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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η/31-10-2008 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η 

 

 

Της 31ης  Οκτωβρίου 2008 

 

 

Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Παπαδόπουλος Χρήστος, 2. Σαμπάνης Μιχαήλ. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ    1ο: α) Έγκριση εγγράφων συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ορισμός εκπροσώπου 

διοίκησης και υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας για το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας του Δήμου Σερρών και  

 β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: ¨Προετοιμασία 

Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σερρών¨. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Παραλαβή και έγκριση οικονομοτεχνικών μελετών για τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις – Επόμενες Ενέργειες.  

 

ΘΕΜΑ    3ο: Καθορισμός τέλους καθαριότητας.  

                       

ΘΕΜΑ    4ο: Έκθεση επί των πεπραγμένων της αντιπροσωπείας του Δήμου, που συμμετέσχε 

στο πρόγραμμα: ¨Ευρωπαϊκή Ένωση – μια Κοινότητα με διαπολιτισμικό 

μέλλον¨ (15-20/10/2008 – Veliko Turnovo Βουλγαρίας). 

 

ΘΕΜΑ    5ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοτεχνικό 

Πάρκο).  

 

ΘΕΜΑ    7ο: Εξέταση πρακτικού επιτροπής περιπτέρων.  

 

ΘΕΜΑ    8ο: Αίτηση παράτασης παραχώρησης στο δήμο του Τουριστικού Περιπτέρου.  

 

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο. 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Διατύπωση πρότασης προς έκδοση απόφασης χρόνου εργασίας και ημέρες 

αργίας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου 

και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨ Δήμου 

Σερρών. 

    

ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση  χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

ΘΕΜΑ  15ο: Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

                       

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2007 της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.   

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προμήθειας τριών (3) επιβατικών 

αυτοκινήτων.  
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ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της ασφάλισης του τροχαίου υλικού του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) μεταχειρισμένου ειδικού λεωφορείου για Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου,  

β) στολών του ειδικού ένστολου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών έτους 2008, 

γ) ξηρογραφικού χαρτιού,  

δ) πλαστικών σάκων απορριμμάτων,  

ε) φυτοβελτιωτικών στα πάρκα Αγ. Αναργύρων,  

στ) δέντρων και θάμνων για το Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας και  

ζ) φυτών για το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. 

μελέτης διεύρυνσης του αντικειμένου της.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: α) Ψήφιση Κανονισμού Διοίκησης του Ν.Π. ¨66η Σχολική Επιτροπή 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨,  

 β) Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία: ¨67η Σχολική Επιτροπή Ε.Δ.Σ. Κωφών – 

Βαρήκοων Σερρών¨,  

 γ) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. ¨66η Σχολική Επιτροπή 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨ και  

 δ) Επανασυγκροτήσεις Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών. 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Τροποποίηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Σερρών¨.   

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης και απόδοση σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους 

(πρώην ΚΕΦΟ). 

 

ΘΕΜΑ  24ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.   

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Ελευθερίου 

Γεωργίας κ.λπ.   

    

ΘΕΜΑ  26ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 655/03 ΑΔΣ ως προς το εμβαδόν και το τίμημα, 

που αφορά εκποίηση δημοτικής έκτασης στο ΤΕΙ. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Εξέταση ενστάσεων κατά της αρίθμ. 485/2008 ΑΔΣ Σερρών, περί 

¨Χαρακτηρισμού χώρου για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Π. 1 

στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Σερρών¨. 

         

ΘΕΜΑ  28ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου:  

α) στο Ο.Π. 693 στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5) και  

β) στα Ο.Π. 415 και 453 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  29ο: Συμμετοχή του Δήμου στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.  

3 



ΘΕΜΑ  30ο: Πρόταση διάθεσης πίστωσης 300.000,00 € για την άρση της επικινδυνότητας 

των βράχων της Ακρόπολης.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Δέσμευση για την υδροδότηση του Κτηνοτροφικού Πάρκου του Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

ΘΕΜΑ  32ο: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων:  

 α) Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ 

του Δήμου Σερρών και  

 β) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των 

επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Σερρών από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨.  

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στην πρώτη τεχνική συνάντηση 

των εταίρων του προγράμματος PIMMS TRANSFER. 

 

ΘΕΜΑ  35ο:  Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.  

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: ¨Βελτίωση δασικού 

οδικού δικτύου Ασβεσταριά – Κουκλίστικα Αμπέλια – Σκάλα μήκους 4+861,10 

χλμ.  

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένων πράξεων 

Εφαρμογής του βόρειου τμήματος της Πολεοδομικής μελέτης Αγ. Αναργύρων 

του Δήμου Σερρών καθώς και των Ο.Τ. 710 ,711, 27 του νοτίου τμήματος της 

Πολεοδομικής μελέτης στο λειτουργούν Κτηματολόγιο¨. 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2008 για την επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

                       

ΘΕΜΑ  39ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: ¨Βελτίωση των υφισταμένων 

εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨. 

 

ΘΕΜΑ  40ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και ψήφιση πίστωσης για την ¨Αποκατάσταση 

ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες¨. 

 

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση παραλαβής του παραδοτέου της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για 

την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς (Πλατεία Εμπορείου). 

 

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση παραλαβής του έργου: ¨Δράσεις προβολής δραστηριοτήτων 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  43ο: Ανάθεση εκτέλεσης έργων.  

 

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή οδών έτους 2008¨. 
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ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση μελέτης των έργων: 

α) ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του οδικού άξονα «Ερμού – Βενιζέλου της 

πόλης Σερρών»  και  

β) ¨Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού στο χείμαρρο Οινούσας¨. 

 

ΘΕΜΑ  46ο:   Έγκριση μελετών για την παροχή υπηρεσιών: 

α) ¨Κλάδεμα γηραιών πλατανιών της οδού Μεραρχίας στο Δήμο Σερρών¨ και  

β) ¨Διαμόρφωση κόμης και κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  47ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων εργασιών.   

 

ΘΕΜΑ  48ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων:  

α) ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών¨,  

β) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής 

Εργατικών κατοικιών¨,  

γ) ¨Διαμόρφωση χώρου Ηρώων Δήμου Σερρών¨,  

δ) ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ 

του Δήμου Σερρών¨ και  

ε) ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (Β’ φάση)¨.  

    

ΘΕΜΑ  49ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 

¨Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου Γεωργίου 

του Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.  

         

ΘΕΜΑ  51ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

ΘΕΜΑ  52ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση τις αρ. 199/2007, 442/2007 και 59/2008 Α.Δ.Ε.  

 

 

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι συνάδελφοι άρχεται η συνεδρίαση. Θα παρακαλούσα την 

συναίνεση σας πριν περάσουμε σε οτιδήποτε εκτός ημερησίας, να τροποποιήσουμε την 

ημερήσια διάταξη διότι έχουμε φιλοξενούμενους. Στο 16ο θέμα έχουμε την έγκριση του 

Ισολογισμού έτους 2007 της Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ, παρίσταται ο ορκωτός λογιστής κ. Τζαβέλας και 

θέλει να ταξιδέψει στην Αθήνα.  

 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2007 της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.   

 

κ. Τζαβέλλας: Φαντάζομαι ότι έχετε πάρει τον Ισολογισμό της ΔΕΠΚΑ με την έκθεση 

ελέγχου, δεν έχει τίποτα το σημαντικό. Έτσι και αλλιώς η επιχείρηση συγχωνεύεται τέλος 

Δεκεμβρίου με τον δήμο και θα πάψει να λειτουργεί.  
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Εμείς έχουμε κάνει 3 παρατηρήσεις στον Ισολογισμό, η 1η αφορά τους πελάτες, 

φαίνεται ότι υπάρχει ένα ποσό γύρω στις 38.000 € το οποίο είναι πέραν του ενός χρόνου και 

για το οποίο δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.  

Το 2ο είναι ότι η επιχείρηση έχει αρνητική θέση 344.000 € περίπου λόγω 

συσσωρεμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων ποσού 1.108.000 € έναντι κεφαλαίου ποσού 

880.000 €. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς την δυνατότητα η 

Δ.Ε. να συνεχίσει τη δραστηριότητα της ως μια βιώσιμη οντότητα βάσει του νέου Κ.Δ.Κ., η 

Δ.Ε. θα συγχωνευτεί με τον δήμο Σερρών από 1/1/2009. 

Η Δ.Ε. έχει από τον νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτημένους 

συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο εξυπηρέτησης τους. Η παρούσα αξία των 

δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων τους παραμένει μη μεταβλητή και υπολογίζεται γύρω 

στις 103.000 € περίπου, 105.000 € περίπου ήταν στην προηγούμενη χρήση.  

Για τις υποχρεώσεις αυτές δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη στις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις με συνέπεια η … της επιχείρησης να είναι κατά το ποσό αυτό 

μεγαλύτερη από εκείνο που απεικονίζεται στις … καταστάσεις. Και εφόσον το προσωπικό 

μεταφέρεται στον δήμο οι υποχρεώσεις αυτές θα καλυφτούν από τον δήμο. δεν υπάρχει τίποτα 

άλλο εκτός αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι συγκεκριμένο.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς δεν έχουμε να ρωτήσουμε τίποτα. Το θέμα της οικονομικής 

κατάστασης της ΔΕΠΚΑ το έχουμε χιλιοτονίσει κατά το παρελθόν. Δεν χρειάζεται να πούμε 

τα ίδια πράγματα. Απλώς αυτό που πρέπει να ευχηθούμε είναι οι επόμενες επιχειρήσεις, δεν 

ξέρω πόσες θα δημιουργηθούν, να μην έχουν την ίδια πορεία. Τα όποια λάθη έγιναν να μην 

επαναληφθούν.  

κ. Σωτηριάδης: Μια ερώτηση να κάνω στον κ. Διευθυντή για την ιστορία. Αν κ. 

Διευθυντά ο Δήμος των Σερρών ήταν συνεπής, όπως τα 2 τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τις 

προγραμματικές τους συμβάσεις, η ΔΕΠΚΑ θα είχε σήμερα έλλειμμα; 

κ. Πούλιος: Αν ο Δήμος ήταν συνεπής στις συμβάσεις του, και το Υπ. Πολιτισμού, θα 

είχαμε 1.050.000 € πλεόνασμα. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο ορκωτός, με 

αποτέλεσμα όχι να είναι ζημιογόνος η επιχείρηση αλλά να είναι πλεονασματική.  

κ. Τζαβέλλας: Μια παρατήρηση να κάνω. Το 1.050.000 είναι ποσά τα οποία πρέπει να 

εισπραχθούν, θα εισπραχθούν βάσει των προγραμματικών, τα οποία δεν εμφανίζονται στα 

βιβλία της επιχείρησης γιατί δεν κόπηκαν αντίστοιχα τιμολόγια για την είσπραξη τους, αλλά 

δεν είναι πλεόνασμα το 1.050.000, μείον 400.000 οι υποχρεώσεις, είναι 650.000 το κανονικό 

πλεόνασμα.  

κ. Μωυσιάδης: Ήθελα να ρωτήσω, επειδή εμμέσως κάτι ήδη σχεδόν απαντήθηκε όσον 

αφορά το Υπ. Πολιτισμού. Έχουμε υπογεγραμμένη σύμβαση, υπάρχει συμβατική υποχρέωση, 

δεν θα έπρεπε έστω και τυπικά, έχουμε δηλώσει εμείς ότι αυτά που συμβατικά δικαιούμαστε, 

δεν πρόκειται να γραφούν και επομένως δεν τα γράφουμε και καθόλου; Γιατί έτσι απαντήσατε 

και με το δίκιο σας, αλλά θα πρέπει να δηλωθεί αυτό, να ανακοινωθεί και να γίνει γνωστό 

διότι σαφέστατα θα ήθελα να πω κι εγώ ότι αν υπήρχε συνέπεια τόση όση υπήρχε στην 

περίοδο της τετραετίας 2003-2006 δεν θα υπήρχε πρόβλημα στη ΔΕΠΚΑ, διότι πήραμε και 

αυξήσαμε την επιχορήγηση που δινόταν στην ΔΕΠΚΑ στο διπλάσιο, και αφού την αυξήσαμε 

στο διπλάσιο, ήμασταν και 100% συνεπείς στην απόδοση της, επομένως όσον αφορά τον 

δήμο, η ΔΕΠΚΑ έπαιρνε αυτά που έπρεπε να πάρει και μάλιστα αφού τα αυξήσαμε.  

Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε, αν υπήρχε κάποιο έλλειμμα και επειδή είστε εδώ και 

μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, προέκυψε σαφέστατα από την ασυνέπεια του Υπ. Πολιτισμού 

το οποίο υπέγραψε σύμβαση για συγκεκριμένο έργο, εκτελέσαμε το έργο, δώσαμε αυτά που 

έπρεπε συμβατικά να δώσουμε σαν υποχρέωση μας, αλλά δεν ανταποκρίθηκε το Υπ. 

Πολιτισμού και χρωστούσε 350.000, να το ακούσουμε και από τα χείλη σας ότι 

¨παραιτηθήκαμε, διότι δεν υπάρχει ελπίδα να τα πάρουμε¨.  
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κ. Πρόεδρος:   Μπορεί να το πει αυτό ο ορκωτός ελεγκτής; 

κ. Μωυσιάδης: Ο κ. Δήμαρχος είναι που θα το πει.  

κ. Πρόεδρος:  Από πού συνάγεται αυτό ότι έχει παραιτηθεί ο κ. Δήμαρχος; 

κ. Μωυσιάδης: Θα έπρεπε να ζητήσουμε να ξαναγράφονται αυτά; Να γράφονται σαν 

απαιτήσεις; Έχουν πάψει να είναι γραμμένα σαν απαιτήσεις.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν τα βάζαμε για τους γνωστούς λόγους. Θα προκαλούσαν 

φορολόγηση χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι θα τα εισπράξουμε. Όταν θα είμαστε βέβαιοι θα 

μπουν.  

κ. Μωυσιάδης: Να που η απάντηση έρχεται εμμέσως και από τους οικονομικούς 

παράγοντες.  

κ. Τζαβέλλας: Το είχαμε πει αυτό και πέρυσι, ότι οι 350.000 είναι απαιτητές. Έχει 

καθυστερήσει το Υπουργείο να τα καταβάλλει και είναι στο 1.050.000 το συνολικό που αν 

έπαιρνε η ΔΕΠΚΑ δεν θα είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα.  

κ. Μωυσιάδης: Δηλαδή κατά 350.000 είναι ευνοϊκότερα τα αποτελέσματα αλλά 

υπάρχει η ασυνέπεια του Υπ. Πολιτισμού.  

κ. Δήμαρχος: Να ρωτήσω λίγο, αυτές οι 350.000 € που εύχομαι να παίρναμε από το 

Υπ. Πολ., μπορούμε να τις εισπράξουμε μελλοντικά; Δηλαδή μπορούμε με άλλους τρόπους, 

πλέον με τον προφορικό και με τις παραστάσεις και με τις εμφανίσεις μας και τις πιέσεις μας 

προφορικά με τον εκάστοτε υπουργό ή γραμματέα ότι πρέπει να μας αποδώσει, μας οφείλει 

αυτά, μπορούμε με άλλον τρόπο να εισπράξουμε αυτά τα λεφτά;  

κ. Σαουλίδης: Επειδή πιστεύω ότι δεν είμαστε ο μόνος Δήμος που έχει αυτή την 

εκκρεμότητα. Είναι ένα άνοιγμα και θεωρώ ότι δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά υπουργείου 

σε προγραμματική σύμβαση, είναι πρωτόγνωρο. Καλά θα είναι, αν χρειαστεί, να έχουμε και 

μια ομόφωνη απόφαση στην οποία θα επιβεβαιώνουμε το αίτημα μας, αλλά να συντονιστούμε 

με την ΚΕΔΚΕ αλλά και με άλλους δήμους, οι οποίοι έχουν αντίστοιχο πρόβλημα και να τα 

διεκδικήσουμε. Είναι χρήματα τα οποία τα δικαιούται η πόλη και θα είναι κρίμα αυτά τα 

χρήματα να χαθούν.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς δεν πάψαμε ποτέ να διεκδικούμε αυτά τα χρήματα, το ξέρετε και η 

προηγούμενη Δ.Α. και εγώ με την πρώτη μου εμφάνιση στο Υπ. Πολιτισμού το πρώτο που 

ζήτησα και έθεσα ήταν ¨να μου δώσετε τα λεφτά που μου οφείλετε¨, διότι βάσει αυτών των 

χρημάτων κάναμε τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μας. Και βάσει όλων αυτών και 

ξοδεύουμε αυτά τα χρήματα που δεν μας ήρθαν ποτέ και δεν μας έρχονται. Αυτή είναι η 

αλήθεια. Μάλιστα το είχα τονίσει και πέρυσι αυτό, την ίδια κουβέντα κάναμε, την ίδια 

κουβέντα επαναλαμβάνουμε και σήμερα, βέβαια ας ευελπιστούμε ότι με την εξυγίανση των 

Δ.Ε. και την προσαρμογή τους στον νέο Κ.Δ.Κ. πιστεύω ότι οι νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα 

προκύψουν με την σημερινή μας απόφαση … Κατά την εκκαθάριση αυτά τα χρήματα 

χάνονται;  

κ. Τζαβέλλας: Όχι. 

κ. Δήμαρχος: Αυτό έχει σημασία. Ότι δεν χάνονται. Θα υπάρχουν. Θα περιέλθουν 

στον δήμο εάν και όταν εισπραχθούν.  

κ. Μωυσιάδης: Νομίζω ότι αυτό το ¨δεν χάνονται¨ ισχύει μόνο για το χρονικό 

διάστημα που θα υπάρχει εκκαθάριση. Και αν σε ένα 6μηνο τελειώσουμε την εκκαθάριση, από 

εκεί και πέρα δεν θα ισχύουν.   

κ. Πούλιος: Στην εκκαθάριση θα αποτελεί απαίτηση, όπως θα αποτελούν τα υπόλοιπα 

υποχρέωση.  

κ. Μωυσιάδης: Και με την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε και το εξής, είχαμε φτάσει 

στην απόφαση, είχε παρθεί η απόφαση, διαλύεται η ΔΕΠΚΑ, να ξεκαθαρίσουμε ότι η 

κατάσταση της ΔΕΠΚΑ, ο λόγος για τον οποίο διαλύεται είναι το ότι αυτή τη στιγμή υπήρχε 

ένα μεγάλο κεφάλαιο και αρνητικά αποτελέσματα. Το μεγάλο κεφάλαιο οφείλεται στο  ότι από 
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κακή λογιστική διαδικασία στο παρελθόν, στο απώτερο παρελθόν, πριν από το 2002, δεν 

διευκρινίζω χρονολογίες, αντί να κατατίθενται επιχορηγήσεις, κατατίθεντο κεφάλαια. 

Επομένως από λάθος χειρισμούς παλαιοτέρων χρήσεων, έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.  

κ. Δήμαρχος: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε. Με την αλλαγή αυτή σε κοινωφελείς 

επιχειρήσεις, ότι έχει να παίρνει η ΔΕΠΚΑ παραλαμβάνει ο Δήμος και ότι έχει να δίνει η 

ΔΕΠΚΑ το αναλαμβάνει ο Δήμος. Απλές κουβέντες, ξεκάθαρες κουβέντες.  

 

- Εγκρίνεται.  

                       
ΘΕΜΑ    1ο: α) Έγκριση εγγράφων συστήματος διαχείρισης ποιότητας, ορισμός εκπροσώπου 

διοίκησης και υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας για το σύστημα διαχείρισης 

ποιότητας του Δήμου Σερρών και  

 β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: ¨Προετοιμασία 

Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σερρών¨. 

 

Εκπρόσωπος Ευρωσυμβούλων: Καλησπέρα σας, ως εκπρόσωπος της εταιρείας 

¨Ευρωσύμβουλοι¨, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα καλείστε να ψηφίσετε και να 

αποφασίσετε για τον ρόλο του εκπροσώπου της Δ.Α. σε θέματα διαχείρισης έργων και 

διαχείρισης ποιότητας, να εγκρίνεται το λειτουργικό οργανόγραμμα το οποίο έχει βασιστεί 

στον Ο.Ε.Υ. Σερρών να σας ενημερώσω ότι βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε ολοκληρώσει 

σχεδόν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και βρισκόμαστε στη φάση εφαρμογής όπου θα 

υποβληθεί αίτηση στην διαχειριστική αρχή για επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του 

Δήμου Σερρών και παράλληλα θα πιστοποιηθεί ο Δήμος Σερρών με το πρότυπο ISO 9001 του 

2000. Η επόμενη φάση μετά την πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 9001 και την αίτηση στην 

διαχειριστική αρχή για διαβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας είναι φυσικά να είναι η 

μετάβαση στο πρότυπο του ΕΛΟΤ του 1429 το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές 

του 2009 με σκοπό ο Δήμος Σερρών να είναι τελικός δικαιούχος σε προγράμματα της 4ης 

προγραμματικής περιόδου.  

Σήμερα εσείς καλείστε να ψηφίσετε το λειτουργικό οργανόγραμμα το οποίο όπως σας 

είπα πριν έχει βασιστεί στον ΟΕΥ και αφορά το πεδίο πιστοποίησης καθαρά στην διαχείριση 

έργων και μόνο και όχι σε όλες τις λειτουργίες του Δήμου Σερρών, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 

Εσείς καλείστε να ψηφίσετε το λειτουργικό οργανόγραμμα, την αίτηση για επιβεβαίωση της 

διαχειριστικής επάρκειας που θα υποβληθεί στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και τους ρόλους οι οποίοι είναι καθαρά επιτελικοί, δηλαδή εκπρόσωπο 

της διοίκησης έχουμε ορίσει εμείς τον Αντιδήμαρχο διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών 

τον κ. Σωτηριάδη, υπεύθυνη διαχείρισης ποιότητας την κ. Κοκκινίδου Αθηνά η οποία είναι 

στέλεχος του τμήματος προγραμματισμού και αναπληρωτή υπεύθυνο διαχειριστή ποιότητας 

τον προϊστάμενο του τμήματος προγραμματισμού. Οτιδήποτε ρωτήσετε είμαι στη διάθεση 

σας.  

κ. Δήμαρχος: Γιατί μόνο για την παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης των έργων 

και όχι και την οικονομικής και διοικητικής επάρκειας του Δήμου;  

Εκπ. Ευρωσυμβούλων: Απαίτηση του ΥΠ. Οικονομικών για να είστε τελικός 

δικαιούχος σαν Δήμος Σερρών από προγράμματα της 4ης προγραμματικής είναι να 

πιστοποιηθείτε για την διαχείριση έργων. Η διαχείριση έργων αφορά από τον προγραμματισμό 

των έργων μέχρι και το οικονομικό κλείσιμο του αντικειμένου. Από εκεί και πέρα είναι δική 

σας απόφαση για το αν θέλετε να πιστοποιηθείτε για όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες που 

προσφέρει ο Δήμος και προς τον πολίτη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καθαρά και μόνο στη 

διαχείριση των έργων.  
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κ. Δήμαρχος: Για να είναι δυνητικός δικαιούχος και μετά να γίνει τελικός δικαιούχος.  

Εκπ. Ευρωσυμβούλων: Ακριβώς. Να πω ότι βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο 

μέχρι να βγει το πρότυπο του ΕΛΟΤ το 1429 από το οποίο είστε υποχρεωμένοι να 

πιστοποιηθείτε, μέχρι τότε, για να είστε τελικός δικαιούχος, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση 

στην διαχειριστική αρχή. Και βρισκόμαστε σ’ αυτή τη φάση. Από εκεί και πέρα όμως θα 

πρέπει υποχρεωτικά να πιστοποιηθείτε με το πρότυπο του ΕΛΟΤ 1429 το οποίο φυσικά θα 

προχωρήσετε στην πιστοποίηση. Απλά θα είστε καλυμμένος σαν Δήμος Σερρών και στην 

μεταβατική περίοδο αλλά και μετά που θα βγει το πρότυπο του ΕΛΟΤ.  

κ. Μωυσιάδης: Ήθελα να ρωτήσω, νομίζω ότι σίγουρα θα είναι θετική η απάντηση, 

ήθελα να ρωτήσω αν το αντικείμενο το δικό σας είναι όχι η παράδοση της πρότασης αυτής, 

του φακέλου μας προς υποβολή αλλά και η ολοκλήρωση και μέχρι της πιστοποίησης μας της 

τελικής. Δηλαδή αν θα χρειαστούμε οτιδήποτε συμπληρώσεις, διορθώσεις, παρατηρήσεις κ.λπ. 

θα … 

Εκπ. Ευρωσυμβούλων: Να πω ότι συμβατική μας υποχρέωση είναι σίγουρα εκτός 

από την συμβατική μας υποχρέωση μάλλον είναι επιπλέον η υποβολή της αίτησης και η 

υποστήριξη, εκτός από τον σχεδιασμό του συστήματος, των εγγράφων, όλες οι διαδικασίες, 

σας υποστηρίζουμε στην υποβολή της αίτησης, στην επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης 

που θα επιλεγεί φυσικά από εσάς για να έρθει να σας πιστοποιήσει με το πρότυπο του ISO 

9001 και οτιδήποτε διορθώσεις τυχόν προκύψουν, αν προκύψουν από την διαχειριστική αρχή 

που θα σας κάνει έλεγχο, αυτή είναι που θα σας κάνει έλεγχο την συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, την μεταβατική περίοδο, φυσικά και σε εκείνη τη φάση σας υποστηρίζουμε εμείς και 

οτιδήποτε διορθώσεις και διορθωτικές ενέργειες πρέπει να κάνουμε.  

κ. Μωυσιάδης:  Η εκκρεμότητα που προκύπτει στη συνέχεια είναι, εμείς ξεκινούμε 

αυτή τη διαδικασία τώρα, στη συνέχεια θα έχουμε τον ΕΛΟΤ στο νέο έτος, θα προκύψει 

ενδεχόμενα από τον ΕΛΟΤ κάποιες πρόσθετες ανάγκες, εκεί είστε κοντά μας;  

Εκπ. Ευρωσυμβούλων: Φυσικά και είμαστε κοντά σας.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ να επαναλάβω για την διαχειριστική επάρκεια του Δήμου, γιατί 

αυτό είναι που με ενδιαφέρει, όχι μόνο την παρακολούθηση των έργων αλλά γενικότερα την 

διοικητική και οικονομική επάρκεια του Δήμου. Εγώ αυτό με ενδιαφέρει και εδώ επιμένω, μας 

στηρίζετε; Μας υποστηρίζετε και τι κατάληξη θα έχουμε και πως; Και ποια υποχρέωση έναντι 

του νόμου; Δηλαδή η πιστοποίηση αυτή, η ταυτότητα εγώ που λέω, πότε θα την έχουμε; Όσον 

αφορά τα έργα ναι, αλλά δεν εξυπακούεται ότι για να μπορέσω να παρακολουθώ και να 

εκτελώ έργα από το ΕΣΠΑ πρέπει να έχω οικονομική και διοικητική επάρκεια; Όχι μόνο όσον 

αφορά τα έργα αλλά και γενικότερα την λειτουργία του Δήμου.  

Εκπ. Ευρωσυμβούλων: Οι διαδικασίες αυτές που είπατε φυσικά και κάποιες 

εντάσσονται στο σύστημα. Δεν εντάσσονται όμως κάποιες υπηρεσίες οι οποίες τυχόν να 

προσφέρονται στον πολίτη που δεν έχουν να κάνουν με την διαχείριση των έργων. Εμείς 

έχουμε εντάξει στο σύστημα μας ότι διαδικασίες εσωτερικά έχουν να κάνουν από τον 

προγραμματισμό των έργων μέχρι και το κλείσιμο το οικονομικό του αντικειμένου κάθε 

έργου.  

κ. Δήμαρχος: Τι θα πει αυτό; 

Εκπ. Ευρωσυμβούλων: Είναι μέχρι και την διαδικασία των πληρωμών. Μέχρι τα 

πάντα. Είναι υποχρέωση  βάσει των εγκυκλίων του υπουργείου Οικονομικών, για να είστε 

διαχειριστικά επαρκείς θα πρέπει να πιστοποιηθείτε πρώτον στην μεταβατική περίοδο να 

πάρετε την διαβεβαίωση από την διαχειριστική αρχή, και 2ον όταν θα βγει το πρότυπο του 

ΕΛΟΤ θα πρέπει να πιστοποιηθείτε μ’ αυτό. Εμείς βρισκόμαστε στη φάση της μεταβατικής 

περιόδου όπου θα πιστοποιηθείτε με το ISO του 9001 το  οποίο είναι πολιτική απόφαση να 

πιστοποιηθείτε μ’ αυτό, παρότι δεν είστε υποχρεωμένοι να το πω και αυτό, δηλ. το  Υπουργείο  
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Οικονομικών με τις εγκυκλίους που έχει βγάλει και τις κατευθύνσεις δεν υποχρεώνει τους 

φορείς να πιστοποιηθούν με το ISO 9001 του 2000, παρόλα αυτά είναι πολιτική απόφαση να 

πιστοποιηθείτε με σκοπό να είναι πιο δεσμευτικό, να υπάρχει η δέσμευση και της πολιτικής 

αρχής αλλά και βασικά η συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκονται στην 

διαχείριση έργων. Οι υπηρεσίες που εμπλέκονται, είναι η διοικητική και οικονομική υπηρεσία, 

η τεχνική υπηρεσία, το τμήμα προγραμματισμού και κάποιες άλλες επιτελικά. Οι επιπλέον 

ρόλοι οι οποίοι είναι συντονιστικοί και επιτελικοί, είναι του εκπροσώπου της Δ.Α. του κ. 

Σωτηριάδη, της υπευθύνου διαχείρισης ποιότητας της κ. Κοκκινίδου Αθηνάς η οποία θα 

συντονίζει εσωτερικά την διαχείριση των εγγράφων και το αν τηρούνται οι διαδικασίες, αν 

θέλετε κάποιες βελτιώσεις κ.λπ. και ο αναπληρωτής ο οποίος θα αναπληρώνει την υπεύθυνη 

διαχείρισης ποιότητας.  

κ. Πρόεδρος:  Η παράταση είναι για ένα μήνα.  

 

- Εγκρίνεται.  

              
ΘΕΜΑ    2ο: Παραλαβή και έγκριση οικονομοτεχνικών μελετών για τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις – Επόμενες Ενέργειες.  

 

κ. Δήμαρχος:  Είναι το 3ο … σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που μας ετέθη αρχής 

εξαρχής, την καταρχήν απόφαση, το πρώτο Δ.Σ. όπου αποφασίσαμε την εναρμόνιση στον νέο 

Κ.Δ.Κ., την εξυγίανση των Δ.Ε., την 2η απόφαση που αναθέσαμε τις προβλεπόμενες από τον 

νόμο εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, σήμερα που παραλαμβάνουμε, αποδεχόμενοι 

αυτές τις οικονομοτεχνικές μελέτες και να φύγει η προσέγγιση στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας οι σημερινές μας αποφάσεις. Προκύπτει από την όλη αυτή διαδικασία, κάτι που 

αφορά και τους εργαζόμενους, αφορά και την Δ.Α., όσοι με βάση τον νόμο, με την ισχύουσα 

νομοθεσία, στην διαδικασία αυτή της μετατροπής σε κοινωφελείς επιχειρήσεις, εξυγίανση να 

επαναλάβω, προσωπικό, μπορεί να μεταφερθεί στον δήμο, καλώς να μας έρθουν. Αυτοί θα 

αποφασίσουν ποιοι θέλουν να έρθουν στον δήμο και ποιοι θέλουν να παραμείνουν στις 

κοινωφελείς επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν. Ξεκάθαρες κουβέντες. Με την απόφαση μας 

σήμερα θα παρακαλούσα να συμπεριληφθεί και αυτό το κομμάτι της τοποθέτησης του 

Δημάρχου και πιστεύω ότι συμφωνεί το σύνολο της Δ.Α. Αυτοί οι οποίοι δικαιούνται καλώς 

να μας έρθουν και όσοι θέλουν να μείνουν ας μείνουν. Αυτό είναι όχι μόνο για την ΔΕΠΚΑ 

αλλά για όλες.  

κ. Σαουλίδης: Στην συνάντηση που κάναμε εντοπίσαμε κάποιες … 

κ. Δήμαρχος: Λύθηκε εκείνο το θέμα.  

κ. Αγγελίδης: Για το προσωπικό που είπε ο κ. Δήμαρχος, από ότι ξέρουμε έχετε 

προτείνει την μετατροπή των σημερινών Δ.Ε. σε κοινωφελείς Δ.Ε. κάποιων εξ αυτών, πλην 

ΕΣΑΝΣ και Αυτοκινητοδρομίου και ΚΑΔΕ. Είπατε προηγουμένως ότι όσοι από τους 

υπαλλήλους θέλουν μπορούν να έρθουν στον δήμο και πληρούν τις προϋποθέσεις. Απλώς 

θέλω να κάνω μια ερώτηση για να διευκρινιστεί κάποιο θέμα. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω, 

μπορεί να είναι εσφαλμένη, ότι όταν μία Δ.Ε. μετατρέπεται σε κοινωφελή Δ.Ε. κάποιοι 

υπάλληλοι πληρώνουν τις θέσεις που δημιουργούνται στην καινούργια κοινωφελή Δ.Ε. και το 

πλεονάζον προσωπικό πάει στον δήμο. Μια ερώτηση είναι αυτή. 2ον, είπατε κ. Δήμαρχε ότι 

όσοι υπάλληλοι θέλουν από τις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να έρθουν στον δήμο. Αν όλοι 

θέλουν και πληρούν τις προϋποθέσεις, τι γίνεται;  

κ. Δήμαρχος: Εγώ είπα ότι μπορούν να έρθουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις.  

κ. Κανακούδης: Καταρχήν και εγώ να σας καλησπερίσω και να ευχαριστήσω όλους 

και καθέναν ξεχωριστά από τις Δ.Ε. για την συνεργασία προκειμένου να βγάλουμε εις πέρας 

και εντός χρονοδιαγράμματος το δύσκολο έργο της εκπόνησης αυτών των μελετών.  
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           Αντιμετωπίσαμε διάφορα προβλήματα αλλά πιστεύω ότι στο τέλος το αποτέλεσμα θα 

ικανοποιήσει όλους. Τα ίδια ερωτήματα τέθηκαν και την προηγούμενη φορά, τα είχαμε 

απαντήσει αλλά θα τα απαντήσουμε ακόμη μία φορά για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση αν 

και έχουν ήδη απαντηθεί.  

Όσον αφορά για το προσωπικό, που είπατε για το τι γίνεται για μια κοινωφελή 

επιχείρηση όταν κλείνει και αν χρειάζεται προσωπικό για την λειτουργία της καινούργιας κατά 

την μετατροπή της. Όταν μία υπάρχουσα αμιγής επιχείρηση αποφασίζεται να μετεξελιχθεί σε 

κάποια άλλη μορφή, στην περίπτωση αυτή κοινωφελή, τι γίνεται με το προσωπικό το οποίο θα 

πρέπει να στελεχώσει αυτή την επιχείρηση; Η απάντηση είναι σαφής. Το προσωπικό των 

επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών, το οποίο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις μπορεί και 

δύναται να μεταφερθεί, μπορεί και δύναται να μεταφερθεί. Η δημιουργία των νέων 

επιχειρήσεων, φυσικά απαιτεί προσωπικό. Το προσωπικό αυτό μπορεί να είναι είτε προσωπικό 

που απευθείας θα μεταφερθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις, δηλαδή άνθρωποι που λένε ότι ¨εγώ 

δεν θέλω να πάω στον δήμο αλλά θέλω να πάω στην επιχείρηση την καινούργια¨ κανένα 

πρόβλημα. Να στελεχώσουν απευθείας την νέα Δ.Ε. Οι θέσεις οι οποίες θα μείνουν κενές 

προκειμένου να λειτουργήσει αυτή η επιχείρηση σύμφωνα με τις προβλέψεις, προκειμένου να 

μην ακολουθήσει παλιά προβλήματα που υπήρχαν, αν υπήρχαν και όποια υπήρχαν, δεν θα 

μπω σ’ αυτή τη διαδικασία, θα μπορούν να αποσπαστούν από τον δήμο προκειμένου να 

πληρώσουν αυτές τις θέσεις. Παραμένουν προσωπικό του Δήμου, είναι ονοματισμένοι στον 

δήμο … (αλλαγή πλευράς) … θεωρώ ότι η λογική, και γι’ αυτό άλλωστε γίνονται οι Δ.Ε. και 

μετατρέπονται και μπαίνουν μέσα και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, είναι προς την εξυγίανση 

τους. Άρα λοιπόν σκοπός είναι η αξιοποίηση του προσωπικού, η διασφάλιση του με την 

μεταφορά όποιων θέλουν στον δήμο, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αυτοί που θα παν στις 

κοινωφελείς επιχειρήσεις δεν είναι διασφαλισμένοι, και εδώ να ξεκαθαρίσω και ένα θέμα το 

οποίο δεν ξέρω πως βγήκε στην επιφάνεια και πως συζητήθηκε και πως παρουσιάστηκε, το 

λύσαμε την προηγούμενη φορά με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης και με τον δήμαρχο. Οι 

κοινωφελείς επιχειρήσεις δεν έχουν φόβο να κλείσουν, είναι προέκταση του Δήμου. Ούτως ή 

άλλως τα κόστη των κοινωφελών επιχειρήσεων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, οι 

άνθρωποι που θα δουλεύουν στις κοινωφελείς επιχειρήσεις θα πληρώνονται ουσιαστικά μέσω 

των χρημάτων που η κοινωφελής επιχείρηση θα παίρνει με την μορφή υλοποίησης του 2ετούς 

προγράμματος δράσης της από τον δήμο. Άρα λοιπόν, είτε έτσι είτε αλλιώς τα χρήματα θα 

προέρχονται από τον δήμο, απλά στην πρώτη περίπτωση θα είναι απευθείας από τον δήμο ενώ 

στην άλλη περίπτωση θα είναι μέσω της κοινωφελούς επιχείρησης. Επίσης, είναι δεδομένο ότι 

η λογική της στελέχωσης αυτών των επιχειρήσεων δεν είναι πάμε στο 100% την πρώτη ημέρα, 

πάμε σταδιακά ακολουθώντας ουσιαστικά και υλοποιώντας το απαραίτητο να εκπονηθεί από 

καθεμιά επιχείρηση πλέον 2ετές πρόγραμμα δράσης. Ο κώδικας είναι σαφής και κάνει 

συγκεκριμένες τομές και λέει σε κάθε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση, ότι προκειμένου να 

διεκδικήσεις οποιοδήποτε ποσό από τον δήμο, θα πρέπει να το έχεις προγραμματίσει και θα 

πρέπει να έχεις προειδοποιήσει γι’ αυτή τη δαπάνη. Πως γίνεται αυτό; Μέσω της εκπόνησης 

του 2ετούς προγράμματος δράσης, το οποίο πρώτα θα εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο 

της κοινωφελούς επιχείρησης, στη συνέχεια θα εγκριθεί από το Δ.Σ. και θα αρχίσει να 

υλοποιείται. Άρα όπως καταλαβαίνετε, για να ξεκαθαρίσω αυτή τη κατάσταση γιατί έγινα και 

εγώ δέκτης πολλών προσωπικών τηλεφωνημάτων, κάτι που δεν το περίμενα, προκειμένου να 

απαντήσω σε ερωτήματα εργαζομένων. Το θέμα είναι σαφές, είτε στον δήμο είτε στην 

κοινωφελή η διαδικασία επιβάρυνσης είναι του Δήμου. Η κοινωφελής επιχείρηση δεν κλείνει. 

Δεν υπόκειται στις διατάξεις των Α.Ε., είναι προέκταση του Δήμου.  
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κ. Αγγελίδης: Μία Δ.Ε. μετατρέπεται σε δημοτική κοινωφελή επιχείρηση, το 

προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις της νέας κοινωφελούς επιχείρησης, πρέπει υποχρεωτικά 

να πάει κάποιος αριθμός υπαλλήλων σ’ αυτή τη νέα Δ.Ε. για να καλύψει τις θέσεις και ότι 

περισσέψει πάει στον δήμο, ή μπορεί όλοι οι υπάλληλοι να πουν ότι θέλουν να πάνε στον 

δήμο; Έχουν την δυνατότητα να πάνε όλοι στον δήμο και εν συνεχεία ο Δήμος με απόσπαση 

να τους πάει; Υποχρεωτικά ένας αριθμός υπαλλήλων θα πάει στην καινούργια και ότι 

περισσέψει θα πάει στον δήμο;  

κ. Ρουβάς: Ανήκω και εγώ στην ομάδα των μελετητών. Απόψε έχετε στα χέρια σας τις 

μελέτες με βάση τις οποίες κάποιες επιχειρήσεις μετατρέπονται, κάποιες επιχειρήσεις 

στήνονται, κάποιες επιχειρήσεις μετατρέπονται σε Α.Ε. Αυτές οι 3 κατηγορίες μελετών 

υπάρχουν στα χέρια σας. Οι μελέτες έχουν μέσα ένα σενάριο το οποίο το έχουν τηρήσει με 

επιστημονικό τρόπο, με βάση τις προδιαγραφές που το ΥΠΕΣ έχει προσδιορίσει, με αρχή μέση 

και τέλος, το οποίο σενάριο μπορεί να ακολουθηθεί στο σύνολο του με την διοίκηση της κάθε 

επιχείρησης, στο μισό ή και στο καθόλου. Εμείς λέμε ένα σενάριο και λέμε ότι αν στην χ 

επιχείρηση πάρετε 10 άτομα τον πρώτο χρόνο, η χ επιχείρηση θα έχει ένα οικονομικό βάρος 

για τον δήμο, δεν σημαίνει ότι η επιχείρηση αυτή μπορεί να πάρει στον χρόνο 10 υπαλλήλους, 

μπορεί και να μην πάρει κανέναν. Οι θέσεις δεν συστήνονται με την μελέτη, συστήνονται με 

βάση τον ΟΕΥ που θα συστήσει η διοίκηση της νέας επιχείρησης. Εμείς λέμε ένα σενάριο, το 

οποίο σενάριο δεν το λέμε έτσι, το …επιστημονικά. Και λέμε, αν θα πάρει 10 για να 

λειτουργήσει δύο παιδικούς σταθμούς, θα πρέπει να έχουν αυτές τις ειδικότητες και οι 

οικονομικές απαιτήσεις που θα πρέπει να έχει η επιχείρηση θα πρέπει να είναι αυτές. Γιατί 

αυτή είναι η μελέτη προσωπικού, αυτό είναι το ΙΚΑ, αυτό είναι το ένα, το άλλο κ.λπ. Δεν 

σημαίνει ότι αυτό είναι υποχρεωτικό για την νέα διοίκηση της επιχείρησης. Είναι ο 

μπούσουλας πάνω στον οποίο της προτείνουμε να κινηθεί. Αν κινηθεί σ’ αυτόν τον 

μπούσουλα που εμείς της προτείνουμε, και πάλι λέμε ότι δεν είναι τίποτα δεσμευτικό για την 

διοίκηση της επιχείρησης, θα έχει αυτά τα αποτελέσματα τα οικονομικά για τα οποία μπορεί 

να διαφωνήσει ή να συμφωνήσει. Δεν δημιουργούμε θέσεις εμείς απόψε, εμείς προτείνουμε 

σενάρια τα οποία δεν είναι σενάρια κινηματογράφου, είναι επιστημονικά, δομημένα, με βάση 

προδιαγραφές. Σε μια επιχείρηση μπορεί, και αν θέλετε μπορούμε να πάρουμε τις επιχειρήσεις 

και να τις δούμε μία – μία, γιατί και εγώ έγινα αποδέκτης πολλών ερωτημάτων αυτής της 

φύσεως, το βέβαιο είναι ότι από μία επιχείρηση που κλείνει ή μετατρέπεται μπορεί να 

μεταφερθούν στον δήμο ή στα Ν.Π. του Δήμου ή σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο φορέα, γιατί 

υπάρχει και αυτή η δυνατότητα πλέον με τον νόμο 3613, και αυτή η δυνατότητα να έχετε 

υπόψη σας ότι ξεπερνάει τα όρια του δικού σας Δ.Σ. Αν ένας υπάλληλος που δικαιούται, με 

βάση την ομολογία που έχει δημιουργηθεί, είναι μεταφέρσιμος, μπορεί να κάνει αίτηση και εν 

αγνοία σας και με την «αντίθεση» σας γιατί θα πρέπει να αποφασίσει το υπηρεσιακό 

Συμβούλιο, εν πάση περιπτώσει όχι τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., να κάνει αίτηση να 

μεταφερθεί στην Περιφέρεια. Δεν μπορείτε να τον εμποδίσετε. Άρα το κριτήριο το οποίο με 

πολύ μεγάλη προσοχή και με την συμβολή σας, ήταν σημαντική η συμβολή σας, εγώ 

τουλάχιστον οφείλω να το αναγνωρίσω στην συνάντηση που έγινε με τους επικεφαλείς των 

παρατάξεων που κάποια λάθη τα οποία επισημάνθηκαν και έγινε μια δεύτερη φορά ένας 

έλεγχος όλων των φακέλων των υπαλλήλων και διορθώθηκαν στο σύνολο τους. Άρα οι 

μεταφέρσιμοι υπάλληλοι μπορούν να μεταφερθούν, είτε στον δήμο, είτε σε οποιοδήποτε Ν.Π. 

του Δήμου, είτε και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία, ακόμα και χωρίς την έγκριση 

σας. Θέλω να πιστεύω ότι σας κάλυψα.  

κ. Κανακούδης: Είπατε κ. Αγγελίδη αν όλοι θέλουν να μεταφερθούν στον δήμο. Να 

μεταφερθούν. Εφόσον η Δ.Α. δεχθεί την μεταφορά, φυσικά και να μεταφερθούν. Όποιος 

μπορεί και δύναται να μεταφερθεί, μπορεί και δύναται να μεταφερθεί. Αν δηλαδή θέλουν όλοι 

να μεταφερθούν στον  δήμο και ο  Δήμος τους κάνει αποδεκτούς, θα μεταφερθούν όλοι και δεν  

12 



θα μείνει κανένας απευθείας εργαζόμενος στις Δ.Ε. τις κοινωφελείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει 

στην συνέχεια να κληθεί εφόσον απαιτείται, να αποσπαστεί για να καλύψει τη θέση στην 

κοινωφελή επιχείρηση. Για να μην μένουν σκιές όπως είπαμε, γιατί στην πραγματικότητα 

σκιές ποτέ δεν υπήρξαν, οι σκιές δημιουργήθηκαν από μια λάθος πληροφόρηση ότι οι 

άνθρωποι οι οποίοι θα μεταφερθούν στις κοινωφελείς επιχειρήσεις κινδυνεύουν, εμένα αυτό 

μου μεταφέρθηκε και οφείλω να το πω και ενώπιον του Δ.Σ., δεν ξέρω πως έγινε αυτή η 

μεταφορά, ότι οι άνθρωποι που θα πάνε στις κοινωφελείς επιχειρήσεις κινδυνεύουν να 

απολυθούν όταν αυτές οι επιχειρήσεις δυνητικά ακολουθήσουν την πορεία της «μητέρας τους»  

της ΔΕΠΚΑ και αναγκαστούν να κλείσουν. Επαναλαμβάνω ότι, οι κοινωφελείς επιχειρήσεις 

είναι η προέκταση του Δήμου, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για να κλείσουν.  

κ. Ιλανίδου: Λέει η απόσπαση γίνεται από τον δήμο στην κοινωφελή επιχείρηση με 

απόφαση του Δημάρχου. Οι αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων καταβάλλονται από την 

επιχείρηση προς την οποία γίνεται η απόσπαση.  

κ. Κανακούδης: Όπως σε κάθε περίπτωση απόσπασης το βάρος της μισθοδοσίας 

βαρύνει την θέση στην οποία γίνεται η απόσπαση και όχι από εκεί που ξεκινάει. Φυσικά και το 

βάρος της μισθοδοσίας του αποσπασμένου εργαζομένου υπαλλήλου θα βαρύνει την 

κοινωφελή επιχείρηση που ούτως ή άλλως όμως για να τον πληρώσει τον έχει προβλέψει στο 

2ετές πρόγραμμα δράσης και θα έχει ζητήσει λεφτά για αυτόν ήδη από τον δήμο. Πάλι από τον 

δήμο θα πληρωθεί απλά θα πληρώνεται από το λογιστήριο της επιχείρησης και όχι από τον 

δήμο.  

κ. Ιλανίδου: Αυτό όμως τώρα δεν συμβαίνει,  οι αποσπασμένοι στην ΔΕΠΚΑ 

πληρώνονται από τον δήμο και όχι από την ΔΕΠΚΑ.  

κ. Κανακούδης: Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει.  

κ. Ιλανίδου: Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποια πράγματα όπως το αντικείμενο 

¨Δραστηριότητες¨ κ.λ.π. στις καινούργιες επιχειρήσεις είναι δεσμευτικές. Για παράδειγμα 

έχουμε το Ν.Π. Παιδικό Σταθμό, την κοινωφελή επιχείρηση Παιδικό Σταθμό και έχουμε και 

την πρόνοια που δημιουργεί την κοινωφελή επιχείρηση, μέσω του αντικείμενου 

Δραστηριότητες της κοινωφελούς επιχείρησης αυτής λέτε ότι είναι άμεση αρμοδιότητα 

ενίσχυσης απασχόλησης μέσα από δράσεις όπως η λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών. Αν θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε και από τρίτη επιχείρηση παιδικούς 

σταθμούς. 

κ. Κανακούδης: Θα σας απαντήσω. Ήδη έχει απαντηθεί προς τους επικεφαλείς των 

σχηματισμών στη συνάντηση που κάναμε, αυτά έχουν ήδη απαντηθεί αλλά θα σας τα 

μεταφέρω και σε εσάς προσωπικά που το ρωτάτε. Το σκεπτικό όταν καταρτίζουμε τους 

καταστατικούς στόχους μιας Δ.Ε. είναι να μην βλέπουμε το σήμερα, να βλέπουμε το αύριο και 

να βλέπουμε το μετά και να προνοούμε. Προκειμένου στη συνέχεια να προβούμε στις 

λιγότερες διορθωτικές κινήσεις. Η μία αρχή είναι αυτή. Είναι καλύτερα λοιπόν να βάζεις 

επιπλέον πράγματα στους καταστατικούς σκοπούς που φυσικά και δεν είναι δεσμευτικοί, απλά 

αν στο μέλλον θελήσεις, αν δεν τους έχεις προβλέψει δεν θα μπορείς να τους υλοποιήσεις. 

Άρα λοιπόν η μία λογική και αυτή που ήταν και η πολιτική απόφαση του Δημάρχου ήταν 

¨παιδιά προσπαθήστε να προβλέψετε όσο το δυνατόν περισσότερους καταστατικούς σκοπούς 

γίνεται, ώστε να διασφαλίσουμε την δυνατότητα χρηματοδότησης όλων των μορφών των 

Ν.Π.¨, διότι όλα τα Ν.Π. στις διάφορες προσκλήσεις που θα έχουν, δεν θα έχουν την 

δυνατότητα να κατέβουν και να καταρτίσουν πρόταση χρηματοδότησης. Γι’ αυτό επειδή ο 

Δήμος και οι Δ.Ε. έχουν ένα ατού παραπάνω, γι’ αυτόν τον λόγο, για να μπορεί ο Δήμος να 

διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις που δεν θα μπορούσε να τις διεκδικήσει στο ΚΠΑ πχ. γι’ αυτό 

μπαίνουν επιπλέον σκοποί. Άρα λοιπόν γίνεται για καλό, δεν είναι δεσμευτικό, είναι απλά μια 

προσπάθεια να προβλέψουμε τις αδυναμίες και να προνοήσουμε για το μέλλον. 
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κ. Γαλάνης: Σκεφτόμενος όσο γίνεται λογικά, ορθολογικά, φαντάζομαι ότι η Δ.Α. 

κάνοντας αυτόν τον σχεδιασμό για το πώς θέλει να δει την επόμενη μέρα των Δ.Ε. σε 

συνεργασία με τους συμβούλους, δεν έχει στο μυαλό της μια κατάσταση φλου για το ποιοι θα 

μετακινηθούν και πως θα μετακινηθούν. Τι θέλω να πω, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η 

ΔΕΠΚΑ η οποία είναι μια επιχείρηση από την οποία θα προκύψουν δυο επιχειρήσεις 

κοινωφελείς, η μία θα έχει θέματα πολιτισμού και η άλλη κοινωνικής μέριμνας. Φαντάζομαι σ’ 

αυτή την επιχείρηση, στη ΔΕΠΚΑ, υπάρχουν εργαζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις και 

όπως μας λέτε εύκολα θα μετακινηθούν στον δήμο, και πάλι όμως είναι ένα ζήτημα πολιτικής 

βούλησης για το αν θα τους μετακινήσουμε στον δήμο, υπάρχει όμως και ένα μεγάλο μέρος 

προσωπικού που αφορά προνοιακές δομές που αφορά προγράμματα τα οποία τρέχουν, και θα 

ήθελα και την δική σας τοποθέτηση αλλά και την πολιτική τοποθέτηση του Δημάρχου, δηλαδή 

για παράδειγμα, γιατί ο σχεδιασμός, αυτές οι σκέψεις που μας λέτε και όλα τα νομικά 

δεδομένα που υπάρχουν για την μετακίνηση του προσωπικού, τείνουν σε έναν κεντρικό 

σχεδιασμό που έχει κάνει η Δ.Α. για να πάμε από τις 7 επιχειρήσεις στις 8. Θέλω να πω, για 

παράδειγμα η ΔΕΠΚΑ που είναι η Δ.Ε. με αρκετό προσωπικό, πως την έχει σκεφτεί η Δ.Α.; 

Δηλαδή ότι θα έχουμε δυο επιχειρήσεις αντί για μία, με προσωπικό το οποίο όποιο θέλει 

μπορεί να έρθει στον δήμο, αλλά τελικά ποιο προσωπικό μένει και γενικά θα ήθελα να ακούσω 

πως ακριβώς την έχει σκεφτεί η Δ.Α. αυτή τη διαμέληση της ΔΕΠΚΑ και να μας πείτε εσείς 

και για αυτό το προσωπικό με τους συμβασιούχους. Έχετε κάνει μια εκτίμηση ποιο προσωπικό 

μπορεί να έρθει στον δήμο και πληροί τις προϋποθέσεις και ποιο προσωπικό μένει ως 

εργαζόμενοι της κοινωφελούς;  

κ. Δήμαρχος: Ο Δήμαρχος και η Δ.Α. βάσει τον σχεδιασμό που έχει κάνει και τις 

αποφάσεις που έχει πάρει για την μετατροπή εν προκειμένω που ζητάτε επί της ΔΕΠΚΑ σε 

δύο κοινωφελείς επιχειρήσεις πολιτισμού η μία και πρόνοιας η άλλη, με ποια εργαλεία ρωτά ο 

συνάδελφος θα υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μας.  

κ. Γαλάνης: Και αν έχετε κάνει κάποια εκτίμηση για το ποιο προσωπικό θα έρθει την 

επόμενη μέρα που πάρουμε την απόφαση αυτή σαν μόνιμο προσωπικό στον δήμο, θα θελήσει 

και είναι μεταφέρσιμο και ποιο θα μείνει στις δύο αυτές επιχειρήσεις.  

κ. Κανακούδης: Επαναλαμβάνω αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Ρουβάς, οι μελέτες 

προσδιορίζουν αναγκαιότητα στελέχωσης. Έχει ήδη ειπωθεί στους αρχηγούς των παρατάξεων 

ότι έχει γίνει νομικός έλεγχος των συμβάσεων όλου του προσωπικού. Αυτή τη στιγμή οι 

αρχηγοί των παρατάξεων και ο Δήμαρχος και τα μέλη, γνωρίζουν ότι ποια συγκεκριμένα 

άτομα με ονοματεπώνυμο δύναται να μεταφερθούν.  

κ. Ιλανίδου: Δεν το έχουμε αυτό. 

κ. Μωυσιάδης: Αναθεωρήσατε.  

κ. Κανακούδης:  Δεν αναθεωρήσαμε, για να μην χρησιμοποιούμε λανθασμένες λέξεις, 

απλά όταν μας παρασχέθηκαν τα στοιχεία, προσθέσαμε … εμένα μ’ αρέσει να είμαι ακριβής 

στις λέξεις … 

κ. Μωυσιάδης: Ακριβέστατη είναι αλλά αναθεώρηση της προηγούμενης γνωμάτευσης 

μετά από συμπλήρωση των στοιχείων και διόρθωση των στοιχείων που σας είχαν δοθεί και δεν 

ήταν σωστά. Αλλά δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς διαπιστώσατε ότι έχουν … 

κ. Κανακούδης: Εφόσον το εννοείτε έτσι μπορούμε να το πούμε έτσι. Τα στοιχεία για 

την μεταφερσιμότητα του προσωπικού και ποιοι μπορούν να μεταφερθούν, βρίσκονται αυτή 

τη στιγμή και στα χέρια του Δημάρχου ο οποίος έχει τις καταστάσεις, απλά δεν είναι 

παραδοτέο του έργου και αυτό ήταν εκδούλευση επιπλέον, ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων 

δεν αποτελούσε συμβατικό αντικείμενο, ήταν μία επιπλέον δουλειά η οποία έγινε προκειμένου 

να είμαστε σίγουροι για όλα τα πράγματα τα οποία τίθενται τα οποία όμως είναι πέρα και 

πάνω από τις μελέτες. Οι μελέτες, ακόμα και αν δεν υπήρχε κανένα στέλεχος σε καμιά Δ.Ε. 

του Δήμου  Σερρών, από τη στιγμή που θα βγάζανε ότι πρέπει να γίνουν πέντε επιχειρήσεις, θα  
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βγάζαν θέσεις, το ποιοι θα τις καλύψουν αυτές τις θέσεις είναι απόφαση του Δ.Σ., όπου το Δ.Σ. 

θα κατατεθούν, καταρχήν θα γνωρίζουν και οι ίδιοι και ήδη γνωρίζουν, όποιος ενδιαφέρεται 

και είναι πάρα πολύ απλός ο κώδικας, γνωρίζει τις κατηγορίες του προσωπικού που είναι 

μεταφέρσιμο, άρα λοιπόν το Δ.Σ. θα αποφασίσει μετά τις αιτήσεις του προσωπικού το αν θα 

κάνει δεκτή τη μεταφορά ή όχι. Άρα λοιπόν έχει γίνει και ο νομικός έλεγχος, γνωρίζουμε και 

ποιοι είναι μεταφέρσιμοι για όλες τις Δ.Ε. που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον δήμο Σερρών. 

Τώρα το θέμα της στελέχωσης των δύο επειδή ειπώθηκε ότι οι 7 γίνονται 8 Δ.Ε. 

Ειπώθηκε και στη συνάντηση των αρχηγών των παρατάξεων του Δ.Σ. Για να το κλείσω εδώ 

για να μην επεκταθούμε γιατί χάνουμε και τον χρόνο μας, βασικός σκοπός της όλης 

διαδικασίας είναι να προβλέψουμε και πάλι το μέλλον. Ο Δήμος Σερρών δεν θα πρέπει να 

διαμορφώσει της Δ.Ε. με βάση τις απαιτήσεις του σήμερα αλλά με βάση τις προκλήσεις του 

αύριο. Γνωρίζετε όλοι ότι κυοφορείται ο Καποδίστριας 2, υπήρχε λοιπόν μια πρόσκληση και 

πρόκληση από την πλευρά του Δημάρχου να ληφθεί και αυτό υπόψη στον σχεδιασμό τελικά 

του αριθμού των Δ.Ε. όταν πια ο Δήμος Σερρών με βάση τα σχέδια που είναι ήδη 

κατατεθειμένα για τη διαβούλευση, για τους δήμους και για την έκταση που θα αποκτήσει στο 

μέλλον με τον Καποδίστρια 2 όταν θα φτάσει στους 105.000 προβλεπόμενο πληθυσμό, ποιος 

μπορεί να δεχθεί ότι είναι δυνατόν μία επιχείρηση σε μια πόλη 105.000 κατοίκων να μπορέσει 

να καλύψει με την ίδια δυναμική δύο αντικείμενα. Γι’ αυτό τον λόγο, και αυτό ειπώθηκε και 

στη συνάντηση με τους αρχηγούς των παρατάξεων, ότι γι’ αυτόν τον λόγο έγινε χωρισμός της 

μιας επιχείρησης σε δύο χωρίς να υπάρχει τελικά καμία επιβάρυνση επιπλέον για τον 

απλούστατο λόγο ότι από την στιγμή που θα μεταφερθεί ο κόσμος στον δήμο, η στελέχωση 

αυτών των Δ.Ε. θα γίνει σταδιακά, όπως είπε ο κ. Ρουβάς, με βάση το σενάριο που θα επιλεγεί. 

Είναι δικιά σας ευχέρεια και είναι απόφαση πολιτική που θα την λάβετε εσείς η Δ.Α. και το 

Δ.Σ. Άρα λοιπόν θέμα γιατί και αν θα υπάρχει επιβάρυνση στον δήμο από την λειτουργία μιας 

επιπλέον Δ.Ε. δεν υφίσταται. Ίσα – ίσα που οι άνθρωποι θα μεταφερθούν στον δήμο και από 

εκεί αυτοί που σιγά – σιγά θα χρειάζεται να στελεχώσουν τις Δ.Ε., θα πηγαίνουν στις Δ.Ε. 

Όπως θα αμείβονταν στον δήμο θα αμειφθούν και στις Δ.Ε. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο και 

άκουσα σαν θέμα, ότι υπάρχει θέμα επιβάρυνσης οικονομικής του Δήμου, δεν υφίσταται. Είναι 

αναληθές.  

κ. Σαουλίδης: Επειδή αναφέρθηκε ότι στα χέρια σας έχετε τα ονόματα. Να τα δούμε;  

κ. Δήμαρχος: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.  

κ. Κανακούδης: Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας συνάντησης.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν είναι αντικείμενο το οποίο έχετε υποχρέωση να μας πείτε εσείς 

αλλά είναι θέμα που έχουμε κάθε δυνατότητα να το συζητήσουμε σαν Δ.Σ. Επομένως είναι 

θέμα εσωτερικό του Δ.Σ. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να το ζητήσουμε από τον δήμαρχο, 

είναι υπόθεση ξεχωριστή.  

κ. Κανακούδης: Θα παρακαλούσα όμως για λόγους συντομίας, και επειδή είναι κάτι 

που δεν αφορά την δική μας δουλειά, να ολοκληρώσουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Θα τοποθετηθώ για τον αριθμό των επιχειρήσεων. Θα 

ξαναεπαναλάβω, πρώτα – πρώτα το επιχείρημα ότι θα γίνει ο Καποδίστριας και θα 

μεγαλώσουμε, προς θεού δεν επηρεαζόμαστε και λέμε πράγματα, σήμερα είμαστε γύρω στις 

90.000 στον δήμο Σερρών, αν θα γίνουν από 90.000, 120.000, δεν νομίζω ότι αλλάζουν τόσο 

θεαματικά τα πράγματα, και φεύγουμε από αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα πολύ μεγάλων 

δήμων που δεν έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν τόσο πολλές Δ.Ε. Έχουμε πει ότι το 

αντικείμενο της κοινωνικής πρόνοιας εξυπηρετείται άνετα μέσα από τον δήμο, από την 

υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου. Όλο το ενδιαφέρον μας και η ανησυχία μας φορέα 

ξεχωριστού ήταν τα προγράμματα, τα προγράμματα μπορούν να γίνουν μέσα από οποιαδήποτε 

άλλη επιχείρηση. Και συγκεκριμένα αφού υπάρχει, λέμε ότι κάνουμε την καινούργια 

επιχείρηση  πολιτισμού  την  καινούργια,  λέμε  ότι  μπορούν  να  γίνουν  από  αυτήν.   Έχουμε 
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παραδείγματα από πολύ μεγάλους δήμους, θα σας έφερνα παράδειγμα και τον δήμο της 

Θεσσαλονίκης, όλα τα προγράμματα τους γίνονται μέσα από μια άλλη επιχείρηση, δεν υπάρχει 

συγκεκριμένη κοινωνικής πρόνοιας επιχείρηση για να κάνει τα προγράμματα. Γιατί λοιπόν 

εκεί η Θεσσαλονίκη είναι μικρή και εμείς θα μεγαλώσουμε και δεν θα μπορούμε; Όσον αφορά 

επαναλαμβάνω, το υπόλοιπο αντικείμενο της πρόνοιας άνετα μπορεί να γίνει μέσα από την 

υπηρεσία αυτή, όσο και να μεγαλώσουμε, και 200.000 να γίνουμε. Τα προγράμματα μπορούν 

να γίνουν με πολύ μεγάλη ευκολία μέσα από μια άλλη επιχείρηση χωρίς να ενοχλείται στην 

δραστηριότητα της.  

κ. Πενολίδης (εκπρόσωπος εργαζομένων):  Θέλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις 

περισσότερο για να το ακούσουν οι συνάδελφοι. Η πρώτη ερώτηση για τα παιδιά της ΔΕΠΚΑ, 

είχατε στα χέρια σας να εξετάσετε το αν πληρούν τις προϋποθέσεις μεταφερσιμότητας 17 

συγκεκριμένα άτομα. Τις πληρούν; 

κ. Κανακούδης: Τις πληρούν. 

κ. Πενολίδης: Για τα παιδιά των παιδικών σταθμών, είχατε να εξετάσετε 18 

περιπτώσεις αν δεν απατώμαι για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις μεταφερσιμότητας. Τις 

πληρούν;  

κ. Δήμαρχος: Ναι.           

κ. Πενολίδης: Και μια τρίτη ερώτηση, δημιουργούμε 8 επιχειρήσεις, δεν έχει σχέση με 

την αγωνία των παιδιών, έχει σχέση με την αγωνία όλων των δημοτικών υπαλλήλων για τον 

τρόπο λειτουργίας του Δήμου στο μέλλον. Αυτές οι 8 Δ.Ε. απαιτούν 8 Διοικητικά συμβούλια, 

8 προέδρους, 8 διευθυντές, εγώ θέλω να καταλάβω το οικονομικό μέγεθος γιατί σήμερα 

αντιμετωπίζουμε μια οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε τοπικό επίπεδο 

πάρα πολύ μεγάλη, λόγω του ότι δεν έχουμε τα έσοδα που θα έπρεπε να έχουμε από τακτική 

επιχορήγηση, μας έχουν φορτώσει με αρμοδιότητες και δεν στέλνουν τα ανάλογα χρήματα, 

αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει με μία διοίκηση, δηλαδή με έναν διευθυντή και ένα συμβούλιο; 

Και λέω ουσιαστικά, εκτός από αυτές που απαραίτητα πρέπει να παραμείνουν ως επιχειρήσεις, 

όπως είναι το ΔΗΠΕΘΕ και δεν μιλάμε για το ΔΗΠΕΘΕ, στις άλλες επιχειρήσεις δεν θα 

μπορούσε να γίνει μια συγχώνευση αυτών των επιχειρήσεων για να περιορίσουμε τα έξοδα; 

Όπως είπαμε ότι όλα αυτά τα λεφτά τα πληρώνει ο Δήμος. … (αλλαγή κασέτας) … νομική 

βάση αυτών των επιχειρήσεων;  

κ. Ιωαννίδης: … 

κ. Πρόεδρος:  Και μια διασαφήνιση, σήμερα στο καθεστώς των Δ.Ε. η Δ.Α. του κ. 

Βλάχου δεν μισθοδοτεί κανένα πρόεδρο Δ.Ε. ούτε μέλος συμβουλίου.  

κ. Πενολίδης: Επειδή όμως οι δήμαρχοι αλλάζουν και εμείς παραμένουμε εδώ, στην 

συνέχεια κάποιος Δήμαρχος μπορεί να έχει την δυνατότητα να πληρώνει τους προέδρους, είναι 

έτσι ή δεν είναι;  

κ. Πρόεδρος: Και όμως πίσω από αυτό μην κρύβετε μια μεγάλη υποκρισία, ζητούσατε 

εσείς και το Δ.Σ. το ενέκρινε στο σύνολο της, την μεταφορά του προσωπικού της Δ.Ε.Π.Σ. στο 

Ν.Π. Προσχολικής Αγωγής, μαζέψτε τους δύο τζίρους αυτούς, είναι γύρω στα 3 εκ. €, ποιος 

επιχειρηματίας, δρα, δουλεύει και εργάζεται και δεν αμείβεται. Είναι έσχατος λαϊκισμός να 

διαχειρίζεται 3 εκ. και να σταματάει στα 700 € του μισθού του προέδρου. Είναι λαϊκισμός. 

Είναι πολιτική περιθωρίου αυτή. Ευθέως τοποθετούμαι.  

κ. Μπέλλας: Πάρτε το ανάλογο προσωπικό στην καθαριότητα και … 

κ. Πενολίδης: κ. Πρόεδρε μου επιτρέπεται γιατί δεν ολοκλήρωσα. Πρώτα – πρώτα 

αρνούμαι να δεχθώ ότι μιλάμε για λαϊκισμό. Εμείς δεν λαϊκίζουμε, εμείς αγωνιούμε και 

εκφράζουμε τις αγωνίες μας, γιατί ούτε πολιτική χροιά έχουμε σε σχέση με το Δ.Σ., 

υπηρετούμε τον οποιονδήποτε δήμαρχο θα εκλέξει ο Σερραϊκός λαός. Αγωνιούμε όμως, και 

έχουμε  κάθε  δικαίωμα  να  αγωνιούμε,  γιατί  τα  μηνύματα  που  έρχονται  και  ο  τρόπος που  
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βιώνουμε τη ζωή σήμερα μας δίνει αυτό το δικαίωμα. Ούτε έχουμε πρόβλημα με τα 700 € που 

θα πάρει ο πρόεδρος.  

κ. Κανακούδης: Στο προηγούμενο Δ.Σ. είχατε αναφέρει μια μεγάλη αγωνία, τι θα γίνει 

με τους ανθρώπους, αν θα χάσουν την δουλειά τους, αν θα πάνε σε θέσεις, αν θα υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα αναταραχής στην κοινωνία. Βλέπετε λοιπόν σήμερα και μιλήσαμε και 

προσωπικά μετά, βλέπετε λοιπόν ότι όλη η διαδικασία πατάει σε ένα δεδομένο. 1ον να 

διασφαλιστεί η εργασία όλων όσοι μπορούν να μετακινηθούν. Και το 2ο οι μελέτες, όπως σας 

είπα πάρα πολλές φορές, δίνουν σενάρια λειτουργίας. Μπορεί στο πλήρες σενάριο 

λειτουργίας, πράγματι σε σχέση με σήμερα να υπάρχει μια επιβάρυνση στον δήμο, είναι όμως 

πολιτική απόφαση, από ποια βάση θα ξεκινήσετε την λειτουργία σας. Άρα λοιπόν καλή η 

αγωνία σας αλλά δεν έχει βάση στο συγκεκριμένο θέμα του Δ.Σ. που είναι οι συγκεκριμένες 

μελέτες.  

κ. Πενολίδης: Νιώθουμε και ικανοποιημένοι και ανακουφισμένοι μ’ αυτά που 

ακούσαμε, ουσιαστικά διασφαλίζονται … σ’ αυτά που είχε συμφωνήσει με τον σύλλογο σε 

σχέση με το προσωπικό και το τι θα γίνει, ελπίζω από εκεί και πέρα το Δ.Σ. όταν θα κληθεί να 

αποφασίσει για τα …  

κ. Κανακούδης: Και στη συνάντηση που κάναμε σας είχα πει ότι θα κάνουμε ότι είναι 

δυνατόν να διασφαλίσουμε πραγματικά τις θέσεις αυτών που δύνανται να μετατεθούν.  

κ. Μπέλλας: Να μας πείτε αν μεταφερθεί προσωπικό στον δήμο και μπορείτε να το 

ξαναπάρετε πίσω.  

κ. Ρουβάς: Η μεταφορά του προσωπικού από τον δήμο προς την επιχείρηση 

προβλέπεται από τον ίδιο τον κώδικα από το άρθρο 258 παρ. 2, μπορείτε να το δείτε και να 

δείτε ότι όντως προβλέπεται και είναι για δύο χρόνια και μπορεί να επαναληφθεί για άλλα δύο. 

Δεν εισάγουμε εμείς κάτι καινούργιο, το λέει ο κώδικας. Ένα δεύτερο στοιχείο πάλι σε σχέση 

με ερωτήσεις, γιατί όντως δεν υπάρχει λόγος να πλανώνται σκιές όταν από ότι βλέπω είναι 

σύσσωμο το Δ.Σ., έχει την ίδια θέση όσον αφορά την διασφάλιση του προσωπικού. Η 

διασφάλιση των θέσεων του προσωπικού, είναι και μία από τις αιτίες που τελικά 

δημιουργούνται αυτά τα σχήματα. Αν θέτω στην γνώση όλων και του παριστάμενου Δ.Σ. αλλά 

και του κοινού, αν θεωρητικά λέγαμε ότι ο Δήμος Σερρών δεν κάνει καμία Δ.Ε., τι θα 

συνέβαινε; Υπάρχει κάποιο μεταφέρσιμο προσωπικό που ο πρόεδρος του συλλόγου 

εργαζομένων το γνωρίζει πολύ καλά, αυτά τα άτομα είναι μεταφέρσιμα, τα υπόλοιπα άτομα θα 

έπρεπε να απολυθούν. Το ΔΗΠΕΘΕ δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει γιατί επιχορηγείται από 

το Υπ. Πολιτισμού ακριβώς επειδή είναι επιχείρηση. Τα προνοιακά προγράμματα δεν θα 

μπορούσαν να λειτουργήσουν επειδή ακριβώς είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις. Τόσα άλλα 

πράγματα τα οποία θα χάνονταν ακριβώς γιατί δεν θα υπήρχε ο νομικός χαρακτήρας των 

επιχειρήσεων. Άρα αυτό μην το βγάζουμε από τον σχεδιασμό μας. Θα έλεγα ότι αν καθίσουμε 

κάτω περίπου θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα, άντε να έχουμε μια διαφωνία σχετικά με 

τον αριθμό μιας επιχείρησης. Υπάρχει όμως, είναι ήδη γνωστό στον κ. Δήμαρχο ότι για την 

μία από αυτές τις Δ.Ε. έχει ήδη προαποφασιστεί ότι είναι βραχύβια και ότι μετά από ένα μικρό 

χρονικό διάστημα, για το οποίο παίζει ρόλο η διασφάλιση των συμβασιούχων, έχει σημασία 

και πρέπει να το πούμε και αυτό το πράγμα για να μην δημιουργούνται και εσφαλμένες 

εντυπώσεις, είναι αφετηρία η διασφάλιση των υπαλλήλων, ακόμη και των συμβασιούχων που 

οι συμβάσεις τους λήγουν σε 6 μήνες, ένα χρόνο … 

κ. Μπέλλας: Η κρατική νομοθεσία …  

κ. Κανακούδης: Επειδή αναφέρεστε επί προσωπικού, καταρχήν με λυπεί το ύφος σας. 

Μπορώ να φωνάξω και εγώ και να ακουστώ παραπάνω αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Σέβομαι 

και την διαφορά ηλικίας που έχουμε αλλά δεν περίμενα τέτοιο ύφος. Καταρχήν με την μορφή 

…κορώνας να επικαλείστε ανεπάρκεια γνώσης είναι τουλάχιστον προσωπική ύβρις.  

κ. Μπέλλας: Μπορεί να σας διαφεύγει.  
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κ. Κανακούδης: Μπορεί εσάς να σας έχουν παραπληροφορήσει.  

κ. Μπέλλας: Είμαι τόσο σίγουρος που κόβω το κεφάλι μου γι’ αυτό που σας λέω 

τώρα.  

κ. Ρουβάς: Κάτι άλλο επί του συγκεκριμένου θέματος από την άλλη φορά με τους 

επικεφαλείς των παρατάξεων, είχαμε ήδη δώσει στον κ. Δήμαρχο και τον παρακαλέσαμε να το 

διακινήσει στους επικεφαλείς των παρατάξεων την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου για τον 

δήμο Ρόδου όπου εκεί έχει οριστικά αποφασιστεί ποιοι δικαιούνται, ποιοι είναι μεταφέρσιμοι 

και μια λεπτομέρεια που είπαμε τότε αλλά ίσως πρέπει να την πούμε και τώρα, ότι αν το 

ελεγκτικό συμβούλιο αποφασίσει να μεταφέρει ένα πρόσωπο στον δήμο που δεν δικαιούται να 

μεταφερθεί, που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο έχει θέσει, 

έχει ερμηνεύσει μάλλον, το άτομο αυτό όταν θα πάει προ μισθοδοσίας στον επίτροπο του 

ελεγκτικού συνεδρίου κινδυνεύει αν ο επίτροπος το δει, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο να 

μην το δει, αλλά εμείς παίρνουμε το ενδεχόμενο ότι ο επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου 

βλέπει, αν κάνει έλεγχο την μισθολογική κατάσταση του υπαλλήλου, ο υπάλληλος αυτός θα 

πάει σπίτι του. Δεν θα επιστρέψει στην επιχείρηση, γιατί το συγκεκριμένο ένταλμα θα 

επιστρέψει στον δήμο αθεώρητο, λόγω του ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος δεν πληροί τις 

προϋποθέσεις. Αν αυτό αποτελεί επιθυμία οποιουδήποτε μέσα στο Δ.Σ. ή μέσα στον δήμο δεν 

έχει παρά να το κάνει. Καμία αντίρρηση. Και μετά από καταγγελία, και τον χρησιμοποιώ 

αυτόν τον όρο γιατί ο ωφελούμενος μπορεί να έχει τους μη ωφελούμενους.   

κ. Ιλανίδου:  Οι αποσπάσεις του προσωπικού γίνονται μετά από αίτηση τους ή μπορεί 

ο Δήμαρχος να πει ότι ¨εσύ και εσύ και εσύ θα πάτε εκεί;¨.  

κ. Ρουβάς: Οι αποσπάσεις του προσωπικού από τον δήμο γίνονται με τον κώδικα 

υπαλλήλων διοικητικών, ο οποίος ψηφίστηκε και πρόσφατα και γίνεται και χωρίς την θέληση 

των υπαλλήλων.  

κ. Ιλανίδου: Ναι αλλά εδώ λέτε μετά από σχετική αίτηση του υπαλλήλου.  

κ. Ρουβάς: Όχι.  

κ. Κανακούδης: Μπορεί να το αποφασίσει και ο ίδιος αλλά αν θέλει μπορεί να τον 

μεταφέρει ο Δήμος και χωρίς την θέληση του.  

κ. Ρουβάς: Ως τώρα ήταν προκαταρκτική η συζήτηση. Αν μου επιτρέπετε να πω 

κάποια πράγματα που σχετίζονται με τις επόμενες ενέργειες, ποιες είναι και με αυτές θα 

απαντηθεί και μια ερώτηση του κ. Δημάρχου σχετικά με την μεταφορά του προσωπικού.  

Οι επόμενες ενέργειες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Αυτές που αφορούν τις 

κοινωφελείς επιχειρήσεις. Οι επόμενες ενέργειες είναι οι εξής:  

Ψηφίζετε απόψε από το Δ.Σ., εγκρίνονται οι μελέτες και εγκρίνονται οι καταστατικές 

πράξεις των επιχειρήσεων, η απόφαση αυτή πηγαίνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

για έγκριση και στη συνέχεια μετασχηματίζεται σε απόφαση του Γ. Γραμματέα και πηγαίνει 

για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ εντός 30 ημερών το Δ.Σ. οφείλει, όχι 

δύναται, οφείλει εντός 30 ημερών από την δημοσίευση γιατί πλέον έχει επέλθει η σύσταση ή η 

μετατροπή της επιχείρησης, οφείλει να μεταφέρει το πλεονάζον προσωπικό στις επιχειρήσεις, 

στον δήμο, στα Ν.Π. ή όπου αλλού δύναται.  

Υπάρχει τώρα ένα κενό του νόμου το οποίο θα θέλαμε να επισημάνουμε κυρίως προς 

τους υπαλλήλους. Ο νόμος 3613 που τροποποίησε το άρθρο 269 λέει ότι ο υπάλληλος αν θέλει 

με αίτηση του μπορεί να μεταφερθεί και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία του δημοσίου. Και 

αναφέρει ένα χρονικό διάστημα 6 μηνών. Εδώ υπάρχει ένα αδύνατο σημείο, και πάλι το λέω 

αναφέρομαι για τους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι παρίστανται και οι οποίοι καλό είναι 

να έχουν σωστή πληροφόρηση, εδώ υπάρχει ένα αδύνατο σημείο του νόμου, από τη μια μεριά 

το Δ.Σ. πρέπει σε 30 μέρες να αποφασίσει και από την άλλη μεριά ο υπάλληλος που δεν 

επιθυμεί να μεταφερθεί στον δήμο ή στα Ν.Π. ή στις επιχειρήσεις του Δήμου, έχει την 

δυνατότητα  να  κάνει  αίτηση  για  να  μεταφερθεί  οπουδήποτε  αλλού  και  η  αίτηση αυτή να 
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ολοκληρωθεί εντός  6 μηνών. Υπάρχει το αδύνατο σημείο να έχει διαλυθεί η επιχείρηση του, 

να έχει κάνει αίτηση να μεταφερθεί κάπου αλλού σε κάποια άλλη επιχείρηση του δημοσίου, 

κάποιον άλλον φορέα, και ο φορέας του δημοσίου, μετά από 3 μήνες ή 4 μήνες να του 

απαντήσει αρνητικά. Άρα γι’ αυτές τις περιπτώσεις υπαλλήλων των επιχειρήσεων που 

επιθυμούν να μεταφερθούν κάπου αλλού, θα τους συμβουλεύαμε πρώτα να βεβαιωθούν για 

την διάθεση του φορέα να τους δεχθεί και 2ον να επιταχύνουν όσο μπορούν την διαδικασία αν 

είναι δυνατόν από την πρώτη μέρα που θα ληφθεί η απόφαση για την λύση της επιχείρησης, 

από την πρώτη μέρα, από αύριο να κινήσουν, αν ληφθεί απόψε η απόφαση για την λύση της 

επιχείρησης, από αύριο να κινήσουν τις διαδικασίες ώστε μέσα στο 30ήμερο να μπορέσουν να 

έχουν προχωρήσει και αυτοί.  

Και ολοκληρώνω ότι για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις, μετά την δημοσίευση της 

απόφασης στην μεταφορά του προσωπικού, εκκρεμεί ο ορισμός του Δ/κού Συμβουλίου και 

από το Δ/κό Συμβούλιο πλέον η κατάρτιση του διετούς προγράμματος δράσης που είναι το 

εργαλείο με βάση το οποίο η κοινωφελής επιχείρηση χρηματοδοτείται από τον δημοτικό 

προϋπολογισμό, και αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι πλέον οι κοινωφελείς επιχειρήσεις 

χρηματοδοτούνται με κωδικό του δημοτικού προϋπολογισμού. Πάει εκείνο το σύστημα που 

ξέραμε ανάθεση, έγκριση από το Δ.Σ. κ.λπ. κ.λπ. Η διοίκηση της κάθε κοινωφελούς 

επιχείρησης θα καταρτίσει το διετές πρόγραμμα δράσης, το διετές πρόγραμμα δράσης 

εγκρίνεται από το Δ/κό Συμβούλιο της επιχείρησης, έρχεται στο Δ.Σ., και από τη στιγμή που 

θα εγκριθεί από το Δ.Σ., στο βαθμό που θα εγκριθεί, γιατί μπορεί να εγκριθεί ένα ποσοστό του, 

εγγράφεται ως εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου και χρηματοδοτείται πλέον ο ταμίας 

του Δήμου, με βάση το χρονοδιάγραμμα που ορίζει αυτό το 2ετές πρόγραμμα δράσης μπορεί 

να εκταμιεύει χρήματα και να δίνει τα χρήματα στην επιχείρηση. Πάνε εκείνα τα οποία ξέραμε 

περί αναθέσεων, και δεν συνήλθε το Δ.Σ. για την ανάθεση, και δεν εγκρίνει το Δ.Σ. την 

ανάθεση, ή δεν εγκρίνει η περιφέρεια κ.λπ. Καταρτίζει το διετές πρόγραμμα δράσης και έχουν 

εξασφαλίσει οι εργαζόμενοι και όλοι οι υπόλοιποι ότι για δύο χρόνια η επιχείρηση θα 

λειτουργήσει με βάση αυτόν τον μπούσουλα. Εκτός από αυτά για να κλείσω, το Δ.Σ. θα 

καταρτίσει τους ΟΕΥ, οργανισμούς διοίκησης και νομικής διαχείρισης. Αυτούς τους τρεις 

κανονισμούς.  

Για τους Α.Ε. η διαδικασία δεν είναι η ίδια. Μετά την έγκριση από το Δ.Σ. η απόφαση 

πηγαίνει για έλεγχο νομιμότητας στην Περιφέρεια και μετά τον έλεγχο νομιμότητας θα πρέπει 

να συνταχθεί με μορφή συμβολαιογραφικού εγγράφου η καταστατική πράξη της επιχείρησης. 

Εν προκειμένω εδώ δεν έχουμε να κάνουμε για σύσταση αλλά για τροποποίηση, άρα θα πρέπει 

η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία υπάρχει το καταστατικό της ΕΣΑΝΣ, του 

Αυτοκινητοδρόμιου και η ΚΑΔΕ, να τροποποιηθεί στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να 

τροποποιηθεί, στη συνέχεια το καταστατικό αυτό θα πάει Πρωτοδικείο για έγκριση, θα πάει 

Επιμελητήριο για θεώρηση, θα πάει στην Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ που 

τηρείται σε κάθε νομαρχία η οποία και θα το στείλει στο τεύχος ΦΕΚ Α.Ε. και ΕΠΕ. Η 

επιχείρηση θεωρείται ότι έχει τροποποιηθεί το καταστατικό της από τη στιγμή που θα 

δημοσιευτεί η τροποποιημένη συμβολαιογραφική πράξη στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Αυτό 

αφορά τις Α.Ε.  

Να πάμε στις καταστατικές πράξης γιατί αυτή είναι η ουσία της συζήτησης.  

κ. Μωυσιάδης: Πριν τα αρχίσουμε αυτά μου επιτρέπετε μια ερώτηση σ’ αυτά που 

ειπώθηκαν.  

Στο λεπτό εκείνο σημείο που αναφέρατε για την ασάφεια που αφήνει ο νόμος για το 

6μηνο. Μήπως αυτή η εκκρεμότητα έμμεσα δίνει το περιθώριο και δικαιολογεί να υπάρχει 

διπλό αίτημα του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου; Δηλαδή για να διασφαλιστεί μεν να ζητήσει να 

έρθει στον δήμο αλλά ταυτόχρονα να ζητήσει και να υποβάλλει αίτημα και να ζητήσει και μια 

άλλη  θέση  ενδεχόμενα.  Οπότε  διασφαλίζεται  με το  να έρθει  στον δήμο, υποβάλλει και την 
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αίτηση για αλλού, και αν μέσα στα πλαίσια του 6μήνου ή όταν θα αποφανθεί και ο φορέας ο 

άλλος, η υπηρεσία η άλλη ότι τον θέλει, να πει στον δήμο ότι πηγαίνει αλλού και να πάει 

αλλού. 

κ. Ρουβάς: Θα σας απαντήσω κάτι που ενδεχομένως βοηθάει. Από τη στιγμή που το 

Δ.Σ. θα αποφασίσει την μεταφορά ενός υπαλλήλου στον δήμο, ο Δήμαρχος έχει την 

υποχρέωση τις επόμενες μέρες να στείλει πράξη η οποία δημοσιεύεται σε ΦΕΚ κατάταξης του 

υπαλλήλου στο προσωπικό του Δήμου. Αυτό τι σημαίνει; Ότι ο υπάλληλος από την ημέρα που 

θα δημοσιευτεί πράξη κατάταξης του συγκεκριμένου υπαλλήλου του Δήμου, αποτελεί 

προσωπικό του Δήμου, άρα έχω την εντύπωση ότι η μεταφορά του δεν μπορεί να γίνει σε άλλη 

υπηρεσία του δημοσίου.  

κ. Μωυσιάδης:  Θα πρέπει να ρωτήσουμε επομένως μήπως μπορεί ο Δήμαρχος να 

καθυστερήσει να το στείλει, να γίνει μια διασάφηση.  

κ. Ρουβάς:  Για κάποιο χρονικό διάστημα ημερών μπορεί να γίνει. Όχι στο 6μηνο 

όμως.  

κ. Μωυσιάδης: Δίνουμε το περιθώριο του 6μηνου, μπορεί ο υπάλληλος να το 

αποφασίσει άμεσα.  

κ. Ρουβάς: Ναι αλλά το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας μπορεί να μην το έχει 

αποφασίσει.  

κ. Μωυσιάδης: Από εκεί και πέρα να ζητήσει να απαντήσουν γρήγορα.  

κ. Ρουβάς: Γι’ αυτό λέμε ότι θα πρέπει να προσέχουν οι υπάλληλοι.  

Θα ξεκινήσω λοιπόν με την ΔΕΠΣ. 

κ. Αγγελίδης: Θα μας παρουσιάσετε τώρα όλα αυτά που μας έχετε δώσει σε CD; Εγώ 

νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις.  

κ. Ρουβάς: Συμφωνούμε απόλυτα, αυτά άλλωστε που γράφονται στο σχέδιο της 

απόφασης είναι αυτά τα οποία έχουμε πει ήδη. Άρα δεν υπάρχει θέμα, και για την οικονομία 

του χρόνου, αν συμφωνεί όλο το Δ.Σ. … 

κ. Αγγελίδης: Ας γίνουν πολιτικές τοποθετήσεις.  

κ. Ρουβάς: Θα πούμε μόνο για μία. Το συντριπτικό μεγαλύτερο μέρος της απόφασης 

προβλέπεται από τον νόμο. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα άλλο από μεταφορά των άρθρων των 

διατάξεων του κώδικα. Μια απόφαση υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει ένα συγκεκριμένο 

περιεχόμενο, το λέει το άρθρο 252 του κώδικα.  

Η απόφαση πανομοιότυπα για όλες τις επιχειρήσεις είναι η εξής:  

1ον εγκρίνει το Δ.Σ. την μελέτη, είναι στοιχείο υποχρεωτικό.  

2ον εγκρίνει την μετατροπή εν προκειμένω της Δ.Ε.Π.Σ. σε Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα με την επωνυμία ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών 

Δήμου Σερρών¨. Μια διευκρίνιση, υποχρεωτικά από τον κώδικα προβλέπεται ότι ο τίτλος, ο 

χαρακτήρας της επιχείρησης θα αναγράφεται υποχρεωτικά και στον τίτλο, άρα σε όλες τις 

επιχειρήσεις θα αναγράφεται στον τίτλο της επιχείρησης η λέξη ¨κοινωφελής¨.  

3ον, σκοποί της επιχείρησης. Σκοποί της επιχείρησης είναι η λειτουργία παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών, παιδικών και βρεφ. σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας, ημερήσια 

διαμονή, διαπαιδαγώγηση. Έχουμε πάρει και έχουμε ενσωματώσει στον μεγαλύτερο δυνατό 

βαθμό, όλες τις διατάξεις  των προηγούμενων επιχειρήσεων, απλώς τις έχουμε διαφοροποιήσει 

στον βαθμό που η νομοθεσία το επιβάλλει. Δηλαδή ο καινούργιος κώδικας χαρακτηρίζει τις 

επιχειρήσεις σε 3 κατηγορίες. Κοινωφελείς και Α.Ε. που έχουν 3 υποδιαιρέσεις, δεν γίνεται να 

έχουν διαφορετικούς σκοπούς από αυτά που ο κώδικας προβλέπει. Δηλ. οι σκοποί κατά 

κάποιον τρόπο είναι υποχρεωτικοί από τον κώδικα στον βαθμό που ο κώδικας το επιβάλλει. 

Έχουμε τους σκοπούς, έχουμε την διάρκεια. Στερεότυπα έχουμε την διάρκεια 50 χρόνια για 

κάθε επιχείρηση, έδρα της επιχείρησης που στερεότυπα είναι ο Δήμος Σερρών, επίσης μπορεί 

να δημιουργεί παραρτήματα ή μονάδες σε οποιοδήποτε άλλο Δ.Δ. για όλες τις επιχειρήσεις.  
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Η Διοίκηση, και πάλι έχουμε προσπαθήσει να τηρήσουμε την σειρά που υπήρχε, για να 

μην δημιουργηθούν οι οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις ή οτιδήποτε άλλο, στη συγκεκριμένη 

επιχείρηση ήταν 9μελές του συμβούλιο, το κρατάμε 9μελές, με την μορφή που είχε και με τον 

προηγούμενο χαρακτήρα της η επιχείρηση. Η επιχείρηση διέπεται από τους κανονισμούς 

εσωτερικό κανονισμό, κανονισμό προμηθειών, κανονισμό προσωπικού, κανονισμό 

οικονομικής διαχείρισης. Κεφάλαιο κάνουμε μικρές αυξήσεις του κεφαλαίου στις επιχειρήσεις 

που δεν έχουν λόγο να έχουν μεγαλύτερο κεφάλαιο και κάνουμε μεγαλύτερη αύξηση, εν 

προκειμένω θα δείτε ότι η επιχείρηση, η κοινωφελής επιχείρηση η οποία δημιουργείται από 

την διάσπαση της ΔΕΠΚΑ έχει ένα μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο, 200.000, το έχει για να 

καλύψει τις μισθολογικές ανάγκες των πρώτων 40-60 ημερών μέχρι να οριστεί το Δ/κό 

Συμβούλιο και το Δ/κό Συμβούλιο να καταρτίσει το 2ετές πρόγραμμα δράσης. Οι πόροι της 

επιχείρησης στερεότυπα είναι τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας της, 

χρηματοδότηση του προγράμματος δράσης. Η διάλυση της επιχείρησης είναι επίσης 

στερεότυπα γραμμένη από τον κώδικα και η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες 

του οργάνου διοίκησης όπως προβλέπονται από το άρθρο 253 του κώδικα. Αυτό είναι σε 

γενικές γραμμές το μοτίβο στο οποίο κινούνται όλες οι αποφάσεις.  

Κάτι διαφορετικό το οποίο πρέπει να αποφασιστεί επίσης απόψε, είναι για την 

επιχείρηση Αυτοκινητοδρόμιο, δεν υπάρχει μελέτη, υπάρχει μια απλή καταστατική 

προσαρμογή. Το ΥΠΕΣ επιτρέπει όταν γίνονται απλές καταστατικές προσαρμογές, η απόφαση 

του Δ.Σ. να λαμβάνεται χωρίς την ύπαρξη μελέτης. Για το Αυτοκινητοδρόμιο η προσαρμογή 

είναι τελείως τυπική, απλώς πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, πρέπει να αλλάξει ο τίτλος 

του. Στον τίτλο ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.¨, προστίθεται υποχρεωτικά 

¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨, προστίθεται ένα ακόμα άρθρο, ο χαρακτήρας της 

επιχείρησης, που αυτό είναι μία ακόμα διάταξη, στο άρθρο 5 στο τέλος της παρ. 4 προστίθεται 

ένα ακόμα εδάφιο ότι σε κάθε περίπτωση και μετά από οποιαδήποτε αύξηση κεφαλαίου οι 

φορείς ΟΤΑ διατηρούν μετοχές που αθροιστικά αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του 

μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπήρχε στο προηγούμενο καταστατικό αυτή η διάταξη. Στο άρθρο 

6 αντικαθίσταται ότι ¨οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν εισάγονται στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών¨, επίσης δεν προβλέπεται στην διάταξη, οι κοινές μετοχές είναι 

δεσμευμένες ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 όπως ισχύει και η 

προνομιούχος … δικαίωμα ψήφου. Είναι μια διάταξη την οποία λέει ο κώδικας και την 

περνάμε ακριβώς.  

κ. Κανακούδης: Για τον τύπο αυτά τα πράγματα πρέπει να ακουστούν διότι η μία 

περίπτωση ήταν το τυπικό σχέδιο μιας επιχείρησης ενώ εδώ μιλάμε για την καταστατική 

προσαρμογή. Ας είμαστε προσεκτικοί, αλλά για τον τύπο θα πρέπει να ακούμε.  

κ. Μωυσιάδης: Από τη στιγμή που μπήκε και το ¨Ο.Τ.Α.¨ και έγινε ¨Α.Ε. Ο.Τ.Α.¨ 

υποτίθεται ότι και ότι άλλο δεν είναι γραμμένο πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσει τη 

διαδικασία και άρα εννοούνται αυτά.  

κ. Ρουβάς: Υπάρχουν δυο διαφοροποιήσεις που πρέπει να τις πούμε και αυτές, η 

πρώτη αφορά την ΕΣΑΝΣ και είναι ευκαιρία που είναι και ο Δήμαρχος Στρυμονικού εδώ να το 

ακούσει. Ότι η απόφαση η οποία λαμβάνετε απόψε εσείς θα πρέπει να ληφθεί και από όλους 

τους εταίρους της ΕΣΑΝΣ. Άρα ο Δήμος Σερρών ο οποίος ανέλαβε την πρωτοβουλία 

εκπόνησης της μελέτης, θα πρέπει να διακινήσει την μελέτη αυτή σε όλους τους μετόχους της 

ΕΣΑΝΣ και όλοι οι μέτοχοι της ΕΣΑΝΣ θα πρέπει να λάβουν μια αντίστοιχη απόφαση.  

Και τέλος, θα πρέπει να ληφθεί για το τυπικό και μια απόφαση για την λύση και 

εκκαθάριση της ΔΕΠΚΑ, η οριστική απόφαση, στην οποία απόφαση θα πρέπει να προστεθούν 

δύο συγκεκριμένα σημεία, ο ορισμός των ορκωτών ελεγκτών οι οποίοι θα αναλάβουν την 

λύση και εκκαθάριση, ο χρόνος και το ποσό της αμοιβής και ο κωδικός από το οποίο θα 

παρθεί. Αυτό είναι κάτι που τυπικά πρέπει να ληφθεί απόψε. 
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κ. Μωυσιάδης: Μια διευκρίνιση αν επιτρέπετε και εδώ, νομίζω ότι σαν πρόεδρος της 

ΕΣΑΝΣ θα διανείμει σε όλους τους δήμους ο κ. Δήμαρχος, και στη συνέχεια θα πάρουν την 

απόφαση και θα ακολουθήσει γενική συνέλευση.  

κ. Πρόεδρος:  Ευχαριστούμε τους μελετητές. Κάποιος από τους συναδέλφους θέλει να 

κάνει τοποθέτηση ή παρατηρήσεις;  

κ. Ρουβάς: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι συμβάλλαμε στο να αποσαφηνιστούν κάποιες 

παρεξηγήσεις, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους επικεφαλείς των παρατάξεων όχι για λόγους 

εθιμοτυπίας αλλά για ουσιαστικούς λόγους γιατί συνέβαλλαν με τις διαφορετικότητες 

απόψεων που έχει ο καθένας και σαφώς διατηρεί αλλά συνέβαλλαν στο να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα ειδικά του προσωπικού. Ευχαριστούμε πολύ.   

κ. Αγγελίδης:    Σχετικά με το θέμα αυτό της προσαρμογής των Δ.Ε. σύμφωνα με τον 

νέο Κ.Δ.Κ. εμείς εμμένουμε στη θέση που είχαμε διατυπώσει και στο προηγούμενο Δ.Σ. Εν 

συντομία θα αναφερθώ στη θέση μας απλώς και μόνο για να καταγραφούν στα πρακτικά αυτά 

που θα πούμε.  

Εμείς είμαστε υπέρ της λύσης και εκκαθάρισης των Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ, ΔΕΕΚ, ΔΕΠΣ, 

ΚΑΔΕ. Και υπέρ της σύστασης της δημιουργίας μιας κοινωφελούς επιχείρησης η οποία θα 

περιλαμβάνει τους σκοπούς των Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ, ΔΕΕΚ και ΔΕΠΣ. Το προσωπικό των Δ.Ε. 

ΔΕΠΚΑ, ΔΕΕΚ και ΚΑΔΕ να μεταφερθούν στον δήμο, το προσωπικό της ΔΕΠΣ να 

μεταφερθεί στο ΚΠΑ και οι όποιες δραστηριότητες επιτελεί η ΚΑΔΕ τις δραστηριότητες 

αυτές θα αναλάβει να τις κάνει η υπηρεσία Κτηματολογίου του Δήμου Σερρών.  

Το ΔΗΠΕΘΕ είμαστε υπέρ της μετατροπής σε κοινωφελή Δ.Ε. για να μην χάσουμε την 

επιχορήγηση από το Υπ. Πολιτισμού.  

Η ΕΣΑΝΣ να μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία όπως άλλωστε 

προτείνουν και οι σύμβουλοι.  

Το Αυτοκινητοδρόμιο σε κοινή Α.Ε. Ο.Τ.Α.  

Υποστηρίζουμε την πρόταση αυτή, διότι πιστεύουμε ότι μπορεί μέσα από αυτή την 

πρόταση να επιτελούνται άριστα όλες οι δραστηριότητες και οι σκοποί που επιτελούνται 

σήμερα από τις σημερινές Δ.Ε. και μάλιστα με μικρότερο λειτουργικό κόστος.  

κ. Πρόεδρος:  Την παραλαβή των οικονομοτεχνικών μελετών τις εγκρίνετε; 

κ. Αγγελίδης: Εμείς προτείνουμε άλλες οικονομοτεχνικές μελέτες μέσω της πρότασης 

μας, οπότε εμείς δεν συμφωνούμε με την πρόταση αυτή.  

κ. Μωυσιάδης: Βέβαια όσον αφορά την παραλαβή που είναι μια τυπική διαδικασία 

για την οικονομική τακτοποίηση δεν γεννάται ζήτημα. Αλλά επί της ουσίας, βεβαίως έχουμε 

και εμείς τις θέσεις μας που είναι διαφοροποιημένες. Δεν θα μιλήσω γι’ αυτές που 

συμφωνούμε αλλά υπάρχουν τρεις επιχειρήσεις.  

Μία για τους παιδικούς σταθμούς που συνεννοηθήκαμε και συμφωνήσαμε ότι θα 

διατηρηθούν με ημερομηνία λήξεως, έχουμε την ΔΕΠΚΑ για την οποία λέμε ότι η καινούργια 

που θα γίνει θα πρέπει να είναι μία, δεν συμφωνούμε με την διχοτόμηση της και επίσης για την 

ΚΑΔΕ θα ήθελα να πω ότι λόγω ύπαρξης θα έχει μόνο εφόσον ουσιαστικά ενεργοποιηθεί. Αν 

τυχόν δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις από την Δ.Α. για τον τρόπο αξιοποίησης της και 

για συγκεκριμένη ουσιαστική αναπτυξιακή δράση της δεν έχει λόγο ύπαρξης.  

κ. Αγγελίδης: Απλώς να διευκρινίσω ότι επειδή όσον αφορά την ΕΣΑΝΣ, το 

Αυτοκινητοδρόμιο και το ΔΗΠΕΘΕ συμπίπτει και με αυτό που προτείνετε εσείς και οι 

Ευρωσύμβουλοι, γι’ αυτές τις οικονομοτεχνικές μελέτες συμφωνούμε στην παραλαβή.  

κ. Πρόεδρος:  Για την οικονομική τακτοποίηση συμφωνείτε.  

κ. Αγγελίδης: Καλό είναι να πληρωθούν οι άνθρωποι. Δεν λέμε να μην πληρωθούν.  
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κ. Σαουλίδης:  Εμείς θεωρούμε ότι το να μείνει η ΔΕΠΚΑ ως έχει με τις δύο ιδιότητες 

και να μην γίνουν 2 επιχειρήσεις δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε 

ιδιαίτερα είναι ότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία της επιχείρησης ΚΑΔΕ ήταν ένα εργαλείο το 

οποίο ίσως όλοι μας από τότε που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία δεν δώσαμε την έμφαση που 

έπρεπε. Θεωρούμε ότι με τα καινούργια δεδομένα είναι ευκαιρία να δώσουμε την ώθηση της, 

σαφώς και ασχολήθηκε με το υδροηλεκτρικό και κάποιες άλλες παρεμβάσεις αλλά πιστεύουμε 

ότι υπάρχει η δυνατότητα, μπορούν να υπάρξουν δράσεις οι οποίες να βοηθήσουν και να 

δώσουν το στίγμα του διαφορετικού. Και δεν αναφερόμαστε στα ακίνητα τα αστικά τα 

συγκεκριμένα τα δύο, η θέση μας είναι ξεκάθαρη, αναφερόμαστε σε όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία του Δήμου που μπορούν να αξιοποιηθούν και να βοηθήσουν την προοπτική αυτής της 

επιχείρησης και του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη, Μωυσιάδη). 

 

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε τώρα στα προ ημερησίας. … (αλλαγή πλευράς) … 

κ. Κεσετζής (Δήμαρχος Στρυμόνα): Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζετε ότι έχει προκύψει 

ένα θέμα όσον αφορά με 5 δήμους που έχουν να κάνουν με τους ΧΑΔΑ. Δεν νομίζω ότι είναι 

επί του παρόντος να αναλύσω τι ακριβώς συνέβη. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τον 

ΧΑΔΑ τόσο του δικού μας Δήμου όσο και άλλων 4 δήμων. Οι δύο τουλάχιστον δήμοι, η Ζίχνη 

και η Κορμίστα απ’ ότι ξέρω έχουν τακτοποιήσει αυτό το πρόβλημα, και κάπου έχουν 

βοηθήσει οι όμοροι δήμοι για τα σκουπίδια τα οποία θα μπορούσαν να διαθέσουν στον δήμο 

τους αλλά τελικά δεν μπορούν λόγω των οδηγιών της Ε.Ε. Προκύπτει ένα πρόβλημα για τον 

δικό μας τον δήμο, τον δήμο Στρυμόνα και μάλλον του Δήμου Στρυμονικού και Νιγρίτας όπου 

εσείς θα πρέπει μετά από εισήγηση των υπηρεσιών σας να λάβετε κάποια θέση όσον αφορά 

την διάθεση των απορριμμάτων μας στον δικό σας ΧΥΤΑ που έχετε στις Σέρρες. Θεωρώ ότι 

μέσα στα πλαίσια της … συνεργασίας, όπως αναφέρω και στο έγγραφο που έχω κοινοποιήσει 

στον πρόεδρο και στον δήμαρχο, αλλά και σε μια μελλοντική συνεργασία των δήμων τόσο του 

δικού μας όσο και άλλων όμορων δήμων, νομίζω ότι θα ήταν φρόνιμο να δείτε το αίτημα μας 

αυτό. Ένα αυτοκίνητο την ημέρα μόνο απορρίμματα στον δικό σας ΧΥΤΑ με το όποιο κόστος 

χρειάζεται να καλύψει ο Δήμος Στρυμόνα, νομίζω ότι θα ήταν ότι καλύτερο για την όποια 

συνεργασία νομίζω ότι θα υπάρχει και τώρα αλλά και στο εγγύς μέλλον. Δεν νομίζω ότι θα 

πάρω περισσότερο χρόνο, νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσετε σχετικά γρήγορα, θέλω να 

έχω τουλάχιστον την θετική σας βούληση διότι η Περιφέρεια μας πιέζει να δώσουμε άμεσα 

απόφαση Δ.Σ. δική μας, θα πρέπει να ορίσουμε τον χώρο που θα διαθέτουμε τα απορρίμματα 

μας και αυτόματα η Περιφέρεια θα μας δώσει την δυνατότητα, μέσα από χρηματοδότηση με το 

πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ να κλείσουμε τον μοναδικό ΧΑΔΑ που έχουμε μέχρι 31/12/2008. 

Παράκληση λοιπόν, αν εκφραστεί η θετική βούληση σας τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά όσον 

αφορά το πώς θα κινηθούμε και με τι τίμημα να τα δούμε σε μια άλλη συνεδρίαση την οποία 

θα χρειαστεί να παραβρίσκομαι για να καταθέσω κι εγώ τις δικές μας θέσεις. Να πω στην 

Περιφέρεια ότι έχω την θετική σας βούληση;  

κ. Πρόεδρος:  Βεβαίως.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν υπήρχε περίπτωση να πούμε όχι. Τα θέματα του περιβάλλοντος, 

και σκληροί να είμαστε, δεν έχουν σύνορα. Το 2ο ότι από τη στιγμή που αποδέχονται εξαρχής 

το τίμημα και από την στιγμή που και εμείς έχουμε διάθεση να κερδίσουμε από το ένα 

αυτοκίνητο που θα τον επιβαρύνουμε, το κόστος το πραγματικό θα δούμε τι έξοδα δημιουργεί.  

κ. Δήμαρχος: Να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση. 
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κ. Μωυσιάδης: Εμείς την πολιτική απόφαση την παίρνουμε. Από εκεί και πέρα οι 

οικονομικές υπηρεσίες θα μας δώσουν … Η επόμενη απόφαση θα αναφέρεται στο κόστος.  

κ. Πρόεδρος:  Έχω ένα θέμα που μου ήρθε τελευταία στιγμή το μεσημέρι που αφορά 

την δαπάνη επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στο πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής στο ρέμα του Αγ. 

Γεωργίου. Είναι της τάξης των 13.184 € και πρέπει να το περάσουμε άμεσα.  

κ. Σωτηριάδης: κ. Συνάδελφοι, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων τέλος του έτους, 

ζητήσαμε από το ΥΠΕΣ όπως και πέρυσι, έναντι από την ΚΑΠ του 2009. Ζητήσαμε 900.000 € 

που θα παρακρατηθούν σε 10 μηνιαίες δόσεις. Η έγκριση ήρθε σήμερα. Ζητώ την έγκριση της 

αποδοχής για να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Συνάδελφοι έχουμε μια επερώτηση από τη Δημοτική Πρωτοβουλία 

Σερραίων, απευθύνεται προς τον κ. Δήμαρχο, για θέμα που αφορά το Ν.Π. Προσχολικής 

Αγωγής. Για το συγκεκριμένο θέμα, το συμβούλιο του Ν.Π. Προσχολικής Αγωγής θα 

συνεδριάσει τη Δευτέρα, ώστε να εξετάσει την ένσταση του κατά την άποψη του θιγομένου 

στελέχους του κέντρου του και την εξώδικο διαμαρτυρία του. Ο Δήμαρχος, σεβόμενος τη ροή 

της θεσμικής υπόστασης και της λειτουργίας του Ν.Π. Προσχολικής Αγωγής που σύμφωνα με 

το 242 ορίζεται από το Δ.Σ., θέλει να απαντήσει μετά την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου.  

κ. Αγγελίδης: Απλώς βάσει του άρθρου 47 του κανονισμού λειτουργίας, θα ήθελα να 

υποβάλλω κάποιες σκέψεις και γνώμες με μοναδικό σκοπό να βοηθήσω την Δ.Α. σχετικά με 

το θέμα αυτό το συγκεκριμένο.  

Το θέμα αυτό της ένστασης της κ. Δαλαβέρα Παντελίτσας για την μη προώθηση της 

αίτησης της στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το θέμα αυτό έχει δύο σκέλη, το ένα σκέλος 

περιλαμβάνει κάποια πραγματικά γεγονότα και το άλλο σκέλος έχει σχέση με την διερεύνηση 

και εξεύρεση των προσώπων που ευθύνονται ή όχι για την μη προώθηση της αίτησης της κ. 

Δαλαβέρα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το ένα πραγματικό γεγονός είναι ότι η κ. Δαλαβέρα 

Παντελίτσα έχει υποβάλλει δύο αιτήσεις στο Κ.Π.Α., μια τον Δεκέμβριο του 2007 και μια 

άλλη τον Φεβρουάριο του 2008, δύο αιτήσεις πρωτοκολλημένες, που σημαίνει ότι τις πήρε το 

ΚΠΑ και σύμφωνα με τις οποίες ζητούσε να προωθηθεί ο φάκελος της στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο προκειμένου να αξιλογηθεί και να κριθεί ως μαγείρισσα. Το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο συνεδρίαση στις 17/7 του 2008, η αίτηση της κ. Δαλαβέρα δεν προωθήθηκε στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έγινε στις 17/7/2008 όμως σε εκείνο το υπηρεσιακό Συμβούλιο 

υπήρχε μια άλλη αίτηση μιας άλλης υπαλλήλου του ΚΠΑ, όπου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

συζήτησε εκείνη την αίτηση, αξιολόγησε και έκρινε εκείνη την υπάλληλο ως μαγείρισσα.  

Οι αιτήσεις που έκανε η κ. Δαλαβέρα σύμφωνα με τον νόμο ίσχυαν για να συζητηθούν 

στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Δεν χρειαζόταν να κάνει εκ νέου και άλλες αιτήσεις. Ήταν νόμιμη 

καθ’ όλα όμως δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το ΚΠΑ δεν προώθησε την αίτηση της στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Άρα η μόνη που δεν ευθύνεται για την μη προώθηση της αίτησης της 

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι η υπάλληλος. Και την αποκλειστική ευθύνη για την μη 

προώθηση της αίτησης την έχει το ΚΠΑ. Τώρα το ποια πρόσωπα ευθύνονται είναι ένα άλλο 

θέμα το οποίο θα πούμε και παρακάτω. Όμως υπάρχει μια αδικία, μιας υπαλλήλου, η οποία σε 

όλα νόμιμη κατέθεσε την αίτηση της για να κριθεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και η αίτηση 

της δεν προωθήθηκε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.  

Το άλλο πραγματικό γεγονός που υπάρχει, η απόφαση που πήρε το Δ/κό Συμβούλιο 

και έκρινε ως μαγείρισσα την άλλη υπάλληλο, η απόφαση αυτή δεν είναι σύννομη, είναι 

άκυρη, και αυτό γιατί έπρεπε πρώτα να κριθεί ως βοηθός μαγείρισσας και εν συνεχεία μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα να κριθεί σαν μαγείρισσα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει η 

Περιφέρεια. Και κανονικά πρέπει την απόφαση αυτή του Υπηρεσιακού Συμβουλίου το ΚΠΑ 

να μην την στείλει στην Περιφέρεια γιατί είναι βέβαιο ότι η απόφαση αυτή θα ακυρωθεί από 

τα δικαστήρια. Όπως διαβεβαιώνει η κ. Δαλαβέρα είναι αποφασισμένη να πάει στα δικαστήρια 

και  εφόσον  πάει το θέμα  στα δικαστήρια,  είναι κάτι  περισσότερο από βέβαιο ότι η απόφαση 
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αυτή θα ακυρωθεί. Άρα τα δυο πραγματικά γεγονότα που έχουμε, δηλαδή μια αδικία μιας 

υπαλλήλου που έκανε την αίτηση της και χωρίς να φταίει δεν πήγε στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο για να κριθεί και να αξιολογηθεί, και την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

η οποία δεν είναι σύννομη. Και η αδικία που έγινε στην υπάλληλο πρέπει να αποκατασταθεί 

αλλά και η μη σύννομη απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θα πρέπει να διορθωθεί γι’ 

αυτόν τον λόγο εμείς σας προτείνουμε, τους φακέλους αυτών των δύο υπαλλήλων, έχετε όλο 

το δικαίωμα, μπορείτε, να τους στείλετε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για να συζητηθεί το θέμα 

των δύο αυτών υπαλλήλων και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα κρίνει και θα αξιολογήσει την 

μία από τις δύο.  

Τώρα όσον αφορά το άλλο σκέλος της υπόθεσης. Όσον αφορά το ποια πρόσωπα 

ευθύνονται από το ΚΠΑ για την μη προώθηση της αίτησης της κ. Δαλαβέρα, αυτό δεν θα το 

βρούμε εδώ. εμείς δεν είμαστε δικαστήριο. Αυτό είναι μια διοικητική πράξη και ο νόμος 

προβλέπει τι γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Θα πρέπει να δοθεί εντολή για να διενεργηθεί 

ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διερευνήσουν και να βρουν αν υπάρχουν ή όχι 

ευθύνες σε κάποια πρόσωπα του ΚΠΑ για το γεγονός ότι δεν προωθήθηκε η αίτηση της κ. 

Δαλαβέρα Παντελίτσας.  

Συνοψίζοντας, με δυο λόγια, προτείνουμε τους φακέλους των δύο υπαλλήλων να τους 

στείλει το ΚΠΑ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να ξεκινήσει ένορκη διοικητική εξέταση για 

να διερευνήσουν αν υπάρχουν ευθύνες σε κάποια πρόσωπα για την μη προώθηση της αίτησης.  

κ. Πρόεδρος:  Σύμφωνα με το 47 ισχύει ο κανόνας του ερωτώμενος και του 

ερωτημένου. Θα απαντήσει η κ. Ευαγγελίδου.  

κ. Αγγελίδης: Εγώ δεν έκανα ερώτηση. Σκέψεις μόνο.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Ευαγγελίδου απαντήστε, επειδή έχουμε ένα σοβαρό θέμα να 

απαντήσετε και θα παρακαλούσα στην απαντητική σας διάθεση να λείψει το προσωπικό 

στοιχείο διότι θα αναζητείται ο λόγος επί προσωπικού και θα πάμε μέχρι το πρωί.  

κ. Αγγελίδης: Μα δεν αναφέρθηκα επί προσωπικού.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν είπα για σας κάτι. Προτείνω στην κ. Ευαγγελίδου να το χειριστεί 

έτσι.  

κ. Ευαγγελίδου: Καταρχήν έχω την τιμή να μην απαντάω ως ο οποιοσδήποτε, απαντώ 

ως πρόεδρος του Ν.Π. το οποίο βάλλεται έναν ολόκληρο μήνα, δυστυχώς πρώτα στα Μ.Μ.Ε. 

και κατόπιν στο Δ/κό. Εγώ θα σας πω ότι το ενδιαφέρον για τους υπαλλήλους και η δικαίωση 

τους είναι κοινό. Δεν ξέρω από πού προκύπτουν αυτά που είπε ο κ. Αγγελίδης στο να 

στείλουμε δύο φακέλους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οι κινήσεις που έκανε το Ν.Π. είναι οι 

εξής, ξέρουμε ότι υπάρχει η προσφυγή από την κ. Δαλαβέρα στην επιτροπή του άρθρου 18 για 

την νομιμότητα της απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οπότε περιμένουμε την 

απάντηση της αρμόδιας επιτροπής. Βεβαίως την απόφαση του Υπηρεσιακού σχετικά με την 

μετάταξη της υπαλλήλου δεν την έχουμε προωθήσει στην περιφέρεια μέχρι να έχουμε την 

απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18. Περιμένουμε και τις κινήσεις τις όποιες γίνουν από 

δικαστικής πλευράς της κ. Δαλαβέρα προς το Ν.Π. και αναλόγως θα πράξουμε ότι είναι 

σύννομο.  

Από εκεί και πέρα υπεύθυνοι για την αλληλογραφία και την προώθηση των αιτήσεων 

είναι η διευθύντρια, η διευθύντρια στο συμβούλιο που θα γίνει θα απολογηθεί και θα 

απαντήσει στο Δ/κό της επί της ένστασης της κ. Δαλαβέρα, στο γιατί, για ποιους λόγους δεν 

προώθησε την αίτηση της. Δεν θα πω εγώ αυτή τη στιγμή, και για την οικονομία του χρόνου, 

τις όποιες απαντήσεις προφορικώς έχει δώσει η ίδια. Θα απαντήσει στο Δ/κό της και θα έχει 

τις ανάλογες συνέπειες. Αυτές είναι οι μόνες κινήσεις που μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει το 

Δ/κό. Η ένσταση όπως κοινοποιήθηκε στο Υπηρεσιακό, απαντήθηκε από το Υπηρεσιακό και η 

απάντηση   αυτή   έχει  κοινοποιηθεί  και   το Υπηρεσιακό  δηλώνει  αναρμόδιο  διότι  δεν  είχε 
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δεύτερη αίτηση. Ο μόνος που μπορεί να φροντίσει την υπόθεση αυτή τη στιγμή είναι η 

επιτροπή του άρθρου 18, αν κρίνει σύννομη την απόφαση του Υπηρεσιακού, αν δεν την κρίνει 

σύννομη μόνο τότε μπορούμε να την ακυρώσουμε και να προχωρήσουμε στην διαδικασία που 

προτείνει και ο κ. Αγγελίδης. Δεν θα υπάρξει καμία αντίθεση και καμία αντίρρηση από εμάς, 

αν γίνει κάποια οποιαδήποτε αδικία που αποδεικνύεται να διορθωθεί. Όμως αυτή τη στιγμή 

δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση και δεν έχουμε κάνει οποιαδήποτε κίνηση. 

Περιμένουμε τις αποφάσεις των αρμοδίων.  

κ. Αγγελίδης: Καταρχήν το ΚΠΑ δεν βάλλεται από κανέναν. Υπάρχει μια ένσταση 

μιας υπαλλήλου. Μην μας πείτε σε λίγο ότι φταίμε εμείς που δεν προωθήθηκε η αίτηση στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Δεν βάλλεται από κανέναν. Υπάρχει μια ένσταση και κοινοποιήθηκε 

σε όλους τους συνδυασμούς. Τώρα από που προκύπτει ότι οι δύο φάκελοι μπορούν να 

σταλούν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, πήγα εγώ στην Περιφέρεια των Σερρών, και είπα στην 

κυρία με την οποία μίλησα ¨αν χρειαστεί μπορώ να επικαλεστώ το όνομα σου¨, και μου είπε 

¨βεβαίως¨, μίλησα με την κ. Αγγελίδου Μένη και την ρώτησα, ¨είναι σύννομη η απόφαση¨; 

Και μου λέει ¨δεν είναι σύννομη¨. 2ον ¨μπορεί το ΚΠΑ να στείλει τις δύο αιτήσεις πίσω στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να τα ξανασυζητήσουμε¨; ¨Βεβαίως μπορεί¨, δεν τα λέω αυτά 

μόνος μου, αν θέλετε πάρτε και εσείς τηλέφωνο την κ. Αγγελίδου και ρωτήστε την. Εγώ σας 

λέω τι μου λέει η υπάλληλος.  

κ. Ευαγγελίδου: Μπορεί η υπηρεσία να κινηθεί προφορικά, βάσει μιας προφορικής 

εντολής και να ακυρώσει απόφαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου προφορικά; 

κ. Αγγελίδης: Υπάρχουν νόμοι, νομοθεσία που μπορεί να σας τα δώσει. 

κ. Ευαγγελίδου: Από τη στιγμή που υπάρχουν νόμοι, ας σταλεί εγγράφως αυτό στο 

Ν.Π. και το Ν.Π. θα κάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.  

κ. Αγγελίδης: Μπορείτε να τα πάρετε αν θέλετε, αυτή τη νομοθεσία και να κάνετε 

αυτά που είπαμε προηγουμένως και που λέει και η Περιφέρεια. Τη διευθύντρια λέτε να την 

καλέσετε σε απολογία, μα η διευθύντρια ήδη απάντησε στην κ. Δαλαβέρα εγγράφως και είπε 

ότι ¨εγώ δεν ξέρω τίποτα για την αίτηση. Κανένας ποτέ δεν μου είπε για την αίτηση¨. Το δε 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ασφαλώς και είναι αναρμόδιο για να μας πει τι θα κάνουμε, δεν θα 

μας πει αυτό, αν εσείς έχετε την πολιτική βούληση να αποκαταστήσετε την αδικία, πάτε 

ρωτήστε και αν είναι ψέμματα που σας λέω αλλάζει, αν είναι αλήθεια όμως και θέλετε 

πράγματι να αποκαταστήσετε την αδικία ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα.  

κ. Ευαγγελίδου: Εγώ δεσμεύομαι την Δευτέρα να εξετάσω όλα όσα λέει ο κ. 

Αγγελίδης αυτή τη στιγμή.  

Μια ερώτηση μπορώ να σας κάνω γιατί με καίει; Αυτή την ώρα, η πρόταση που έκανε 

ο κ. Αγγελίδης, η οποία είναι πρόταση συνένωσης και λύσης σε ένα θέμα που βασανίζει το 

Ν.Π. εδώ και ένα μήνα. Γιατί πριν βγούμε στα κανάλια δεν την κάναμε εδώ; Και γιατί δεν 

γίνεται στο Δ/κό μας Συμβούλιο από τον εκπρόσωπο; 

κ. Αγγελίδης: Μα πριν από ένα μήνα η κ. Δαλαβέρα κοινοποίησε την ένσταση της. 

Όταν την κοινοποίηση είχαμε αμέσως συμβούλιο; Όχι. Την κοινοποίησε μάλιστα και στα 

κανάλια και τα κανάλια άρχισαν να ρωτούν τους πάντες, και εσάς και βγήκαμε και εμείς.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δ.Σ. Ο τρόπος με τον οποίο έθιξε 

το θέμα ο κ. Αγγελίδης αφορά στη κουβέντα να λαμβάνουν μέρος ο κ. Αγγελίδης και η κ. 

Ευαγγελίδου. Όταν συζητηθεί το θέμα σύμφωνα με το 48 ως επερώτηση τότε θα σας δώσω και 

εσάς το λόγο.                       
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ΘΕΜΑ    3ο: Καθορισμός τέλους καθαριότητας.  

 

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, το τρίτο θέμα όπως αναγράφει στην 

ημερήσια διάταξη έχει να κάνει με την αναπροσαρμογή του τέλους καθαριότητας και 

φωτισμού. Όλοι γνωρίζουμε την έννοια της ανταποδοτικότητας ποια είναι ξεκάθαρη και πως 

υπολογίζεται αυτή, ανά τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας, πληρώνουμε όλοι μας μα 

όλοι μας ένα τέλος και για τα διαμερίσματα, και για τα καταστήματα και για τις πολυκατοικίες 

και για τις επιχειρήσεις, για τις βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες και για όλους τους χώρους. Αυτό 

βέβαια εμείς σαν Δ.Σ. το έχουμε διαχωρίσει εδώ και πολλά χρόνια σε 3 ζώνες. Πληροφοριακά 

θα σας πω ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού στον δήμο Σερρών, η 

τελευταία απόφαση που πάρθηκε για την αναπροσαρμογή τους είναι το 2004 για το 2005, το 

2005 δεν πάρθηκε καμία απόφαση για το 2006, το 2006 δεν πάρθηκε καμία απόφαση για το 

2007 και το 2007 δεν πάρθηκε καμία απόφαση για αναπροσαρμογή των τελών για το έτος 

2008 που διανύουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι τα 

ίδια εδώ και 3 τελευταία χρόνια. Και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση αυτή, σήμερα σας 

προτείνω να προτείνετε μια αύξηση του 6% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού της πόλης 

των Σερρών αλλά και των Δ.Δ.  

Επίσης όμως θεωρώ υποχρέωση μου να σας αναφέρω και να γνωρίζετε όλοι σας τις 

κινήσεις που κάνει η Δ.Α. και σε συνεργασία βέβαια με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με 

όλους εδώ, όσον αφορά να κλείσουμε αυτό το άνοιγμα που υπάρχει στην έννοια της 

ανταποδοτικότητας που υπάρχει των εσόδων και των εξόδων των τελών καθαριότητας.  

Όλοι γνωρίζετε ότι τα τελευταία 10 χρόνια, τέλος 1998 μέχρι σήμερα, όλοι μας πρέπει 

να προμηθευτούμε όταν μένουμε σε κάποιο σπίτι ή κατάστημα, προκειμένου να 

ηλεκτροδοτηθούμε παίρνουμε από τον δήμο μια βεβαίωση των τ.μ. του χώρου και έπεται η 

συνέχεια. Αυτό βέβαια γίνεται σήμερα με την κατάθεση της οριζόντιας ιδιοκτησίας. Δηλαδή ο 

ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην υπηρεσία το συμβόλαιο της οριζόντιας ιδιοκτησίας της 

πολυκατοικίας ή ότι αφορά κατάστημα κ.λπ. Επομένως έχουμε μια δήλωση των τ.μ. της 

επιφάνειας που είτε ζούμε είτε δουλεύουμε. Πριν όμως από το 1998, και εδώ συμβαίνει το 

εξής, ήταν κατά δήλωση, ότι ερχόντουσαν οι ιδιοκτήτες ή οι ενοικιαστές και δηλώναν τα τ.μ. 

Εδώ πρέπει να σκύψει η Δ.Α. και πως το κάνουμε θα το πούμε, ότι σε συνεργασία με το 

Κτηματολόγιο και επισκέφτηκα τον Κτηματολόγιο στην Αθήνα, πρέπει να μας αποστείλουν 

μια τελευταία κασέτα για να κάνουμε ταυτοποίηση αν θέλετε σαν υπηρεσία του Δήμου, 

δηλαδή να κάνουμε μια επαλήθευση των τ.μ. που έχουν δηλώσει αν αυτά ανταποκρίνονται στα 

τ.μ.  

Επίσης θέλω να σας πω, ότι είναι μια δουλειά που πρέπει να γίνει, γιατί πιστεύω ότι 

έχουμε απώλεια εσόδων από αυτό το καθεστώς, από αυτό που υπήρχε μέχρι και το 1998. 

Εξυπακούεται βέβαια ότι για κάθε αγοραπωλησία που γίνεται σήμερα και αφορά παλιά 

κατοικία ή παλιό κατάστημα ζητούμε το συμβόλαιο και μια απόδειξη της ΔΕΗ. Αν 

συμπίπτουν έχει καλώς, αν όμως δεν συμπίπτουν το αναπροσαρμόζουμε με τα πραγματικά τ.μ. 

αλλά και επιχειρείται και προσπαθούμε να πάρουμε την διαφορά των προηγούμενων χρόνων. 

Αυτές οι διαφορές δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες αλλά επειδή είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις 

μαζεύονται κάποια χρήματα και γίνεται μια τέτοια ενέργεια από πλευράς Δήμου για να επέλθει 

μια ισονομία και μια δίκαιη μεταχείριση απέναντι στο σύνολο των συμπολιτών μας.  

Θέλω να σας πω ότι έγινε ένα δεύτερο θέμα, ότι ο Δήμος των Σερρών μπροστά από 

οποιονδήποτε άλλο δήμο, έχει καταγράψει με το σύστημα του GPS όλους τους κάδους. Γιατί 

το έχουμε κάνει αυτό; Αυτή τη στιγμή με το σύστημα αυτό γνωρίζουμε την ακριβή θέση όλων 

των κάδων στην πόλη των Σερρών και αυτό το κάναμε όταν θελήσαμε να αναπτύξουμε και να 

εφαρμόσουμε  την  ανακύκλωση  στην πόλη  μας.  Βάλαμε ανά  τέσσερις  συμβατικούς κάδους  
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έναν ανακύκλωσης. Κρίθηκε τότε απαραίτητο αυτή η έρευνα να γίνει η οποία και στη 

συνέχεια θα μας χρησίμευε μια που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα δεδομένο σε μια βάση 

δεδομένων για ένα πρόγραμμα το GIS, ένα σύστημα γεοπληροφορικής το οποίο θα 

αποσκοπούσε στην βελτιστοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης και του τρόπου με τον οποίο 

γίνεται η συλλογή των αστικών απορριμμάτων. Αυτό έγινε, και βέβαια δεν σταματάμε εδώ, 

έχουμε εγγράψει το τεχνικό πρόγραμμα αλλά ήδη έχει ξεκινήσει σε συνεργασία, πρόκειται να 

έρθει μια προγραμματική σύμβαση με το αντίστοιχο τμήμα της γεοπληροφορικής, μια 

προγραμματική σύμβαση ούτως ώστε αυτό το GIS, πέρα από τους κάδους που βρίσκονται, η 

χωροθέτηση του και η διαρκή βελτίωση όλων αυτών των θέσεων προκειμένου να 

εξυπηρετηθεί η υπηρεσία καθαριότητας κατά τον καλύτερο τρόπο, έχουμε καταγράψει και όλα 

τα δρομολόγια που σήμερα ακολουθούνε τα απορριμματοφόρα του Δήμου προκειμένου να 

γίνει η συλλογή των αστικών απορριμμάτων. Αυτό έχει ένα σκοπό και έχουμε διαπιστώσει ότι 

λανθασμένα μέχρι σήμερα κινούμαστε, με τον τρόπο αυτό, ένα … τρόπο που ακολουθούμε 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον οποίο πρέπει να αλλάξουμε προς το καλύτερο και να 

παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, αλλά το βασικότερο όλων να κάνουμε οικονομία. Διότι 

διαπιστώθηκε από μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων ότι πολλά δρομολόγια γίνονται 

άσκοπα, γυρίζουν αριστερά ενώ πρέπει να γυρίζουν δεξιά και να κλείνουν τον κύκλο και την 

περιφέρεια που έχει η κάθε απορριμματοφόρος προκειμένου να συλλέξει τα απορρίμματα.  

Αυτή η χωροθέτηση είτε των κάδων των συμβατικών είτε της ανακύκλωσης έχει ένα 

απώτερο σκοπό, την μείωση των συμβατικών κάδων και την αύξηση των κάδων της 

ανακύκλωσης που όλοι καταλαβαίνετε ότι με την εφαρμογή της ανακύκλωσης και την 

επέκταση της στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου αλλά και των Δ.Δ. τι 

πετυχαίνουμε, παρατείνεται ο χρόνος ζωής του υπάρχοντος ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. 

βεβαίως εξοικονομούμε την μείωση των δρομολογίων, κάποια δρομολόγια μειώνονται, 

κάποιες εργατοώρες εξοικονομούνται και κάποιες φθορές και όλα αυτά συμβάλλουν στην 

οικονομία και στο νοικοκυριό των εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας. Δηλαδή θα έχουμε 

μια καλύτερη απόδοση των εργαζομένων. Καταλαβαίνετε όλοι σας ότι μια καλύτερη απόδοση 

των εργαζομένων αυξάνει την παραγωγή της προσφερόμενης υπηρεσίας αλλά κυρίως έχει να 

κάνει με την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Δηλαδή το κόστος και όφελος. Εδώ 

θα έχουμε σαν αποτέλεσμα την μείωση του κόστους και την βελτίωση της ποιότητας των 

υπηρεσιών. Δηλαδή με μια κουβέντα, οικονομία = νοικοκύρεμα κατά την άποψη μας και προς 

αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε ήδη.  

Όλα αυτά βέβαια, αυτά έχουν περάσει σε ένα σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών που 

μας επιτρέπει να ξέρουμε την ακριβή θέση και συνεχώς να βελτιώνουμε την τοποθέτηση των 

κάδων τόσο των συμβατικών αλλά κυρίως την βελτιστοποίηση των δρομολογίων. Επίσης 

εντός του 2009 με την μελέτη που έχει ξεκινήσει θα υπάρχει και ένα σύστημα 

παρακολούθησης του συνόλου του στόλου των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας για 

τους προφανείς σκοπούς που όλοι καταλαβαίνουμε. Και το 2009 με βάση αυτή τη μελέτη θα 

έχουμε τη χαρά όλοι μας, για έναν νέο κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας. Τι 

θα πει με μια λέξη Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας; Εκεί θα περιγράφονται 

με σαφήνεια οι υποχρεώσεις του Δήμου έναντι των δημοτών, αλλά και οι υποχρεώσεις των 

δημοτών έναντι της υπηρεσίας καθαριότητας. Αυτό που λέμε, περιβάλλον, στερεά 

απορρίμματα και τα γνωστά να μην τα επαναλάβω. Εκεί μέσα θα υπάρχει το ποιες ώρες θα 

γίνεται η συλλογή των απορριμμάτων, αν θα γίνεται το βράδυ ή την ημέρα, πότε θα γίνεται 

στο κέντρο και πότε στην περιφέρεια, εκεί θα αναφέρεται για την περισυλλογή για τα ογκώδη 

αντικείμενα, θα τα αποσαφηνίσουμε όλα αυτά έτσι ώστε να ζητούμε τον λόγο αλλά και οι 

δημότες να ζητούν τον λόγο από την Δ.Α.  

κ. Σαουλίδης: Αυτή τη μελέτη κ. Δήμαρχε την έχετε δώσει πουθενά, την έχετε 

αναθέσει; 
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κ. Δήμαρχος: Όχι, αυτή η μελέτη σας είπα ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

υπάρχει μέσα και υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση. Λέμε τι προβλέπεται να γίνει, αλλά 

ήδη το 2008 έχει γίνει αυτό το σύστημα με το GPS η καταγραφή όλων των κάδων τόσο των 

συμβατικών όσο και της ανακύκλωσης και των δρομολογίων. Και αποτελούν όλα αυτά 

στοιχεία, βάση δεδομένων για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της μελέτης που θα μας 

οδηγήσει σε έναν κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας όπου εκεί με σαφήνεια 

θα αναφέρονται όλα αυτά που σας είπα προηγούμενα.  

Βεβαίως εκεί θα υπάρχει και σε ποιες περιπτώσεις θα επιβάλλονται και τα πρόστιμα. 

Και βέβαια από την μελέτη αυτή θα προκύψει και το γνωστό σε όλους μας ¨ο ρυπαίνων 

πληρώνει¨, και τι θέλω να πω, ότι δεν μπορεί κάποιο κατάστημα το οποίο παράγει ένα κιλό 

σκουπίδια την ημέρα με ένα κατάστημα που παράγει 10 κιλά σκουπίδια την ημέρα να 

πληρώνει το ίδιο. Μπορούμε να τα υπολογίσουμε από την δραστηριότητα, μας απασχολεί 

πολύ για να κάνουμε πράξη την αρχή της Ε.Ε. Δεν μπορεί εγώ που βγάζω ένα κιλό σκουπίδια 

με τον κ. Πρόεδρο που βγάζει 10 κιλά να πληρώνουμε το ίδιο … (αλλαγή κασέτας) …  

κ. Σαουλίδης: … στην ανακύκλωση η κατεύθυνση είναι να πηγαίνουν όλα μαζί και η 

ανακύκλωση να γίνεται στον χώρο.  

κ. Δήμαρχος:  Θα δούμε για την ανακύκλωση άλλη φορά. Εμείς λέμε για την 

παραγωγή απορριμμάτων σε ημερήσια βάση. Το θέμα της ανακύκλωσης με βάση τα 

προγράμματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, όλα αυτά έχουν να κάνουν όπως καταλαβαίνετε με 

την οικονομία, με έσοδα τα οποία θα μείνουν στην υπηρεσία καθαριότητας και πιστεύουμε ότι 

όλα αυτά θα μειώσουν το άνοιγμα το οποίο υπάρχει.  

Η ανακύκλωση έχει πετύχει κατά την άποψη μου. Βέβαια, έχω πει και δημόσια την 

άποψη μου, δεν είμαι ευχαριστημένος διότι παρόλο που υπήρχε μια ενημέρωση η οποία πρέπει 

να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί με κάθε τρόπο και κυρίως στα σχολεία και στα μικρά παιδιά, 

στους νεότερους από εμάς, έχει ένα αποτέλεσμα, είπαμε μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών 

και παρατείνεται ο χρόνος ζωής των απορριμμάτων αλλά έχουμε και ένα έσοδο. Έχει 

υπολογιστεί ότι η εταιρεία ανακύκλωσης για κάθε τόνο μας δίνει 40 €, επίσης και για κάθε … 

δηλαδή για κάθε χιλιόμετρο, 100 χλμ. που μεταφέρουμε στην … της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 

μεταφέρουμε 5 κυβικά, το ένα μας επιστρέφεται πίσω γιατί δεν είναι μόνο ανακυκλώσιμα 

αλλά έχουμε αναμείξει και άλλα και εδώ είναι που σας λέω ότι δεν είμαι και πολύ 

ευχαριστημένος, γιατί έπρεπε το ποσοστό να είναι αυτό πολύ καλύτερο, βέβαια βελτιώνεται με 

την πάροδο του χρόνου και με την ενημέρωση, δηλαδή συμμορφώνονται οι συνδημότες μας, 

το κατανοούν και το αναζητούν και έχουμε και ένα έσοδο από αυτή τη πλευρά.  

Επίσης, σήμερα αποτελεί ένα μεγάλο έξοδο μετακίνησης των ανακυκλώσιμων υλικών 

από την πόλη στην … της Θεσσαλονίκης, δηλαδή κάπου 210 χλμ. Πετύχαμε, ως φορέας 

διαχείρισης απορριμμάτων, ως ΕΣΑΝΣ πλέον σε συνεργασία με την εταιρεία ανακύκλωσης να 

έχουμε προς το παρόν ένα κινούμενο container 55 κυβικών το οποίο θα εγκαταστήσουμε στο 

χώρο του βιολογικού, γιατί έχουμε αρκετό χώρο, διατίθενται δυο στρέμματα απαραίτητα, η 

εταιρεία ανακύκλωσης θα μας κάνει την ράμπα, θα μας κάνει την χοάνη και θα μας κάνει όλη 

την … και θα μας δώσει αυτό το container όπως και ζητήσαμε ένα επιπλέον απορριμματοφόρο 

το οποίο κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο, μια που τα δύο που έχουμε σήμερα δεν επαρκούν 

διότι το ένα βρίσκεται συνεχώς στο δρομολόγια πήγαινε έλα και το άλλο δεν προλαβαίνει τους 

κάδους που έχουμε τοποθετήσει κυρίως στο κέντρο της πόλης να τους συλλέξει.  

κ. Σαουλίδης: Την επόμενη φορά που θα φέρετε το θέμα της συνεργασία με το … δεν 

είναι καλύτερα να τα πείτε πιο αναλυτικά;  

κ. Δήμαρχος: Όχι, όχι. Ξέρετε γιατί τα λέω; Γιατί ευθύς εξαρχής όταν είμαστε όλοι 

εδώ και μπει αυτό το θέμα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς, ότι εμένα μ’ απασχολεί πάρα 

πολύ και την ευαισθησία μου στα θέματα της περισυλλογής και της διαχείρισης των 

απορριμμάτων  εν γένει, για να μην αναφερθώ στο τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, γι’  
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αυτό σας λέω ότι το θεωρώ σκόπιμο να σας ενημερώσω, γιατί θέλω να καταλήξω ότι με το 

νοικοκύρεμα αυτό και με όλες αυτές τις μελέτες και με τον κανονισμό λειτουργίας, θα 

πετύχουμε να κλείσουμε το άνοιγμα το οποίο υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο σήμερα υπάρχει 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  

Ένα άλλο θέμα το οποίο θα αναγράψουμε και στο πρόγραμμα μας προκειμένου να 

προμηθευτούμε και είναι σημαντικό αυτό και ήδη έχω εγγραφεί στους υποψήφιους αγοραστές, 

ο Δήμος Σερρών δηλαδή, για τους λεγόμενους ηλεκτρονικούς κάδους οι οποίοι είναι κάτι 

πανέμορφα αντικείμενα, ύψους 10-12 μέτρων τα οποία κοσμούν πλατείες και κοινόχρηστους 

χώρους με δυνατότητα 10 κυβικών στερεών αποβλήτων, τα οποία συμπιέζονται και 

κρατούνται προκειμένου να απαλλάξουν το κέντρο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι του 

κέντρου από τους κάδους, κυρίως τους συμβατικούς κάδους. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, τα 

απορριμματοφόρα, διότι ένας τέτοιος κάδος αντιστοιχεί με την χωρητικότητα 3 τουλάχιστων 

απορριμματοφόρων και 30 ή 40 κάδους συμβατικούς που θα λείψουν αυτοί από το κέντρο της 

πόλης. Βέβαια, ένας δεν επαρκεί, αλλά ενδεχομένως θα δούμε με τον ένα και θα μπορούμε να 

προμηθευτούμε και έναν δεύτερο και γιατί όχι έναν τρίτο κάδο όπου οι δήμοι και οι 

συνάδελφοι δήμαρχοι που τον χρησιμοποίησαν κυρίως στο κέντρο της πόλης και εξυπηρετεί 

τα κέντρα διασκέδασης, ψυχαγωγίας, μπαρ, καφετέριες, ρεστοράν κ.λπ. εκεί μπορείς να ρίξεις 

οτιδήποτε θελήσεις, ρίχνεις πέτρες και τούβλα και οτιδήποτε, δεν έχει κανένα πρόβλημα, να 

συμπιέζει, τα συγκρατεί, τα αφυδατώνει γιατί είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση, με την 

ύδρευση διότι όταν τον αδειάζει πρέπει να καθαρίσει και καθαρίζει και απολυμαίνεται πάρα 

πολύ καλά και συνεχίζει η λειτουργία του. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την αισθητική κυρίως 

της πόλης αλλά και όπως λέμε πάλι για την οικονομία, γιατί μπορούμε να κερδίσουμε, και τα 

δρομολόγια δεν θα υπάρχουν τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, που δημιουργούν κυρίως 

κυκλοφοριακά προβλήματα … 

κ. Παπαβασιλείου: Το κόστος αυτού του κάδου; 

κ. Δήμαρχος: Ο μεγάλος φτάνει στα 40.000 €. Η απόσβεση του σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μπορεί να επιτευχθεί. Δεν θα έχουμε τα δρομολόγια και θα έχουμε οικονομία.  

Ένα άλλο που θα πρέπει να μας απασχολήσει και σύντομα θα το φέρουμε, είναι ότι ο 

στόλος της υπηρεσίας καθαριότητας, τα απορριμματοφόρα είναι παμπάλαια. Η συντήρηση 

τους πλέον είναι ασύμφορη. Πρέπει σε πρώτη φάση να πάρουμε 3 απορριμματοφόρα, 

ενδεχομένως και 5 και την άλλη χρονιά να πάρουμε άλλα 3-4 είναι απαραίτητη η ανανέωση 

του στόλου των οχημάτων του Δήμου μας, πάλι καθαρά για λόγους οικονομίας. Όλα αυτά 

συμβάλλουν ούτως ώστε να έχουμε λιγότερο κόστος αλλά και καλύτερο όφελος.  

Και βέβαια πριν πάω και στον φωτισμό, να θυμίσω σε όλους ότι ήδη ετοιμάζονται οι 

υπηρεσίες με το πρόγραμμα εξοικονομώ γιατί είναι και τέλη καθαριότητας αλλά και 

φωτισμού, την οικονομία που μπορούμε να πετύχουμε από την αλλαγή των λαμπτήρων, 

αυτούς που μας υποδεικνύει σήμερα η νέα τεχνολογία κυρίως για την εξοικονόμηση της 

ενέργειας, θα έχουμε και για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους. Και βέβαια, 

όλοι μας πρέπει να συμβάλλουμε για την δημιουργία των μεγάλων, σε επίπεδο νομού, ΧΥΤΥ 

πλέον, ούτως ώστε τέλος του 2009 να αρχίζει να κατασκευάζεται και να λειτουργήσει την 

μεθεπόμενη χρονιά, όπου εμείς θα κλείσουμε τον ΧΥΤΑ, θα είμαστε από τους λίγους δήμους 

στην χώρα που θα έχουν έναν σύγχρονο ΧΥΤΑ με τις προδιαγραφές και την αδειοδότηση της 

Ε.Ε. διότι καθημερινά γίνονται δειγματοληψίες είτε στα … είτε στο βιοαέριο … 

κ. Σαουλίδης: Θα μπορούσαμε να είχαμε και καλύτερο.  

κ. Δήμαρχος: Πάντα υπάρχει το καλό αλλά υπάρχει και το καλύτερο. Αλλά σας λέω 

μια που το θίγετε στις 13 ή 15 Νοέμβρη έρχεται ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου της 

Θεσσαλονίκης και θα κουβαλήσει όλους τους φοιτητές του για να δουν την λειτουργία του 

ΧΥΤΑ του Δήμου των Σερρών διότι όταν ο ίδιος επισκέφτηκε αυτόν τον χώρο έμεινε  

ευχαριστημένος  από  την  λειτουργία  του  και  από  την όλη  διάταξη που υπάρχει και από τον  
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τρόπο με τον οποίο σήμερα γίνεται ο ενταφιασμός των απορριμμάτων. Να υπενθυμίσω βέβαια 

ότι για την λειτουργία του ΧΥΤΑ ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα τα οποία με την λειτουργία 

του κεντρικού ΧΥΤΑ δεν θα τα έχουμε, και βέβαια μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε κατά την 

άποψη μου, σας περιέγραψα πως θέλουμε την αισθητική της πόλης, πως θέλουμε την 

καθαριότητα αυτής της πόλης που ο λαός λέει ότι ¨η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά¨, αυτό 

είναι το σχέδιο μας, αυτό είναι το όνειρο μας, έτσι θέλουμε, αυτή τη πόλη θέλουμε, και έναν 

πρόσθετο λόγο να παρέχουμε στους αδύναμους συνδημότες μας είτε είναι οι άποροι είτε είναι 

οι πολύτεκνοι ή τα άτομα με ανάγκες, αναλαμβάνουμε να κάνουμε πράξη κάποια προεκλογική 

δέσμευση που υπάρχει ότι να μπορέσουμε στους ηλικιωμένους να μειώσουμε κατά κάποιον 

τρόπο τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και πολύ σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει την 

έρευνα. Εκείνο που μας κούρασε και επιμεληθήκαμε με πολύ μεγάλη προσοχή είναι η 

διατύπωση της πρόσκλησης όλων αυτών που έχουν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν σ’ αυτή 

την προεκλογική μας δέσμευση, να είναι δηλαδή 70 χρονών και πάνω και να παίρνουν την 

μικρότερη σύνταξη από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά ήθελα να πω και μ’ αυτή την τακτική, 

μ’ αυτή τη στρατηγική, μ’ αυτόν τον σχεδιασμό, τον προβληματισμό, την εκπόνηση των 

αντίστοιχων μελετών, θέλουμε την πόλη μας καθαρότερη και θέλουμε καλύτερες ποιοτικά 

υπηρεσίες και βασικά επιθυμούμε την εξοικονόμηση πόρων που να μπορούμε να τα 

διαθέσουμε ανάλογα αλλά κυρίως να μην επιβαρύνουμε κάθε χρόνο δυσβάσταχτα τον Σερραίο 

πολίτη μας.  Η πρόταση μου είναι σήμερα να αποφασίσουμε, και πιστεύω ότι θα συμφωνείτε 

όλοι σας, το 6% στην αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού στον δήμο των 

Σερρών.  

κ. Σαουλίδης: Είναι γεγονός ότι η συγκυρία δεν είναι η καλύτερη. Είμαστε σε μια 

πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως η πολιτεία θα έπρεπε μέσα από την προσπάθεια που κάνει 

αυτή με το πακέτο που ήδη ανακοίνωσε για την στήριξη της οικονομίας, θα έπρεπε κατά 

κάποιον τρόπο να σκεφτεί και το τι θα κάνουν οι τοπικές κοινωνίες. Γιατί δεν είναι μόνο οι 

τράπεζες και οι επιχειρήσεις αλλά είναι και οι τοπικές κοινωνίες οι οποίες έχουν τις ανάγκες 

τους, εμείς ούτως ή άλλως έχουμε υποστεί όλη αυτή την αδικία όλα αυτά τα χρόνια που δεν 

μας αποδίδουν αυτά που δικαιούμαστε και θα έπρεπε να υπάρξει μια τάση προς αυτή την 

κατεύθυνση. Πιστεύω ότι το συνέδριο που θα έχουμε μέσα στον μήνα θα είναι ευκαιρία να 

ειπωθούν κάποια πράγματα και να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα επιπλέον από αυτά που 

ήδη έχουν δεσμευτεί για να δώσει η κυβέρνηση. Πιστεύω ότι το ποσό αυτό που ανακοινώθηκε, 

ένα μέρος από αυτό ίσως θα είναι καλό να έρθει στην Αυτοδιοίκηση. Και μιας που και η 

προσπάθεια η καινούργια, που μιλάμε για 2ο Καποδίστρια και για επίπεδο διεύρυνσης 

περιφερειών και άλλων δράσεων, για να μην πλατιάζουμε περισσότερο.  

Για το συγκεκριμένο θέμα, είναι αλήθεια ότι από το 2005 έχει να γίνει αύξηση. Είναι 

όμως και η συγκυρία ιδιαίτερη, υπάρχουν προβλήματα σε όλους τους συνδημότες μας.  

Η δική μας η θέση είναι πάγια και ξεκάθαρη, δεν αλλάζουμε, εμείς πιστεύουμε ότι η 

αύξηση, παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε αυτό το κενό των χρόνων, ότι πρέπει να 

κινείται στο ύψος του πληθωρισμού. 

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την τοποθέτηση 

μου υπενθυμίζοντας στον Σερραϊκό λαό ότι η Δ.Α. τόσο προεκλογικά όσο και μετεκλογικά 

υποσχόταν μειώσεις στα τέλη καθαριότητας, στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών, 

και μειώσεις στα τέλη καθαριότητας στις μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν 

… όμως η Δ.Α. σταθερά ασυνεπής, σήμερα αποφασίζει να αυξήσει τα τέλη καθαριότητας.  

Πριν από λίγο καιρό το ίδιο έργο το είδαμε και στην ΔΕΥΑΣ. Η Δ.Α. αποφάσισε 

τσουχτερές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ ενώ μέχρι τελευταία στιγμή υποσχόταν 

μείωση της τιμής του νερού στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών, όπως επίσης 

υποσχόταν ότι θα πληρώνουν οι κάτοικοι των υπαλλήλων Οινούσας, Ξηροτόπου και Μετοχίου 

μόνο 50 € το χρόνο για νερό. 
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Γνωρίζετε πολύ καλά κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ότι 

αυτές οι υποσχέσεις δεν ήταν δυνατόν να υλοποιηθούν και όμως συνεχίζατε να τις δίνετε και 

μετεκλογικά και αυτό σίγουρα δείχνει επιπολαιότητα, ανευθυνότητα και έλλειψη σεβασμού 

προς τον Σερραίο πολίτη.  

Είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις αυτές και δεν μπορούν να 

υλοποιηθούν για τον απλούστατο λόγο ότι δεν προβλέπεται από τον νόμο κάτι τέτοιο. Αλλά 

και να προβλεπόταν, εγώ ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω, να έρχεστε να κάνετε αυξήσεις, 

να παίρνετε κάποια χρήματα από τους δημότες και εν συνεχεία να τα ξαναδίνετε από τη στιγμή 

μάλιστα που λέτε και παραδέχεστε ότι υπάρχει οικονομικά άνοιγμα, υπάρχει οικονομικό 

πρόβλημα. Δεν ξέρω πως συμβαδίζουν αυτά και πότε θα το κάνετε αυτό, αν θα μπορούσατε να 

το κάνετε. Λίγο πριν από τις εκλογές; Και για την ΔΕΥΑΣ είχατε αναγγείλει ότι τον 

Σεπτέμβριο θα καλούσατε τους χαμηλοσυνταξιούχους να καταθέσουν τις αιτήσεις τους.  

Αγαπητοί συνάδελφοι ο πιο εύκολος τρόπος για να αντιμετωπίσει κάποιος ένα 

οικονομικό άνοιγμα, είναι η επιβολή οικονομικών βαρών στους δημότες. Αυτό είναι το πιο 

εύκολο πράγμα. Βάζεις τους δημότες να πληρώσουν από την τσέπη τους ένα οικονομικό 

άνοιγμα που υπάρχει. Η λήψη όμως μιας αποσπασματικής απόφασης για αυξήσεις στα τέλη 

καθαριότητας χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο, διότι μας είπατε τώρα ένα σχέδιο, δυο χρόνια τι 

κάνατε; Τίποτα. Χωρίς να υπάρχει ένα σχέδιο η λήψη μιας αποσπασματικής αυξήσεως στα 

τέλη καθαριότητας, είναι βέβαιο ότι ούτε το οικονομικό πρόβλημα της υπηρεσίας 

καθαριότητας επιλύει ούτε την λειτουργία της υπηρεσίας βελτιώνει. Το ζητούμενο είναι να 

βρούμε τρόπους για να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας, με ποιο οικονομικό τρόπο, 

προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες και επιβαρύνοντας οικονομικά τους 

δημότες όσο γίνεται λιγότερο. Με αυτόν τον στόχο, εμείς καταθέτουμε την πρόταση μας για 

την οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και δεν 

θα πω κάτι καινούργιο, είναι αυτά που είχαμε στο πρόγραμμα μας, αυτά που λέμε εδώ και δύο 

χρόνια συνέχεια και ούτε λίγο ούτε πολύ τα είπατε και εσείς τώρα, σχεδόν ταυτιζόμαστε.  

1ον μπορεί πράγματι η υπηρεσία καθαριότητας να λειτουργήσει με οικονομικότερο 

τρόπο και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες αν βελτιώσουμε το σύστημα 

αποκομιδής των απορριμμάτων και γι’ αυτό ήδη έπρεπε να είχε γίνει μελέτη, το λέμε από την 

πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η δημαρχιακή θητεία. Έπρεπε να ανατεθεί σε ειδικούς 

επιστήμονες αυτή η μελέτη για να μας πουν πως θα συλλέγονται και θα προωθούνται στους 

χώρους κεντρικής επεξεργασίας και διάθεσης με πιο οικονομικό τρόπο τα απορρίμματα, πιο 

γρήγορα, με ασφαλέστερο τρόπο και χωρίς να ρυπαίνεται το περιβάλλον.  

2ον, μπορεί πράγματι η υπηρεσία καθαριότητας να λειτουργεί με πιο οικονομικό τρόπο 

και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες αν γίνει σωστή διευθέτηση του 

προσωπικού της καθαριότητας και καλυφθούν οι κενές θέσεις με μόνιμο προσωπικό. Δεν είναι 

δυνατόν, υπάλληλοι που ανήκουν στην καθαριότητα να δουλεύουν σε άλλες υπηρεσίες του 

Δήμου αλλά να πληρώνονται από την υπηρεσία καθαριότητας. Θα πρέπει οι υπάλληλοι αυτοί 

να μεταταχθούν στις υπηρεσίες που ήδη υπηρετούν και οι κενές οργανικές θέσεις να 

καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό ούτως ώστε να μετριαστεί το θέμα των διμηνιτών και έτσι 

θα έχουμε εξοικονόμηση χρημάτων.  

3η πρόταση, την είπαμε εσείς και συμφωνούμε απόλυτα, έπρεπε να είχε γίνει μέχρι 

τώρα, και πράγματι θα μπορούσε η υπηρεσία καθαριότητας να λειτουργεί με οικονομικότερο 

τρόπο και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, έπρεπε ήδη να εφαρμοστεί 

πλήρως ο καθαρισμός καθαριότητας τον οποίο ψηφίσαμε το 1999. Τώρα αν χρειαζόταν να 

γίνουν κάποιες τροποποιήσεις γιατί όχι, να γινόταν. Ένας κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος 

έχει στόχο την καθαριότητα της πόλης, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

οικονομικότερη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, 

προβλέπονται  οι   υποχρεώσεις  του   Δήμου,  προβλέπονται   οι  υποχρεώσεις   των  δημοτών,  
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προβλέπονται και οι κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται και πράγματι αν εφαρμόσουμε 

πλήρως τον κανονισμό καθαριότητας θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό όφελος στην υπηρεσία 

καθαριότητας. Και θα αναφέρω δυο τρία παραδείγματα που είναι χαρακτηριστικά και πρέπει 

να ακουστούν, πχ. οργανισμοί κοινής ωφέλειας ΟΤΑ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΣ, Τηλεθέρμανση, Φυσικό 

Αέριο, Εργολάβοι που κάνουν διάφορες εργασίες, είναι υποχρεωμένοι μετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών τους, είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τις φθορές, να αποκαταστήσουν 

τις πλάκες των πεζοδρομίων, να μαζέψουν τα μπάζα, να μαζέψουν τα χώματα, να μαζέψουν 

οτιδήποτε έχουν αφήσει και όχι να έρχονται οι υπάλληλοι της καθαριότητας, δεν είναι 

υποχρέωση του Δήμου να τα κάνει αυτά, να απασχολούμε υπαλλήλους καθαριότητας για 

υποχρεώσεις των δημοτών, αυτά προβλέπονται από τον κανονισμό καθαριότητας και 

προβλέπονται κυρώσεις. Ένα άλλο παράδειγμα που έχει σχέση με την αφισορύπανση, ο 

καθένας μπορεί να κάνει αφισορύπανση όπου θέλει όποια ώρα θέλει, ρυπαίνει τους τοίχους, 

τις κολώνες κ.λπ. Απαγορεύεται η αφισορύπανση σύμφωνα με τον κανονισμό και 

προβλέπονται κυρώσεις. Οι κυρώσεις αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να ξεκινήσουν από εμάς, 

πρώτα να βάλετε κυρώσεις στους δημοτικούς συνδυασμούς, ξεκινήστε από τον δικό μας, και 

στον δήμο, ο Δήμος έχει γεμίσει όλη την πόλη με αφίσα. Οι πρώτοι που δίνουμε το 

παράδειγμα το κακό στους άλλους. Και έρχονται μετά και κολλάνε αφίσες όποιος θέλει, οι 

ιδιώτες, φορείς, σύλλογοι και δεν συμμαζεύεται. Και έρχονται μετά οι υπάλληλοι της 

καθαριότητας να κάνουν αποκόλληση των αφισών ενώ δεν είναι δουλειά τους. Να πως 

μπορούμε να γλιτώσουμε μεροκάματα, να πως μπορούμε να συμμαζέψουμε το προσωπικό 

μας. Ένα 3ο παράδειγμα, τα πεζοδρόμια που βρίσκονται μπροστά στα καταστήματα, στα 

σπίτια, στις πολυκατοικίες και τα ρείθρα που βρίσκονται εκεί μπροστά, υποχρέωση των 

δημοτών είναι να τα σκουπίζουν και όχι υποχρέωση των υπαλλήλων της καθαριότητας. 

Προβλέπεται από τον κανονισμό καθαριότητας και προβλέπονται κυρώσεις. Και πόσα άλλα 

άρθρα υπάρχουν σύμφωνα με τα οποία λέμε ποιες είναι υποχρεώσεις των δημοτών και ποιες οι 

υποχρεώσεις του Δήμου. Αν πράγματι εφαρμοστεί πλήρως ο κανονισμό καθαριότητας μπορεί 

να γίνει μεγάλο οικονομικό όφελος στην υπηρεσία καθαριότητας και να προστεθούν ακόμη 

καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες..  

4η πρόταση για να λειτουργήσει με ποιο οικονομικό τρόπο η υπηρεσία καθαριότητας 

και να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, πρέπει κ. Δήμαρχε και αγαπητοί 

συνάδελφοι να δημιουργηθεί σταθμός μεταφόρτωσης των ανακυκλώσιμων υλικών στις 

Σέρρες. Όπως ξέρετε, όλοι όσοι παράγουν προϊόντα τα οποία πωλούν μέσα σε συσκευασίες, 

αλουμίνιο, χαρτί, πλαστικό, είναι υποχρεωμένοι να συστήσουν εταιρείες ανακύκλωσης, αυτές 

οι εταιρείες δίνουν δωρεάν απορριμματοφόρα και κάδους στους δήμους και οι δήμοι μαζεύουν 

τα σκουπίδια και τα πηγαίνουν στους χώρους επεξεργασίας. Σχεδόν όλοι οι δήμοι της Ελλάδος 

έχουν συμβληθεί με τέτοιες εταιρείες, έχει συμβληθεί φυσικά και ο Δήμος Σερρών. Αυτή τη 

στιγμή ο Δήμος Σερρών τα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Και οι άλλοι δήμοι που έχουν 

συμβληθεί το ίδιο. Αν γίνει ο σταθμός μεταφόρτωσης θα μεταφέρουμε διπλάσια ποσότητα 

ανακυκλώσιμων υλικών με μικρότερο οικονομικό κόστος. Άλλο είναι να πηγαίνει στην 

Θεσσαλονίκη με ένα απορριμματοφόρο και άλλο με δύο και τρία και με λιγότερα χρήματα και 

να μην διαμαρτύρονται οι συμπολίτες μας που βλέπουν τους κάδους ανακύκλωσης γεμάτους 

και λένε γιατί δεν έρχεται ο Δήμος να τα πάρει.  

5ον το είπατε και εσείς, το έχουμε πει πολλές φορές και εμείς, και στο πρόγραμμα μας 

είναι γραμμένο, συμφωνούμε, ενημέρωση των πολιτών με στόχο την ευαισθητοποίηση τους σε 

θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, καθαριότητας της πόλης και εφαρμογής του 

προγράμματος ανακύκλωσης. Απαιτείται διαρκής ενημέρωση των πολιτών για να αλλάξει η 

νοοτροπία και η συμπεριφορά τους. Και δεν αλλάζει η νοοτροπία και η συμπεριφορά και η 

παιδεία από τη μια στιγμή στην άλλη.  
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Και 6ον, πρέπει να διεκδικήσουμε από την Κεντρική Εξουσία οικονομικούς πόρους για 

να γίνουν οι δήμοι εύρωστοι, ούτως ώστε να μην αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε κάθε λίγο 

στους δημότες επιβαρύνοντας τους οικονομικά. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο αυτόν τον 

συναγωνισμό μεταξύ κεντρικής και τοπικής εξουσίας στην επιβολή αυξήσεως σε διάφορους 

φόρους και τέλη.  

Ολοκληρώνοντας σχετικά με το θέμα της αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας, 

θέλουμε να δηλώσουμε τα εξής, επειδή βλέπουμε ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε σχέδιο και 

έρχεστε και παίρνετε αποσπασματικά μια απόφαση για αύξηση των τελών καθαριότητας, 

επειδή οι πολίτες βρίσκονται στο μέσο μιας δεινής οικονομικής κρίσης με αρνητικές και 

απρόβλεπτες επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή και δεν αντέχουν άλλες οικονομικές 

επιβαρύνσεις, επειδή η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει ότι μέσα στο 2009 θα μοιράσει στους ΟΤΑ 

1.117.000.000 € και θα δώσει επιπλέον από τα τέλη κυκλοφορίας το 40%, και επειδή η 

υλοποίηση των υποσχέσεων σας για μειώσεις στα τέλη καθαριότητας έπρεπε να είχαν 

προηγηθεί των αυξήσεων, γι’ αυτούς όλους τους λόγους και σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, δεν συμφωνούμε με νέες αυξήσεις στους δημότες.  

κ. Μωυσιάδης: Θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ σύντομοι αν το θέμα ήταν αυτό το 

οποίο υπάρχει, πλην όμως άνοιξε ο κ. Δήμαρχος με την συζήτηση που έκανε ένα θέμα 

ευρύτερο. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε πέρα από το θέμα των τελών και το θέμα της 

καθαριότητας, της υπηρεσίας καθαριότητας και τις λειτουργίες της γενικότερα.  

Πολύ συνοπτικά, όσον μπορώ σε δυο τρία σημεία θα αναφερθώ, πρώτα απ’ όλα όσον 

αφορά την μεγάλη ελπίδα που τρέφεται όσον αφορά το γεγονός ότι θα κάνετε αυτή τη μελέτη 

με το GPS και GIS. Με το να βάλουμε στίγμα με συντεταγμένες για το που είναι ένας κάδος, 

αν μιλούσαμε για κάτι άλλο, αν μιλούσαμε για τις βάνες της ύδρευσης που υπάρχει περίπτωση 

κάποια στιγμή να κρυφτούν και να μπορούμε να τις ξαναβρούμε, χρειάζεται το σύστημα αυτό, 

όταν όμως έχουμε κάδους δεν χρειαζόταν αυτό το σύστημα. Μια αυτοψία και μια καταγραφή 

είναι αρκετή και λύνει το πρόβλημα. Λεπτομέρειες μπορούμε να συζητήσουμε όποια στιγμή 

θέλετε. Τώρα εκ του περισσού θα ήταν και θα ήταν πολυτέλεια χωρίς όφελος να γίνει αυτή η 

διαδικασία. 

Όσον αφορά τα δρομολόγια, πρώτα απ’ όλα να ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι μόνιμο, αυτό 

ακολουθεί την κάθε αλλαγή, και την παραμικρότερη αλλαγή που έχουμε στις κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις στους δρόμους και θα μπορούσα να πω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και 

γνώσεις, εύκολα μπορεί, ξέροντας τις κινήσεις που είναι διπλοδρομημένοι και που είναι 

μονοδρομημένοι οι δρόμοι μας, μπορούμε εύκολα να βρούμε τα καλύτερα δρομολόγια και να 

εξασφαλίσουμε την βέλτιστη κίνηση. Εάν ενδεχόμενα θα κερδίσουμε λίγα μέτρα, άντε και 

χιλιόμετρο σε κάποιον τομέα, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο θεαματική η ωφέλεια. Θα υπάρξει 

κάποια ωφέλεια αλλά όχι να εναποθέσουμε τις ελπίδες μας ότι σώσαμε τα οικονομικά μας με 

αυτό το πράγμα. Θα ήταν ίσως θεαματικό αν ήταν δυνατότητα οι δώδεκα τομείς που έχουμε να 

περιοριστούν και να γίνουν δέκα, να γλιτώσουμε δυο οχήματα και δυο οδηγούς. Αλλά τέτοια 

προοπτική δεν υπάρχει, θα έχουμε απλούστατα λίγο μικρότερη κίνηση και θα κερδίσουμε λίγα 

καύσιμα. Άρα μην υπολογίζουμε ότι θα σωθούμε και ότι θα αλλάξουν τα οικονομικά δεδομένα 

από αυτή τη διαδικασία.  

Να έρθω τώρα στο θέμα της ανακύκλωσης, η εταιρεία ανακύκλωσης σε κάθε σύμβαση 

που έκανε, τουλάχιστον έτσι είχε προχωρήσει η διαδικασία το 2004 ή 2005, όταν έκανε 

προσύμφωνο και μια προσυμφωνία η Νομαρχία Σερρών. Και μάλιστα εμείς είχαμε εκ 

παραλλήλου συνεννοηθεί με γερμανική εταιρεία αλλά σταματήσαμε και δεν προχωρήσαμε σε 

υπογραφή για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ανταγωνιζόμαστε ή πάμε να χαλάσουμε 

την κίνηση της νομαρχίας. Ο κανόνας ο βασικός με τον οποίο κινούνταν ήταν ο εξής, όπου 

υπογράφουμε σε νομαρχιακό επίπεδο μια συμφωνία, κάνουμε την εγκατάσταση μιας μονάδας 

ανακύκλωσης,  επομένως θα έπρεπε από τη στιγμή  που ξεκινήσαμε και ο  Δήμος Σερρών είναι 
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πάνω από το 50% του νομού, θα έπρεπε άμεσα να έχει μέσα στα πλαίσια της συμφωνίας που 

υπογράφηκε, να υπάρχει και η δέσμευση της εταιρείας ανακύκλωσης να κάνει μονάδα 

ανακύκλωσης μέσα στην πόλη. Είναι αδιανόητο να κάνουμε αυτά τα έξοδα και να κινούμαστε 

τόσα χιλιόμετρα. Θα πρέπει επομένως, σε τακτό χρόνο να έχει ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Να 

ξεκαθαρίσουμε ότι σε τακτό χρόνο θα έχουν κάνει μονάδα ανακύκλωσης.  

κ. Δήμαρχος: Ο σχεδιασμός, η αδειοδότηση για το ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης απορριμμάτων, προβλέπει κέντρο διαλογής … ανακυκλώσιμων υλικών στο χώρο 

του Παλαιοκάστρου. Αυτό ήταν το μνημόνιο που υπογράψατε και εσείς.  

κ. Μωυσιάδης: Πρώτα απ’ όλα ο χώρος της μονάδας ανακύκλωσης είναι ανεξάρτητος 

από τον χώρο του ΧΥΤΑ, άλλο το που κάνουμε την αποθήκευση των … και άλλο που 

κάνουμε την επεξεργασία και την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών. Μπορούμε επομένως 

να ζητήσουμε από τη στιγμή που κάνουμε σχεδιασμό, μπορούμε να πούμε ότι είναι λάθος να 

κάνουμε την μονάδα ανακύκλωσης στο Παλαιόκαστρο, διότι η μονάδα ανακύκλωσης μπορεί 

να γίνει σε οποιοδήποτε σημείο … (αλλαγή πλευράς) … και πέρα από αυτό, κατά αυτόν τον 

τρόπο αποδεσμεύουμε την μονάδα ανακύκλωσης, τον χρόνο εφαρμογής, υλοποίησης της 

μονάδας ανακύκλωσης, από τον χρόνο υλοποίησης του ΧΥΤΑ και πέρα από αυτό 

εξασφαλίζουμε το ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε όταν θα γίνει ο ΧΥΤΑ να γίνει η μονάδα, 

και όσον αφορά τον χρόνο και όσον αφορά των χώρο μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι. 

Κερδίζουμε στο σύνολο όλος ο νομός, κερδίζουμε λιγότερα έξοδα. Να προχωρήσουμε και να 

γίνει τώρα κοντά στην πόλη των Σερρών.  

Από εκεί και πέρα με το θέμα του ΧΥΤΑ, όταν θα σταματήσουμε εμείς να 

λειτουργούμε τον δικό μας τον ΧΥΤΑ, θα γλιτώσουμε τα έξοδα λειτουργίας του αλλά θα 

πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκείνο που θα πληρώνουμε στην πόρτα του ΧΥΤΥ θα είναι 

περισσότερο από αυτό το οποίο ξοδεύουμε σήμερα για τον ΧΥΤΑ. Να μην υπολογίζουμε 

επομένως, μείωση των δαπανών μας με τη λειτουργία του ΧΥΤΥ.  

κ. Δήμαρχος: Εξαρτάται και από τον τρόπο διαχείρισης των οργανισμών και του 

δημοσίου. Γιατί η αδειοδότηση μας επιδέχεται οποιαδήποτε μέθοδο επεξεργασίας ….  

κ. Μωυσιάδης:  Θα σας πω κάποια στοιχεία επομένως. Οι διάφορες εταιρείες που 

δίνουν τις οποιεσδήποτε προτάσεις για οποιαδήποτε μέθοδο, δίνουν κάποια τιμή για την 

παραλαβή του τόνου στην είσοδο της εγκατάστασης, η οποία είναι λίγο πολύ γνωστή. Η 

φθηνότερη διαδικασία είναι η λιπασματοποίηση. Στη φθηνότερη διαδικασία η συνείθεις τιμές 

κυμαίνονται γύρω στα 40 € στον τόνο. Είχαμε βρει μια ειδική περίπτωση, δεν μπορέσαμε να 

την προχωρήσουμε, η οποία βρισκόταν γύρω στα 20-25 € το χρόνο, σήμερα η λειτουργία μας 

είναι στα 15 €. Αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε μια αύξηση όσον 

αφορά την λειτουργία της μονάδας αυτής της τάξης του 30%.  

Τώρα όσον αφορά το τιμολόγιο, είναι δεδομένο ότι 3 χρόνια δεν είχαμε αυξήσεις, είναι 

δεδομένο ότι είναι ανταποδοτικά και ότι εκ του νόμου έχουμε υποχρέωση να τα 

συμψηφίζουμε, είναι αλήθεια από την άλλη μεριά ότι υπάρχουν 1ον η υποχρέωση να 

περιορίσουμε τις δαπάνες με όλους τους τρόπους, να μην τους περιγράφω τους ανέφεραν ο κ. 

Σαουλίδης και ο κ. Αγγελίδης, και από την άλλη μεριά υπάρχει επίσης και ιδιαίτερα δύσκολη 

οικονομική κατάσταση την οποία πρέπει με σεβασμό να την αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι δεν 

θέλουμε να φτάσουμε στο 6% αλλά δεν θα παίξουμε την κολοκυθιά με την μια μονάδα πάνω 

και μία κάτω. Επομένως με καλή διάθεση θα πούμε, με στενοχώρια βέβαια και είμαι σίγουρος 

ότι όλοι με στενοχώρια το λένε, ναι θα το ψηφίσουμε.  

κ. Μπιτζίδου: Θέλω κάτι να μεταφέρω προς τον κ. Δήμαρχο, τα σχολεία χρειάζονται 

κάδους ανακύκλωσης. Δεν υπάρχουν κάδοι.  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχουν κάδοι, δεν μπορούμε να τους αναπτύξουμε γιατί σας είπα 

προηγουμένως  δεν  προλαβαίνουν να κάνουν  την συλλογή των  ανακυκλώσιμων γιατί έχουμε  
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μόνο δύο απορριμματοφόρα και έχει κατανοήσει η εταιρεία ότι πρέπει να μας δώσει ακόμη 

ένα τουλάχιστον και σύντομα θα μας έρθει.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν με τον αριθμό των απορριμματοφόρων, δεν μας φτάνουν 

απλούστατα επειδή έχουμε την μεγάλη απόσταση, γιατί αλλιώς θα μπορούσαμε με τα δύο. 

Επίσης θα μπορούσαμε να καλύψουμε και όλη την πόλη και επίσης στο κέντρο της πόλης είναι 

γεγονός ότι χρειάζεται διαφορετικός τρόπος, μιλήσατε για το 1 προς 4, είναι μια εμπειρική 

άποψη και από τα συμπεράσματα που βγάζουμε από την εφαρμογή, κάνουμε προσαρμογές. 

Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι το 1 προς 4 σαν μόνιμο κανόνα 

για παντού και για πάντοτε. Πρώτα απ’ όλα στο κέντρο της πόλης υπάρχει μια διαφορετική 

βαρύτητα όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα. Είναι τα καταστήματα, τα καταστήματα βγάζουν 

πού μεγάλη ποσότητα ανακυκλώσιμων, αυτό σημαίνει ότι εδώ πρέπει να είναι μεγαλύτερα και 

ποιοτικότερα.  

κ. Σωτηριάδης: Επειδή μιλάμε για οικονομικές συγκυρίες κ.λπ. να πούμε ότι ένα 

κατοστάρι διαμέρισμα, με την αύξηση του 6% είναι το χρόνο 7 €.  

κ. Ιλανίδου: Επειδή είναι δύσκολο τα διαμερίσματα να τα ελέγξουμε όπως είπατε με 

όλα αυτά, ελέγξτε τους οργανισμούς ΟΤΕ, ΙΚΑ, Νοσοκομεία τι δίνουν. Τι τετραγωνικά έχουν 

ελάχιστα δεδομένα. Από έναν οργανισμό μπορούμε να βγάλουμε …  

κ. Μωυσιάδης: Και σ’ αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που το είχα 

τονίσει την προηγούμενη φορά, το αποδεχθήκατε και το προχωρήσατε. Θα υπάρχει 

αποτέλεσμα. Και σε κάποιες βιοτεχνίες.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία.  

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κα Μπιτζίδου:  Όχι  

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κα Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Ναι 

κ. Μωϋσιάδης:          Ναι     

κα Ιλανίδου:  Ναι 

κ. Σίγκας: Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  17 ψήφους υπέρ. 
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 κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε θα σας παρακαλούσαμε πολύ να διακόψουμε την 

συνεδρίαση.  

κ. Δήμαρχος: Αν νομίζετε ότι μπορούμε να τα περάσουμε να τα περάσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Τα θέματα πραγματικά είναι πολλά. Η πίεση όμως που δέχομαι από τις 

υπηρεσίες είναι μεγαλύτερη. Αυτή τη στιγμή έχω άλλα 30 θέματα.  

κ. Αγγελίδης: Για να παίρνονται σωστές αποφάσεις στο Δ.Σ. χρειάζεται προσεκτική 

μελέτη. Και έχετε υποχρέωση και εσείς σαν Πρόεδρος και εσείς σαν Δήμαρχος, να βοηθήσετε 

τους δημοτικούς συμβούλους να μπορούν να μελετούν τα θέματα. Είχαμε σήμερα 52 θέματα, 

από τα 52 το ένα για τις Δ.Ε. είχε 470 σελίδες, το άλλο για το ΔΗΠΕΘΕ είχε 30 σελίδες, 500 

σελίδες για δυο θέματα. Και άλλες 200 σελ. τα υπόλοιπα θέματα. Είναι δυνατόν να 

μελετηθούν αυτά τα θέματα σε βάθος και σωστά; Για την εύρυθμη και αποτελεσματική 

λειτουργία του Δ.Σ. περισσότερες συνεδριάσεις με λιγότερα θέματα. Αν υπάρχει πρόβλημα 

οικονομικό το ξεπερνάμε, σας λέμε τα χρήματα που παίρνουμε να τα διαθέσουμε για άλλους 

σκοπούς. Αλλά δεν είναι λειτουργία αυτή. Κάντε περισσότερα συμβούλια. Θα σας 

παρακαλέσουμε πολύ, να το διακόψουμε και να το συνεχίσουμε την Δευτέρα.  

κ. Πρόεδρος:  Πέραν τούτου τα 40 θέματα είναι μια ανάγνωση.  

κ. Αγγελίδης: Μπορεί να έχουμε να ρωτήσουμε κάτι, πχ. για τον κανονισμό δεν το 

διαβάσαμε. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα.  

κ. Πρόεδρος:  Θα κάνουμε μια ανάγνωση.  

κ. Μωυσιάδης: Είναι γεγονός ότι όταν είναι πάρα πολλά είναι δύσκολο. Μπορούσε να 

είναι 50 και να περάσουν γιατί δεν ήταν ουσίας. Όταν έχουμε όμως κάποια θέματα που είναι 

εκ του προτέρου γνωστό ότι θα μας τρώγαν χρόνο, αυτά θα μπορούσαν να είναι σε ξεχωριστό 

συμβούλιο. Θα χρειαζόταν για το καθένα από αυτά ξεχωριστή συνεδρίαση. Παράκληση να το 

πάμε σε 15ήμερο. Αυτό θα διευκολύνει και τις υπηρεσίες, γιατί όταν είναι ανά μήνα αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουν 30 μέρες.  

  

ΘΕΜΑ    4ο: Έκθεση επί των πεπραγμένων της αντιπροσωπείας του Δήμου, που συμμετείχε 

στο πρόγραμμα: ¨Ευρωπαϊκή Ένωση – μια Κοινότητα με διαπολιτισμικό 

μέλλον¨ (15-20/10/2008 – Veliko Turnovo Βουλγαρίας). 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    5ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι ο κ. Τσιμερίκας και αναπληρωτής ο κ. Ικιούζης.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοτεχνικό 

Πάρκο).  

 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Ικιούζης.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    7ο: Εξέταση πρακτικού επιτροπής περιπτέρων.  

 

- Κρατείται. 
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ΘΕΜΑ    8ο: Αίτηση παράτασης παραχώρησης στο δήμο του Τουριστικού Περιπτέρου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι για δέκα χρόνια παράταση.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Διατύπωση πρότασης προς έκδοση απόφασης χρόνου εργασίας και ημέρες 

αργίας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.  

 

- Κρατείται.  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Διαγραφές χρεών από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου 

και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨ Δήμου 

Σερρών. 

   

- Εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση  χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

 

- Κρατείται.  

                       

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προμήθειας τριών (3) επιβατικών 

αυτοκινήτων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της ασφάλισης του τροχαίου υλικού του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) μεταχειρισμένου ειδικού λεωφορείου για Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου,  

β) στολών του ειδικού ένστολου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών έτους 2008, 

γ) ξηρογραφικού χαρτιού,  

δ) πλαστικών σάκων απορριμμάτων,  

ε) φυτοβελτιωτικών στα πάρκα Αγ. Αναργύρων,  

στ) δέντρων και θάμνων για το Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας και  

ζ) φυτών για το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.  

 

κ. Μωυσιάδης: Στα δύο τελευταία. Παράκληση, υπάρχει το πρωθύστερο. Από τότε 

μέχρι τώρα κάναμε τόσα συμβούλια. Όταν αποφασίσατε να το κάνετε ήταν πριν να τα κάνετε. 

Είχαμε καιρό να το συζητήσουμε.  

κ. Αγγελίδης: Για το ε), στ) και ζ) αυτά τα 3 δεν μπορούμε να έχουμε έναν διαγωνισμό 

για να έχουμε έτσι εξοικονόμηση;  

  

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

κ. Αγγελίδης: Έχει τόσες δαπάνες; Αφήστε το για την άλλη φορά.  

κ. Πρόεδρος:  Θα με κυνηγήσουν κ. Αγγελίδη.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη και Μωυσιάδη προτείνουν να κρατηθεί). 

 

 ΘΕΜΑ  21ο: α) Ψήφιση Κανονισμού Διοίκησης του Ν.Π. ¨66η Σχολική Επιτροπή 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨,  

 β) Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία: ¨67η Σχολική Επιτροπή Ε.Δ.Σ. Κωφών – 

Βαρήκοων Σερρών¨,  

 γ) Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. ¨66η Σχολική Επιτροπή 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨ και  

 δ) Επανασυγκροτήσεις Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Τροποποίηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Σερρών¨.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Αποδοχή χρηματοδότησης και απόδοση σε συνταξιοδοτηθέντες υπαλλήλους 

(πρώην ΚΕΦΟ). 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό 

με βάση Πράξεις Εφαρμογής.   
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Ελευθερίου 

Γεωργίας κ.λπ.   

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι 200 €.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 655/03 ΑΔΣ ως προς το εμβαδόν και το τίμημα, 

που αφορά εκποίηση δημοτικής έκτασης στο ΤΕΙ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Η απόφαση αυτή η συγκεκριμένη έδινε απευθείας εκποίηση στο ΤΕΙ με 

τίμημα 5 € 13.500 στρ. Όταν επρόκειτο να συνταχθούν τα συμβόλαια, από λάθος στο 

κτηματολόγιο τα 1758 μ. εμφανίστηκαν ως ιδιοκτησίες και τα 6.000 μ. εμφανίστηκαν ως η 

έκταση του δημοσίου. Το δημόσιο παραιτείται αυτού του δικαιώματος και με απόφαση της 

Δ.Ε. το 2008 ετέθη στον κ. Αμαξόπουλο να προσφύγει στον κτηματολογικό δικαστή για να 

αρθεί η αδικία αυτή απέναντι στον δήμο. μένουν 11,5 στρ. τα οποία έγινε καινούργια 

αναπροσαρμογή του τιμήματος προς 7 € και αυτή την έκταση την χρειάζεται το ΤΕΙ.  

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να το συνδυάσουμε με κάτι άλλο και αν γίνεται να περάσει 

στο επόμενο Δ.Σ. και να κουβεντιάσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Αν είναι προς όφελος του Δήμου το κρατάμε.  

 

- Κρατείται. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Εξέταση ενστάσεων κατά της αρίθμ. 485/2008 ΑΔΣ Σερρών, περί 

¨Χαρακτηρισμού χώρου για την ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στο Ο.Π. 1 

στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

         

ΘΕΜΑ  28ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου:  

α) στο Ο.Π. 693 στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5) και  

β) στα Ο.Π. 415 και 453 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών. 

 

κ. Μωυσιάδης: Το 28ο να μείνει.  

κ. Πρόεδρος:  Και στο α) διαφωνείτε; 

κ. Μωυσιάδης: Το α) περάστε το.  

 

- Εγκρίνεται το α) και κρατείται το β). 

 

  ΘΕΜΑ  29ο: Συμμετοχή του Δήμου στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Πρόταση διάθεσης πίστωσης 300.000,00 € για την άρση της επικινδυνότητας 

των βράχων της Ακρόπολης.  
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- Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Δέσμευση για την υδροδότηση του Κτηνοτροφικού Πάρκου του Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  32ο: Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  

 

κ. Πρόεδρος:  Έχω να σας επισημάνω ότι το μεσημέρι μίλησα με την Τ.Υ. της 

Περιφέρειας, έχω συζητήσει και η περιφέρεια αναζητεί την βάση δεδομένων που εισήγαγε η 

δική μας Τ.Υ.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό είναι όμως να πούμε έργο σε συνεργασία πάντα με τον συνεργάτη 

μου τον κ. Άλκη τον Τσιμπίρη. Η πρωτοβουλία και η σύλληψη δική του είναι να το ξέρετε. 

Και βέβαια σε συνεργασία με τον κ. Δ/ντή. Αλλά η ιδέα η σύλληψη είναι δική του. 

κ. Πρόεδρος:  Με τον κ. Δ/ντή.  

κ. Μωϋσιάδης:  Η ιδέα σαν ιδέα δεν υπάρχει περίπτωση. Η αρχική ιδέα το γνωρίζουν 

όλοι. Απλούστατα η υλοποίηση έγινε από τον Διευθυντή. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση των πράξεων:  

 α) Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ 

του Δήμου Σερρών και  

 β) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των 

επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Σερρών από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στην πρώτη τεχνική συνάντηση 

των εταίρων του προγράμματος PIMMS TRANSFER. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  35ο:  Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: ¨Βελτίωση δασικού 

οδικού δικτύου Ασβεσταριά – Κουκλίστικα Αμπέλια – Σκάλα μήκους 4+861,10 

χλμ.  

 

κ. Πρόεδρος:  Έγιναν κάποιες ζημιές σ’ αυτό το έργο, ο εργολάβος ζητά 57.000 και η 

υπηρεσία του κοστολογεί 24.000. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

   ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένων 

πράξεων Εφαρμογής του βόρειου τμήματος της Πολεοδομικής μελέτης Αγ. 



Αναργύρων του Δήμου Σερρών καθώς και των Ο.Τ. 710 ,711, 27 του νοτίου 

τμήματος της Πολεοδομικής μελέτης στο λειτουργούν Κτηματολόγιο¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  38ο: Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2008 για την επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων.  
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- Εγκρίνεται.  

                       

ΘΕΜΑ  39ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο: ¨Βελτίωση των υφισταμένων 

εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  40ο: Αποδοχή χρηματοδότησης και ψήφιση πίστωσης για την ¨Αποκατάσταση 

ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση παραλαβής του παραδοτέου της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για 

την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς (Πλατεία Εμπορείου). 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση παραλαβής του έργου: ¨Δράσεις προβολής δραστηριοτήτων 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  43ο: Ανάθεση εκτέλεσης έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή οδών έτους 2008¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση μελέτης των έργων: 

α) ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του οδικού άξονα «Ερμού – Βενιζέλου της 

πόλης Σερρών»  και  

β) ¨Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού στο χείμαρρο Οινούσας¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  46ο:   Έγκριση μελετών για την παροχή υπηρεσιών: 

α) ¨Κλάδεμα γηραιών πλατανιών της οδού Μεραρχίας στο Δήμο Σερρών¨ και  

β) ¨Διαμόρφωση κόμης και κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Σερρών¨. 

 



- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  47ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων εργασιών.   

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  48ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων:  

α) ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών¨,  

β) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής 

Εργατικών κατοικιών¨,  

γ) ¨Διαμόρφωση χώρου Ηρώων Δήμου Σερρών¨,  

δ) ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ 

του Δήμου Σερρών¨ και  

ε) ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (Β’ φάση)¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  49ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 

¨Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου Γεωργίου 

του Δήμου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  50ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

         

ΘΕΜΑ  51ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  52ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση τις αρ. 199/2007, 442/2007 και 59/2008 Α.Δ.Ε.  

 

- Κρατείται.  

 

 

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

αποφάσεις: 

 

 

890/08 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στο πάρκο Περιβαντολογικής Αγωγής στ 

ρέμα Αγ. Γεωργίου.   

 

891/08 Αποδοχή ΚΑΠ.   

 

892/08 Έγκριση Ισολογισμού έτους 2007 της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.   

 



893/08 Έγκριση εγγράφων Συστήματος  Διαχείρισης Ποιότητας, ορισμός εκπροσώπου 

Διοίκησης και Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητας για το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας του Δήμου Σερρών.  

 

894/08 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης ολοκλήρωσης του έργου: 

¨Προετοιμασία Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σερρών¨.  
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895/08 Παραλαβή και έγκριση οικονομοτεχνικών μελετών για τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις – Επόμενες ενέργειες.   

 

896/08 Καθορισμός τέλους καθαριότητας.   

 

897/08 Έκθεση επί των πεπραγμένων της αντιπροσωπείας του Δήμου, που συμμετείχε 

στο πρόγραμμα: ¨Ευρωπαϊκή Ένωση – μια Κοινότητα με διαπολιτισμικό 

μέλλον (15-20/10/2008 – Veliko Turnovo Βουλγαρίας¨.   

 

898/08 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.  

 

899/08 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο φορέα Διαχείρισης ΒΙΟΠΑ.   

 

900/08  Έγκριση πρακτικού επιτροπής γνωμοδότησης επί θεμάτων περιπτέρων. 

 

901/08 Αίτηση παράτασης παραχώρησης στο δήμο του Τουριστικού Περιπτέρου.   

 

902/08 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.  

 

Πρ. 20/1/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Διατύπωση πρότασης προς έκδοση 

απόφασης χρόνου εργασίας και ημέρες αργίας του προσωπικού της Δημοτικής 

Αστυνομίας¨.   

  

903/08 Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80.   

  

904/08 Διαγραφή ποσού του κ. Λαζάρου Κ. από πρόστιμο ΚΟΚ από τους 

βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.    

 

905/08 Ομοίως της εταιρείας Νιώπας Απόστολος και Σία Ο.Ε. από πρόστιμο για 

αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου.    

 

906/08 Επιστροφή ποσού στον κ. Πελτόγλου Απόστολο από εισφορά γης σε χρήμα, ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέντος.    

 

907/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π. ¨ΚΑΠΗ¨ Δήμου 

Σερρών.   

 

908/08 Παραχώρηση χώρου στον κ. Φακίδη Αθανάσιο για τη σύσταση οικογενειακού 

τάφου.  

 

909/08 Ομοίως στην κ. Παπίτσα Ελένη.  



 

910/08 Ομοίως στην κ. Τσιπούρα Δέσποινα.  

 

911/08 Ομοίως στον κ. Χατζηγρηγορίου Γρηγόριο.  

 

912/08 Ομοίως στον κ. Τσιτκανό Γεώργιο.  
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913/08 Ομοίως στην κ. Λέλλη – Φαρκατσή Μαρία.  

 

914/08 Ομοίως στην κ. Σεφεντίνογλου Αικατερίνη.  

 

Πρ. 20/2/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Τροποποίηση Εσωτερικών 

Κανονισμών Υπηρεσιών της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨.   

  

915/08 Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προμήθειας τριών (3) επιβατικών 

αυτοκινήτων.  

 

916/08 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της ασφάλισης του τροχαίου υλικού του Δήμου.  

 

917/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδικού Λεωφορείου.  

 

918/08 Ομοίως ¨Στολών του ειδικού ενστόλου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού της 

Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών έτους 2008¨. 

 

919/08 Ομοίως ξηρογραφικού χαρτιού.  

 

920/08 Ομοίως πλαστικών σάκκων απορριμμάτων.  

  

921/08 Ομοίως φυτοβελτιωτικών στο πάρκο Αγ. Αναργύρων.  

 

922/08 Ομοίως δένδρων και θάμνων για το Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας.  

 

923/08 Ομοίως φυτών για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.  

 

924/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας αποστολής του Δήμου στο 

Βελίκο – Τίρνοβο.   

 

925/08 Ομοίως αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε πρόγραμμα.  

 

926/08 Ομοίως των κ.κ. Υψηλάντη Τριαντάφυλλου και Μαλαματάκη Βασίλειου 

υπαλλήλων του Δήμου.  

 

927/08 Ομοίως του κ. Παπαδίκη Νικολάου υπαλλήλου του Δήμου.  

 

928/08 Ομοίως της κ. Νεράντζη Σουλτάνας υπαλλήλου του Δήμου.  

 

929/08 Έγκριση δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες του κτιρίου όπου στεγάζεται 

η Κοινωνική Μέριμνα, το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ και η Δ.Ε. Παιδικών Σταθμών.  

 



930/08 Έγκριση καταβολής ετήσιας συνδρομής του Δήμου Σερρών ως μέλος του 

Ευρωπαϊκού Συνασπισμού των πόλεων κατά του Ρατσισμού.  

 

931/08 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης διαγωνισμού που απέβη άγονος.  

 

932/08 Ομοίως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  
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933/08 Έγκριση δαπάνης για τέλη επίδοσης δικαστικών εγγράφων.  

  

934/08 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

 

935/08 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του Δήμου.  

 

936/08 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για επισκευή και συντήρηση  αυτοκινήτων του 

Δήμου.  

 

937/08 Ψήφιση Κανονισμού Δ/σης του Ν.Π. ¨66η Σ.Ε. Πειραματικού Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών (Κων. Καραμανλή). 

 

938/08 Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία ¨67η Σ.Ε. Ε.Δ.Σ. Κωφών – Βαρήκοων Σερρών¨.  

 

939/08 Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. ¨66η Σ.Ε. Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών (Κων. Καραμανλή)  

 

940/08 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨50η Σ.Ε. 3ου Λυκείου¨.  

 

941/08 Ομοίως του Ν.Π. ¨53η Σ.Ε. Μουσικού Γυμνασίου – Μουσικού Λυκείου¨.  

 

942/08 Ομοίως του Ν.Π. ¨5η Σ.Ε. 10ου – 24ου Δημ. Σχολ.¨ 

 

943/08 Ομοίως του Ν.Π. ¨59η Σ.Ε. 23ου Νηπ/γείου Σερρών¨. 

 

944/08 Ομοίως του Ν.Π. ¨48η Σ.Ε. 4ου Γυμνασίου και Εσπερινού Γυμνασίου Σερρών¨. 

 

945/08 Ομοίως του Ν.Π. ¨2η Σ.Ε. 2ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Σερρών¨.   

 

946/08 Ομοίως του Ν.Π. ¨40η Σ.Ε. 19ου Νηπ/γείου Σερρών¨.  

 

947/08 Τροποποίηση του Δ. Σ.  του ΝΠ. ¨Κέντρο Προσχ. Αγωγής Δήμου Σερρών¨.  

 

948/08 Αποδοχή χρηματοδότησης για καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους των 

πρώην ΚΕΦΟ.    

 

949/08 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση Πράξη 

Εφαρμογής στη γειτονιά ¨40 Μάρτυρες – Σφαγεία¨, ιδιοκτησίας Κυριάκογλου 

Ηλία.   

 

950/08 Ομοίως Κυριάκογλου Γεωργίου.  



  

951/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Ελευθερίου 

Γεωργίας κ.λπ.  

 

Πρ. 20/3/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 655/03 

ΑΔΣ ως προς το εμβαδόν και το τίμημα που αφορά εκποίηση δημοτικής 

έκτασης στο ΤΕΙ¨.    
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952/08 Απόρριψη ενστάσεων κατά της αρίθμ. 485/08 ΑΔΣ περί ¨Χαρακτηρισμού 

χώρου για την ανέγερση Δημ. Σχολείων στο Ο.Π. 1 στην περιοχή Αγ. Ιωάννη 

Σερρών¨.  

 

953/08 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 693 στην περιοχή Αγ. Αναργύρων 

(Π.Ε. 5) 

 

Πρ. 20/4/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Τροποποίηση εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 415 και 453 στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής 

¨Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨.    

  

954/08 Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των 

Δημάρχων.  

 

Πρ. 20/5/08 Αποσύρεται το θέμα: ¨Πρόταση διάθεσης πίστωσης 300.000,00 € για την άρση 

της επικινδυνότητας των βράχων της Ακρόπολης¨.    

  

955/08 Δέσμευση για την υδροδότηση του Κτηνοτροφικού Πάρκου του Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

956/08 Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης της βάσης δεδομένων του Δήμου στην 

ΚΕΔΚΕ.   

 

957/08 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Προσθήκη καθ’ 

ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών¨.   

 

958/08 Ομοίως της πράξης: ¨Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση το Δήμου 

Σερρών¨ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨.  

 

959/08 Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην πρώτη τεχνική 

συνάντηση των εταίρων του πρ/τος PIMMS TRANSFER. 

 

960/08 Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.   

 

961/08 Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: ¨Βελτίωση δασικού 

οδικού δικτύου Ασβεσταριά – Κουκλίστικα Αμπέλια – Σκάλα, μήκους 

4+861,10 χλμ¨.  

 

962/08 Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένων πράξεων 

εφαρμογής του βόρειου τμήματος της πολεοδομικής μελέτης Αγίων Αναργύρων 

του Δήμου Σερρών καθώς και των Ο.Τ. 710,711, 727 του νότιου τμήματος της 

πολεοδομικής μελέτης στο λειτουργούν Κτηματολόγιο.   



 

963/08 Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτ. 2008 για την επισκευή και 

συντήρηση σχολικών κτιρίων.   

 

964/08 Αποδοχή πιστώσεων για την κατασκευή του έργου: ¨Βελτίωση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨.   
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965/08 Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων για την αποκατάσταση ζημιών και 

καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.  

 

966/08 Έγκριση παραλαβής του παραδοτέου της Παροχής υπηρεσιών Συμβούλου για 

την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς (πλατεία Εμπορείου).  

 

967/08 Έγκριση παραλαβής του έργου: ¨Δράσεις προβολής δραστηριοτήτων 

Αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨.  

  

968/08 Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων 

κτισμάτων¨.  

 

969/08 Ομοίως ¨Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης¨.  

 

970/08 Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή οδών έτους 

2008¨.  

 

971/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του Οδικού 

Άξονα «Ερμού – Βενιζέλου» της πόλης των Σερρών¨.  

 

972/08 Ομοίως του έργου: ¨Εργασίες αποκατάστασης τεχνικού στο χείμαρρο 

Οινούσας¨.   

 

973/08 Έγκριση Μελέτης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: ¨Φυτοτεχνικές εργασίες στο 

Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας¨.  

 

974/08 Ομοίως ¨Διαμόρφωση κόμης και κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών¨.  

 

975/08 Ομοίως ¨Κλάδεμα γηραιών πλατανιών της οδού Μεραρχίας στο δήμο Σερρών¨.  

 

976/08 Έγκριση προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών αποκατάστασης φθορών 

οδοστρωμάτων.  

 

977/08 Ομοίως ¨κατασκευής νέου σιδηροϊστού φωτιστικού σώματος μετά βάσεως 

λόγω καταστροφής από θεομηνία στο αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας¨.  

 

978/08 Ομοίως ¨Κατασκευής σιδηρού πλαισίου ανάρτηση αφισών στην Δ/ση της οδού 

Πιττακού με την Περιφερειακή¨.  

 

979/08 Ομοίως ¨Κατασκευής σιδηρού πλαισίου ανάρτησης γιγαντοαφισών ανάδειξης 

παλαιά Χάνια Σερρών στο πάρκο της οδού Γ. Παπανδρέου¨. 

 



980/08 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις κοινοχρήστων 

χώρων Δήμου Σερρών¨.  

 

981/08 Ομοίως 2ου Α.Π. ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης Εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨.  
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982/08 Ομοίως 1ου Α.Π. ¨Διαμόρφωση χώρου Ηρώων¨.  

 

983/08 Ομοίως 6ου Α.Π. ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του 

κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ του Δήμου Σερρών¨.   

  

984/08   Ομοίως 1ου Α.Π. ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨ (β’ 

φάση).  

 

985/08 Ομοίως 1ου Σ.Π. της μελέτης: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – 

Πολεοδόμηση περιοχής Αγ. Ιωάννη¨.  

 

986/08 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: 

¨Δημιουργία πάρκου περιβαντολλογικής αγωγής στη θέση ρέμα Αγ. Γεωργίου 

του Δήμου Σερρών¨.   

 

987/08 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο τέρμα της οδού Ασκληπιού¨.  

 

988/08 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό πάροδος Ευθ. Αδάμ¨.  

 

989/08 Έγκριση τοποθέτησης 2 φ.σ. στον οικισμό Μετοχίου.  

 

990/08 Ομοίως 7 φ.σ. στην περιοχή Σιγής.  

 

991/08 Ομοίως επέκταση δικτύου ΦΟΠ κατά 4 στύλους και 4 φ.σ. στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

992/08 Ομοίως κατά 1 στύλο και 1 φ.σ. στην οδό Προύσσης.  

 

993/08 Ομοίως κατά 4 στύλους και 4 φ.σ. στην περιοχή Σιγής.   

 

994/08 Ομοίως κατά 1 στύλο και 2 φ.σ. στο Δ.Δ. Ελαιώνα.   

 

995/08 Ομοίως κατά 5 στύλους και 5 φ.σ. στο Δ.Δ. Επταμύλων.  

 

996/08 Ομοίως αντικατάστασης ενός φ.σ. στο ΚΤΕΟ. 

 

997/08 Ομοίως τοποθέτησης 4 φ.σ. στην επαρχιακή οδό Επταμύλων – Οινούσας.  

 

998/08 Ομοίως 15 φ.σ. στην επαρχιακή οδό Σερρών – Ελαιώνα.  

 

999/08 Ομοίως 4 φ.σ. στην επαρχιακή οδό Σερρών – Μητρουσίου.  

 

1000/08 Ομοίως 1 φ.σ. στο 1ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.  



 

Πρ. 20/6/08 Αναβάλλεται η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 

στην πόλη των Σερρών με βάση τις αρ. 199/07, 447/07 και 59/08 ΑΔΕ.    

  

 

 

49 

 

 

 

1001/08 Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της ΔΕΠΣ και μετατροπή 

αυτής σε Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς χαρακτήρα με την επωνυμία 

¨Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών (ΚΕΠΣ).    

 

1002/08 Ομοίως ΚΑΔΕ σε ¨Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικής Αξιοποίησης 

Δήμου Σερρών¨(ΔΑΕΚΑΣ). 

 

1003/08 Ομοίως ΔΕΕΚ σε (Κ.Ε.Ε.Κ.) ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής 

Κατάρτισης – Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών¨.  

 

1004/08 Ομοίως σύστασης Δ.Ε. κοινωφελούς χαρακτήρα με την επωνυμία: 

¨Κοινωφελής Επιχ/ση Πολιτισμού – Αθλητισμού Σερρών¨(ΚΕΠΑΣ). 

 

1005/08 Ομοίως ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σερρών¨ 

(ΚΕΚΑΣ). 

 

1006/08 Δίδεται εντολή στους εκπροσώπους του Δήμου στην ¨Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε.¨ 

να συγκαλέσουν Γεν. Συνέλευση της για απλή προσαρμογή καταστατικού και 

εισήγηση μετατροπών καταστατικού της.  

 

1007/08 Ομοίως για την ΕΣΑΝΣ.  

  

1008/08 Λύση και εκκαθάριση της Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ.  

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

50 

 

 

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 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 



 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


