν αυτά που 

αποφασίζει το Δ.Σ. και η Δημαρχιακή Επιτροπή.  

Με την απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 196/06 και μετά ήρθε στο Δ.Σ. 

31/10/2006 χορηγήσαμε θέσεις πάρκιν μπροστά στα ταχυδρομεία, τα ΕΛΤΑ είχαν κάνει 

ένσταση εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα είχαν … αντί αυτού δεν μπαίνει ποτέ η θέση εκεί, 

δεν τους δίνουμε χώρο να σταθμεύουν με αποτέλεσμα να ανεβαίνουν επάνω στο παρκάκι που 

έχει δημιουργηθεί απέναντι. Τώρα που μπήκαν και κάποια πασαλάκια δεν είχαν που να 

παρκάρουν. Επανειλημμένες οχλήσεις του διευθυντού, υπάρχει καταγγελία, είπε υπεύθυνος 

του Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού ότι ¨όσο είναι αυτός διευθυντής εγώ θέση δεν δίνω¨. Μετά 

από πολλές πιέσεις, δόθηκε χώρος στάθμευσης, αντί όμως να δοθεί χώρος στάθμευσης εκεί 

που είναι τα Ταχυδρομεία, δόθηκε χώρος στάθμευσης απέναντι στα σκουπίδια, μέσα στα 

σκουπίδια έχουν βάλει θέση για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα ενώ ήταν χώρος σκουπιδιών, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα εκεί κάθε φορά που έρχεται το 

φορτηγό για να φορτώσει δέματα κ.λπ. Γιατί το Τμήμα δεν εφαρμόζει την απόφαση του Δ.Σ. 

που λέει ότι ο χώρος παρκαρίσματος να είναι μπροστά στα Ταχυδρομεία και όχι απέναντι; 

Ένα δεύτερο, είναι μια απόφαση εδώ και περίπου ένα χρόνο, στην Αρχ. Μακαρίου 5 

για κάποιον που δεν είχε κάνει καν αίτηση γιατί είναι ανάπηρος. Μετά από πιέσεις των 

γειτόνων, των κατοίκων και έλεγαν διάφορα για (αφαιρείται μια λέξη  κατ’ εντολή του κ. 

Προέδρου) και τέτοια, έγιναν τα χαρτιά … 

κ. Σωτηριάδης: Από πότε δόθηκε; 

κ. Ιλανίδου: Αυτή δόθηκε τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2007 χωρίς να έρθουν τα 

χαρτιά στο Δ.Σ. ή στην Δημαρχιακή. Μετά από πιέσεις και λέγαμε τι γίνεται, βγήκαν για δυο 

μέρες τα πασαλάκια, ήρθε το θέμα στην Δημαρχιακή, στη Δημαρχιακή αποφασίστηκε, επειδή 

ο ανάπηρος δεν υπάρχει, βρίσκεται σε ίδρυμα στη Θεσσαλονίκη για δύο χρόνια, η απόφαση 

της Δημαρχιακής λέει ότι θα ξαναεξεταστεί το θέμα όταν θα επιστρέψει στις Σέρρες γιατί η 

θέση χρησιμοποιείται από την αδελφή του αναπήρου. Κι όμως την επόμενη μέρα της 

Δημαρχιακής πήγαν και ξαναμπήκαν τα πασαλάκια, η απόφαση ήταν διαφορετική και 

ξαναμπήκαν. Υπάρχουν και φωτογραφίες αν θέλετε να σας τις δείξω. Η μητέρα μας πήρε 

τηλέφωνο και μας είπε ότι έρχεται Σαββατοκύριακα το παιδί και επειδή τα χρήματα του 

ιδρύματος τα πληρώνει το Δέντρο της Αγάπης από το Λύκειο Ελληνίδων, τηλεφωνήσαμε γιατί 

μας χρεώνει άδικα χρήματα το ίδρυμα από τη στιγμή που το παιδί Σαββατοκύριακα απουσιάζει 

και μας είπαν ότι το παιδί δεν έφυγε από το ίδρυμα ούτε μία ημέρα. Έχει δικαίωμα να φύγει 

Σαββατοκύριακα, δεν ήρθε να το πάρει κανείς. Επομένως, αυτές οι καταγγελίες που δεχόμαστε 

από τους κατοίκους, ότι η θέση χρησιμοποιείται από την αδελφή, είναι αλήθεια.  
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Άλλη περίπτωση, έχει έρθει μια αίτηση στη Δημαρχιακή, από μια κυρία η οποία έχει 

σκλήρυνση κατά πλάκας από τον Αύγουστο του 2007. Δεν ερχόταν το θέμα στο Δ.Σ., ούτε στη 

Δημαρχιακή επιτροπή και μετά από πάρα πολλές πιέσεις ήρθε το θέμα τον Δεκέμβριο. Από τον 

Δεκέμβριο μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου δεν είχε αποφασιστεί, ακόμα δεν ήρθε στο Δ.Σ. το 

θέμα, παρόλα αυτά επειδή η γυναίκα κατέφυγε σε δικηγόρο και έγιναν πολλές πιέσεις, 23/2 

πήγαν και έβαλαν την θέση χωρίς να έρθει καν το θέμα στο Δ.Σ. και να είναι νόμιμο.  

Επίσης υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι έχουν δοθεί θέσεις από την υπηρεσία μέσα 

χωρίς να περάσουν από το Δ.Σ. και την Δημαρχιακή. Σε πιέσεις της Δημαρχιακής, μας είπε ο 

κ. Παπαδίκης ότι έχει μια απόφαση Δ.Σ. που λέει ότι δίνουν 11 θέσεις παρκαρίσματος για 

ανάπηρους να τις διαχειρίζεται και να τις δίνει όπου βούλεται, όπου θέλει η υπηρεσία. Εδώ και 

3 μήνες αυτή η απόφαση είπε ότι θα μας την έφερνε, πήρε έγγραφο από την Δημαρχιακή να 

μας παρουσιάσει αυτή την απόφαση, ακόμα δεν μας την έφερε, και λέμε γιατί αυτές οι 11 

θέσεις δόθηκαν καταχρηστικά χωρίς να έχει γνώση το Δ.Σ.  

Και κάτι άλλο για να τελειώσω, γιατί δεν έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού οι κατάλληλες ενέργειες και αυτή τη στιγμή έχουμε εκτεθεί στο 

Καλκάνι, στη Δαγκλή, στη Χόνδρου και είμαστε στον αέρα; Ενώ πήραμε απόφαση να 

μονοδρομηθούν, δεν έχει κάνει τη σωστή διαβούλευση, το απέρριψε η Περιφέρεια, μπήκαν 

εκεί τα σήματα, εκεί και ανάποδα να μπει κάποιος δεν έχει δικαίωμα να τον γράψει, και γιατί 

δεν έκανε το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού σωστά τη δουλειά του και αυτή τη στιγμή 

δεν ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και είναι πάρα πολύ σωστές και πρέπει εκεί να 

λειτουργήσουν.  

κ. Δήμαρχος: Θα διερευνήσουμε ότι είπατε και θα απαντήσει το Τμήμα στο επόμενο 

συμβούλιο και στην Δημαρχιακή επιτροπή αν θέλετε.  

κ. Σαουλίδης: Πάντως γι’ αυτό που ανέφερε η κ. Ιλανίδου, για το αν μπορεί η  

υπηρεσία να διαχειρίζεται τέτοιες θέσεις πρώτη φορά το ακούω.  

κ. Πρόεδρος:  Να συνεχίσουμε με την επερώτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας 

Σερραίων που αφορά και λέει το εξής: ¨τι προτίθεται η Δ.Α. μέσα στο έτος 2008 να 

ασφαλτοστρώσει ένα μέρος του κατεστραμμένου οδικού δικτύου της πόλης και τι χρηματικό 

ποσό πρόκειται να διαθέσει γι’ αυτό¨;  

κ. Δήμαρχος: Έτσι όπως έχει η επερώτηση η απάντηση έχει ως εξής, δεν ξέρω κ. 

Πρόεδρε αν σήμερα θέλετε να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση για την κατάσταση των 

δρόμων στην πόλη των Σερρών, εξάλλου είναι γνωστή, εδώ ταλανίζει την τοπική κοινωνία 

περισσότερο από ένα χρόνο, έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε προκαλέσει πάρα 

πολλές συζητήσεις, πολλές παραστάσεις και αναφέρομαι στις εταιρείες που κατασκευάζουν 

αυτά τα έργα κοινής ωφέλειας. Σας έχω ενημερώσει τι σκέφτεται το σύνολο της 

Αυτοδιοίκησης γι’ αυτές τις εταιρείες, ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, είναι σε καλό δρόμο 

η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης για την υποβολή τέλους διέλευσης, τέλους χρήσης 

υπεδάφους, και τέλους αποκατάστασης, αυτά όμως δεν έχουν τελεσφορήσει, πιστεύω ότι 

σύντομα οι αρμόδιοι υπουργοί θα συνυπογράψουν για να μπορούμε πλέον να διεκδικούμε 

αυτό που μας αναλογεί. Οι καταστροφές δηλαδή που προκαλούν όλες αυτές, η διέλευση όλων 

αυτών των εταιρειών, είτε είναι οπτικές ίνες, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι τηλεθέρμανση 

είναι γνωστό, επίσης είναι γνωστό οι ενέργειες που έχει κάνει σε καθημερινή βάση ο Δήμος 

των Σερρών, ο Δήμαρχος και οι υπηρεσίες. Είμαστε πίσω τους σε καθημερινή βάση και 

σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις του εισαγγελέα, αναγκάστηκε ο Δήμαρχος να προσφύγει 

στον εισαγγελέα προκειμένου να ζητήσει την βοήθεια του όπου σύμφωνα με τις υποδείξεις 

του, εμείς καταγράφουμε πλέον τις αποκαταστάσεις, που δεν έγιναν αποκαταστάσεις που κατά 

την άποψη μας θα έπρεπε να γίνουν, που έχουν γίνει και παρουσιάζουν κακοτεχνίες και αν και 

εφόσον  ακολουθείται  η  διαδικασία  του νόμου  την οποία γνωρίζει η υπηρεσία και εφαρμόζει  
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κατά γράμμα, αν εντός προθεσμίας 5 – 10 ημερών δεν ξηλώσουν αυτό που έχουν 

κατασκευάσει και δεν το αποκαταστήσουν σωστά τότε παρεμβαίνει είτε ο Δήμος με 

αυτεπιστασία είτε αναθέτοντας σε κάποιον εργολάβο και χρεώνει με μια απόφαση του Δ.Σ., 

αναπροσαρμόσαμε αυτό το τέλος από 80 σε 120 €.  

Επίσης θέλω να αναφέρω και να σας πω με συντομία ότι κάλεσα εδώ, έχει αρκετές 

μέρες, τους αρμόδιους των εταιρειών, όπου τους είπα ότι ¨δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να 

σκάψετε ούτε ένα εκατοστό αν προηγούμενα δεν αποκαταστήσετε σωστά ή τις 

αποκαταστάσεις που έχετε κάνει και η υπηρεσία με τους ελέγχους που κάνει σε καθημερινή 

βάση είδε ότι δεν είναι σωστές, αν δεν τα ξηλώσετε και δεν τα ξανακάνετε θα ακολουθήσουμε 

τη γνωστή διαδικασία¨. Συμφώνησαν και όπως βλέπετε τελευταία και η Τηλεθέρμανση και το 

Φυσικό Αέριο αυτές τις μέρες θα έχουν ολοκληρώσει όλες αυτές τις εργασίες. Βέβαια θα 

υπάρχει μια έκθεση από πλευράς υπηρεσίας, θα υπάρχει ευθύς αμέσως μετά το Πάσχα, αν δεν 

εφαρμοστούν αυτά τα οποία συμφωνήσαμε και τα οποία έχουν αποδεχθεί δεν πρόκειται να 

συνεχίσουν τις εργασίες τους.  

Βεβαίως πρέπει να υπενθυμίσω ότι εδώ και στο κλιμάκιο ελέγχου της ποιότητας του 

περιβάλλοντος της Ν.Α. έχουμε αποτανθεί προκειμένου ως αρμόδιο όργανο να επιβάλλει τα 

από το νόμο προβλεπόμενα πρόστιμα διότι … και προσβάλλουν το περιβάλλον, και την άμμο 

και την σκόνη την οποία προκαλούνε μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία απάντηση από πλευράς 

Ν.Α. όσον αφορά τα πρόστιμα τα οποία κατά την άποψη μας πρέπει η επιτροπή αυτή πρέπει να 

επιβάλλει, διότι έχουμε και φωτογραφικό υλικό και έχουμε και βιντεοσκοπήσεις και οι ίδιοι 

είναι μάρτυρες αυτού του δράματος που ζούμε εδώ και περίπου ένα χρόνο.  

Για το 2008 έχουμε προγραμματίσει εργασίες οδοποιίας συνολικού ύψους 720.000 €. 

Για τα έργα ασφαλτοστρώσεων 250.000 € στους παρακάτω δρόμους: Δυτικής Θράκης, 

Προύσσης, Κιλκίς, Σπετσών, 8ης Μαΐου, Παπακωνσταντίνου, Εθνικής Αμύνης, 

Κωνσταντινουπόλεως, Ομονοίας. Επίσης για έργα κόμβων και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων με 

τις απαιτούμενες ασφαλτοστρώσεις που προβλέπονται από τις μελέτες 180.000 €. Για την 

αποκατάσταση της οδού Γ. Παπανδρέου για το έτος 2008 στο Τεχνικό Πρόγραμμα θα θυμάστε 

ότι είχαμε προβλέψει 200.000 και εγκρίναμε 150.000. Επίσης από τα παρελθόντα έτη, θα 

ήθελα να τονίσω ότι πέρσι είχαμε την αποχή των εργολάβων εξαιτίας των τιμών του …στις 

δημοπρασίες και έτσι έχουμε υπόλοιπο 215.000 € από πέρσι και θα εκτελεστούν στην χρονιά 

που διανύουμε. … οδοστρωσία 2007, η οποία περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή 

40 Μαρτύρων – Σφαγείων, στην οδό Καπετάν Μητρούση και την οδό Ι. Θεολόγου. Επίσης 

έχουμε υπόλοιπο από τον ΘΗΣΕΑ για την ίδια χρήση, να γίνουν ασφαλτοστρώσεις στην οδό 

Ηροδότου στο τμήμα της από την Νιγρίτα και τμήμα της οδού Μακεδονομάχων. 

Επίσης μετά το Πάσχα περιμένουμε την αναλυτική έκθεση για τις κακοτεχνίες και τις 

παραλείψεις των εταιρειών για να ακολουθήσουμε την διαδικασία που έχω πολλές φορές 

δηλώσει, δημόσια και αναφερθεί. Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν όσον αφορά τις 

εταιρείες. Βέβαια η εταιρεία που κατασκευάζει τις οπτικές ίνες, έχουμε στη διάθεση μας μια 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.  

Συνιστούμε λίγη υπομονή, γιατί με διαβεβαίωσαν από το φυσικό αέριο τουλάχιστον ότι 

οι τελικές σωληνώσεις του κεντρικού δικτύου το 90% έχει ολοκληρωθεί. Από το κέντρο 

πιστεύω ότι θα έχουμε τελειώσει πριν από το καλοκαίρι με την Τηλεθέρμανση και όλα αυτά 

βεβαίως, να επαναλάβω και θα τονίσω ότι δεν θα σκάψουν μετά το Πάσχα ούτε ένα εκατοστό 

αν προηγουμένως δεν αποκαταστήσουν σωστά μετά από έλεγχο. Το πρόβλημα είναι κυρίως 

στο δήμο των Σερρών, εμείς απασχολούμε τουλάχιστον 2 υπαλλήλους οι οποίοι είναι συνεχώς 

από πίσω να ελέγχουν αν αποκαθιστούν σωστά ή αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν κάνω 

τη  δική  μου  δουλειά  για να κάνω δουλειές που δεν είχα προγραμματίσει να κάνω, να ελέγχω 
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εσάς, οι οποίοι με τη σειρά σας, υπάρχει κάποια εταιρεία να σας ελέγχει και είναι το 

ΥΠΕΧΩΔΕ για την καλή εκτέλεση των έργων που κάνετε. Το πρόβλημα βέβαια αγαπητοί 

συνάδελφοι το αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις και γι’ αυτό έχουμε καταλήξει σ’ αυτό που είπα 

προηγουμένως. Κακά τα ψέματα όταν τραυματίζεις ένα οδόστρωμα το οποίο είναι σε ευθεία, 

όσο και καλή αποκατάσταση και να κάνεις δεν επανέρχεται στην προτέρα, γι’ αυτόν ακριβώς 

τον λόγο, γιατί θα χρειαστεί αύριο μεθαύριο, όλοι οι δήμοι να διαθέσουν πάρα πολλά χρήματα 

για να επαναφέρουν τους δρόμους των πόλεων στην προτέρα κατάσταση. Άρα καταλαβαίνετε 

ότι αυτό στοιχίζει πολλά χρήματα, επομένως πρέπει να επιβληθεί αυτό το τέλος διέλευσης 

όλων αυτών των εταιρειών, να υπάρξει ένα τέλος γιατί χρησιμοποιούν το υπέδαφος το οποίο 

δεν τους ανήκει, και ανήκει στην Τ.Α. και ένα τέλος για την αποκατάσταση, γιατί ποτέ δεν 

είναι σωστή η αποκατάσταση, δεν είναι όπως πριν σκάψουνε … (αλλαγή πλευράς) … εγώ 

όπως είπα και μέσω της ΔΕΥΑ να καταβάλλουμε κάποιο αντίτιμο για την καθαριότητα των 

φρεατίων γιατί όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, αυτοί αφήνουν πίσω τους χαλίκια, άμμο, με 

αποτέλεσμα όταν πάνε τα βυτιοφόρα του Δήμου αυτά καταλήγουν στα φρεάτια, αυτά 

βουλώνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, να καλύπτει η ΔΕΥΑ, να κάνει την απόφραξη των 

φρεατίων και να επιβαρύνεται οικονομικά. Και όταν τους λέω ότι όλα αυτά, πέρα την 

δικαιολογημένη αγανάκτηση της Σερραϊκής κοινωνίας που τόσο η ΔΕΥΑ όσο και ο Δήμος … 

ποιος θα τα πληρώσει και τους λέω και το λέω και δημόσια ότι θα ζητήσουμε μέσω 

δικαστηρίων αύριο μεθαύριο να μας αποδοθούν όλα αυτά τα χρήματα τα οποία εμείς 

καταγράφουμε και συνυπολογίζουμε. Διότι και η άποψη η δική μας και το είπα και στο Δ/κό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, ότι αν θέλω 100 € για να καθαρίσω ένα φρεάτιο, τουλάχιστον το 50% 

να επιβαρύνει αυτές τις εταιρείες και το κρίνω λογικό. Τώρα την αναλογία θα μας την πουν τα 

δικαστήρια. 

Καλές είναι οι καινούργιες τεχνολογίες, καλές είναι οι νέες υποδομές και βέβαια και το 

υπουργείο να δώσει κάποιες τιμές έτσι ώστε να μην παρέλθουν άγονες όλες αυτές οι 

δημοπρασίες και να μην ζήσουμε την ίδια εμπειρία με το 2007 όσον αφορά τους εργολάβους 

και τις ασφαλτοστρώσεις. 

κ. Αγγελίδης: κ. Δήμαρχε ήθελα να ρωτήσω ποιο ποσό, σε τι ύψος ανέρχεται το ποσό 

που θα διατεθεί για ασφαλτοστρώσεις από πιστώσεις του 2008;  

κ. Δήμαρχος: 250.000 €.  

κ. Αγγελίδης: Αυτά είναι μαζί με την Γ. Παπανδρέου;  

κ. Δήμαρχος:  150.000 € στη Γ. Παπανδρέου. Είναι 720.000 στο σύνολο τους, συν 

215.000 από το 2007.  

κ. Αγγελίδης:  Είπατε ότι ορίσατε δύο επιστήμονες οι οποίοι ελέγχουν τις εργασίες 

των δύο εταιρειών, υπάρχει έγγραφο βάσει του οποίου έχετε ορίσει μία επιστήμονα. 

κ. Δήμαρχος: Προφορικά μου το λέει μέσα, το απασχολεί η ίδια γιατί δεν προλαβαίνει, 

είναι περιβαντολλόγος η οποία συνέταξε και την έκθεση και την έστειλε στην επιτροπή. Είναι 

η κ. Τερμεντζίδου η περιβαντολλόγος.  

κ. Αγγελίδης: Και γιατί δεν κάνατε έγγραφο;  

κ. Μπιτζίδου: Εμείς πως μπορούμε να ενημερωθούμε; Προφορικά;  

κ. Δήμαρχος:  … η επιμονή μου να ενισχυθεί η κ. Μαδεμλή η οποία μου έλεγε ότι 

¨χάνω όλο το χρόνο μου πίσω από τους ελέγχους που κάνω ούτως ώστε θέματα περιβάλλοντος 

τα οποία δεν γνωρίζω να ενισχυθεί η παρουσία μου και ο έλεγχος μου από την κ. Τερμεντζίδου 

η οποία είναι περιβαντολλόγος¨ και η οποία συνέταξε αυτό το χαρτί στην επιτροπή ποιότητας 

ελέγχου περιβάλλοντος και ζητούν την επιβολή προστίμων.  

κ. Αγγελίδης: Δηλαδή την ίδια δουλειά που κάνει η κ. Μαδεμλή την κάνει και η κ. 

Τερμεντζίδου;  

κ. Δήμαρχος: Ενισχυτικά στα θέματα περιβάλλοντος, ποιότητας περιβάλλοντος. 
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Βλέπει αν κάποιος έχει αφήσει άμμο, περνάω εγώ με το αυτοκίνητο μου, σηκώνω την σκόνη, 

την εισπνέεις εσύ και εγώ, αυτή καταγράφει, συντάσσει έκθεση και έχει στείλει όλα αυτά, έχει 

και φωτογραφίες, γίνεται σωστή δουλειά. Αυτοί τελειώνουν την δουλειά τους και δεν 

σκουπίζουν. Εδώ σύντομα θα αναθεωρήσουμε όλες τις κανονιστικές αποφάσεις για την 

επιβολή των προστίμων γιατί εδώ έχει ξεφύγει. Και δεν αναφέρομαι μόνο σ’ αυτές τις 

εταιρείες, αναφέρομαι και σε άλλες περιπτώσεις κυρίως οικοδομών. Χωρίς να λαμβάνουν τα 

ανάλογα μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους, τους διερχόμενους αλλά και το σύνολο της 

κοινωνίας που εισπνέουν και μεταφέρουν όλες αυτές τις βρωμιές στα δικά τους τα σπίτια 

χωρίς να φταίνε σε τίποτα στο κάτω – κάτω. 

κ. Αναστασιάδης: Η κ. Τερμεντζίδου, εγώ προσωπικά την παίρνω και όταν βλέπω ότι 

κάπου γίνεται κακοτεχνία, πηγαίνει φωτογραφίζει, παίρνει το υλικό και γίνεται συστηματική 

δουλειά. Αυτό γίνεται και με τον ΟΤΕ και με την ΔΕΗ. Δηλαδή στην οδό Προύσσης έγινε μια 

μεγάλη κακοτεχνία, πήρα την κ. Μαρία, πήγαμε στον τόπο, φωτογραφίσαμε τα πάντα. Θα 

επιβάλλουμε πλέον πρόστιμα.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι αυτά που θέλετε να 

προγραμματίσετε όσον αφορά τις ασφαλτοστρώσεις με πιστώσεις του 2008, πρέπει η Δ.Α. να 

κινηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει διαδικασία και να βρισκόμαστε 

προς το τέλος της διαδικασίας για να προλάβουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας το 

οποίο διοργανώνει και εξασφάλισε φυσικά η ΛΑΜΣ, για να μην υποδεχθούμε τους χιλιάδες 

των επισκεπτών με αυτό το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο της πόλης. Δεν ξέρω αν θα 

προλάβουμε αυτό το ποσό να απορροφηθεί και να υλοποιηθούν όλα αυτά τα έργα μέχρι το 

παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας που θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, εμείς ευχόμαστε να 

προλάβουμε, κάντε τις διαδικασίες, ξεκινήστε τις διαδικασίες επιτέλους και να ολοκληρωθούν.  

Δεύτερον, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, οι εργασίες των δύο εταιρειών, και 

κυρίως της Τηλεθέρμανσης βρίσκονται προς το τέλος. Θα θυμάστε το καλοκαίρι του 2007, τον 

Ιούλιο, σας είχαμε καταθέσει πρόταση και σας είπαμε ¨κάντε μια 3μελή επιτροπή από 

τεχνικούς, κινηθείτε γρήγορα διότι η κατάσταση θα βρεθεί εκτός ελέγχου¨. Εσείς ορίσατε μια 

υπάλληλο τον Σεπτέμβριο και τώρα ακούμε προφορικά ότι ορίσατε άλλη μια υπάλληλο. 

Επίσης είχαμε πει οι εταιρείες να μην σκάβουν παράλληλα σε δυο ή τρία σημεία. Να μην τους 

επιτρέπετε. Θα μου πείτε ότι δεν μας ρωτάνε και έχουν το δικαίωμα από το νόμο, σωστά το 

έχουν το δικαίωμα όμως και εμείς είμαστε οι οικοδεσπότες του Δήμου αυτού και δεν είναι 

δυνατόν να παραμείνουμε απαθείς και θεατές της όλης κατάστασης. Έναν δρόμο θα 

δουλεύουν, θα τελειώνουν τον δρόμο, θα γίνεται αυστηρός έλεγχος για να δούμε αν κάναν 

όλες τις δουλειές τους όπως έπρεπε και εφόσον έχουν τελειώσει και έχουν αποκαταστήσει 

σωστά την τομή του δρόμου που έχουν ανοίξει και όλες τις άλλες εργασίες που έχουν κάνει, 

τότε τους αφήνουμε, τους επιτρέπουμε να πάνε σε δεύτερο δρόμο. Δεν έγινε αυτό, λέτε ότι θα 

το κάνετε τώρα. Έστω, κάλλιο αργά παρά ποτέ, αλλά το κακό ήδη έχει γίνει. Θα μου πείτε ¨μα 

πώς να τους απαγορεύσουμε¨; Θα βάλετε μπροστά τη μπουλντόζα και ας μας πάνε στα 

δικαστήρια. Θα δημιουργηθεί πρόβλημα πανελλήνια, μήπως και αλλάξει ο νόμος. Έτσι 

γίνονται αυτά τα πράγματα.  

κ. Σωτηριάδης: Επειδή έγινε αναφορά για τους … η Δ.Α. έδειξε ετοιμότητα και έριξε 

πολύ μεγάλο βάρος και εγκαίρως στην ολοκλήρωση των υποδομών στο Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών. Στον 1ο χρόνο εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις 2 εκ. €, συν 300.000 από τη ΣΑΤΑ, 

αυτή την ώρα εκτελούνται στο Αυτοκινητοδρόμιο έργα 2,5 εκατομμυρίων. Αυτό ήταν το 

ζητούμενο, αυτό ήταν το κυρίαρχο, έγκαιρα κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση, έγκαιρα 

εξασφαλίσαμε την χρηματοδότηση, έγκαιρα θα ολοκληρωθούν τα έργα. Αυτό ήταν το 

κυρίαρχο.  Χωρίς βέβαια να  σημαίνει ότι αυτά τα έργα των  700.000 για τις ασφαλτοστρώσεις 
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δεν πρέπει να γίνουν. Γι’ αυτό τα βάλαμε και στο τεχνικό πρόγραμμα και πιστεύω ότι και εδώ 

θα είμαστε … όμως το ζητούμενο το υπογραμμίζω ήταν ότι στον 1ο χρόνο που αναλάβαμε να 

εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση των 2 εκ. € και ρωτώ, φανταστείτε να μην είχαμε 

εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα, τι θα γινόταν; Ήξερε η ΛΑΜΣ όταν έκανε αίτημα για το 6 

DAYS προέβλεψε κάτι, ίσως προέβλεψε ποια θα ήταν η Δ.Α. Βέβαια είπε ο κ. Αγγελίδης γιατί 

το πήρε η ΛΑΜΣ, και ποιος θα το πάρει; Και γιατί το πήρε η ΛΑΜΣ; Αν δεν είχε 

Αυτοκινητοδρόμιο που κατασκεύασε ο Βλάχος θα μπορούσε η ΛΑΜΣ να πάρει  6 DAYS; Δεν 

το λέμε αυτό. Δεν λέμε για τα 2 εκ. που εξασφάλισε ο κ. Δήμαρχος πάρα πολύ νωρίς για την 

ολοκλήρωση και λέμε τώρα για τους επισκέπτες, για τους δρόμους που γίνονται σε έναν μήνα.  

κ. Δήμαρχος: Τελευταία αναγκαστήκαμε, η υπηρεσία εγγράφως να πάρει χάρτες. 

Βάσει αυτών των χαρτών, … τον προγραμματισμό των εταιρειών στον χάρτη επάνω, 

προτείνουμε σε συνεργασία πάντοτε αυτά που σας ανέφερα προηγούμενα, άρα αυτό οφείλεται 

σ’ αυτή την καθυστέρηση εκ μέρους των εταιρειών να καταθέσουν, να παραδώσουν τους 

χάρτες, τον προγραμματισμό τους, τον σχεδιασμό τους στην υπηρεσία. Και αυτό το κάναμε 

για να μην εμφανιστεί το φαινόμενο για το οποίο μας κατακρίνει το σύνολο της κοινωνίας, να 

έχουμε ασφαλτοστρώσεις το 2006 στον δρόμο για τον Αϊ – Γιάννη και να τον ξανασκάβουμε 

το 2007. Να έχουμε αποκαταστήσει την Σινώπης και πολλούς άλλους δρόμους το 2006 και να 

έχουμε τώρα το Φυσικό Αέριο και την Τηλεθέρμανση να περνάν και να ξαναπερνάν. Αυτό εγώ 

δεν το θέλω. Όταν ολοκληρώσουν όλα τα έργα υποδομής, τότε θα πάμε στις ασφαλτοστρώσεις 

και γι’ αυτό ζητήσαμε αυτούς τους χάρτες για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε σωστά, 

να μην ράβουμε και να μην ξηλώνουμε. Είμαστε στην αναμονή και του τρίτου χάρτη. Και να 

επαναλάβω ότι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι στην Ελλάδα επιχείρησαν να σταματήσουν αλλά 

κατέληξαν στο εδώλιο, αυτό είναι το μόνο εύκολο, το δύσκολο είναι η συνεννόηση. 

κ. Σαουλίδης: Ο νόμος αυτός είναι απαράδεκτος, έχει βγάλει την υπόθεση αυτή της 

τοπικής κοινωνίας, έχουμε προηγούμενες εμπειρίες, προσπαθούσαμε να κλείσουμε έναν δρόμο 

με άδεια της Τροχαίας για ώρες και δεν μας δινόταν η άδεια. Τώρα μπλοκάρεται όλη η πόλη 

χωρίς προειδοποίηση, χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Και κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι 

δεν μπορείς να κάνεις έλεγχο και να κάνεις την καταγραφή αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η ουσία 

είναι ότι υπάρχει κακή αποκατάσταση. Ας πάμε να δούμε τα έργα της ύδρευσης και τους 

εργολάβους να δούμε την ποιότητα της αποκατάστασης και να συγκρίνουμε με αυτήν.  

Είχα θέσει στον εισαγγελέα το θέμα της Βενιζέλου, και πάλι η αποκατάσταση δεν είναι 

αυτή που έπρεπε να είναι. Είναι ντροπή να βλέπουμε τέτοιες αποκαταστάσεις. Ενώ είχαμε 

συνηθίσει τις εταιρείες που ανέλαβαν, κατάλαβαν ότι είμαστε αυστηροί σ’ αυτές τις 

επιβλέψεις, κατάλαβαν ότι αν δεν είναι σωστοί θα τους βάλουμε να ξανακατασκευάσουν, 

συμμορφώθηκαν, και τώρα έχουμε σχεδόν στο σύνολο του έργου, με πολύ μικρές εξαιρέσεις 

κακοτεχνίες.  

Ένα άλλο θέμα είναι ο προγραμματισμός, το αναφέρατε. Αλλά για την Σινώπης το είχα 

θέσει εγώ. Είχα πει ότι η Σινώπης ότι θα γίνει αγωγός και είχα διαβεβαιωθεί ότι δεν πρόκειται 

να περάσει. Τα έργα τα ασφαλτικά έχουν γίνει πανάκριβα, με την αύξηση της τιμής του 

πετρελαίου είναι απρόσιτα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο 

προγραμματισμός να είναι πάρα πολύ αυστηρός, να υπάρχει συντονισμός όλων αυτών των 

υπηρεσιών για να ξεφύγουμε από όλα αυτά τα προβλήματα και κυρίως την ανακατασκευή σε 

τακτά χρονικά διαστήματα.  

Οπτικές ίνες, δεν ξέρω αν ήταν απαραίτητο, επειδή ούτως ή άλλως το έργο της 

Τηλεθέρμανσης έπαιρνε οπτικές ίνες, επειδή μια άλλη εταιρεία προέκυψε, μπήκε μέσα 

αυθαίρετα και κάνει αποκατάσταση απαράδεκτη. Θα πρέπει κάθε μήνα να πηγαίνουν να 

καλύπτουν εκείνο το σκάμμα που είναι άκρως επικίνδυνο κυρίως για δίκυκλα.  
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Και ένα άλλο θέμα είναι η ευθύνη των εταιρειών. Καλώς έγιναν τα έργα αυτά, είναι 

προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών, αλλά έχουν και υποχρέωση να φροντίσουν ένα 

μέρος, έναν δρόμο που θα τους καθορίσουμε, μετά από προγραμματισμό που θα κάνει η 

υπηρεσία, να ρθουν και να τους αποκαταστήσουν αυτοί. Και να έχουν υπόψη ότι το τέλος των 

έργων δεν σημαίνει ότι θα φύγουν, καταρχήν πρέπει να καταργηθεί αυτός ο νόμος και να 

έχουμε δυνατότητα ελέγχου, διαφορετικά να είμαστε πάνω από το κεφάλι τους γιατί αν 

αποκαταστήσουμε και κάνουμε ασφαλτόστρωση το επόμενο διάστημα μπορεί να κάνουν μια 

σύνδεση με την οποιαδήποτε υποδομή και μας κάνουν πάλι ζημιά. 

κ. Δήμαρχος: Εκείνο που θέλω να πω είναι η διαφορά της αποκατάστασης της ΔΕΥΑ 

με των εταιρειών είναι ότι εκεί εμείς είμαστε οι χρηματοδότες.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Σαουλίδη πρέπει να ξέρεις ότι η αποκατάσταση τώρα γίνεται 

πάρα πολύ καλή, πολύ σωστή. Για μένα προσωπικά για 5 – 6 χρόνια να μην γίνει στην πόλη 

μέσα τίποτα. Να γίνει αυτή η αποκατάσταση και όταν θα τελειώσουν οι συνδέσεις, γιατί 

αντιλαμβάνεστε ότι ο καθένας πολίτης των Σερρών που θα θέλει να κάνει μια σύνδεση θα την 

κάνει μετά από 1 χρόνο, 2 μήνες, 10 μέρες, πως λοιπόν μπορεί να στρωθεί η Γ. Παπανδρέου με 

καινούργιο τάπητα και ξανά να γίνε πιο μπαλωμένο; Για 5 χρόνια να μην γίνει μέσα στο 

κέντρο καμία εργασία, όπως είναι είναι καλά, και μετά όταν τελειώσουν όλα να μαζέψουμε 

αυτές τις εταιρείες και να πληρώσουν όλη την αποκατάσταση. Τώρα όμως δεν πρέπει να γίνει 

τίποτα. Να καταγραφούν αυτά που είπα. 

κ. Ιλανίδου: Έγινε η αποκατάσταση της Εμμ. Ανδρόνικου, εκεί νομίζω ότι είναι λιγάκι 

ντροπή, εκείνο τον πεζόδρομο έβαλαν έναν τσιμέντο, το οποίο ζωγράφισαν τις πλάκες.  

κ. Δήμαρχος: Είναι προσωρινό.  

κ. Ιλανίδου: Και κάτι άλλο, στα πεζοδρόμια που κάνουν τις συνδέσεις με τις 

πολυκατοικίες για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα αφήνουν εκείνο το χαλίκι και όπως πάνε … 

κ. Δήμαρχος: Τα έχουμε πει αυτά.  

κ. Αγγελίδης: Ασφαλώς καταγράφεται στα θετικά σας ότι … που εξασφαλίσατε για το 

Αυτοκινητοδρόμιο. Κανένας ποτέ δεν είπε τίποτα γι’ αυτό. Όμως πρέπει εδώ να είμαστε 

έντιμοι και να αποδίδουμε δικαιοσύνη. Η διοργάνωση αυτή του Enduro, του παγκόσμιου 

πρωταθλήματος μονοσικλέτας εξασφαλίστηκε πριν από 3-4 χρόνια και είναι επιτυχία αυτών 

των πολιτών που πλαισιώνουν την ΛΑΜΣ. Δεν πρέπει να τους αδικούμε. Σ’ αυτούς 

αποκλειστικά οφείλεται η παγκόσμια διοργάνωση που θα απολαύσουμε. Κάποια έργα που 

γίνονται στο αυτοκινητοδρόμιο μέσα, καλώς γίνονται, και μπράβο, το ερώτημα μας ήταν οι 

ασφαλτοστρώσεις και φυσικά εδώ δείχνετε να είστε ικανοποιημένοι από τον έλεγχο που 

κάνετε στις εταιρείες. Μας δίνετε αυτή την εντύπωση. Είστε ικανοποιημένοι με αυτό το 

αποτέλεσμα που βλέπετε στην πόλη; Είστε ικανοποιημένοι από το βομβαρδισμένο τοπίο που 

επικρατεί στους δρόμους της πόλης; Αν κάνατε έλεγχο, δυο τινά συμβαίνουν, ή κάνατε έλεγχο 

και δεν τα καταφέρατε ή δεν κάνατε τον έλεγχο που έπρεπε να κάνετε. Και βέβαια θα πρέπει 

να ασφαλτοστρωθούν δρόμοι από τους οποίους έχει περάσει και το φυσικό αέριο και η 

Τηλεθέρμανση, δεν μιλάμε να ασφαλτοστρωθούν δρόμοι από τους οποίους δεν έχουν περάσει 

οι εταιρείες αυτές και υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι από τους οποίους έχουν τελειώσει τις 

εργασίες τους αυτές οι δύο εταιρείες και δεν θα είμαστε σοβαροί αν περιμένουμε μετά από 5-6 

χρόνια να ασφαλτοστρώσουμε αυτό το χάλι που υπάρχει στους δρόμους μας. Η πόλη δεν 

αντέχει άλλο σκόνη και λάσπη. Οι πολίτες διαμαρτύρονται έντονα, αυτές τις διαμαρτυρίες τις 

έντονες και τις δικαιολογημένες τις δεχόμαστε καθημερινά και εμείς και εσείς, επιρρίπτουν 

ευθύνες οι πολίτες και σε εμάς, στην αντιπολίτευση, διότι λένε ¨τι κάνετε εσείς; γιατί δεν 

πιέζετε την Δ.Α.; χαλάμε τις περιουσίες μας. Κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα μας στους 

κατεστραμμένους δρόμους, δεν ξέρουμε από πού να κυκλοφορήσουμε¨. Είπατε κ. Δήμαρχε ότι 

όσοι Δήμαρχοι  παρανόμησαν,  δηλαδή πήγαν κόντρα στις εταιρείες, βρέθηκαν στο εδώλιο του  
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κατηγορουμένου, μην το φοβάστε καθόλου αυτό. Θα είναι προς τιμή σας. Όπως κάνατε 

στραβά μάτια για την ηχορύπανση και καθίσατε στο εδώλιο του κατηγορουμένου και 

καθόμασταν όλοι μαζί, μην το φοβάστε αυτό, εδώ αξίζει τον κόπο και θα έχουμε 

συμπαραστάτες όλο τον Σερραϊκό λαό. Θα είναι όλοι μαζί μας. Μακάρι να μας πάνε στο 

εδώλιο του κατηγορουμένου, δεν θα τολμήσουν να μας πάνε γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν 

άδικο και ας έχουν τον νόμο με το μέρος τους.  

κ. Πρόεδρος:  Όσον αφορά για το πρώτο σκέλος της παρατήρησης του κ. Αγγελίδη, 

βεβαίως η ΛΑΜΣ συνεισέφερε τα μάλλα για να έρθει το παγκόσμιο πρωτάθλημα αλλά αν δεν 

υπήρχε η υποδομή του Αυτοκινητοδρομίου του Βλάχου θα γινόταν στην Δράμα ή στο 

Αιγάλεω.  

κ. Αγγελίδης: Άρα εξαιτίας σας ήρθε η διοργάνωση. Λίγη γενναιότητα δεν βλάπτει. 

Τους αδικείτε αυτούς τους πολίτες.   

κ. Σαουλίδης:  Για την ιστορία, ο κ. Δήμαρχος είναι εδώ, ξέρει ότι πολλές φορές 

ζητήσαμε και ζήτησα να πάμε και στο υπουργείο μαζί, αλλά θέλω να πω το εξής, πρέπει να 

λέμε ότι σαφώς και το Αυτοκινητοδρόμιο έγινε από εσάς κ. Δήμαρχε, αλλά … (αλλαγή 

κασέτας) …  

κ. Σωτηριάδης: Ας μην ξεχνάμε σε καμία πόλη της Ελλάδος δεν έχει συμβεί αυτό που 

συμβαίνει στην πόλη μας. 3 κατασκευαστικές εταιρείες την ίδια εποχή να οργώνουν την πόλη. 

Μ’ αυτούς τους όρους, τις προϋποθέσεις. Σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και σαφώς υπάρχει 

πρόβλημα. Όμως ποτέ δεν ξανασυνέβη σε καμία πόλη δεν συνέβη αυτό που συμβαίνει σε 

εμάς.  

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στα θέματα ημερησίας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 7 προγραμματικής συμβάσεως του Δήμου Σερρών με 

την Δ.Ε. Δ.Ε.Ε.Κ. και Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών για υλοποίηση του έργου: 

¨Διασυνοριακή συνεργασία και πρόγραμμα κατάρτισης¨, ως προς το χρόνο 

περαιώσεώς της.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  2ο: Αγορά πινάκων προς ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονέων και Φίλων 

Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Σερρών.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  3ο: Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Ν. Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Συνδιοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης Εφήβων – Κορασίδων.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Αντικατάσταση μελών Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. ¨52η Σχολική Επιτροπή 2ου 

ΕΠΑ.Λ. Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου 

Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – Α.Μ.Ε.Α. 

 

κ. Πρόεδρος:  Αφορά μια παλιά απόφαση του Δ.Σ. που ελήφθη τον Νοέμβριο, επειδή 

δεν εκδόθηκε ένταλμα, επικυροποιούμε την απόφαση αυτή και αναφέρουμε 1.500 €.  

κ. Ιλανίδου:  Επειδή υπάρχουν αιτήσεις από συλλόγους που δεν έρχονται στο Δ.Σ., να 

μας πείτε με ποια διαδικασία κάποιες έρχονται και κάποιες δεν έρχονται και έχουμε έντονα 

παράπονα από κάποιους συλλόγους.  

κ. Πρόεδρος:  Έρχονται σε ειδικές περιπτώσεις.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.        

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Παπαδόπουλου, Ιλανίδου, Παπαβασιλείου, Σαουλίδη). 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση δωρεάς ηλεκτρονικού υπολογιστή.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 266/2006 Α.Δ.Σ.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αφορά το εκκλησάκι.  

κ. Δήμαρχος: Επανήλθε η Ιερά Μητρόπολη, ο χώρος τον οποίο είχαμε πάρει στην 

απόφαση, όχι ακριβώς στην είσοδο, είναι σε ένα σημείο που δεν επηρεάζει ούτε την παιδική 

χαρά ούτε …  

κ. Σαουλίδης: Εμείς για το μνημείο ήμασταν θετικοί. Είχαμε κάνει τότε πρόταση όταν 

έγινε συζήτηση για να γίνει μνημείο.  

κ. Δήμαρχος: Ένα προκάτ είναι το οποίο συμφώνησαν όλες οι πλευρές να τοποθετηθεί 

… 

κ. Αγγελίδης: Όχι όλες.  

κ. Δήμαρχος: Όλες οι πλευρές εννοώ η Ιερά Μητρόπολη, η Τ.Υ. 

κ. Αγγελίδης:  Πριν εξηγήσει ο Δήμαρχος εμείς εμμένουμε σε εκείνη την θέση μας. 

Όπως την είχαμε διατυπώσει τότε. Λέμε κάτω στο υπόστεγο. Αυτή ήταν η θέση μας. Δεν 

πρόκειται για επικαιροποίηση της απόφασης, είναι άλλη απόφαση. Εμείς εμμένουμε στην 

πρόταση μας.  

      

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Διαγραφή χρημάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.    
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση καταβολής στον κ. Στυλιανό Πίτσιο επιδικασθέντος ποσού, για 

συμβουλευτικό έργο που προσέφερε στο Δήμο.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση ανάθεσης προμήθειας πετρελαιοειδών.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας γάλακτος έτους 2008 για το εργατοτεχνικό 

προσωπικό του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

  
ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

κ. Ιλανίδου: Μέσα στο 17 υπάρχει μια εισήγηση από την κ. Γογούσκα για την δημόσια 

διαβούλευση που έγινε στις 7 Απριλίου. Δεν έγινε διαβούλευση βέβαια έγινε συζήτηση.  

κ. Πρόεδρος:  Για σας.  

κ. Ιλανίδου: Εντάξει. 1.500 € λέει έξοδα για φιλοξενία των ομιλητών, νομίζω ότι ήταν 

μόνο ο κ. Παρασκευόπουλος, λουλούδια, μπουφέ, φωτογράφηση, ενοικίαση μηχανημάτων, 

γραφική ύλη. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό το ποσό.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι προϋπολογιζόμενες δαπάνες και πέφτουν πολύ πιο κάτω όταν 

έρχονται τα τιμολόγια.  

   

- Εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ έχουμε ένα αίτημα του συνδυασμού ¨Όλοι Μαζί¨ για μια απόφαση 

της ΔΕΥΑΣ που αφορά την ελαφρυντική τιμολογιακή πολιτική απέναντι στους πολύτεκνους, 

ότι επειδή δεν παραβρίσκεται ο επικεφαλής του συνδυασμού ¨Όλοι Μαζί¨ θα μας 

παρακαλούσαν να το συζητήσουμε στο επόμενο συμβούλιο.  

Ευχαρίστως γι’ αυτό.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό χτες το βάλατε. Να ξέρετε ότι οποιοδήποτε θέμα έρχεται μία μέρα 

ή και δύο μέρες πριν από το Δ.Σ. εμείς δεν το συζητάμε.  

Σχετικά με την απόφαση της ΚΑΔΕ για την πρόκληση εκδήλωσης επενδυτικού 

ενδιαφέροντος προκειμένου να αγοραστεί ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Οινούσας, να 

καταθέσουν προσφορά για αγορά του Σταθμού. Θα ήθελα καταρχήν δυο ερωτήσεις να 

υποβάλλω  στον  κ.  Δήμαρχο,  αν  είναι  αληθές  το γεγονός ότι το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΑΔΕ  
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πήρε αυτή την απόφαση μετά από τηλεσύσκεψη. Και 2ον για ποιον λόγο ζητάτε να κατατεθούν 

προσφορές από επενδυτές προκειμένου να πωληθεί εξ ολοκλήρου ο υδροηλεκτρικός σταθμός 

Οινούσας.  

κ. Δήμαρχος: … να ξεκαθαρίσουμε κάτι, δεν πάρθηκε καμία απόφαση για να 

πουλήσουμε τίποτα. Δεν πουλάμε τίποτα.  

κ. Αγγελίδης: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για κατάθεση προσφορών προκειμένου να αγοράσουν. Ρωτάμε γιατί;  

κ. Δήμαρχος: Τον προηγούμενο χρόνο πήρα μια επιστολή από μία ξένη εταιρεία η 

οποία μου έλεγε ευθαρσώς ότι ενδιαφέρεται να αγοράσει τον υδροηλεκτρικό σταθμό του 

Δήμου Σερρών, βέβαια η αντίδραση μου ήταν η σωστή, το άφησα στην άκρη σε σημείο να το 

έχω ξεχάσει διότι δεν είναι δυνατόν αυτό το έργο που επί δικής μου δημαρχιακής θητείας το 

είχα εντάξει, δρομολογήσει και ολοκληρώθηκε επί θητείας του κ. Μητλιάγκα, δεν το 

συζητούσα. Όταν όμως οι ίδιοι επανήλθαν, και βεβαίως επανήλθε και μια άλλη εταιρεία και 

είχα και προφορικές οχλήσεις από άλλους ότι ενδιαφέρονται να το αγοράσουν, σκέφτηκα ότι 

μήπως δεν κάνω σωστά, από μόνος μου να λέω ότι δεν πουλάω. Και έβαλα το θέμα σε μια 

συνάντηση των αρχηγών των συνδυασμών, παρουσία βέβαια και του μετόχου του ΥΗΣ. Το 

70% είναι του Δήμου, της ΚΑΔΕ, και το 30% ανήκει σε έναν ιδιώτη, ο οποίος, παρουσία του, 

αποφασίστηκε εκεί να δούμε την αξία αυτού του εργοστασίου και είπαμε να ζητήσουμε αυτές 

τις προσφορές, να δούμε τι μας δίνουν γι’ αυτό το οποίο έχουμε, το οποίο και εμείς δεν 

ξέρουμε πόσο κάνει. Έτσι ακριβώς ετέθη το θέμα και εκεί πλατίασε η κουβέντα και είπαμε αν 

και εφόσον η τιμή που θα μας προσφέρουν θα έρθει εδώ στο Δ.Σ. και θα αποφασίσει αν το 

δίνουμε ή το κρατάμε. Αυτό έχει να κάνει με το εξής απλό, να δούμε αυτό που έχουμε και 

θέλουν τόσο πολύ να το αγοράσουν οι εταιρείες ανά τον κόσμο πόσο κάνει. Διότι όπου και να 

ρώτησα δεν ξέρουν να μου πουν μια σαφή απάντηση. Αυτοί που ασχολούνται με το θέμα, με 

την ενέργεια, και δεν χρειάζεται να καθίσω να μιλώ και θα μιλούσα για πολύ ώρα για την 

ενέργεια, τις συμβάσεις, τις υποχρεώσεις του κράτους, της Ε.Ε. και σαν κράτος και σαν έθνος 

που έχουμε συνυπογράψει, και είμαστε πάρα πολύ πίσω, εν πάση περιπτώσει αυτό εξετάζουμε. 

Δηλαδή βγάλαμε … πάσα κατεύθυνση με όρους που φαίνεται κοινοποιήθηκε η απόφαση μας 

και στα επιμελητήρια Τεχνικά, παντού, όποιος ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά. Αυτό 

είναι. Από εκεί και πέρα θα δούμε εμείς εδώ αν μας συμφέρει, αν θέλουμε, και βεβαίως το αν 

θέλουμε θα εξαρτηθεί από το αν μας συμφέρει ή όχι. Πάντως σε σύσκεψη που ήμασταν οι 4 

επικεφαλείς των συνδυασμών είχαμε πει ότι δέσμευση μας είναι ότι αυτά τα χρήματα θα τα 

επενδύσουμε αναπτυξιακά, δηλαδή αυτά τα χρήματα εάν και εφόσον προέλθουν δεν θα τα 

καταναλώσουμε εδώ και εκεί αλλά θα τα επενδύσουμε αναπτυξιακά καθαρά. Όπως ανέφερα 

το παράδειγμα στην προηγούμενη θητεία μου είχαμε αποφασίσει να πουλήσουμε τις λεύκες 

του πάρκου της Ομόνοιας και εδώ με απόφαση μας είχαμε πει ότι αυτά τα χρήματα που θα 

εισπράξουμε από την πώληση, την ξήλευση αυτών των δέντρων θα τα διαθέσουμε για τον 

φωτισμό του πάρκου της Ομόνοιας όπως και έγινε. Όπως πάλι υπό των ημερών μου είχαμε 

πάρει απόφαση να πουλήσουμε ένα από τα διαμερίσματα το οποίο προήλθε από την 

αντιπαροχή στην πολυκατοικία την γερμανική στην Αλ. Παναγούλη και πήραμε ότι αυτά τα 

χρήματα, μ’ αυτά τα χρήματα κατασκευάσαμε το κτιριάκι στο στενό του Μποέμ όπου 

στεγάζονται εκεί 3 Δ.Ε., η ΚΑΔΕ, η ΕΣΑΝΣ και το Αυτοκινητοδρόμιο, όπου μέχρι τότε 

νοικιάζαμε έξω, πληρώναμε κοινόχρηστα και έτσι επενδύσαμε αναπτυξιακά, με τα γνωστά 

αποτελέσματα. Ας έρθει εκείνη η ώρα, ας έρθουν οι προσφορές, εδώ είμαστε, δημόσια, 

μπορούμε να δούμε τι μας συμφέρει. Αυτή είναι η αληθινή, η πραγματική ιστορία. Διότι το 

βάρος αυτό της άρνησης, ότι δεν πουλάμε κάποια στιγμή δεν μπορούσα να το σηκώσω από 

μόνος  μου  και  λέω  μήπως  θα κατηγορηθώ; Για να το θέσω υπόψη των συναδέλφων μου και 
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αυτό και έγινε, όπου αποφασίστηκε, και ο κ. Σαουλίδης, και ο κ. Μωυσιάδης συμφώνησε με 

αυτή την κίνηση, με αυτή την πράξη, διαφώνησε βέβαια ο κ. Αγγελίδης για τους δικούς του 

λόγους.  

κ. Αγγελίδης: Στο 2ο ερώτημα δεν απαντήσατε.  

κ. Δήμαρχος: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το θυμάμαι.  

κ. Αγγελίδης: Καλά Πρόεδρος της ΚΑΔΕ δεν ξέρετε; Έγινε τηλεφωνική σύσκεψη 

τελικά;  

κ. Δήμαρχος:  Έδωσα μια εντολή στον Βασίλη … 

κ. Αγγελίδης: Δεν θυμάστε αν παραβρεθήκατε στην συνεδρίαση της ΚΑΔΕ; 

κ. Δήμαρχος: Εγώ δεν ήμουν στην συνεδρίαση.  

κ. Αγγελίδης:  Άρα έγινε τηλεαπόφαση. 

κ. Ιωαννίδης: Ήταν προγραμματισμένο συμβούλιο το οποίο συνέπεφτε με 

Δημαρχιακή.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε και κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, εγώ δεν είπα ότι 

πήρε το Δ/κό Συμβούλιο τώρα απόφαση για να πουλήσει τον Υδροηλεκτρικό σταθμό. Είπα ότι 

πήρε απόφαση και κάνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επενδυτές. Πήρε απόφαση 

και λέει στους επενδυτές ¨ποιοι ενδιαφέρεστε να αγοράσετε όλο το Υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο, καταθέστε προσφορές¨. Μας είπατε τον λόγο και θα τοποθετηθώ τώρα γι’ αυτά 

που είπατε. Για μας είναι απαράδεκτος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε ένα τόσο σοβαρό 

θέμα. Δηλαδή η βιασύνη και η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίσατε ένα τόσο σοβαρό 

θέμα της πρόθεσης για πώληση από τη Δ.Α. του Υδροηλεκτρικού Σταθμού. Καταρχήν έπρεπε 

να γίνει συζήτηση στο Δ.Σ. Το θέσατε το θέμα στους επικεφαλείς και πολύ καλά κάνατε και 

όπως είπατε εγώ διαφώνησα. Το θέμα αυτό μετά αν πραγματικά είστε υπέρ της διαβούλευσης 

και όχι μόνο στα λόγια και τις σκοπιμότητες, το θέμα αυτό μετά από τη συζήτηση που έγινε με 

τους αρχηγούς έπρεπε να ρθει στο Δ.Σ., να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και να 

εκφράσουν τις απόψεις τους οι δημοτικοί σύμβουλοι γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Και 

εκπλήσσομαι με την ταχύτητα που κινηθήκατε, πρώτη φορά σας βλέπω να κινείστε τόσο 

γρήγορα για ένα θέμα και να δείχνετε τόση σπουδή. Υπάρχουν θέματα που λιμνάζουν και δεν 

τα έχετε αγγίξει, αλλά αυτό το θέμα όχι μόνο δεν το φέρατε προηγουμένως για συζήτηση στο 

Δ.Σ., για να ενημερωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΑΔΕ 

πήρε απόφαση με τηλεσύσκεψη, έτσι είναι. Τηλεφωνικά ρωτήθηκαν, μέσα σε 5 λεπτά, 

τηλεφωνικά πήρε απόφαση το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΑΔΕ να κάνει προκήρυξη και να καλέσει 

επενδυτές για να μας πουν, τι κουνάτε το χέρι ψέματα είναι αυτά που λέω; Τα παραδεχτήκατε 

προηγουμένως, τηλεαπόφαση πήρε το Δ/κό Συμβούλιο.  

κ. Ιωαννίδης: Όλα τα μέλη είχαν ενημέρωση.  

κ. Αγγελίδης: Μα αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ότι με τηλεφωνική σύσκεψη το Δ/κό 

Συμβούλιο της ΚΑΔΕ πήρε απόφαση για αυτό το σοβαρό θέμα. Εμείς δεν συμφωνούμε ούτε 

με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σας το είπα και στη σύσκεψη που κάναμε. 

Δεν συμφωνούμε να προσκαλέσουμε επενδυτές για να μας πουν πόσο κοστίζει το 

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο γιατί για εμάς δεν τίθεται καν θέμα πώλησης και τίθεται καν θέμα 

πώλησης όποιες και αν είναι οι προσφορές, ακόμα και πολύ καλές να είναι οι προσφορές για 

μας δεν τίθεται καν θέμα πώλησης διότι το Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο Οινούσας, η 

επιχείρηση αυτή, είναι η μοναδική επιχείρηση που έχει ο Δήμος και είναι κερδοφόρα. Άρχισε 

να λειτουργεί από το 2003, δεν είναι κερδοφόρα; Να σας φέρω τους Ισολογισμούς; Χτες τους 

πήρα. Και θα σας πω νούμερα αν θέλετε. Το 2003 άρχισε να λειτουργεί, σύμφωνα με τους 

Ισολογισμούς το 2004 είχε καθαρά κέρδη για να τα μοιράσει στους μετόχους 15.000 €, το 

2005 είχε καθαρά κέρδη για να τα μοιράσει στους μετόχους 91.000 €, και το 2006 είχε καθαρά 

κέρδη για να τα μοιράσει στους μετόχους 90.000 €. Το 2007 δεν μου δώσαν Ισολογισμό, αλλά 

σας λέω  φέτος και από  μέσα να  είναι  συσωρευτικά  αν  το δείτε είναι η μόνη επιχείρηση που 
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έχει κερδοφόρα πορεία. Αποτελεί μια πηγή εσόδων για τον δήμο, και ο στόχος μας θα πρέπει 

να είναι να δημιουργήσουμε και άλλες τέτοιες πηγές εσόδων για τον δήμο. Άλλωστε κ. 

Δήμαρχε αυτός ήταν και ο στόχος σας προεκλογικά. Ξέρετε τι λέει το πρόγραμμα σας; 

Κατασκευή 2ου Υδροηλεκτρικού σταθμού και τώρα πουλάτε και τον 1ο. Αυτά λέει το 

πρόγραμμα σας, δεν τα λέω εγώ.  

Μας λέτε σας επιχείρημα ότι θέλετε να δείτε πόσο κοστίζει αυτή η επιχείρηση, δηλαδή 

από περιέργεια κάνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος; Από περιέργεια; Και ότι 

τα χρήματα αυτά θα τα επενδύσουμε σε αναπτυξιακούς σκοπούς. Ποιοι είναι αυτοί οι 

αναπτυξιακοί σκοποί δεν μας το ξεκαθάρισε. Και μην παραλληλίζετε τις λεύκες και ένα μικρό 

διαμέρισμα με ένα Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, έχει μεγάλη διαφορά. Αν είναι από περιέργεια, 

δεν κάνουμε μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δούμε πόσο κοστίζουν τα 

ΑΣΤΕΡΙΑ, να δείτε τι επενδυτικό ενδιαφέρον θα υπάρξει, θα μοσχοπωληθούν και να δείτε 

εκείνα τα χρήματα για χίλιους δυο σκοπούς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν κάνουμε 

και μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος να δούμε πόσο κοστίζει, αν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι για να αγοράσουν και το ακίνητο της Δημαρχίας; Είναι επιχειρήματα αυτά; Ή 

θα πείτε καθαρά, ¨ναι έχω στο μυαλό μου να το πουλήσω και γι’ αυτό κάνω την πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος¨, διότι αυτή είναι η ουσία, έχετε στο μυαλό σας να την πουλήσετε, 

όχι ότι από περιέργεια, είναι σοβαρά επιχειρήματα αυτά ενός Δημάρχου;  

Και τελειώνοντας, το είπατε κι εσείς, σε καμιά περίπτωση πριν πάτε τις προσφορές 

στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μη διανοηθείτε το θέμα να μην το φέρετε στο Δ.Σ. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

κ. Ιωαννίδης: Αν δεν είναι σοβαρά τα επιχειρήματα αυτού που δημιούργησε αυτόν τον 

θεσμό του Υδροηλεκτρικού ποια είναι σοβαρά επιχειρήματα, ποια είναι σοβαρά εκείνου που 

μας παροτρύνει μέσα στο Δ.Σ. να παρανομούμε;  

Ας πάμε στο θέμα της ΚΑΔΕ. Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον Υδροηλεκτρικό έγινε για έναν και μοναδικό λόγο. Για να 

αποτιμήσουμε σε χρήμα και να δούμε αυτό το περιουσιακό στοιχείο του Δήμου τι αξίζει. Μας 

έρχονται επιστολές από παντού, ζητάν να αγοράσουν, ζητάν μια εκμετάλλευση 10ετίας, 

15ετίας και δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε. Αν πούμε να πάμε από μόνοι μας σε μια τέτοια 

αποτίμηση που σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώσουμε κάποιον ειδικό, αυτονόητο είναι ότι θα 

φύγει ένα πολύ μεγάλο ποσό, θα έρθει μετά εδώ και θα λέει η αντιπολίτευση ¨μα για το δικό 

μας το περιουσιακό στοιχείο, για να δούμε πόσο κάνει, πρέπει να πληρώσουμε¨; Μας δίνεται 

λοιπόν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δούμε το περιουσιακό στοιχείο αυτό πόσο κάνει, και 

εντελώς δωρεάν. Βέβαια όλα αυτά εδώ, και η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται για να 

προκύψουν και άλλα ζητήματα, πάντοτε επ’ ωφελεία του Δήμου μας. Όπως πως θα 

μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα αυτό το περιουσιακό στοιχείο; Το 

εκμεταλλευόμαστε σωστά; Μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις; 

Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί με τουρμπίνες 2ης γενιάς, ενώ αυτή τη στιγμή 

κυκλοφορούν τουρμπίνες 4ης και 5ης γενιάς; Θα μπορούσαμε μήπως να πετύχουμε 

περισσότερη παραγωγή ενέργειας ούτως ώστε να είναι πιο αποδοτικός ο Υδροηλεκτρικός για 

να έχουμε μεγαλύτερα οφέλη; Ας πάμε σε λίγο πιο τεχνικά θέματα. Φυσικά και αποδίδει. Θα 

αποδίδει. Φέτος δεν πήραμε τίποτα αλλά πήραμε τις προηγούμενες χρονιές. Γνωρίζει κανείς 

από εδώ να μας πει, και ειδικότερα εσείς που θέσατε θέμα οικονομικό τι αποδίδει η ΚΑΔΕ, 

πόσο πουλάει η ΚΑΔΕ στο … τη μεγαβατώρα; Γνωρίζει κανείς; Δεν γνωρίζει. Πουλάει 70 € 

την μεγαβατώρα. Η μέση λοιπόν τιμή στο εμπόριο του ιδιώτη είναι από 100-120 € η 

μεγαβατώρα, πράγμα που σημαίνει ότι από κάθε μεγαβατώρα που παράβουμε χάνουμε 30-50 

€. Δεν είναι λοιπόν ένας λόγος αυτός, να φωνάξουμε έναν ιδιώτη, να μιλήσουμε και 

ενδεχομένως να μας προτείνει και μια άλλη λύση έτσι ώστε από τα 70 € να πάμε στα 80 ή 85;  
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Θα κερδίσει ο ιδιώτης αλλά θα κερδίσουμε και εμείς σαν Δήμος.  

Επίσης αξίζει να σημειώσω όσον αφορά τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό ότι είναι στον 4 χρόνο 

της λειτουργίας του, τα μηχανήματα είναι λογικό να έχουν υποστεί κάποια φθορά. Σας είπα 

προηγουμένως ότι λειτουργούμε με μηχανήματα παλαιότερων ετών και προηγουμένων 

γενεών, μήπως θα έπεφτε μια πρόταση στο τραπέζι για μια εκμετάλλευση με έναν ιδιώτη σε 

βάθος 10ετίας ή 15ετίας, ούτως ώστε και τα κέρδη μας να έχουμε και πάνω από 70 € στη 

μεγαβατώρα, ενδεχομένως και 80, και στο τέλος της συνεργασίας μας να έχουμε πάρει πίσω το 

Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο … (αλλαγή πλευράς) … ενδεχομένως να μας πουν και άλλα 

πράγματα που δεν τα γνωρίζω ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος. Επομένως, με βάση όλα αυτά εδώ, 

αφενός μεν μπορούμε να πετύχουμε επ’ ωφελεία του Δήμου καλύτερη εκμετάλλευση του 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού, περισσότερα κέρδη, μεγαλύτερα οφέλη για τον δήμο και 

ενδεχομένως να πετύχουμε ένα ποσό που κανείς δεν φαντάζεται. Όχι κατ’ ανάγκη από 

πώληση, από 10ετή μέχρι 15ετή παραχώρηση του σταθμού. Πάντως σε καμία περίπτωση, ο 

σκοπός της εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν ήταν η πώληση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού, ο 

σκοπός ήταν να δούμε τι πραγματικά έχει ο Δήμος στα χέρια του. Και φυσικά θα πρέπει να 

ακούσουμε τον δήμαρχο, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής του Υδροηλεκτρικού Σταθμού και είναι 

ο μόνος που έχει τα σωστά επιχειρήματα και είναι ο μόνος που μπορεί να μας συμβουλέψει για 

το τι μέλλει γεννέσθαι με τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό. Και όχι αυτοί που αριστερά δεξιά και 

μέσα στο Δ.Σ. παροτρύνουν κάποια άτομα να μην πω στο σύνολο τους να παρανομήσουν. 

Δηλαδή να μην δούμε τι λέει ο νόμος και να κάτσουμε στο εδώλιο. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι.  

κ. Μπιτζίδου: κ. Ιωαννίδη τα έχετε μπλέξει τα θέματα μεταξύ τους.  

κ. Πρόεδρος:  Στον πρόεδρο να απευθύνεστε.  

κ. Ιωαννίδης: Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω εγώ δεν φταίω, να ακούτε λίγο καλύτερα. 

Τα πράγματα είναι απλά.  

κ. Ιλανίδου:  Επειδή η απόφαση λέει εδώ για αγορά του συνόλου των μετοχών, αν 

είναι για μελέτη για να δούμε πόσο στοιχίζει αυτός ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός εντάξει, αλλά 

νομίζω ότι το Δ.Σ. πρέπει να ξέρει τι αποδίδει ο Υδροηλεκτρικός, τι θα μας αποδώσει σε 20 

χρόνια, τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι ποιος έχει μια κερδοφόρα επιχείρηση και 

θέλει να την πουλήσει; Ο κ. Μωυσιάδης έχει συζητήσει μαζί σας και ήθελε να ξέρουμε πόσο 

στοιχίζει και να βγει μια μελέτη γιατί αν μας δώσουν μια πολύ μεγάλη τιμή και μ’ αυτό 

μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα αναπτυξιακά για τον τόπο μας και να είναι πάρα πολύ 

συμφέρουσα για τον δήμο μας.  

Έξω από αυτό όμως, σε καμιά περίπτωση οι προσφορές αυτές δεν θα προχωρήσουν αν 

δεν έρθουν στο Δ.Σ. να συζητηθεί και δεν θα γίνει γενική Συνέλευση πριν αυτό το θέμα 

συζητηθεί στο Δ.Σ. και ο εκπρόσωπος του Δήμου, στη Γενική Συνέλευση θα … το Δ.Σ.  

κ. Σαουλίδης:  Είναι γεγονός ότι έργα αναπτυξιακά συμβάλλουν στην ανάπτυξη του 

Δήμου, της πόλης, της κοινωνίας μας. Έτσι και αυτό το έργο το συγκεκριμένο είναι μια 

μεγάλη επιδότηση. Αυτό στην κουβέντα προέκυψε το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων να το 

αγοράσουν. Εμείς ήμασταν ξεκάθαροι, είμαστε θετικοί στο να ερευνήσουμε τις προθέσεις για 

να αποτιμηθεί η πραγματική αξία αυτού του έργου. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί από τη στιγμή 

που έχουμε ένα Υδροηλεκτρικό και με την αξία που θα προκύψει, αν αυτή η αξία μας δώσει 

την δυνατότητα να επενδύσουμε και να πάρουμε και να κάνουμε πιο μεγάλα πράγματα που 

έχει σχέση με την ενέργεια ή με κάποια πράγματα που έχουν σχέση με κάποια δράση, που έχει 

σχέση με την ανάπτυξη δεν είμαστε αρνητικοί. Πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που έχουμε αυτό 

το πλεονέκτημα πρέπει να το αξιοποιήσουμε, δεν πρέπει να το αφήσουμε, υπάρχει και ο 

χρόνος, η φθορά, η παλαιότητα, γι’ αυτό και πρέπει να δούμε πως μπορούμε, και θα ήθελα εδώ 

κ. Πρόεδρε να δούμε την δυνατότητα να υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων, αν υπάρχουν από 

τον δήμο, που να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοια ζητήματα, περιβαντολλόγων, να μας 

δίνουν  και κάποια  συγκεκριμένα  στοιχεία, γιατί εμείς είμαστε εδώ για να έχουμε τις ιδέες, να 
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έχουμε τις απόψεις, αλλά πρέπει να υπάρχουν και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι επιστήμονες, 

να μας λένε και να συνεργαστούμε αν χρειαστεί και με κάποιους ανθρώπους που έχουν την 

γνώση, για να μπορούμε να κάνουμε τις ανάλογες σωστές κινήσεις. Γιατί όπως είπαμε μπορεί 

να έχουμε ιδέες και διάθεση αλλά δεν μπορούμε να έχουμε εξειδικευμένη γνώση για όλα τα 

θέματα.  

κ. Γαλάνης: Εγώ αυτό που θα ήθελα να παρατηρήσω αρχικά είναι ότι δεν μπορώ να 

καταλάβω, χαίρομαι που ο κ. Σαουλίδης εκφράζει ελεύθερα την άποψη του και λέει ότι θα τον 

ενδιέφερε η περίπτωση της συνεργασίας με ιδιώτες για εκμετάλλευση του Υδροηλεκτρικού, 

δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εδώ υπάρχει, μου δείχνει τουλάχιστον και η άποψη του 

Δημάρχου και η άποψη της συμπολίτευσης ότι υπάρχει ένας φόβος, λες κρυβόμαστε πίσω από 

το δάχτυλο μας ενώ κάνουμε λόγο για αγορά συνόλου των μετοχών, υπάρχει πρόθεση να 

πουληθεί ενδεχομένως και το Υδροηλεκτρικό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Σαν μια 

πρώτη αρχική παρατήρηση.  

Κατά δεύτερον, αν εμείς θέλουμε να πουλήσουμε ένα τόσο μεγάλης αξίας έργο όπως 

είναι το Υδροηλεκτρικό, πρέπει εμείς οι ίδιοι να γνωρίζουμε πόσο αυτό αξίζει. Επομένως, το 

εγχείρημα ότι κάνουμε αυτή τη πρόσκληση για να μάθουμε ποια είναι η αξία μέσω των 

προτάσεων, και ποιος σας είπε κ. Δήμαρχε ότι οι προτάσεις που θα μας κάνουν θα 

αποτυπώνουν την πραγματική του αξία; Θα πρέπει πάλι όταν θα έρθει εδώ το θέμα να βρούμε 

έναν τρόπο, με μια μελέτη ή κάποιους εμπειρογνώμονες και να ξέρουμε εμείς οι ίδιοι ποια 

είναι η αξία του Υδροηλεκτρικού. Άρα νομίζω ότι αυτό το επιχείρημα ότι οι προτάσεις που θα 

γίνουν αποτυπώνουν ποια είναι η αξία η πραγματική του Υδροηλεκτρικού, εγώ προσωπικά 

θεωρώ ότι είναι λάθος. Θα αναγκαστείτε, και να με θυμηθείτε, να βρείτε ανεξάρτητο 

εμπειρογνώμονα και με μια απόφαση μας εδώ να δώσουμε εντολή σε κάποιον ανεξάρτητο 

εμπειρογνώμονα να μας πει ποια είναι η πραγματική εικόνα του Υδροηλεκτρικού.  

Ένα δεύτερο, γιατί όχι, γιατί έτσι η ΚΑΔΕ, πολύ γρήγορα και πρόχειρα και δεν μπορώ 

να καταλάβω γιατί με τηλεφωνικό τρόπο, με τρόπο που δεν είναι σωστός ούτε νόμιμος, 

χρειάστηκε να πάρει η ΚΑΔΕ αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι είχε όλο τον χρόνο να γίνει μια 

σύσκεψη κανονική, και πολύ σωστά παρατήρησε ο κ. Αγγελίδης, ότι θα έπρεπε αυτό το θέμα, 

αφού έχετε τόσες πιέσεις και τόσες προτάσεις από διάφορες εταιρείες ανά τον κόσμο για 

αγορά, θα έπρεπε αυτό το θέμα να έρθει στο Δ.Σ., και ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να 

πάρει απόφαση γρήγορα και πρόχειρα η ΚΑΔΕ για αγορά συνόλου των μετοχών, θα μπορούσε 

να είναι άλλη πρόταση, μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία ή για κάτι άλλο, δεν 

μπορώ να καταλάβω αυτή τη βιασύνη σας και εγώ ο ίδιος.  

Και εφόσον υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή ότι ενδιαφέρεστε να πουλήσετε, γιατί 

προσωπικά εμένα σαν νοήμων άτομο αυτό βγάζω ως συμπέρασμα ότι όχι μόνο θέλετε να 

αποτυπώσετε ποια είναι η αξία του Υδροηλεκτρικού στην αγορά αλλά θέλετε και 

ενδιαφέρεστε ακόμα και να πουλήσετε το Υδροηλεκτρικό. Θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτή η 

απόφαση της ΚΑΔΕ να τροποποιηθεί και να προχωρήσει η ΚΑΔΕ σε μια πολύ διαφορετική 

πρόταση. Αν και τουλάχιστον η δική μου γνώμη είναι ότι όταν κάτι μας αποδίδει τόσα πολλά 

χρήματα, μπορεί πέρσι να μας έδωσε 90.000, μπορεί με κάποιους ειδικούς ανθρώπους να 

δούμε πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον Υδροηλεκτρικό να μας δίνει και περισσότερα. 

Πιστεύω ότι θα πρέπει πολύ σοβαρά να σκεφτούμε, δεν το συζητώ την αγορά του συνόλου 

των μετοχών σε καμιά περίπτωση, αλλά έστω μια άλλη σκέψη να μας περνά από το μυαλό για 

συνεργασίες. Θέλω να πω να δούμε πρώτα μόνοι μας πως μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τον 

Υδροηλεκτρικό.  
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Και θα έλεγα μια τελευταία παρατήρηση στον κ. Ιωαννίδη, ότι κανείς δεν είναι 

αλάθητος, ούτε ο Δήμαρχος ούτε κανείς από εδώ, να μην ακυρώνει ο κ. Ιωαννίδης τον εαυτό 

του ότι ο μόνος που έχει τα σωστά επιχειρήματα είναι ο Δήμαρχος και κανείς άλλος. Νομίζω 

ότι γι’ αυτό είμαστε όλοι εδώ μαζί, για να συνεισφέρει ο καθένας με τον δικό του τρόπο. 

Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Πάντως στο πρώτο σκέλος της παρατήρησης σας όσον αφορά την 

αναζήτηση εμπειρογνώμονα η τοποθέτηση του κ. Ιωαννίδη έπρεπε να σας είχε καλύψει. 

κ. Γαλάνης: Η απόφαση της ΚΑΔΕ δεν καλύπτει όμως. Γιατί η ΚΑΔΕ έκανε αυτή την 

πρόταση όμως, για αγορά συνόλου μετοχών μόνο;  

κ. Ιωαννίδης: Γιατί η ΚΑΔΕ έχει το δικό της Δ/κό Συμβούλιο και αυτό έκρινε ότι 

έπρεπε να κάνει.  

κ. Γαλάνης: Γιατί τόσο γρήγορα και βιαστικά; 

κ. Ιωαννίδης: Δεν ήταν καθόλου γρήγορα. Σ’ αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή έκρινε 

η ΚΑΔΕ ότι έπρεπε να το περάσει σαν θέμα και το πέρασε. Δεν κατάλαβα, δηλαδή έπρεπε να 

ρωτήσει και άτομα τα οποία ήταν εκτός Δ/κού Συμβουλίου ΚΑΔΕ; Έπρεπε δηλαδή να ρθούμε 

να ρωτήσουμε την έγκριση του Δ.Σ. και να πούμε ότι θέλουμε να περάσουμε αυτό το θέμα;  

κ. Αναστασιάδης:  Θέλω να κάνω μια ερώτηση, έχετε πάει ποτέ εκεί; Πήγατε καμιά 

φορά επί τόπου; Εγώ με τον Νυκτοπάτη, στα δικά μας τα χρόνια κουραστήκαμε, εμείς τρέχαμε 

συνέχεια, εμείς αγωνιστήκαμε. Είπε ο Δήμαρχος ότι θα πουλήσει; Αυτό που έκανε με το αίμα 

του; Αν δεν μας το έλεγε τότε να τον κατηγορούσαμε. Ήταν υποχρεωμένος ο Δήμαρχος το 

θέμα να μας το φέρει εδώ για να μας πει ότι υπάρχουν εταιρείες που δείχνουν ενδιαφέρον.  

κ. Μπιτζίδου:  Τόσο σοβαρό θέμα το φέρατε Μεγάλη Τετάρτη κ. Πρόεδρε! 

κ. Δήμαρχος:  Το θέμα το κάναμε σοβαρό. Αυτή η ελληνική γλώσσα είναι τόσο 

πλούσια που μπορούμε να εμφανίσουμε το άσπρο μαύρο, με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας 

άλλες λέξεις. Για όνομα του θεού! Μιλάμε καθαρά. Ίσως βαθειά μέσα δεν υπάρχει αυτή η 

πρόθεση και σας εξήγησα ότι το πέταξα, επανήλθανε, και επανήλθαν και άλλες ευκαιρίες και 

τότε δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον το δικό μου και λέω μήπως αύριο κατηγορηθώ. 

Λειτουργείς με διαφάνεια, λειτουργείς δημοκρατικότατα βρίσκεις και τον μπελά σου. Τι 

πρέπει να κάνω; Έκανα αυτό που σκέφτηκα ότι είναι το σωστό και το επικροτήσατε όταν 

συναντηθήκαμε οι 4 μας. Και συναντηθήκαμε και θα συναντηθούμε και βάζουμε πολλά 

θέματα, ένα από αυτά ήταν και αυτό. Το θέμα δεν είναι σοβαρό σ’ αυτή του τη φάση, 

απεναντίας θα γίνει σοβαρό όταν ανοίξουν τις προσφορές τους, το τι προσφέρουν. Και όλα 

αυτά που είπατε τότε θα μπορούσατε να τα πείτε. Απορώ εάν και εφόσον έρθει το θέμα για 

συζήτηση τότε τι θα πείτε. Είμαι σίγουρος ότι θα επαναλάβετε αυτά ακριβώς που σήμερα μας 

είπατε διότι δεν έχετε άλλα επιχειρήματα, δεν έχετε τις γνώσεις. Με κάλυψε πάρα πολύ καλά ο 

αντιπρόεδρος, ο κ. Ιωαννίδης, ήταν σαφέστατος, ξεκάθαρος, που αποσκοπεί αυτή η κίνηση 

μας. Να μην τα επαναλάβω. Και ο κ. Σαουλίδης επίσης θέλει να γνωρίζει τι μπορούμε να 

κάνουμε και σας λέω ότι αν η πώληση αυτού του Υδροηλεκτρικού μας δίνει άλλα τρία χωρίς 

να ξοδέψει ο Δήμος ούτε μία δραχμή, τότε τι θα μου λέτε, ότι δεν μπορούμε και να μείνουμε 

με το 1,5 μεγαβάτ ενώ μπορούμε να τα κάνουμε 5; Τι θα μου λέτε; Επιτέλους αυτή η μιζέρια, 

δεν αποφασίσαμε τίποτα και ούτε πρόκειται να αποφασίσουμε. Απλώς λαμβάνουμε γνώση 

κάποιας απόφασης που πήραν οι επικεφαλείς των συνδυασμών κατά πλειοψηφία. 

Αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά και δημόσια η παραδοχή ότι έργα τα οποία ο ομιλών 

Δήμαρχος κατά την προηγούμενη θητεία του πρωτοσχεδίασε, μελέτησε, προγραμμάτισε και 

κατασκεύασε είναι ανταποδοτικά. Άκουσα την άλλη φορά να λένε ότι αυτό το έργο είναι από 

τις λίγες Δ.Ε. που αποφέρουν. Και το άλλο που αναφερθήκατε είναι το Αυτοκινητοδρόμιο. 

Είναι επιχειρήσεις που έχουν κέρδος, αυτά με σύνεση και σοβαρότητα, αυτή η Δ.Α. 

προγραμμάτιζε στο παρελθόν και αποδεικνύεται στην πράξη σήμερα και εξακολουθεί από εδώ 
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και πέρα δείγματα που έχουμε δώσει πιστεύω και πολύ σωστά κ. Πρόεδρε … και ένα άλλο 

άστοχο ήταν το παράδειγμα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ. Δεν ήρθε κανείς να μου πει ¨Δήμαρχε τα 

πουλάς¨;  

Συζήτηση για το θέμα μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη και σε βάθος, και τεχνικά 

στοιχεία και οικονομικά στοιχεία και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία. Αλλά δεν είναι του 

παρόντος.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν υπάρχει θέμα για συζήτηση κ. Αγγελίδη.  

κ. Αγγελίδης: Πάντως κ. Δήμαρχε για οποιοδήποτε θέμα συζητάμε, άσχετο με το 

Αυτοκινητοδρόμιο, προκειμένου για να μπορέσετε να πατήσετε στα πόδια σας λέτε ότι κάνατε 

το Αυτοκινητοδρόμιο. Για το Υδροηλεκτρικό συζητάμε, για το κατεστραμμένο οδικό 

συζητάμε, δεν απαντάτε επί της ουσίας, ¨εγώ έκανα το Αυτοκινητοδρόμιο¨ λέτε. Αν είχαμε ένα 

¨Αλ Τσαντίρι Νιούζ¨ εδώ ξέρετε τι δουλειά θα είχε το Δ.Σ.; 

Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Οινούσας, θυμάστε τότε έπρεπε να πάρουμε 100 εκ. δρχ. 

δάνειο. Το ψήφισα. Και ξέρετε γιατί; Εγώ ψηφίζω δάνεια τα οποία προορίζονται για 

παραγωγικά έργα και αυτό ήταν ένα παραγωγικό έργο και θα μας έφερνε χρήματα και 

πράγματι μας έφερε χρήματα. Και όταν επαίρεστε για οποιοδήποτε έργο, όχι μόνο εσείς αλλά 

ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος, και κάποιοι το κάνουν προς τιμή τους, υπάρχουν και ομόφωνες 

αποφάσεις για κάποια έργα και δεν είναι κακό να λέτε ότι αυτό το έργο ναι έγινε επί δημαρχίας 

μου αλλά το ψήφισαν και όλοι, για να αποδίδουμε δικαιοσύνη, να είμαστε έντιμοι απέναντι 

στον Σερραϊκό λαό. Δεν κατάλαβα αυτό που είπε ο κ. Ιωαννίδης, το ότι προτρέπω της Δ.Α. να 

παρανομήσει στο θέμα του κατεστραμμένου δικτύου, τι σχέση έχει με το σημερινό θέμα μας. 

Τι σχέση έχει με τον Υδροηλεκτρικό σταθμό; Προς όφελος του Σερραϊκού λαού θα πρέπει να 

παρανομήσει, ο λαός ο οποίος βογκάει και εσείς κωφεύετε. Θα παρανομήσουμε αν χρειαστεί 

και θα καθίσουμε στο εδώλιο του κατηγορουμένου, αν είναι δυνατόν να βογκάει όλος το 

Σερραϊκός λαός για το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο της πόλης και εσείς να φοβάστε να 

αντιπαρατεθείτε με την εταιρεία και να λέτε ¨τι να κάνουμε νόμος είναι¨.  

Ξανά ακούστηκαν τα ίδια επιχειρήματα. Μα δεν κάνουμε τίποτα. Ντρέπονται να πουν 

ότι έχουν πρόθεση να το πουλήσουν και βγάζουν, ζητάτε προσφορές για το σύνολο των 

μετοχών, είναι έτσι ή δεν είναι; Ζητάτε προσφορές για το σύνολο των προσφορών και 

ντρέπεστε να ομολογήσετε ότι έχετε πρόθεση να το πουλήσετε. Το επιχείρημα σας ήταν ότι 

θέλετε να δείτε πόσο κοστίζει, έχουμε αυτή την περιέργεια. Τα ΑΣΤΕΡΙΑ ξέρετε γιατί δεν τα 

βγάζουμε; Γιατί δεν μας ήρθε κάποια επιστολή. Είναι επιχειρήματα αυτά;  

Προηγουμένως ο κ. Ιωαννίδης κατέβαλλε τεράστια προσπάθεια για να πείσει ότι έχετε 

πρόθεση να πουλήσετε τον Υδροηλεκτρικό σταθμό.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν καταλάβατε τίποτα από όσα είπε. 

κ. Αγγελίδης: Τι ότι τουρμπίνες χρειάζονται, τι ότι είναι ασύμφορη η λειτουργία του 

και ότι θα λειτουργεί καλύτερα με ιδιώτες κ.λπ. κ.λπ. Και ακούστηκε και το άλλο, ότι αφού 

συζητήθηκε στην ΚΑΔΕ έπρεπε να συζητηθεί και στο Δ.Σ.; Βεβαίως, έπρεπε να συζητηθεί 

προηγουμένως στο Δ.Σ., αν κόπτεστε και αν πιστεύετε την διαβούλευση. Βεβαίως έπρεπε ένα 

τόσο σοβαρό θέμα πρώτα εδώ θα συζητούνταν και μετά είχατε δικαίωμα να πάρετε τις 

οποιεσδήποτε αποφάσεις. Έχετε την πλειοψηφία, παίρνετε την απόφαση, έχετε την ευθύνη των 

αποφάσεων.  

κ. Δήμαρχος: Να κλείσω λέγοντας τα εξής απλά, έγινε κατανοητό από όλες τις 

πλευρές και κυρίως σε όλη τη Σερραϊκή κοινωνία ότι κάποιοι εδώ θέλουν να εντυπωσιάζουν.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό είναι παλιό, κάτι καινούργιο πείτε μας.  

κ. Δήμαρχος: Πολύ φοβάμαι ότι αν η συμπεριφορά αυτή συνεχιστεί θα αναγκαστώ και 

εγώ να αλλάξω συμπεριφορά και να χρησιμοποιήσω λέξεις οι οποίες δεν αρμόζουν στον 

χαρακτήρα  μου,  στη  διαδρομή  μου  και  στην  πορεία  μου  30 ολόκληρα χρόνια σ’ αυτή την 
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αίθουσα και μόνο σ’ αυτή την αίθουσα. Δεν είναι δυνατόν εδώ να λέμε ποτήρι και να μου λεν 

άλλα. Σας εξήγησα, ποιο απλά λόγια δεν μπορώ να πω. Αυτές τις εντολές είχα όταν ήμουν 

στην Ε.Ε., ¨μιλάτε εσείς της Αυτοδιοίκησης όσο το δυνατόν πιο απλά¨. Και εγώ μπορώ να 

πλατιάζω, να χάνομαι μέσα στις έννοιες αλλά έχοντας υπόψη όλα αυτά προσπαθώ να είμαι 

κατανοητός κυρίως στο σύνολο, σε όλους τους πολίτες αυτής της πόλης και γι’ αυτό 

προσπαθώ, καταβάλλω προσπάθεια να χρησιμοποιώ απλές λέξεις, γνωστές λέξεις και να είναι 

κατανοητές στον οποιονδήποτε. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να ανασηκώνουμε ένα θέμα. Το 

θέμα αυτό θα έχει αξία να ανασηκωθεί την ώρα που πρέπει. Όχι τώρα και αυτά περί 

διαβούλευσης και να ρωτήσουμε αυτό και κάνουμε. Αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. 

Και σας είπα προηγουμένως το παράδειγμα, εάν και εφόσον το τι θα λέει εκείνη η πλευρά, 

επενδυτικά είπαμε με τον όρο αυτό αλλά να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο για να το συζητάμε 

εάν και εφόσον και αν χρειαστεί να έρθει το θέμα. Εδώ μπορεί να μη χρειαστεί καν να έρθει το 

θέμα στο Δ.Σ. Το σηκώνουμε το θέμα, δεν έχουμε τίποτα άλλο να καταλογίσουμε στην 

σημερινή Δ.Α. και λέμε ¨να δείτε τους ξεπουλάνε την Δημοτική περιουσία¨. Μα είμαστε 

άνθρωποι που συμβάλλουνε στην κοινή προσπάθεια της αναβάθμισης, της ανάπτυξης και της 

προόδου. Αυτό ήθελα να πω κ. Πρόεδρε και τους αφήνω στην κρίση του Σερραϊκού λαού.  

κ. Ιλανίδου:  Θα ήθελα να πω για το ΔΗΠΕΘΕ. Ξέρουμε τα προβλήματα που έχει το 

ΔΗΠΕΘΕ, δεν έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, υπάρχουν πάρα πολλά 

προβλήματα, οικονομικά κλπ. Και βλέπω αυτή τη στιγμή ότι παίρνει ένα δάνειο από την 

ALPHA BANK 60.000 € με ένα επιτόκιο 10,85% βασικό, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το 

επιτόκιο αυτό και την ίδια στιγμή κάνει για τον αείμνηστο Καφταντζή, ο αξιολογότατος αυτός 

συγγραφέας της πόλης μας, μία συναυλία με τον Αερόπουλο και δίνουμε 30.000. Νομίζω ότι 

μέσα στα πολλά προβλήματα του ΔΗΠΕΘΕ μήπως θα μπορούσε να βρεθεί μια άλλη λύση, να 

γίνει βέβαια η εκδήλωση, ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά όταν το ΔΗΠΕΘΕ πνίγεται δεν το 

βουτάμε πιο πολύ μέσα. Παίρνουμε 60.000 δάνειο και δίνουμε 30.000 στον κ. Αερόπουλο; 

κ. Ευαγγελίδου:  κ. Πρόεδρε βασανίζομαι πάρα πολύ ώρα σαν δημοτική σύμβουλος 

από τον διαπληκτισμό και συγγνώμη γιατί ειλικρινά δοκιμάζονται οι αντοχές μου. Δεν έχει 

σχέση με την ερώτηση της κ. Ιλανίδου. Ο συνδυασμός σας και η αντιπολίτευση έχει 

εκπροσώπηση μέσα στο ΔΗΠΕΘΕ, είναι ο κ. Σίγκας ο οποίος έχει ψηφίσει και έχει ψηφίσει 

θετικά σε όλα αυτά και θα μπορούσατε να ζητήσετε από εκείνο μια ενημέρωση. Δεν 

καταλαβαίνω γιατί το φέρνετε στο Δ.Σ. Το ΔΗΠΕΘΕ πέρασε πραγματικά πάρα πολλά 

προβλήματα και δεν χρειάζεται να ενημερώνεστε από την τηλεόραση για αυτά, σαν δημοτικοί 

σύμβουλοι μπορείτε να ενημερώνεστε και από τον δήμο και από την επιχείρηση απευθείας. Ο 

υπουργός δεν υπέγραψε ακόμα την προγραμματική σύμβαση, αυτό σημαίνει ότι από τον 

Δεκέμβριο έχουμε να εισπράξουμε λεφτά και από τον δήμο και από το Υπουργείο φυσικά από 

το οποίο ποτέ δεν καταβάλλονται τα χρήματα με συνέπεια, από την άλλη και εργαζόμενοι 

υπάρχουν μέσα στο ΔΗΠΕΘΕ που θα έπρεπε να πληρωθούν για το διάστημα αυτό των πολλών 

μηνών οι οποίοι ισχύουν ακόμα γιατί ακόμα ο υπουργός δεν έχει υπογράψει, και το ΔΗΠΕΘΕ 

δεν θα μπορούσε να παραμείνει κλειστό, και αυτό είναι θέμα τιμής και είναι θέμα και ευθύνης 

γιατί για τις όποιες παραλείψεις της Πολιτείας δεν μπορούν να αντικατοπτρίζονται στον κόσμο 

ο οποίος κόσμος καταβάλλει τους φόρους και τα δημοτικά τέλη και θα πρέπει να βλέπει και 

θέατρα και να έχει εκδηλώσεις. Εμείς αυτά σκεφτήκαμε. Το δάνειο των 60.000 € που 

αναφέρετε είναι τα 65.000 € που μας χρωστάει από το 2007 το Υπουργείο Πολιτισμού και 

δεδομένων των χρημάτων αυτών που σίγουρα θα πάρουμε, γιατί είναι υπογεγραμμένα και θα 

ληφθούν, έγινε το δάνειο, και το οποίο λήγει τον Δεκέμβριο του 2008, όπου θα καταβληθούν 

άπαξ τα 60.000 που επάρθηκαν. Το δάνειο καταφέραμε και το πήραμε πάρα πολύ δύσκολα, 

γιατί το ΔΗΠΕΘΕ δεν είχε να δηλώσει τίποτα, η παραγωγή και οι εκδηλώσεις του ΔΗΠΕΘΕ 

φανερώνει  την πολιτική βούληση που υπάρχει να μην σταματήσει να λειτουργεί ο τόπος και ο 
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πολιτισμός σ’ αυτόν τον τόπο όσα προβλήματα και αν αντιμετωπίζουμε και δεν μπορεί τα 

προβλήματα μας να αντικατοπτρίζονται στον κόσμο, ο κόσμος δεν φταίει σε τίποτα. Από εκεί 

και πέρα αν η προσωπική σας άποψη είναι ότι θέλετε να σταματήσουμε τις δράσεις επειδή 

έχουμε προβλήματα, αν ποτέ είστε υπεύθυνη στο ΔΗΠΕΘΕ μπορείτε να το πραγματοποιήσετε.  

κ. Ιλανίδου: Προσωπική μου άποψη δεν είναι καθόλου να σταματήσουν οι δράσεις, 

εγώ πάντα στήριζα και γνωρίζει η κ. Ευαγγελίδου ότι στηρίζω, απλά λέω ότι αν μπορούσαμε 

από κάπου αλλού να βρίσκαμε αυτό το ποσό. Όσο για τον κ. Σίγκα, με τον κ. Σίγκα θα 

μιλούσα αλλά είχε ραντεβού, στο δάνειο ήταν αρνητικός … (αλλαγή κασέτας) …  

κ. Σωτηριάδης:  … και τον Δεκέμβρη υπήρχε ένα κενό πρώτη φορά στην ιστορία της 

συνεργασίας ΔΗΠΕΘΕ Δήμου με το Υπουργείο. 

κ. Ευαγγελίδου: Για πρώτη φορά στην ιστορία του Πολιτισμού της Ελλάδας.  

κ. Σωτηριάδης: Λέει γιατί να μην βοηθήσει ο Δήμος. Γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμη 

η νέα προγραμματική. Ο Δήμος Σερρών δεν μπορεί να δώσει την επιχορήγηση στο ΔΗΠΕΘΕ. 

κ. Ιλανίδου: Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα γιατί δεν βοήθησε σ’ αυτή την εκδήλωση ο 

Δήμος.  

κ. Σωτηριάδης: Έχει να παίρνει το ΔΗΠΕΘΕ μέχρι σήμερα από τον δήμο των 

Σερρών, ο Δήμος των Σερρών καταβάλλει κάθε μήνα στις Δ.Ε. τα της προγραμματικής. Στο 

ΔΗΠΕΘΕ δεν έχει δώσει ούτε ένα € και έχει να παίρνει από τον δήμο των Σερρών 68.000 συν 

65.000 από το Υπουργείο Πολιτισμού πάμε στις 133.000 και πήρε μια απόφαση το ΔΗΠΕΘΕ 

και λέει ¨ήδη έχουμε στο παντελόνι μας 135.000¨, όσο για το επιτόκιο, θα πληρώσουμε μέχρι 

τον Δεκέμβριο λιγότερο από 4.000.  

κ. Ευαγγελίδου: Αυτή τη δοκιμασία που πέρασε ο πολιτισμός στον τόπο, άντεξαν 

μόνο τα μεγάλα ΔΗΠΕΘΕ, και το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών είναι ένα μεγάλο ΔΗΠΕΘΕ που άντεξε. 

Έκανε παραγωγή χωρίς σύμβαση.  

κ. Σαουλίδης:  Πραγματικά αυτό που είπε η κ. Ευαγγελίδου είναι πρωτόγνωρο, είμαι 

18 χρόνια στο συμβούλιο και με δύσκολες περιόδους και τέτοια προβλήματα δεν υπήρχαν. Κ. 

Δήμαρχε μέσω της ΚΕΔΚΕ δεν ξέρω τι έχει γίνει, πάντως να τελειώσει αυτό το θέμα, πρέπει 

να αυξηθεί το ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες.  

 

- Εγκρίνεται.  

                         

ΘΕΜΑ  19ο: Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Χαρακτηρισμός χώρου για την ανέγερση δημοτικού σχολείου στο Ο.Π. 1 στην 

περιοχή Αγ. Ιωάννη Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 της συμμετοχής του Δήμου στο σύνδεσμο 

Energie – Cites. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Λήψη απόφασης για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών.     
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κ. Μπιτζίδου:  Εδώ υπάρχει μια ένσταση σχετικά με τους κατοίκους της πρώην οδού 

Φιλίας. Σ’ αυτόν τον δρόμο δώσαν αυτό το όνομα όλοι οι κάτοικοι, όμως δεν τον 

κατοχύρωσαν και εκ παρατροπής κάποιοι δημότες θέσαν ένα άλλο όνομα. Εδώ υπάρχει μια 

διαμαρτυρία. Εγώ νομίζω ότι είναι λογικό εφόσον οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό το όνομα 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έρχονται όλα τα γράμματα τους στο όνομα ¨οδός Φιλίας¨, δεν  

υπάρχει λόγος να κακοκαρδίσουμε όλη την περιοχή για να βάλουμε ένα όνομα τυχαίο το οποίο 

δεν είναι εκεί αποδεκτό. Νομίζω ότι το όνομα ¨Φιλίας¨ σηματοδοτεί κάτι για αυτούς.  

κ. Πρόεδρος: Είναι πολύ ωραίο όνομα, απλώς θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει 

ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου που πρέπει να το λάβουμε υπόψη.  

κ. Μπιτζίδου: Να γίνει διόρθωση αυτής της απόφασης.  

κ. Πρόεδρος: Δεν μπορώ να επιβάλλω στο Τοπικό Συμβούλιο να διορθώσει την 

απόφαση. Θα το ερευνήσω και θα το δω.  

κ. Μπιτζίδου: Οι κάτοικοι γι’ αυτό κάνουν την ένσταση για να παρθεί ξανά νέα 

απόφαση.  

     

- Εγκρίνεται (αναβάλλεται για Επταμύλους οδός ¨Φιλίας¨). 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση και παραλαβή των μελετών των Νέων Νεκροταφείων.   

 

- Εγκρίνεται.  

                           

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση τροποποίησης αρχιτεκτονικής μελέτης: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη 

παλαιού ελαιοτριβείου Δήμου Σερρών¨.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση και παραλαβή της Β’ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής 

Μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση 

περιοχής Αγίου Ιωάννη¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

                    
ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο 

ανατολικό τμήμα της πόλης Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση μελετών και Προϋπολογιστικών Πινάκων των έργων.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων και συνεχίσεων έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

                

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργων.   

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  30ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.    

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Χωροθέτηση πληροφοριακής σήμανσης τηλεματικής ΚΤΕΑΛ και άλλες 

παρεμβάσεις.  

 

κ. Ιλανίδου:  Εδώ στο ¨άλλες παρεμβάσεις¨ έχει δύο στέγαστρα, ένα λίγο παρακάτω 

από την Εθνική 50 μέτρα και ένα στη Συνεταιριστική, επειδή δεν είναι κανονιστική απόφαση, 

δεν έχει δικαίωμα να κάνει εισήγηση ο κ. Παπαδίκης, αλλά η Τ.Υ.. Δηλαδή η εισήγηση πρέπει 

να πάει στην Τ.Υ.  

κ. Πρόεδρος: Έχω την……..       

 Την πήρα το μεσημέρι, την πήρα, την πήρα. 

 κ. Ιλανίδου: Ναι; Γιατί δεν είναι μέσα στο φάκελλο;  

 κ. Πρόεδρος: Την πήρα, την πήρα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

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

αποφάσεις: 

 

 

Πρ. 6/1/08 Συζήτηση επί της επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων για το 

κατεστραμμένο οδικό δίκτυο. 

 

Πρ. 6/2/08 Συζήτηση επί αναφοράς της Δ.Σ. κ. Ιλανίδου στη λειτουργία του Τμήματος 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού.   

  

Πρ. 6/3/08 Συζήτηση επί αναφοράς του Δ.Σ. κ. Παπαδόπουλου Χρ. στη λειτουργία του 

Αθλητικού Οργανισμού.   

 

437/08 Τροποποίηση του άρθρ. 7 προγραμματικής σύμβασης, ως προς το χρόνο 

περαίωσης της, του Δήμου με ΔΕΕΚ και ΤΕΔΚ για υλοποίηση του έργου: 

¨Διασυνοριακή συνεργασία και πρόγραμμα κατάρτισης¨. 

 

438/08 Έγκριση αγοράς πινάκων προς ενίσχυση του έργου του Συλλόγου Γονέων 

Φίλων Ατόμων με Αναπηρίες Ν. Σερρών.  

 

439/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής Ν. 

Σερρών.  

 

440/08 Έγκριση συνδιοργάνωσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πάλης Εφήβων – 

Κορασίδων.  

 

441/08 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. ¨52η Σ.Ε. 2ου ΕΠΑΛ Σερρών¨. 

 

442/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Αθλητικού Σωματείου 

Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός ΑΜΕΑ. 
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443/08 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχ/σεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στην κ. Τσούση Μαρία.  

 

444/08 Ομοίως στον κ. Ορφανίδη Νικόλαο.  

 

445/08 Έγκριση δωρεάς ηλεκτρονικού υπολογιστή στο 21ο Δημοτικό Σχολείο. 

 

446/08 Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 266/2006 Α.Δ.Σ. για ανέγερση παρεκκλησίου 

στην πλατεία του Ι.Κ.Α. 

 

447/08 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, από ΤΑΠ. 

 

448/08 Διαγραφή χρέους από τέλος 2% και πρόστιμου από τους βεβαιωτικούς 

καταλόγους του Δήμου της κ. Μπεντιούλη Αικατερίνης.  

 

449/08 Ομοίως της κ. Γρηγοριάδου Δέσποινας.  

 

450/08 Ομοίως της κ. Γρηγοριάδου Δέσποινας προηγουμένων ετών.  

 

451/08 Ομοίως εσφαλμένων κλήσεων διαφόρων πολιτών.  

 

452/08 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Ακριτίδη 

Κων/νο. 

 

453/08 Ομοίως στην κ. Γιάπη Φωτεινή.  

 

454/08 Ομοίως στην κ. Σταυρίδου Χρύσα.  

 

455/08 Ομοίως στον κ. Σαμούρη Ηλία.  

 

456/08 Ομοίως στον κ. Παρίση Δημήτριο. 

 

457/08 Ομοίως στην κ. Λογοθετίδη Μαρία.  

 

458/08 Έγκριση καταβολής στον κ. Στυλιανό Πίτσιο επιδικασθέντος ποσού σε 

εκτέλεση της αρίθμ. 136/2008 απ. Ειρηνοδικείου Σερρών.  

 

459/08 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας πετρελαιοειδών.  

 

460/08 Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας γάλακτος.  

 

461/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας γάλακτος έτους 2008. 

 

462/08 Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: ¨Η Μικρασιατική 

Εκστρατεία. Φωτογραφίες Θ. Νικολέρη¨. 

 

463/08 Ομοίως ημερίδας με θέμα: ¨Η Οδική ασφάλεια των παιδιών είναι υπόθεση 

όλων¨. 
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464/08 Ομοίως έκθεσης φωτογραφίας καταστροφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

Κύπρου.  

 

465/08 Ομοίως δημόσιας διαβούλευσης με θέμα: ¨Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις – 

εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης κινητικότητας και προώθηση λύσεων για το 

κυκλοφοριακό¨. 

 

466/08 Ομοίως εκδήλωσης της ένωσης Συλλόγων Γονέων Μαθητών Α’ θμιας Εκπ/σης.  

 

467/08 Έγκριση συνδιοργάνωσης 5ου χορευτικού Πανοράματος με το Λαογραφικό 

Όμιλο Βλάχων και Φίλων ¨Λαϊλιάς¨ Ν. Σερρών.  

 

468/08 Έγκριση παράτασης σύμβασης ασφάλισης τροχαίου υλικού του Δήμου.  

 

469/08 Έγκριση προμήθειας τροφίμων για τα Χριστούγεννα και το Νέο Έτος.  

 

470/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Γιαννάκη Γεωργίου.  

 

471/08 Ομοίως των δημοτικών συμβούλων Βέρρου Σουλτ. και Ιλανίδου Δέσποινας.  

 

472/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο φορέα διαχείρισης Λαϊλιά.  

 

473/08 Έγκριση προμήθειας δέντρων και ειδών ξυλείας.  

 

474/08 Έγκριση αγοράς βιβλίων αναλυτικής Λογιστικής για το Τμήμα Λογιστηρίου.  

 

475/08 Ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση μελέτης προμήθειας πολυαιθυλενίου.  

 

476/08 Έγκριση δαπανών εκδήλωσης προς τιμής του συνθέτη και δασκάλου ΧΡ. 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ. 

 

477/08 Έγκριση δαπανών μετάκλησης αντιπροσωπείας αδελφοποιημένου Δήμου 

Βελίκο Τίρνοβο. 

 

478/08 Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου.  

 

479/08 Έγκριση δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

480/08 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της αρ. 1/08 απ. Δ.Ε. ΚΑΔΕ για αγορά μετοχών της 

εταιρείας ¨ΥΗΣ Οινούσας Α.Ε.¨. 

 

481/08 Ομοίως επί αποφάσεων Δ.Ε. ΔΕΠΣ. 

 

482/08 Ομοίως επί αποφάσεων Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

Πρ. 6/4/08 Αποσύρεται η αρ. 28/08 απ. Δ.Ε. ΔΕΥΑΣ περί ¨Αναπροσαρμογής παγίου 

ύδρευσης – τιμολόγιο Πολυτέκνων κ.λπ.¨. 
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483/08 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας 

κ.κ. Γεωργίου και Αποστόλου Σταμπουλή του Κων/νου και Αργυρής 

Σταμπουλή του Ιωάννη. 

 

484/08 Ομοίως κ.κ. Ελένης και Δημητρίου Σταμπουλή του Νικολάου. 

 

485/08 Χαρακτηρισμός χώρου για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Π. 1 στην 

περιοχή Αγ. Ιωάννη. 

 

486/08 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 της συμμετοχής του Δήμου στο Σύνδεσμο 

Energie – Cites. 

 

487/08 Πρόταση ονοματοθεσίας οδών και πλατειών και αναβολή του θέματος της 

μετονομασίας της οδού ¨Μάνης¨ σε ¨Τραπεζούντος¨. 

 

488/08 Έγκριση και παραλαβή μελετών εφαρμογής της μελέτης με γενικό τίτλο 

¨Μελέτη Νέων Νεκροταφείων Σερρών¨. 

 

489/08 Έγκριση τροποποίησης αρχιτεκτονικής μελέτης ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη 

παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨. 

 

490/08 Έγκριση και παραλαβή Β’ φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης της γενικής 

μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση περιοχής 

Αγ. Ιωάννη¨. 

 

491/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο 

ανατολικό τμήμα της πόλης Σερρών¨. 

 

492/08 Έγκριση προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών επισκευής παιδικών χαρών.  

 

493/08 Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ¨Οδοστρωσία Δήμου 

Σερρών 2006¨. 

 

494/08 Ομοίως ¨Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨. 

 

495/08 Ομοίως ¨Κατασκευή τοιχείου προστασίας κοίτης χειμάρρου στον 

Υδροηλεκτρικό Σταθμό Οινούσας¨. 

 

496/08 Ομοίως ¨Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οδού Σερρών Δ.Δ. 

Ξηροτόπου¨ και συνέχιση του έργου για το έτος 2008. 

 

497/08 Ομοίως ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή Τσέλιου¨. 

 

498/08 Ομοίως ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή Πράξης 

εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨. 
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499/08 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 της παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

υποστήριξης των εργασιών της Διεπιστημονικής Ομάδας έργου του 

Επιχειρησιακού Πρ/τος Δήμου Σερρών.  

 

500/08 Ομοίως ¨Διαπλάτυνση τμήματος οδού Τζαβέλα και κατασκευή πεζοδρομίου 

στην οδό Δ. Μαρούλη¨. 

 

501/08 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

¨Αποκατάσταση δύο ανενεργών λατομείων Δήμου Σερρών¨. 

 

502/08 Ομοίως ¨Διάφορες αποκαταστάσεις και συμπληρώσεις υφισταμένων 

εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Ομόνοιας¨. 

 

503/08 Ομοίως ¨Κατασκευή κτιρίου Pits στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

 

504/08 Έγκριση τοποθέτησης Φ.Σ. στο 3ο χιλ. Σερρών – Ελαιώνα. 

 

505/08 Ομοίως στο 1ο χιλ. Σερρών – Μητρουσίου. 

 

506/08 Ομοίως στο 3ο και 4ο χιλ. Σερρών – Ελαιώνα.  

 

507/08 Ομοίως στην οδό Εφόρων.  

 

508/08 Ομοίως στην οδό Ολυμπίου.  

 

509/08 Έγκριση αύξησης ισχύος παροχής γηπέδου στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

510/08 Ομοίως στο οίκημα Σχοινά.  

 

511/08 Χωροθέτηση πληροφοριακής σήμανσης Τηλεματικής ΚΤΕΑΛ και άλλες 

παρεμβάσεις.  

 

 

 

 

  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 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 


