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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η/22-9-2008 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η 

 

 

Της 22ης  Σεπτεμβρίου 2008 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 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 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Σίγκας Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργων προσαρμογής της λειτουργίας των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών στις διατάξεις του Νέου Δ.Κ.Κ. 

(Ν. 3463/2006). 

    

ΘΕΜΑ  2ο: Λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.  

 

ΘΕΜΑ  3ο: Σχετικά με την αρίθμ. 38/2008 απόφαση του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής.  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Αδελφοποίηση Δήμου Σερρών με το Δήμο Nova Siri Ιταλίας (Νότια Ιταλία). 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Καταβολή ποσών σε μισθωτές καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς κατόπιν των 

131/08 και 132/08 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαιρέτων κατεχόμενες δημοτικές 

εκτάσεις των κ.κ.:  

 α) Δούρα Κων/νου και  

 β) Μπέλλα Στεργίου.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: ¨Δράσεις 

προβολής δραστηριοτήτων αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το έτος 2008. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Να αρχίσουμε κ.κ. Συνάδελφοι. Έχουμε κάποια θέματα εκτός 

ημερησίας διάταξης. Το 1ο αφορά την ¨Έγκριση μελέτης του έργου: Διάφορες 

συμπληρωματικές εργασίες στο Κτηνοτροφικό Πάρκο¨. Αφορά την κατασκευή αγωγού και 

άλλες εργασίες στην … ολοκλήρωση του Κτηνοτροφικού πάρκου. Οι διάφορες 

συμπληρωματικές εργασίες που επιζητούνται από την υπηρεσία είναι της τάξης των 40.000 €.  

2ο θέμα, είναι η ¨Αντικατάσταση της υπαλλήλου του Δήμου¨, που ασθενεί από 

διάφορες επιτροπές. Μια υπάλληλος του Δήμου υπεβλήθη σε εγχείρηση καρδιάς, ευχόμαστε 

περαστικά, και πρέπει να αντικατασταθεί από διάφορες επιτροπές που συμμετέχει.  

Και το 3ο είναι η ¨Επανασυγκρότηση διοικητικών συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών¨. 

Αλλάζουν οι διευθυντές και έχουμε επανατοποθετήσεις. Τα γνωστά όπως πέρσι.  
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κ. Σαουλίδης: Για τον Α.Ο. Θα ήθελα μόνο να πω δυο πράγματα. Το ένα είναι ότι 

χωρίς να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε εντολή για οικονομικό έλεγχο. Κανείς δεν 

διαφωνεί ότι έλεγχος πρέπει να γίνεται όποτε χρειαστεί, αυτή είναι η θέση μας, αλλά πρέπει να 

λειτουργούν και τα όργανα τα οποία εμείς διορίσαμε τα συμβούλια.  

Τώρα θα αναφερθώ και στο ζήτημα που βγήκε και έξω με τα καύσιμα, και 

δημιουργούν μια πολύ άσχημη εικόνα στην κοινωνία και το χειρότερο είναι ότι η εικόνα ήταν 

πραγματική. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέμε πράγματα, όταν βγαίνουμε 

δημόσια και μιλάμε για γεγονότα.  

Εγώ έκανα μια μικρή έρευνα, προς ενημέρωση σας, για το τι καταναλώσεις είχαμε στα 

αθλητικά συγκροτήματα. Και θα πάω από τη δική μας την πείρα, για να μην υπάρχει καμιά 

παρεξήγηση και φανεί ότι πρέπει να υπάρξουν ευθύνες.  

Το 2001 που ήταν η χρονιά του χιονιά, στο Κολυμβητήριο και στο … είχαμε 237.000 

για τα καύσιμα. Το 2002 είχαμε 206.000, το 2003 είχαμε 260.000 και ήταν όλα μαζί, κλειστό, 

κολυμβητήριο, στάδιο, δημοτικό γήπεδο και Ομόνοια, το 2004 ήταν 253.000, το 2005 στο 

κλειστό είχε αλλάξει ο τρόπος θέρμανσης και έγινε με ηλεκτρισμό όπως άλλαξε και ο 

καυστήρας στην Ομόνοια και είχαμε 194.000. Μετά ήταν 184.000 και 164.000 πέρσι. Αυτά 

είναι χιλιάδες λίτρα καύσιμα.  

Αυτό που παρατηρούμε και πέρσι και φέτος είναι ένα φαινόμενα που και εγώ σαν 

αθλητής την δεκαετία του 1970 και κάποιοι άλλοι φίλοι και συνάδελφοι εδώ, δεν το είχαμε 

συναντήσει ούτε μία φορά. Να πηγαίνουν οι αθλητές, οι ομάδες και να μην μπορούν να 

κάνουν μπάνιο, να έχουν κρύο νερό ή να μην λειτουργεί το κολυμβητήριο.  

κ. Δήμαρχος: Πότε γίναν αυτά;  

κ. Σαμπάνης: Τότε με τις απεργίες, μια δυο μέρες.  

κ. Σαουλίδης: Δεν ήταν λίγες μέρες, ήταν πολλές μέρες. Δεν είπαμε τίποτα γιατί 

σεβαστήκαμε κάποια πράγματα. Βγήκαν προπονητές, βγήκαν ομάδες και καταγγέλλουν αυτά 

τα γεγονότα. Υπήρχε μεγάλο διάστημα που οι αθλητικοί χώροι δεν είχαν ζεστό νερό. 

κ. Δήμαρχος: Τον Αύγουστο; Με 40 βαθμούς έξω;  

κ. Σαουλίδης: Δεν μπορούσαν να κάνουν μπάνιο. Τέτοιο φαινόμενο ποτέ δεν έγινε. 

Την δεκαετία του ’70 σαν αθλητής του στίβου στο στάδιο έβρισκα νερό για να κάνω μπάνιο 

όλες τις μέρες. Αυτά είναι υπερβολές και θα πρέπει ο χώροι που έχουν σχέση με την νεολαία 

να λειτουργούν απρόσκοπτα, θα πρέπει με δική σας πρωτοβουλία όλοι αυτοί οι χώροι, στο 

επόμενο διάστημα τουλάχιστον να λειτουργούν άψογα.  

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε και κ.κ. Συνάδελφοι, ο κ. Σαουλίδης πολύ 

εύκολα πολλές φορές λέει κουβέντες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια και θα πάω 

δύο συμβούλια πίσω όταν έφερε το θέμα της τοποθέτησης του κ. Χρυσανθίδη σε θέση 

προϊσταμένου και αυτό διαψεύδεται με τα έγγραφα και της περιφέρειας αλλά και της αίτησης 

ανάκλησης που έκανε ο κ. Χρυσανθίδης στο διοικητικό εφετείο Θεσσαλονίκης, εδώ είναι τα 

έγγραφα στα οποία πολύ σωστά ο Πρόεδρος λειτούργησε και έπραξε αυτό που έπρεπε. Από το 

Δ/κό Εφετείο υπάρχει η απόφαση την οποία μπορείτε να λάβετε υπόψη σας και καταλήγει να 

πω μια σειρά μόνο ¨απορρίπτει την αίτηση αναστολής¨ και μέσα εξηγεί ότι σωστά γίναν οι 

ενέργειες τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από το υπηρεσιακό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα 

υπάρχει και από την περιφέρεια το έγγραφο με ημερομηνία 8 Αυγούστου και αρ. πρωτ. 9107 

το οποίο λέει ότι ¨η τοποθέτηση προϊσταμένου … 

κ. Παπαδόπουλος: Στην ερώτηση να απαντήσει.  

κ. Πρόεδρος:  Έχει το δικαίωμα να απαντήσει όπως θέλει. Διότι ο κ. Σαουλίδης έθεσε 

θέμα δυσλειτουργίας και κακής εικόνας του συνόλου του Α.Ο. για μια σειρά λειτουργιών. Και 

εν πάση περιπτώσει ο κ. Σαμπάνης μπορεί να θέσει στην κρίση του Δ.Σ. και την αξιοπιστία 

οποιουδήποτε άλλου που του επιτίθεται.  
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κ. Σαμπάνης: Υπάρχει το έγγραφο της Περιφέρειας το οποίο λέει ότι θα πρέπει να 

περιμένουμε την απόφαση, τη νέα κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το θέμα αν θα 

πρέπει να γίνει προϊστάμενος τμήματος αφού δεν έγινε διευθυντής.  

Πάμε στο 2ο, αναφέρθηκε όσον αφορά το γιατί κλήθηκε ο έλεγχος από το Υπουργείο 

Οικονομικών, οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος. Να ξέρετε ότι με βάση το άρθρο 168 

του Ν. 3463/2006, ο Πρόεδρος μπορεί να καλέσει οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο 

στέλνοντας έλεγχο προς την Περιφέρεια και η Περιφέρεια εφόσον κρίνει το προωθεί προς το 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομιών στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.  

κ. Παπαδόπουλος: Χωρίς να ενημερωθεί ο Οργανισμός και το Δ/κό Συμβούλιο;  

κ. Σαμπάνης: Σας είπα ότι ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα στον Πρόεδρο και αυτό 

έκανα. Αν η Περιφέρεια έκρινε ότι δεν ήταν σωστό θα μπορούσε να μην το προωθήσει.  

κ. Παπαδόπουλος: Νόμιμο είναι κ. Σαμπάνη, ηθικό δεν είναι.  

κ. Σαμπάνης:  Γιατί τόσος πανικός και τόση αναταραχή για ένα θέμα το οποίο 

σημαίνει υγεία στα δημόσια πράγματα, στους οργανισμούς, στους δήμους κ.λπ. Από τη στιγμή 

που ζητά κάποιος να γίνει έλεγχος και τα κάνει όλα σωστά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ας 

περιμένουμε τον έλεγχο, κανέναν δεν κατηγορήσαμε, κανέναν δεν σπιλώσαμε. Τίποτα. Ας 

έρθει να δει γιατί βρίσκεται σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση ο Α.Ο. και από τη στιγμή 

που δεν έχουμε προβεί σε καμία δαπάνη πέρα των απαραίτητων που αφοράν μισθοδοσίες και 

λειτουργία του Οργανισμού, από εκεί και πέρα να εξετάσουμε γιατί φτάσαμε σήμερα σε μια 

δύσκολη τέτοια κατάσταση να χρωστάμε σε προμηθευτές, να μην μπορούμε να 

λειτουργήσουμε την υπηρεσία μας. Αυτό ζητήσαμε και από εκεί και πέρα, αντί να το 

χειροκροτήσετε αυτό, δεχόμαστε έναν πόλεμο λες και ποιος ξέρει τι θα ανακαλύψουν αυτοί. 

Και δεν είναι απαραίτητο να βρουν ότι δεν λειτούργησε σωστά ο Α.Ο. Μπορεί να τα βρουν 

όλα σωστά και να πουν ¨μπράβο, είστε μια νέα υπηρεσία, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα και 

παράδειγμα για όλη την Ελλάδα¨. Από την άλλη όμως αν κάπου βρεθούν κάποιες 

δυσλειτουργίες, κάποια προβληματάκια, θα μας κάνουν κάποιες συστάσεις, αλλά και αν βρουν 

κάτι επιλήψιμο θα δώσουν στα αρμόδια όργανα να χειριστούν το θέμα όπως πρέπει. Άρα 

λοιπόν, να μην βιαζόμαστε και να μην φοβόμαστε τον έλεγχο.  

κ. Πρόεδρος:  Θέλω να απαντήσω στις παρατηρήσεις του κ. Σαουλίδη ότι ο Α.Ο., 

αυτά που ανήκουν στον Α.Ο. γήπεδα, κολυμβητήρια κ.λπ. δεν λειτουργούν εξαιτίας του ότι 

δεν υπάρχει καλός διαχειριστικός έλεγχος, δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχει ρεύμα … 

κ. Σαμπάνης: Τα πάντα λειτουργούνε και τα κολυμβητήρια, και τα κλειστά 

γυμναστήρια και τα στάδια, όλα λειτουργούνε μια χαρά. Από εκεί και πέρα … 

κ. Πρόεδρος:  Δηλαδή η παρατήρηση του συναδέλφου είναι ψευδής; 

κ. Σαμπάνης: Είναι ψευδέστατη. Πάρτε τηλέφωνο όπου θέλετε να δείτε ότι 

λειτουργούνε τα πάντα.  

κ. Σαουλίδης: Είναι πράγματα αυτά; Ή εμείς δεν είμαστε καλά ή δεν ζούμε σ’ αυτή 

την κοινωνία. Ο κ. Συνάδελφος μας λέει πράγματα ανήκουστα.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαουλίδη κάνατε ένα σχόλιο και τώρα πάμε σε μια γενικευμένη 

κουβέντα.  

κ. Σαουλίδης: Βγήκαν οι παράγοντες του αθλητισμού και ζήτησαν να λειτουργήσουν 

αυτά τα πράγματα που ήταν υποχρέωση μας και έλεγαν ψέματα οι άνθρωποι;  

κ. Σαμπάνης: Λειτουργούν αυτή τη στιγμή ή δεν λειτουργούν;  

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαουλίδη μπορείτε να γίνετε συγκεκριμένος επειδή η καταγγελία σας 

έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα. Πότε βγήκαν οι παράγοντες του αθλητισμού, σε ποια 

ημερομηνία και έκριναν μ’ αυτόν τον τρόπο την λειτουργία του Α.Ο.;  

κ. Σαουλίδης: Βγήκαν όλοι τους, αφού ήρθαν παράγοντες που έπιασαν εμένα 

προσωπικά, πρόεδρος του  μπάσκετ.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει επίσημη καταγγελία γι’ αυτό;  
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κ. Σαμπάνης: Όχι δεν υπάρχει τίποτα. Με 40 βαθμούς;  

κ. Πρόεδρος:  κ. Πρόεδρε ποια περίοδο συνέβη αυτό αν συνέβη;  

κ. Σαμπάνης: Τον Φεβρουάριο.  

κ. Πρόεδρος:  Μόνο τότε; 

κ. Σαμπάνης: Ναι.  

κ. Σαουλίδης: Γιατί είχε ζεστό νερό όλο το άλλο διάστημα; Που δεν μπορούσαν να 

κάνουν μπάνιο; 

κ. Σαμπάνης: Από 1 Σεπτεμβρίου λειτουργούνε τα γυμναστήρια. 

κ. Πρόεδρος:  Πότε κ. Πρόεδρε είχατε προβλήματα δυσλειτουργίας του Α.Ο. σ’ αυτά 

τα σημεία που θίγει στην παρατήρηση του ο κ. Σαουλίδης;  

κ. Σαμπάνης: Τον Φεβρουάριο.  

κ. Πρόεδρος:  Πόσες μέρες.  

κ. Σαμπάνης: 1-2 μέρες.  

κ. Πρόεδρος:  Υπήρχε καταγγελία από το σωματείο γι’ αυτό το θέμα ή υπήρξε μια 

συναίνεση; 

κ. Σαμπάνης: Συναίνεση γιατί και στα σπίτια τους δεν είχαν πετρέλαιο.  

κ. Πρόεδρος:  Για ποιο λόγο συνέβη αυτό;  

κ. Σαμπάνης: Λόγω της απεργίας που είχαν τα βυτιοφόρα.  

κ. Πρόεδρος:  Θέλω να πω κάτι, επειδή επανειλημμένα έχει απασχολήσει … 

κ. Παπαδόπουλος: Επί προσωπικού λίγο να πω … 

κ. Πρόεδρος:  Σε τι συνίσταται το προσωπικό; 

κ. Παπαδόπουλος: Με έθιξε ο κ. Σαμπάνης. Δεν είναι δυνατόν να μου λέει ότι ο Α.Ο. 

δεν … για να κάνει οικονομικό έλεγχο. Τον προκαλώ, το 2007 όταν αναλάβατε τον είπα ένα 

πράγμα, ¨αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι η διαφάνεια των οικονομικών, εγώ 

εμπιστεύομαι τον κάθε πρόεδρο, τον κάθε διευθυντή¨. Δεν είναι δυνατόν να προκαλεί το Σώμα 

και να λέει μέσα στην αίθουσα ότι φοβόμαστε τον έλεγχο. Επί προσωπικού γι’ αυτό το λέω. 

Θα αντιλαμβάνεστε τι λέτε. Όταν μιλάμε για ηθική, όταν μιλάμε για διαφάνεια θα προσέχετε 

ποιους έχετε απέναντι. 2ον έγινε μια ερώτηση, η διαχείριση των οικονομικών από το 2001-

2008, προκαλώ, πέστε μου που είναι η ατασθαλία. … όταν βγάζετε κάτι προς τα έξω μας 

αγνοείτε, γι’ αυτό λέω ότι μας θίγετε. Ο Α.Ο. δεν είναι μόνο ο Πρόεδρος, είναι το Δ/κό 

Συμβούλιο και η Αντιπολίτευση, προσέξτε, είναι οι λειτουργίες, και όταν λέτε κάτι θα 

προσέχετε πάρα πολύ για τα οικονομικά, για κάτι που δεν ανεχόμαστε τίποτα.  

κ. Πρόεδρος:  Γενικώς χρέος των δημοτικών συμβούλων είναι να τοποθετούνται, 

βέβαια να ανακαλύπτουν σε βάθος τα πράγματα του Δήμου αλλά και να είναι προσεκτικοί στις 

διατυπώσεις. Δεν χρειάζονται κατά την άποψη μου παρατηρήσεις σε συναδέλφους να 

προσέχουν ή να μην προσέχουν.  

κ. Σαμπάνης: Μιλήσαμε για υπέρβαση. Δεν είπαμε αν αυτό είναι επιλήψιμο ή όχι κ. 

Παπαδόπουλε. Από εκεί και πέρα να ξέρετε ότι ο έλεγχος δεν αφορά μόνο τα καύσιμα, 

υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα έρθουν και θα ελέγξουν. Να μη βιαζόμαστε να 

προκαταλάβουμε το τι πρόκειται να συναντήσουμε.  

κ. Παπαδόπουλος: Αυτό καταλάβατε τώρα;  

κ. Σαμπάνης: Αυτό, τίποτα άλλο.  

κ. Μωυσιάδης: Κι εγώ επί προσωπικού. Ήμουν Δήμαρχος την περίοδο την οποία 

κατήγγειλε εμμέσως ο κ. Σαμπάνης. Υπάρχει αμφιβολία;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν κατήγγειλε τίποτα ο κ. Σαμπάνης.  

κ. Μωυσιάδης: Όταν βγάζουμε κάποια στοιχεία και λέμε ότι είναι παράξενο γιατί 

καταναλώθηκαν 250.000 λίτρα το 2004 και τις υπόλοιπες χρονιές είναι λιγότερο, τότε αυτό τι 

είναι; Και όταν μάλιστα αυτό το λέει ενώ γνωρίζει, εκτός αν δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα … 

κ. Σαμπάνης: Αυτά θα τα δει ο έλεγχος κ. Δήμαρχε.  
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κ. Μωυσιάδης: Αφήστε τον έλεγχο. Τότε να περιμένατε τον έλεγχο για να βγάλει 

εκείνος στοιχεία. Εσείς βγάλατε στοιχεία.  

κ. Σαμπάνης: Με προκαλέσατε στην τηλεόραση όμως.  

κ. Μωυσιάδης: Είπαμε ότι το 2004 υπήρξε μια ορισμένη κατανάλωση, αλλά το 2004 η 

Δ.Α. εκείνων των ημερών είχε να πάρει την πρωτοβουλία να προχωρήσει σε βελτίωση των 

εγκαταστάσεων και αντικατέστησε τα καύσιμα με ηλεκτρικό ρεύμα και γι’ αυτόν τον λόγο από 

το 2005 και μετά έχουμε μειωμένη κατανάλωση καυσίμων. Εύσημα θα πρέπει να δοθούν στην 

Δ.Α. εκείνης της εποχής. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε μια σταθερότητα στην κατανάλωση 

και ένα άλλο ατόπημα, εκ λάθους εγώ θα το πω, να παρουσιαστούν οι καταναλώσεις του 2007 

μειωμένες ενώ στην πραγματικότητα η κατανάλωση και το 2005 και το 2006 είναι περίπου οι 

ίδιες.  

Και πέρα αυτού παρουσιάζονται στοιχεία τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα. Και ήρθε να 

δημιουργήσει θόρυβο ο κ. Σαμπάνης, εις βάρος μας προφανώς, τι άλλο σήμαινε αυτό του να 

ξεκινήσει τον έλεγχο από το 2004 – 2007; Στοιχεία τα οποία δεν είναι συγκρίσιμα. Διότι 

ελέχθη ότι έχουμε έναν βαρύ χειμώνα και έχουμε περισσότερη κατανάλωση. Επίσης, έχουμε 

διαφορετικό πρόγραμμα και διαφορετικό ωράριο και έχουμε διαφορετική κατανάλωση. 

Συγκρίνονται τα στοιχεία; Επίσης έχουμε διαφορετικά μεγέθη, διαφορετικούς χώρους τους 

οποίους θερμαίνουμε κάθε χρόνο και έχουμε διαφορετική κατανάλωση. Άλλοι χώροι 

θερμαίνονταν το 2001 και το 2002, προστέθηκαν με τον Α.Ο. ένα σωρό άλλοι χώροι από το 

2003 αυξήθηκε επομένως η κατανάλωση το 2004. Αυτά τα πράγματα όμως πρέπει να 

μελετηθούν πρώτα, και να μπορέσουν να είναι συγκρίσιμα. Έβγαλε ο κ. Σαμπάνης 

βαρύγδουπα ένα διάγραμμα, για να πει τι στον κόσμο, ότι το 2004 αυτοί που λειτουργούσαν 

ήταν ανέντιμοι ή ανίκανοι.  

κ. Σαμπάνης: Καταρχήν το πρόγραμμα των γυμναστηρίων είναι το ίδιο εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια. Οι χώροι, τα γυμναστήρια, είναι αυτοί που τους γνωρίζουμε, δεν είναι κανένας 

καινούργιος χώρος. Ίσα – ίσα έγινε και το κλειστό γυμναστήριο που θα έπρεπε να αυξηθεί η 

κατανάλωση. Εγώ δεν θέλω να κρίνω τα στοιχεία, ας έρθουν οι ειδικοί να δουν αν 

λειτούργησαν σωστά τη συγκεκριμένη χρονιά. Από εκεί και πέρα εσείς κ. Δήμαρχε, προχτές 

15/9 σε τοπικό κανάλι παραδεχτήκατε ότι σας καταγγέλθηκε ότι δεν γινόταν σωστές 

παραλαβές πετρελαίων και καλέσατε την κ. Αραμπατζή, όπως επίσης και άλλους 

υπηρεσιακούς παράγοντες από το δήμο και τους κάνατε συστάσεις να είναι πιο προσεκτικοί, 

να λειτουργούν οι επιτροπές παραλαβών και όλα αυτά και ότι μετά από αυτές τις συστάσεις 

περιορίστηκε και η κατανάλωση πετρελαίου; Όλα αυτά γιατί τα είπατε; Σημαίνει ότι κάτι 

συνέβαινε εκείνη την εποχή, σας καταγγέλθηκε από κάποιον, σας ενημέρωσε κάποιος σχετικά 

με αυτό και πήρατε κάποια μέτρα. Άρα λοιπόν; Θέλω να πιστεύω ότι όλα ήταν σωστά και δεν 

θα χρειαστεί να βρεθεί ότι κάτι δεν λειτούργησε εκείνη την εποχή.  

κ. Μωυσιάδης: Όντως ήταν όχι για τον Α.Ο. μόνο, γενικώς ήταν. Και μάλιστα νομίζω 

ότι δεν ήταν υπάλληλος του Α.Ο. ήταν από το Αμαξοστάσιο, και μου μίλησε για τον τρόπο 

παραλαβής των καυσίμων, και εξαιτίας αυτού, έκανα αυστηρές συστάσεις οι επιτροπές 

παραλαβής να έχουν την ευθύνη και να ελέγχουν απόλυτα. Το αποτέλεσμα, όπως εκείνη τη 

στιγμή παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, λέω ότι πιθανόν το αποτέλεσμα να οφείλεται σε αυτό 

μερικώς, αλλά εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι το μειωμένο καύσιμο από το 2004 στο 2005 

οφείλεται στο ότι ξεκίνησε να υπάρχει η θέρμανση με ηλεκτρικό. Επομένως τι συζητάμε;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν ξέρω αν έχει να πει τίποτα ο κ. Δήμαρχος; 

κ. Δήμαρχος: Ο Δήμαρχος έχει να πει το εξής, ότι παρακολουθεί τη συζήτηση και σας 

δηλώνω δημόσια ότι στενοχωριέμαι. Το θέμα του Α.Ο. με στενοχωρεί εδώ και πάρα πολύ 

καιρό. Διότι ο Α.Ο. όλα αυτά που ακούγονται είναι έξω από τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργώ, από τις αρχές και βεβαίως έχω περάσει σε όλους σας τις αρχές για τη λειτουργία 

των Ν. Π.  και των Δ. Ε. γενικά.  Ιδιαίτερα  ο αθλητισμός  που έχει  να κάνει  με το σύνολο της  
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κοινωνίας και ιδιαίτερα με τους νέους ανθρώπους, πιστεύω ότι τα λαμβάνω σοβαρά υπόψη και 

δεν θέλω να επαναληφθούνε. Για όλα αυτά θα επιληφθώ προσωπικά του θέματος, το αργότερο 

μέχρι τέλος του μήνα και θα δούμε επιτέλους τι θα γίνει με τον Α.Ο.  

    

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργων προσαρμογής της λειτουργίας των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών στις διατάξεις του Νέου Δ.Κ.Κ. 

(Ν. 3463/2006). 

 

κ. Πρόεδρος:  Λάβαμε στο προηγούμενο Δ.Σ. μια καταρχήν απόφαση κ.κ. 

Συνάδελφοι. Τώρα πρέπει να προχωρήσουμε σ’ αυτό το συμβούλιο, στην απόφαση ανάθεσης 

οικονομοτεχνικής μελέτης σε σχέση με αυτά που καταρχάς αποφασίσαμε. Η εισήγηση είναι 

σαφής, δεν νομίζω ότι χρειάζεται επεξήγηση. Το θέμα αφορά την ανάθεση των μελετών, η 

απόφαση λήφθηκε.  

κ. Αγγελίδης:  Θα τοποθετηθούμε για την ανάθεση των μελετών βάσει της θέσης που 

έχει η παράταξη μας για τη δημιουργία και λειτουργία των Δ.Ε. σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα 

Δ.Κ.Κ. Πριν όμως κάνουμε την πρόταση μας για την προσαρμογή των Δ.Ε. για την ανάθεση 

… 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό έπρεπε να γίνει στο προηγούμενο Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης: Δεν έχει σημασία. Η θέση θα προηγηθεί η οποία είναι η εξής. Είμαστε  

υπέρ της λύσης και εκκαθάρισης των Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ, ΔΕΕΚ, ΚΑΔΕ και ΔΕΠΣ. Το προσωπικό 

των Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ, ΔΕΕΚ και ΚΑΔΕ θα μεταφερθεί στο δήμο και το προσωπικό της ΔΕΠΣ 

στο κέντρο προσχολικής αγωγής. Ταυτόχρονα είμαστε υπέρ της σύστασης μιας νέας 

κοινωφελούς Δ.Ε. η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους σκοπούς των Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ, ΔΕΕΚ και 

ΔΕΠΣ.  

Οι όποιες δραστηριότητες έχει η ΚΑΔΕ θα αναληφθούν από το τμήμα Κτηματολογίου 

του Δήμου Σερρών.  

Για το ΔΗΠΕΘΕ, είμαστε υπέρ της μετατροπής σε νέα κοινωφελή Δ.Ε.  

Για της ΕΣΑΝΣ υπέρ της μετατροπής σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία.  

Και για το Αυτοκινητοδρόμιο υπέρ της μετατροπής σε κοινή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.  

Βάσει αυτής της θέσης που έχουμε η πρόταση μας για ανάθεση έργων προσαρμογής 

της λειτουργίας των Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

είναι οι εξής: προτείνουμε την ανάθεση οικονομοτεχνικής ανάλυσης για σύσταση νέας 

δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης η οποία θα περιλαμβάνει τους σκοπούς των Δ.Ε. 

ΔΕΠΚΑ, ΔΕΕΚ και ΔΕΠΣ. Προτείνουμε επίσης την ανάθεση οικονομοτεχνικής ανάλυσης για 

μετατροπή του ΔΗΠΕΘΕ σε νέα δημοτική κοινωφελή επιχείρηση. Προτείνουμε την ανάθεση 

οικονομοτεχνικής ανάλυσης της ΕΣΑΝΣ για μετατροπή της σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία και προτείνουμε επίσης τη λήψη οριστικής απόφασης για προσαρμογή του 

Αυτοκινητοδρομίου σε κοινή Ανώνυμη Εταιρεία.  

Και για να μην επανερχόμαστε και στο 2ο θέμα, που αφορά τη λύση της ΔΕΠΚΑ, πέρα 

από τη λύση και εκκαθάριση της ΔΕΠΚΑ προτείνουμε τη λύση και εκκαθάριση και των Δ.Ε. 

ΔΕΠΣ, ΔΕΕΚ και ΚΑΔΕ.  

Πιστεύουμε ότι με την πρόταση αυτή όλες οι δραστηριότητες και οι σκοποί των Δ.Ε. 

μπορούν να εξυπηρετούνται και μάλιστα με μικρότερο κόστος λειτουργίας.  

κ. Μωυσιάδης: Οι θέσεις αυτές έχουν άμεση σχέση με το τι θα ψηφίσουμε τώρα. Από 

τη στιγμή που είπαμε ότι δεν συμφωνούμε να υπάρχουν δυο Δ.Ε. σε αντικατάσταση της 

ΔΕΠΚΑ, αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε να υπάρχουν δυο μελέτες οικονομοτεχνικής 

ανάλυσης. Θα υπάρχει μόνο μία μόνο για την μία επιχείρηση η οποία θα γίνει για τον 

πολιτισμό στη θέση της ΔΕΠΚΑ.  
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Από τη στιγμή που είπαμε ότι πρέπει να συμπτυχθούν οι ΔΕΠΣ με το Ν.Π. λέμε ότι 

πρέπει το προσωπικό να μετακινηθεί εκεί πλην εκείνων οι οποίοι είναι στο πρόγραμμα 

εξαιτίας των εκείνων πρέπει να παραμείνει. Θα παραμείνει λοιπόν σε λειτουργία η ΔΕΠΣ μόνο 

με το προσωπικό το οποίο είναι από προγράμματα … (αλλαγή πλευράς) … να διατηρηθεί η 

ΔΕΠΣ όσο υπάρχουν προγράμματα και με τη λύση των προγραμμάτων σε ένα χρόνο να 

διαλυθεί και το προσωπικό να έρθει στον δήμο. Και θα είναι καλό η απόφαση όταν παρθεί 

αυτό να δηλωθεί.  

κ. Σαουλίδης: Επειδή είχαμε και παλιότερα την ίδια εμπειρία, τότε χρειάστηκε να 

μεταφερθεί το προσωπικό από το ΔΗΠΕΘΕ αλλά ήταν αποσπασμένο και λειτουργεί τόσα 

χρόνια όπως ήταν και το Πολιτιστικό κέντρο τότε. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, σαφώς ο 

Πολιτισμός και η Πρόνοια είναι, αλλά πιστεύουμε ότι ορθολογικά θα λειτουργήσει καλύτερα 

αν είναι δύο επιχειρήσεις. Συμφωνούμε με την πρόταση απλά πιστεύουμε ότι οι τομείς αυτοί 

πρέπει να στελεχωθούν σωστά, γιατί την προηγούμενη φορά υπήρχε μια τοποθέτηση κ. 

Δήμαρχε που έλεγε ότι αν περισσέψει κάποιο προσωπικό, εγώ πιστεύω ότι αν γίνει ορθολογική 

κατανομή του προσωπικού, το προσωπικό μπορεί να δώσει πολλαπλάσια αποτελέσματα. Αυτό 

που πρέπει να δούμε είναι να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα το προσωπικό για να 

μπορέσει αυτές οι επιχειρήσεις να λειτουργήσουν. Έχουμε τον εξής κίνδυνο, ότι αν κάποιες 

από αυτές τις επιχειρήσεις κρατήσει ένα μέρος του προσωπικού και δεν πάει καλά μετά από 

ένα εύλογο χρόνο, αυτόματα το προσωπικό χάνει την ιδιότητα τους. Απολύεται δηλαδή. Είναι 

ένα θέμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους εργαζόμενους. Η θέση σας είναι ότι το 

προσωπικό πηγαίνει όλο στον δήμο; 

κ. Δήμαρχος:  Αυτή ήταν η αρχική θέση μας. Τώρα ότι προκύψει από τις 

οικονομοτεχνικές μελέτες. Εδώ θέλει λίγη υπομονή και να είμαστε όλοι πίσω από τις μελέτες 

που θα μας φέρουν. Με το σκεπτικό του προγραμματισμού, τους στόχους μας, τα χρήματα τα 

οποία διαθέτουμε και με ποιο δυναμικό, προσωπικό θα τα υλοποιήσουμε. Όλα αυτά θα 

προκύψουν από τις οικονομοτεχνικές μελέτες. Αυτές θα μας δείξουν τις ανάγκες, την 

προοπτική και το μέλλον των επιχειρήσεων. Θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή.  

κ. Σαουλίδης: Όλα τα χρόνια που λειτουργούν οι επιχειρήσεις ούτως ή άλλως ο Δήμος 

είναι ο κύριος μέτοχος, αυτός χρηματοδοτεί. Εάν μετατοπιστεί το προσωπικό στον δήμο δεν 

θα αλλάξει τίποτα. Από εκεί και πέρα οι δράσεις, πρέπει σαφώς και να το ψάξουμε, για να 

έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω ότι το προσωπικό θα πρέπει να μεταφερθεί 

στον δήμο άσχετα από το τι θα μας δείξει η μελέτη. Γιατί θα δημιουργήσουμε προσωπικό δύο 

ταχυτήτων, κάποιοι άνθρωποι θα είναι στον δήμο και θα πάνε να στηρίξουν και κάποια άτομα 

θα μείνουν στις επιχειρήσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Μπορώ να κάνω μια παρατήρηση στα λεγόμενα σας; Το 

ερεθισματαγωγό σύστημα της κινητικής μιας μελέτης είναι η … βούληση του Δημάρχου. Το 

καταλαβαίνετε έτσι; 

κ. Μωυσιάδης: Καταλαβαίνουμε αλλά να το δούμε κιόλας.  

κ. Δήμαρχος: Όλα αυτά που συζητάμε θα προκύψουν και θα ληφθούν από τις μελέτες 

τις οποίες σήμερα αναθέτουμε. Κ. Σαουλίδη καταλαβαίνω τι λέτε, αν μια επιχείρηση η οποία 

σήμερα στελεχωθεί από ένα προσωπικό μετά από 3 χρόνια παρουσιάσει αρνητικό ισολογισμό, 

με απόφαση του περιφερειάρχη αυτοδίκαια λύεται. Άρα εξαρτάται και από εμάς, τις δράσεις 

που θα αναθέσουμε, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουμε. 

κ. Σαουλίδης: Είναι ξεκάθαρο από τον νόμο ότι αν γίνει εκκαθάριση απολύεται το 

προσωπικό.  

κ. Δήμαρχος: Μετά από χρόνια και αν παρουσιάσει 3 αρνητικούς Ισολογισμούς.  

κ. Αγγελίδης: Πάνω σ’ αυτόν τον προβληματισμό που θέτετε, όταν η Δ.Ε. μετατραπεί 

σε κοινωφελή Δ.Ε. το προσωπικό πρώτα στελεχώνει την νέα επιχείρηση και το πλεονάζον πάει 

στον Δήμο. 

8 



κ. Δήμαρχος: Είναι θέμα απόφασης.  

κ. Αγγελίδης: Είναι θέμα νόμου. Υποχρεωτικά. Πρώτα στελεχώνει και αν η 

επιχείρηση κλείνει μετά από 2 αρνητικές χρήσεις απολύεται το προσωπικό. Με την λύση και 

εκκαθάριση όμως το προσωπικό πάει στον δήμο και εν συνεχεία μπορεί να στελεχώσει την νέα 

Δ.Ε. με απόσπαση και αν κλείσει η επιχείρηση δεν απολύεται το προσωπικό. Τώρα όμως δεν 

διασφαλίζεται το προσωπικό.  

κ. Πρόεδρος:  Το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε 

τόσο πολύ.  

κ. Μωυσιάδης: Επειδή είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, δεν έχουμε και κίνδυνο να 

πλατιάσουμε στα επόμενα θέματα, μια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, είναι σημαντικό να 

προσέξουμε και το εξής, έχουμε ένα προσωπικό σε μια επιχείρηση, το οποίο ίσως δεν είναι και 

το ιδανικότερο για να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση, γιατί προσλήφθηκε 

περιστασιακά, όταν βρίσκεται σε έναν συγκεκριμένο χώρο συγκεκριμένης δράσης και δεν 

είναι εξειδικευμένο γι’ αυτήν ακριβώς τη δράση, είναι μειωμένη απόδοση. Όταν αυτό το 

προσωπικό έρθει στον δήμο που έχει ένα σωρό χώρους για να μπορέσει να απασχολήσει το 

προσωπικό, μπορεί αν θα χρειαστεί, θα έχει κάποια στιγμή, κάποιος συνταξιοδοτείται, κάποια 

θέση αδειάζει, αυτό σημαίνει ότι κάποιο προσωπικό θα μπορέσει να αξιοποιηθεί καλύτερα και 

για τη συγκεκριμένη, με τις ειδικές απαιτήσεις να μπορέσουν να προσληφθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο καταλληλότεροι. Καταλαβαίνετε επομένως ότι εξυπηρετεί η μετακίνηση στον 

δήμο. Όταν θα πάει το προσωπικό στον δήμο εξυπηρετεί τη Δ.Α. για να λειτουργήσει 

αποδοτικότερα.  

κ. Γαλάνης: Επειδή είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι ενδιαφερόμαστε για το όσο 

το δυνατόν καλύτερο εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων των Δ.Ε. Θα επιμείνω σ’ αυτή την 

παρατήρηση που έκανε ο κ. Αγγελίδης. Είναι μια καθαρά νομικής φύσεως παρατήρηση και θα 

σας προτρέψω να δείτε ξανά τον νέο Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων, άλλωστε είμαστε σε ένα 

στάδιο, όλους μας προτρέπω να δούμε καλύτερα το θέμα με τις επιχειρήσεις που δεν θα 

λυθούν και δεν θα εκκαθαριστούν γιατί πράγματι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα μετατραπούν ή 

θα συγχωνευθούν, εκεί το πλεονάζων προσωπικό έρχεται στον δήμο. Το λέω αυτό γιατί έχουμε 

λίγο καιρό και γιατί παίρνετε μια απόφαση σήμερα κατά πλειοψηφία να λύσετε και να 

εκκαθαρίσετε μόνο τη ΔΕΠΚΑ … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν παίρνουμε τέτοια απόφαση. Αναθέτουμε μελέτες σήμερα. Την 

οριστική απόφαση θα την πάρουμε μετά την αποδοχή των μελετών.  

κ. Γαλάνης: Καταθέτω μια πρόταση, να προσέξουμε όλοι μας αυτό το καθεστώς της 

λύσης και εκκαθάρισης γιατί βοηθάει τους εργαζόμενους του Δήμου να έχουν ένα ασφαλές 

εργασιακό μέλλον. Θα έρθουν στον δήμο και μετά μπορούμε να τους πάρουμε εμείς με 

απόσπαση σε οποιαδήποτε επιχείρηση.  

κ. Τσιμερίκας:  Έχει γίνει πολύς λόγος σχετικά με το προσωπικό. Θεωρώ ότι δεν 

υπάρχει κανείς σ’ αυτή την αίθουσα που να μην ενδιαφέρεται για την τύχη του προσωπικού 

και για την εργασιακή ασφάλεια. Όλη αυτή η υπόθεση με τις επιχειρήσεις νομίζω ότι έχει έναν 

απώτερο στόχο. Ο στόχος αυτός είναι ότι κατά τη γνώμη μου, η περαιτέρω λειτουργία των 

επιχειρήσεων θα είναι τέτοια ούτως ώστε να αποτρέπει τα φαινόμενα του παρελθόντος που 

οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην κατάσταση αυτή. Οι μελέτες θα αναδείξουν πόσο προσωπικό 

θα πρέπει να υπάρχει στις επιχειρήσεις αυτές για την εύρυθμη λειτουργία τους και εάν και 

εφόσον ο μελλοντικός Δήμαρχος ή πρόεδρος ή ο οποιοσδήποτε εν πάση περιπτώσει θελήσει 

να επαναλάβει τα λάθη του παρελθόντος δεν θα μπορεί να τα πράξει, δεν θα μπορεί να 

φορτώσει σ’ αυτές τις επιχειρήσεις επιπλέον προσωπικό και δεν μπορεί να κάνει πολιτική με 

τα χρήματα αυτών των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα να μπαίνουμε στους 

κόκκινους Ισολογισμούς, αυτά που ξέραν παλιά οι δήμαρχοι τα ξεχνούν. Κάνουμε πολύ λόγο 

για το τίποτα. Λέγονται τα ίδια πράγματα συνεχώς.  
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κ. Δήμαρχος: Αυτός είναι ο στόχος της εξυγίανσης των Δ.Ε., της επιχειρηματικότητας 

των Δ.Ε. Είναι ξεκάθαρος ο νόμος.  

κ. Μωυσιάδης:  Πάντως κ. Τσιμερίκα εμείς δεν γίναμε κατανοητοί. Θα μου 

επιτρέψετε μια παρατήρηση, ήδη διευκρίνισα και ανέφερα ότι υπάρχουν περιπτώσεις που 

υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν το κατάλληλο προσωπικό, τις αφήνουμε επομένως 

κουτσές εάν κρατήσουμε αυτό το προσωπικό. Εάν το φέρουμε στον δήμο έχουμε την 

δυνατότητα να λειτουργήσουν υγιώς.  

κ. Τσιμερίκας: Θεωρώ ότι αυτά τα στοιχεία της μελέτης θα δώσουν τις απαντήσεις σ’ 

αυτό που είπε ο κ. Μωυσιάδης, και συμφωνώ μαζί του, δεν διαφώνησα καθόλου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  2ο: Λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό το θέμα κρατείται διότι πρέπει να γίνει μια διερεύνηση με τον 

ΟΕΕ για την απογραφή των προγραμματικών συμβάσεων που εκκρεμούν μέσω της ΔΕΠΚΑ. 

Πρέπει να γίνει μια διερεύνηση. Την Δευτέρα θα πάνε αξιωματούχοι του Δήμου στον ΟΕΕ και 

θα επανέλθει.  

 

- Αναβάλλεται 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Σχετικά με την αρίθμ. 38/2008 απόφαση του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής.  

 

- Εγκρίνεται  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Αδελφοποίηση Δήμου Σερρών με το Δήμο Nova Siri Ιταλίας (Νότια Ιταλία). 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι πρόταση του κ. Καρανάσιου με βάση ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

όπως περιγράφεται στην εισήγηση. Ελλάδα – Ιταλία.  

κ. Καρανάσιος:  Πριν από πολλά χρόνια σε ένα ταξίδι στην Ν. Ιταλία διαπιστώσαμε 

ότι υπάρχει μια πόλη η οποία λεγόταν Σίρις στη θέση της έχει εγκατασταθεί μια πόλη με το 

όνομα Nova Siri, το s δεν χρησιμοποιείται στην ιταλική γλώσσα και γι’ αυτό το κόψαν. Μας 

προκάλεσε το ενδιαφέρον, μετακινήσαμε εκεί με το πρόγραμμα Leonardo 45 φοιτητές, 

γνωριστήκαμε με τους ανθρώπους και πρόσφατα από μία θυγατρική εταιρεία του 

πανεπιστημίου της Καλαβρίας που έχει έδρα στην πρωτεύουσα μου ζητήθηκε κάποια 

αδελφοποίηση με κάποια πόλη της Καλαβρίας. Εγώ αντιπρότεινα την πόλη Nova Siri η οποία 

δεν είναι στην Καλαβρία, είναι στην Βασιλεία, αυτό δημιούργησε κάποιες τριβές αλλά 

ξεπεράστηκαν, το δέχτηκαν και υπεβλήθη η πρόταση, υπέγραψε στο παρά ένα ο κ. Δήμαρχος, 

εγκρίθηκε το πρόγραμμα, περιλαμβάνει την μετακίνηση 60 ατόμων, Σερραίων δημοτών, οι 

οποίοι θα πάνε εκεί προκειμένου να διερευνηθεί ποια είναι η ονοματολογική σχέση και ποια 

ενδεχομένως η ιστορική κοινή ρίζα. Υπάρχουν ορισμένοι κανονισμοί, για παράδειγμα πρέπει 

να είναι το 10%, δηλαδή τα 6 άτομα κάτω από 25 ετών, και άλλα 6 πάνω από 65. Πρέπει να 

είναι ισορροπία των δύο φύλων, απόλυτη δεν μπορεί να είναι, και μπορούν να είναι μέχρι 40% 

ατόμων που θα μετακινηθούν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ή υπάλληλοι του Δήμου και 

των Δ.Ε. Σύμφωνα με την έγκριση, καλύπτεται η διατροφή και η διαμονή εκεί σε δίκλινα 

δωμάτια αλλά θα πρέπει να καλύψουν τα έξοδα μετακίνησης οι ίδιοι οι δημότες. Εγώ δεν θα 

πρότεινα να τα καλύψει ο Δήμος γιατί θα υπήρχαν πάρα πολλές τριβές. Άλλωστε είναι κάτω 

από 200 €. Πρέπει οπωσδήποτε μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί.  
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κ. Πρόεδρος:  Αφορά όλο τον προγραμματισμό για τις αδελφοποιημένες πόλεις. 

Ζητείται μια καταρχήν απόφαση από τους δημοτικούς συμβούλους για την αδελφοποίηση της 

πόλης μας και της Nova Siri ούτως ώστε αυτή να πάει να εγκριθεί από την επιτροπή του 

219/03. Αυτή είναι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε σήμερα και να συμφωνήσουμε για την 

ημερομηνία για να πάμε.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Καταβολή ποσών σε μισθωτές καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς κατόπιν των 

131/08 και 132/08 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Σερρών.  

 

κ. Αγγελίδης: Είναι αυτονόητο, ότι όταν θα γίνουν οι εξώσεις φυσικά και θα 

εφαρμοστεί η δικαστική απόφαση για να καταβληθούν τα ποσά στους συγκεκριμένους 

καταστηματάρχες. Τώρα όμως από τη στιγμή που δύο καταστηματάρχες δεν μπορούν να 

βγουν από τη Δημοτική Αγορά, δεν έχει κανένα νόημα να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης με 

την καταβολή των ποσών αυτών στους συγκεκριμένους αυτούς καταστηματάρχες όταν ο 

Δήμος λύσει την σύμβαση με τους δύο καταστηματάρχες αυτούς, τότε βεβαίως να ξεκινήσει η 

διαδικασία για καταβολή των ποσών. Αυτή είναι η θέση μας.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό που είπε ο κ. Αγγελίδης και είναι πολύ λογικό, και νομίζω ότι 

και εσείς από μέσα σας το ενστερνίζεστε, για ποιο λόγο να τους βγάλουμε τους ανθρώπους 

χωρίς να υπάρχει λόγος.  

κ. Πρόεδρος:  Παίρνουμε την απόφαση σήμερα. Είναι απαραίτητο να πάρουμε την 

απόφαση.  

κ. Μωυσιάδης:  Δεν είναι απαραίτητο.  

κ. Πρόεδρος:  Να καταγραφούν οι απόψεις των αρχηγών της αντιπολιτεύσεως.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη, Μωυσιάδη, Σαουλίδη) 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαιρέτων κατεχόμενες δημοτικές 

εκτάσεις των κ.κ.:  

 α) Δούρα Κων/νου και  

 β) Μπέλλα Στεργίου.  

 

κ. Δούρας: κ. Πρόεδρε αυτό το οικόπεδο από το 1950 το … σχεδόν δωρεά για να γίνει 

ένα σχολείο το παραχωρήσαμε δωρεάν. Για 30 χρόνια το δηλώνω. …  
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κ. Πρόεδρος:  Έκανε πρωτόδικη αναγνωριστική αγωγή ο κ. Δούρας και την οποία 

κέρδισε τον δήμο και ο Δήμος προσέφυγε στο Εφετείο και το Εφετείο ακύρωσε την πρωτόδικη 

απόφαση. Δηλαδή υπάρχει εφετειακή απόφαση που κατοχυρώνει το οικόπεδο στον δήμο 

Σερρών. κ. Δούρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να το διεκδικήσετε. Εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε την δικαστική απόφαση.  

κ. Μπέλλας:  Έκανα ένα δρόμο στο Χιονοχώρι γιατί δεν πήγαινε τίποτα εκεί πριν 4 

χρόνια εκεί, έβαλα μια πόρτα εκεί, έβαλα δέντρα για να κρατάν τα χώματα, και μου κάναν 

καταγγελία να βγάλω την πόρτα. Αν είναι τόσο αναγκαίο δώστε μου μια προθεσμία να βγάλω 

την πόρτα.  

κ. Πρόεδρος:  Με όλο το σεβασμό απέναντι σας είμαστε υποχρεωμένοι να 

οργανώσουμε το αίτημα της υπηρεσίας και να έχουμε θετική αντιμετώπιση. Διότι λέει ότι ¨η 

αυθαίρετη δημοτική έκταση των 276,50 τ.μ. αποτελεί δημοτικό δρόμο¨.  

  

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: ¨Δράσεις 

προβολής δραστηριοτήτων αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Πρέπει να δημιουργηθεί μια 3μελής επιτροπή για την παραλαβή του 

έργου.  

κ. Μωυσιάδης: Αν η απόφαση είναι μόνο παραλαβής του έργου έχει καλώς, αλλά εδώ 

λέτε παρακολούθηση και παραλαβή. Όλοι μας στο σύνολο εκτιθέμεθα.  

κ. Σωτηριάδης: Σύμφωνα με την προκήρυξη θα μπει μια εταιρεία η οποία 

παρακολουθεί εάν όλα αυτά … 

κ. Μωυσιάδης: Να μην λέει ¨παρακολούθησης¨. 

κ. Πρόεδρος:  Όσον αφορά τους όρους της διακήρυξης, αυτό λέει.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το έτος 2008. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται  

 

 

 

 

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

αποφάσεις: 

 

 

 

860/08 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργων προσαρμογής της λειτουργίας των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών στις διατάξεις του Νέου Δ.Κ.Κ. 

(Ν. 3463/2006). 
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Πρ. 18/1/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος ¨Λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε. 

ΔΕΠΚΑ¨. 

 

861/08 Έγκριση της αρ. 38/2008 απ. του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨ για την 

παραχώρηση κατά χρήση του παρεκκλησίου που βρίσκεται στον αύλειο χώρο 

του στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης¨. 

 

862/08 Έγκριση κατ’ αρχήν αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με το Δήμο Nova Siri 

Ιταλίας (Νότια Ιταλία). 

 

863/08 Επιστροφή ποσού στην κ. Βλαδίκα Πασχαλία ως αχρεωστήτων εισπραχθέντων 

για φύλαξη οστών. 

 

864/08 Ομοίως στην κ. Αλεξανδρίδου Εστιμιανή για ταφή του Πανταζή Π. 

 

865/08 Έγκριση καταβολής ποσών σε μισθωτές καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς 

κατόπιν αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Σερρών.  

 

866/08 Έγκριση προμήθειας βιβλίων.  

 

867/08 Έγκριση προμήθειας ενός φορητού Η/Υ και ενός projector για παρουσίαση 

εκπ/κών προγρ/των κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία.  

 

868/08 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτ/των του Δήμου. 

 

869/08 Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρηση αυτ/των του Δήμου.  

  

870/08 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση Πράξη 

Εφαρμογής στην γειτονιά ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨ της ιδιοκτησίας της κ. Γιαζίτζη 

Ελευθερίας.  

 

871/08 Ομοίως κ. Γκουγκτζίλα Αποστόλου.    

 

872/08 Ομοίως κ.κ.: Γιαζίτζη Αικ. και Γκουγκτζίλα Απ. 

 

873/08 Ομοίως κ. Γιαζίτζη Χρυσούλας.  

 

874/08 Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Δούρα Κων/νου από αυθαιρέτως 

κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

 

875/08 Αναβολή ή αποβολή Μπέλλα σε 10 μέρες (Κτηματολόγιο). 

 

876/08 Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου: ¨Δράσεις 

προβολής δραστηριοτήτων αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨.  

 

877/08 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 της μελέτης με τίτλο: ¨Συμπλήρωση – 

διόρθωση και ενημέρωση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων στα Ο.Π. 96, 98, 104, 

105, 108 και 111 της πόλης Σερρών.  

13 



 

878/08 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση φ.σ. στην αγροτική οδό 

τέρμα Ομόνοιας.  

 

879/08 Αντικατάσταση της κ. Κούρτογλου Μαρίας υπαλλήλου του Δήμου από 

επιτροπές, λόγω αναρρωτικής άδειας μακράς.  

 

880/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Διάφορες συμπληρωματικές εργασίες στο 

κτηνοτροφικό πάρκο¨. 

 

881/08 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. 39 Σ.Ε. 18ου Νηπ/γείου. 

 

882/08 Ομοίως 54ης Σ.Ε. 15 Νηπ/γείου. 

 

883/08 Ομοίως 60ης Σ.Ε. Νηπ/γείου Αγ. Ιωάννη. 

 

884/08 Ομοίως 64ης Σ.Ε. 34ου Νηπ/γείου. 

 

885/08 Ομοίως 38ης Σ.Ε. 16ου Νηπ/γείου. 

 

886/08 Ομοίως 62ης Σ.Ε. 24ου Νηπ/γείου. 

 

887/08 Ομοίως 32ης Σ.Ε. 7ου και 10ου Νηπ/γείου. 

 

888/08 Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών «Διοργάνωση αγώνων σε Ελλάδα-

Βουλγαρία και προώθηση και προβολή αυτών». 

 

 

 

 

 

 

  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 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


