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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  
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Της 24ης  Νοεμβρίου 2008 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:     ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Διατύπωση πρότασης προς έκδοση απόφασης χρόνου εργασίας και ημέρες 

αργίας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Επιλογή φορέα πιστοποίησης στα πλαίσια του έργου ¨Προετοιμασίας 

Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση παραλαβής της δράσης ¨Κατάρτιση ανέργων¨ του Σχεδίου 

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στον 

αστικό χώρο του Ν. Σερρών.  

                       

ΘΕΜΑ    4ο: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας για εορταστικές εκδηλώσεις 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.  

 

ΘΕΜΑ    5ο: Διάθεση χρήσης οδού Μεραρχίας (μερική χρήση)  προς πραγματοποίηση της 

εκδήλωσης ¨ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών τμημάτων του ΤΕΙ, προς πραγματοποίηση 

της πρακτικής άσκησης.  

 

ΘΕΜΑ    7ο: Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

ΘΕΜΑ    8ο: Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2008. 

 

ΘΕΜΑ    9ο: Παραχώρηση χρήσης μισθωμένου δημοτικού ακινήτου.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός Διαπαραταξιακής επιτροπής για τη διαχείριση των εσόδων από τη 

συναυλία ¨Ένα τραγούδι για τον ΟΡΦΕΑ¨.  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  -     Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού 

επίλυσης διαφορών) για το έτος 2009. 

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 28 του ¨Ενιαίου Κανονισμού 

Προμηθειών Ο.Τ.Α.¨ για το έτος 2009. 

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπ. 

Εσωτερικών 11389/1993, ΦΕΚ 185/1993 τ.Β.) για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών 

που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου 

Στοιχείου προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των 

ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων Διασκέδασης.  

- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 

Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων Σερρών. 
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ΘΕΜΑ  12ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση – Ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας γάλακτος έτους 2009.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μηχανογραφικής υποστήριξης 

οικονομικού προγράμματος Δήμου Σερρών.  

                       

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση καταβολής μισθωμάτων από σχολικό κλήρο στη 13η Σχολική 

Επιτροπή.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨.  

 

ΘΕΜΑ  19ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και έγκριση οικονομοτεχνικής 

μελέτης διεύρυνσης του αντικειμένου της.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στον Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 415 και 453 στην 

περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 655/03 ΑΔΣ ως προς το εμβαδόν και το τίμημα, που 

αφορά εκποίηση δημοτικής έκτασης στο ΤΕΙ.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία των κ.κ. Καφεστίδη Νότη και Γκότση Στεργίου.  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 599/93 ΑΔΣ περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικού 

οικοπέδου στη Μαρία Εξέκη ως προς το όνομα των δικαιούχων.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Εξέταση αιτήματος ΕΣΑΝΣ Α.Ε.  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Δημιουργία στεγασμένης αντιπυρικής ζώνης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο 

«Σερρών – Ελαιώνα»,  

β) ¨Ανάπλαση τμήματος οδού Εθνικής Αντίστασης¨, 

γ) ¨Κατασκευή πάρκου στη συμβολή των οδών Φιλικής Εταιρείας και Π.Π. 

Γερμανού¨,  

δ) ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 5ο Γυμνάσιο και στο 13ο Δημοτικό 

Σχολείο¨ και  

ε) ¨Επισκευές – συντηρήσεις στο 23ο Δημοτικό Σχολείο¨.  
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ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργων και Προϋπολογιστικών Πινάκων.  

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 

Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨ σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. 

 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου 

αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων¨. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.  

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού για τη 

διεξαγωγή αγώνων.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

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

 

ΘΕΜΑ  35ο:  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2009. 

 

 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

Παραγωγός:  … παρατήσαμε τις δουλειές μας, είμαστε κουρασμένοι, αύριο έχουμε 

λαϊκή και ήρθαμε εδώ επιτέλους να μας ακούσετε. Να σας πούμε τι θέλουμε και να φύγουμε. 

Από τον Αύγουστο είναι αυτή η ιστορία, σας παρακαλώ. Που είναι αυτές οι υπηρεσίες, στις 

Βρυξέλλες;  

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι εδώ είναι Δ.Σ., αν έχετε την καλοσύνη θα υποστείτε τη 

διαδικασία που γίνεται. Στο Δ.Σ. μιλάει ο καθένας με τη σειρά, όταν δίνει ο Πρόεδρος το λόγο, 

όταν γίνεται φασαρία διακόπτεται η συνεδρίαση. Έχετε έναν εκπρόσωπο, οι υπηρεσίες μας δεν 

… αλλά η Δ.Α. τα αντιμετωπίζει τα θέματα με την δέουσα σοβαρότητα και στο σεβασμό 

απέναντι και στη κοινωνία των Σερρών αλλά και στο νομοθετικό πλαίσιο.  

Παραγωγός:  Τη σοβαρότητα πως την εννοείτε δεν ξέρω κ. Πρόεδρε αλλά και το δικό 

μας το θέμα … μήνες ολόκληρους επικαλείστε … 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ απευθύνομαι στον λαό μέσω των Μ.Μ.Ε., τα θέματα που αφορούν 

κανονιστικές αποφάσεις εισάγονται στο Δ.Σ. της Δ.Ε. Αυτός είναι ο νόμος που διέπει τους 

δήμους και τις κοινότητες.  

Παραγωγός:  Κάθε χρόνο; Πολύ ωραία λόγια.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα δεν είναι κάθε χρόνο ή πότε. Όποτε το κρίνουν οι υπηρεσίες. \ 

Παραγωγός: Όταν θα βγούμε στη σύνταξη τότε θα αποφασίσετε. Πάρτε την απόφαση 

και πείτε όχι, να ξέρουμε τι να κάνουμε.  

κ. Σωτηριάδης: Την απάντηση θα την πάρετε. 

Παραγωγός: Πότε.  

κ. Σωτηριάδης: Τώρα. 
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Παραγωγός:  Βάλτε το προ ημερησίας.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν μπορεί να τεθεί θέμα προ ημερησίας. 

Παραγωγός: Τουλάχιστον πείτε μας πότε.  

κ. Πρόεδρος:  Τι παριστάνετε τώρα εδώ; 

Παραγωγός: Αγανακτισμένος είμαι! 

κ. Πρόεδρος:  Πάτε αλλού κύριε. 

Παραγωγός: Δηλαδή πρόεδρε παράσταση δίνουμε εδώ;  

κ. Πρόεδρος:  Σόου κάνουμε.  

Παραγωγός: Αν δεν έχετε την πολιτική βούληση να πάρετε μια απόφαση τι να σας 

κάνουμε. 

κ. Σωτηριάδης: Πρώτα να σταματήσεις να φωνάζεις για να δούμε τη διαδικασία.  

Παραγωγός:  Μιλήσαμε και διαφορετικά κ. Σωτηριάδη, ξεχείλισε η αγανάκτηση 

όμως.  

κ. Σωτηριάδης: Ποιο είναι το ερώτημα σας να πάρετε την απάντηση.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν υπάρχει ερώτημα.  

Παραγωγός: Πότε θα το βάλετε θέμα; Αποφασίστε όχι αλλά βάλτε το επιτέλους. 

κ. Σωτηριάδης: Την προηγούμενη εβδομάδα ήρθατε στο γραφείο και σας ενημέρωσα. 

Πιστεύω ότι όλα αυτά που συζητήσαμε μαζί τα μεταφέρατε στους συναδέλφους σας.  

Παραγωγός:  Το θέμα είναι ότι ζητούσαν να το ακούσουν αυτό το πράγμα από εσάς.  

κ. Σωτηριάδης: Να το ακούσουν λοιπόν. 

Κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, η … της λαϊκής αγοράς, όχι έφυγαν από την Ν.Α., 

ο 3557 έχει τροποποιήσει τον 3377 και ο Δήμος προτείνει χώρο και θέσεις. Ίδρυση λαϊκής και 

ημέρα αποφασίζει η Ν.Α.  

Ο Σύλλογος των παραγωγών μας κατέθεσε ένα αίτημα αρχές Μαρτίου, αμέσως η 

υπηρεσία, επειδή εκτιμάμε σαν Δ.Α. αλλά και όλο το Δ.Σ. ότι η ίδρυση μιας 2ης λαϊκής αγοράς 

δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση χωρίς όμως να 

δημιουργεί πρόβλημα σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Ακολουθήσαμε πιστά από την ημέρα της 

κατάθεσης του αιτήματος των παραγωγών, τις διαδικασίες που θα σας πω. 

Καταρχήν ξεκινήσαμε από τις δικές μας υπηρεσίες, γιατί απόφαση στο γόνατο για 2η 

λαϊκή δεν μπορούμε να πάρουμε και το ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας. Ζητήσαμε λοιπόν από τις 

υπηρεσίες, από την υπηρεσία Καθαριότητας, από την Υπηρεσία Προσόδων, από το 

Λογιστήριο, από το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, να μας καταθέσουν τις προτάσεις 

τους, και την Πολεοδομία. Στη συνέχεια ζητήσαμε από Επιμελητήριο, Εμπορικό Σύλλογο, 

Σύλλογο Μικροπωλητών, μας ήρθε χωρίς βέβαια να το ζητήσουμε, απάντηση από το ΕΚΑΣ, 

από τον ΕΒΕΣ, να έχουμε τις απόψεις όλων και στη συνέχεια η υπηρεσία να επεξεργαστεί και 

να μας κάνει την πρόταση της. Παράλληλα όμως και επειδή είναι κανονιστική απόφαση και 

χρειάζεται διαβούλευση, τέλη Οκτωβρίου, γιατί τότε ήμασταν έτοιμοι, στείλαμε δελτία τύπου 

σε όλες τις εφημερίδες της πόλης να ζητήσουμε γνώμη και άποψη όπως προβλέπεται με τις 

κανονιστικές με ανοιχτή διαβούλευση. Σήμερα που μιλάμε, δηλαδή πριν από 20 περίπου μέρες 

στείλαμε το δελτίο τύπου για ανοιχτή διαβούλευση, θεωρήθηκε από τους παραγωγούς ότι 

κωλυσιεργήσαμε, ότι καθυστερήσαμε και ότι για όλη αυτή τη καθυστέρηση έχει ευθύνη η 

Δ.Α. γιατί εσκεμμένως τα καθυστέρησε. Όπως καταλαβαίνετε από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, 

όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουμε ακολουθήσει έπρεπε να γίνουν και εκτιμούμε ότι θα 

ωριμάσει γιατί η πρόταση των μικροπωλητών είναι να γίνει στην περιοχή Νικομηδείας, στην  

οδό Νικομηδείας.  Δεν θα πρέπει και με τους ανθρώπους αυτούς, τους κατοικούντες  
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στη Νικομηδείας, να πάρουμε την άποψη τους; Έτσι αβίαστα θα πάρουμε μια απόφαση;  

Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν οι διαδικασίες, δεν είχαμε από την ανοιχτή διαβούλευση 

καμία απάντηση, το θέμα είναι σχεδόν ώριμο και εκτιμούμε ότι κάνοντας και το τελευταίο 

βήμα με τη διαβούλευση της περιοχής θα έρθει κάποια στιγμή στη Δημαρχιακή.  

Και ξανατονίζω με τον 3557 ο Δήμος προτείνει χώρο και θέσεις, την ίδρυση λαϊκής και 

την ημέρα την αποφασίζει η Ν.Α. Πρέπει εμείς να προτείνουμε στην Ν.Α., για να μπει σ’ αυτή 

τη διαδικασία. Εμείς είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης. Ήρθε προχτές ο πρόεδρος, δεν 

προσθέτω ούτε αφαιρώ τίποτα από αυτά που είπα στον κ. Πρόεδρο. Θέλαν οι συνάδελφοι να 

τα ακούσουν και στο Δ.Σ. Με ενόχλησε πολύ που βγήκατε στα Μ.Μ.Ε. και είπατε ότι η Δ.Α. 

από την ημέρα που έχουμε καταθέσει το αίτημα αδρανεί και δεν κάνει τίποτα. Και όλες αυτές 

τις διαδικασίες που κάνει η Δ.Α. τις είπα στον πρόεδρο, τις οποίες και αγνοούσε βέβαια ο 

πρόεδρος. Σας λέω λοιπόν, και κλείνω εδώ, ότι εμείς έχουμε κάνει όλες τις διαδικασίες, 

είμαστε στο τέλος και θα χρειαστεί λίγη υπομονή. Αυτό το κομμάτι που μας αναλογεί 

σύμφωνα με τον 3557 και από εκεί και πέρα τι θα αποφασίσει η Ν.Α.  

κ. Δήμαρχος: … 

κ. Σαουλίδης: Επειδή είπατε ότι εκκρεμεί η άποψη των κατοίκων, κατά καιρούς οι 

περιοχές θέλουν, έχουν δηλώσει και η περιοχή του Κατακονόζι και η περιοχή του Αγίου 

Αντωνίου και της Αγίας Σοφίας λόγω απόστασης. Εάν λυθεί αυτό το θέμα θα μπορέσει το Δ.Σ. 

να πάρει απόφαση; Είναι η Δ.Α. θετική;  

κ. Σωτηριάδης: Είμαστε έτοιμοι. Και με τον νόμο που έπρεπε να κάνουμε την ανοιχτή 

διαβούλευση, και αυτό έγινε κ. Σαουλίδη. 

κ. Δήμαρχος: Οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν απαντήσει; Ο εμπορικός σύλλογος πήρε 

θέση, οι μικροπωλητές πήραν θέση; 

κ. Σωτηριάδης: Ο εμπορικός σύλλογος δεν πήρε θέση, οι μικροπωλητές δεν δέχονται. 

Το θέμα κατατέθηκε αρχές Μαρτίου και όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν γίνει, έχουν γίνει 

χωρίς καμία καθυστέρηση. Εσείς θέλετε τον χώρο σας και έχετε δίκιο προς αυτό, μη φέρετε 

όμως ευθύνη σε εμάς που από τη στιγμή που κατατέθηκε το αίτημα μπήκαμε στη διαδικασία. 

Παραγωγός:  Να μας πείτε ένα ναι ή ένα όχι.  

κ. Σωτηριάδης: Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα με ένα ναι ή ένα όχι. Λαϊκή αγορά 

μόνο με παραγωγούς δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν γίνεται. Δεν το επιτρέπει ο νόμος. Είναι 

45 μικροπωλητές και 45 παραγωγοί. Οι μικροπωλητές δεν δέχονται.   

κ. Αγγελίδης: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα συζητήσουμε την ουσία του θέματος. Οι 

παραγωγοί ζητάνε μια δέσμευση για την χρονική στιγμή που θα έρθει το θέμα προς συζήτηση. 

Θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση για να τελειώσει αυτό το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Από τα λεγόμενα του κ. Αντιδημάρχου και τη γνώση που έχω εγώ από 

τις ενέργειες και τις δράσεις που έκανε η Δ.Α. για αυτό το θέμα πιστεύω ότι το πρώτο 15ήμερο 

του Δεκέμβρη θα έρθει το θέμα στο Δ.Σ.  

Παραγωγός:  Πάντως πριν 25 χρόνια που γινόταν ο δρόμος Σερρών – Θεσσαλονίκης ο 

εμπορικός σύλλογος είχαν κλειστά τα μαγαζιά τους μια εβδομάδα για να μην γίνει ο δρόμος, 

και εσείς ζητάτε την συναίνεση αυτών των ανθρώπων. Αν είναι δυνατόν!  

κ. Πρόεδρος:  Αν δεν ζητήσουμε την γνώμη τους θα απευθυνθούν στην Περιφέρεια 

και θα ρίξουν την απόφαση.  

κ. Δήμαρχος: Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ το Δ.Σ. αποφασίζει σύμφωνα με τον νόμο. 

Δεν είναι απλώς γνωμοδοτική, είναι διαβούλευση.  

 

 

 

6 



Παραγωγός: Είναι καθαρά πολιτική βούληση, ότι αποφασίσετε εσείς. Τα άλλα είναι 

τυπικά.  

κ. Σωτηριάδης: Για να μπούμε στη διαδικασία της απόφασης όμως πρέπει να 

προηγηθεί κάτι άλλο.  

Παραγωγός: Βάλτε ένα χρονοδιάγραμμα πότε θα το βάλετε.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπα και σας ξαναλέω το πρώτο 15ήμερο.  

Παραγωγός: Δηλαδή θα περιμένουμε αν θα αποφασίσουν και αν θα ακούσουν την 

πρόταση σας οι μικροπωλητές και οι έμποροι.  

κ. Δήμαρχος: Εφόσον παρήλθε ο χρόνος ο επιτρεπόμενος, ο ανεκτός δηλαδή, είμαστε 

αναγκασμένοι να το φέρουμε εδώ στο Δ.Σ. Είναι απαραίτητο για να εφαρμοστεί ο νόμος, αυτό 

ακριβώς κάνει η Δ.Α. Το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου.  

Παραγωγός: Ζητάμε να στηρίξετε τους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τη 

Σερραϊκή αγορά. Αλλά δυστυχώς η Σερραϊκή αγορά δεν μας στηρίζει. Ουαί και αλίμονο αν οι 

παραγωγοί πούμε ότι δεν στηρίζουμε τη Σερραϊκή αγορά, κάντε κάτι γιατί κινδυνεύει η πόλη.  

κ. Δήμαρχος: Θα έχετε όλο το χρόνο τις θέσεις σας να τις εκθέσετε όταν θα έρθει το 

θέμα στο Δ.Σ. και θα προτιμούσαμε να τις έχουμε και γραπτώς τις θέσεις σας.  

κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, ο Πανσερραϊκός το προηγούμενο Σάββατο είχε να 

αντιμετωπίσει μια πολύ κακή διαιτησία. Μιλάω κομψά. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό και δεν 

είναι η πρώτη φορά που υφίσταται αυτή τη σφαγή. Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός διά του 

εκπροσώπου της θέλει να καταθέσει ένα ψήφισμα υπόψη του Δ.Σ. και να λάβει τη συναίνεση 

του. 

κ. Χαλκίδης: Καλησπέρα σας. Κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι ο 

καθένας με τον πόνο του και εμείς με τον δικό μας. Εκ μέρους της ΠΑΕ Πανσερραϊκός θα σας 

διαβάσω το ψήφισμα διαμαρτυρίας που έχουμε εκδώσει για την τελευταία σε βάρος διαιτητικά 

τραγικά λάθη. Στοιχίζουν στην ομάδα μας, στοιχίζουν στη πόλη μας, στοιχίζουν στους … 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία που έχετε για τον αθλητισμό γενικότερα και για τον 

Πανσερραϊκό ειδικότερα, με το να σας διαβάσουμε το ψήφισμα διαμαρτυρίας, θα θέλαμε και 

εσείς με τη σειρά σας να βρείτε κάποιον τρόπο ώστε να θωρακίσουμε αυτή την ομάδα, να 

θωρακίσουμε αυτή την προσπάθεια η οποία είναι για το καλό όλων των Σερραίων.  

Κ. Δήμαρχε είστε φίλαθλος του Πανσερραϊκού όπως και οι περισσότεροι, σας 

βλέπουμε στο γήπεδο, σας χαιρόμαστε που είστε μαζί μας, η κατάσταση δεν πάει άλλο. 

Έχουμε εδώ και καιρό μια τέτοια εχθρική και τραγική διαιτησία εις βάρος μας και η υπομονή 

μας έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής, γι’ αυτό βρισκόμαστε εδώ και σας ευχαριστούμε που 

μας δεχθήκατε που ο στόχος είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί ώστε τον άξιο 

πρεσβευτή αυτής της πόλης που είναι ο Πανσερραϊκός, που είναι διαφήμιση για την πόλη μας, 

που είναι διαφήμιση για όλη την Ελλάδα, που δίνει κίνητρο στα παιδιά μας ώστε να 

ασχοληθούν με τον αθλητισμό, όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση πρέπει να 

δείξουμε ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε ενωμένοι, ότι είμαστε όλοι μαζί, μια 

γροθιά, για να αντιμετωπίσουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Σας διαβάζω το ψήφισμα 

διαμαρτυρίας που εξέδωσε το Δ.Σ. της ΠΑΕ Πανσερραϊκός το οποίο έχει ως εξής:  

¨Ξεκινήσαμε την ποδοσφαιρική μας χρονιά με όνειρα, έξοδα, πλάνα, ελπίδα και δίψα 

για να απολαύσουμε την ομάδα του νομού μας και της πόλης μας, το μόνο ανώφελο έρωτα της 

ζωής μας στο πρωτάθλημα της Super League, έχοντας την αφέλεια και την ψευδαίσθηση να 

πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός και ο πολιτισμός είναι έννοιες συμβατές.  
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Διανύοντας το 1/3 του πρωταθλήματος, διαπιστώσαμε ότι η ελληνική διαιτησία έχει 

εκλάβει τη σιωπή μας και το ήθος μας ως αδυναμία. Είμαστε υποχρεωμένοι να προφυλάξουμε 

κατά πρώτον την αξιοπρέπεια μας και κατά δεύτερος την ποδοσφαιρική μας επένδυση αλλά 

και κυρίως την αγάπη των Σερραίων φιλάθλων για τον Πανσερραϊκό μας. Μόνο ο 

σκεπτικισμός και νεύρα είναι τα παράγωγα ενός ακόμη διαιτητικού «βιασμού» που υπέστη η 

ομάδα μας, «βιασμοί» που τείνουν να γίνουν διαρκείς και θεσμικοί. Προστέθηκε ένα ακόμη 

λιθαράκι σ’ αυτό που αποκαλείται έλλειψη διαιτητικής αξιοπιστίας. Εκ μέρους της διοίκησης 

μια μεγάλη συγγνώμη στο κ. Γερμανάκο διότι δείξαμε υστέρηση πολιτισμού προς το άτομο 

του. Τι και αν βιαστήκαμε ασύστολα. Προσβλήθηκε βάναυσα η νοημοσύνη και η ευπρέπεια 

ενός ολόκληρου νομού. Ένας νομός που δυστυχώς για κάποιους δεν αποτελεί εθνικό 

κεφάλαιο. Δεν ζητήσαμε ποτέ την εύνοια της διαιτησίας, απαιτούμε όμως δίκαιη αντιμετώπιση 

όπως δίκαιος είναι και ο Πανσερραϊκός σε όλη του την πορεία από το 1964 έως και σήμερα. 

Δεν ζητάμε απλώς την τιμωρία αυτών των διαιτητών, αλλά τη διαγραφή τους από τους πίνακες 

της ελληνικής διαιτησίας. Ο Πανσερραϊκός δεν κάνει καμιά έκπτωση στις αξίες που τον 

διέπουν, δεν δέχεται κανέναν εξαναγκασμό, καμία συνθηκολόγηση στο όνομα κάποιας 

υποχρέωσης.  

Πρόεδρε¨, απευθυνόμαστε στον πρόεδρο τον δικό μας, ¨παραμέρισε για λίγο τα 

συναισθήματα φιλίας, ανοχής και αγάπης, μόνο μια σκέψη, ένας στόχος, αμείλικτη εξόντωση 

των εχθρών μας, μία μόνο ευχαρίστηση, νίκη στον αγώνα μας. Από τους πολιτικούς θα θέλαμε 

να μας βοηθήσουν ενεργά και όχι με ευχολόγια γιατί και από εσάς έχουμε κουραστεί με την 

ευγενική σας γλώσσα που για σας είναι πρέπουσα αλλά για μας είναι κούφια, ξύλινη και χωρίς 

νόημα. Οι … παράγοντες, αυτοί που συμμετέχουν για να δώσουν και όχι για να πάρουν, 

σίγουρα έχουν αντιληφθεί ότι το ποδοσφαιρικό μεγαλείο υπάρχει μόνο μέσα στο μυαλό τους 

γιατί η μπάλα, το τόπι, έχει ταφεί κάτω από τόνους χαρτονομισμάτων € και βρώμικες ιδέες.  

Προτείνουμε στις Σέρρες, η λέξη podosfero, να μην ξαναγραφεί στα ελληνικά¨. Σας 

ευχαριστώ.  

κ. Ευαγγελίδου:  Να σβήσουμε δηλαδή τη λέξη ¨ποδόσφαιρο¨ από τις Σέρρες.  

κ. Χαλκίδης: Ακριβώς. Αυτό είναι το ψήφισμα, κ. Πρόεδρε σας το παραδίδουμε 

ευελπιστώντας να κάνετε ότι είναι δυνατόν να θωρακιστεί αυτή η ομάδα, να θωρακιστεί αυτή 

η πόλη. 

κ. Δήμαρχος: Δυστυχώς θα το πω για μια ακόμη φορά, ήμουν μάρτυρας του 

ποδοσφαιρικού αγώνα και συμφωνώ με το σύνολο του κειμένου. Το υιοθετούμε και θα 

πρότεινα κ. Πρόεδρε στο Σώμα να το υιοθετήσει και να υπογράψει ένα διαβιβαστικό εκ 

μέρους του Δήμου Σερρών αρμοδίως και εννοώ στον υπουργό Αθλητισμού τον κ. Ιωαννίδη, 

αλλά και στην ... που πιστεύω ότι είναι η εποπτεύουσα αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου, να 

λάβει γνώση ότι και εμείς μαζί με τον Πανσερραϊκό ενώνουμε τις φωνές μας ούτως ώστε να 

εκλείψει αυτή η αδικία η οποία παρατηρείται όχι μόνο αυτή την περίοδο αλλά και στα 

παρελθόντα χρόνια, διότι έλεγα χθες στο γήπεδο ότι αυτό που συμβαίνει, που είμαστε 

μάρτυρες όλοι μας, συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάποτε πρέπει όλοι μας να 

ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να γίνουμε ένα μέτωπο ούτως ώστε να αντιληφθούν οι αρμόδιοι 

ότι η υπομονή έχει τα όρια της και η αδικία έχει ξεπεράσει κάθε ανθρώπινο όριο. Πιστεύω ότι 

υιοθετούμε το ψήφισμα του Πανσερραϊκού, το συνυπογράφουμε και το στέλνουμε σαν Δήμος 

Σερρών στον υφυπουργό αθλητισμού και στην … 

κ. Αγγελίδης: Συμφωνούμε και εμείς με το ψήφισμα που καταθέτει η ΠΑΕ 

Πανσερραϊκός και επειδή όμως η διαιτησία του κ. Γερμανάκου προκάλεσε το κοινό αίσθημα 

των Σερραίων φιλάθλων και δημιούργησε συναισθήματα οργής και θυμού, θα προτείναμε,  

προκειμένου    να  σταλεί   ένα  πιο  δυνατό  μήνυμα  αγανάκτησης  από  τους 
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Σερραίους φιλάθλους προς τα κάτω, στο κείμενο αυτό, αν είναι δυνατόν, αν θέλετε, να 

συμπεριληφθεί και η πρόταση ότι το Δ.Σ. αποφασίζει να κηρύξει ανεπιθύμητο τον κ. 

Γερμανάκο στην πόλη των Σερρών. Στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αγανάκτησης των 

Σερραίων φιλάθλων προς τα κάτω. 

κ. Σίγκας: Κι εμείς συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Αγγελίδη, πιο δυνατό να είναι. 

Δηλαδή το ανεπιθύμητος στο νομό αυτός ο διαιτητής να μπει οπωσδήποτε.  

κ. Πρόεδρος:  Μόνο για την πόλη μπορούμε να πούμε.  

κ. Σαουλίδης: Πίστευα ότι στο Δ.Σ. θα αρχίσει μια συνεδρίαση με το να επαινέσουμε 

την προσπάθεια που κάνει ο Πανσερραϊκός. Τελικά βρεθήκαμε σε μια εξέλιξη η οποία είναι 

ιδιαίτερα αρνητική, και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι, αρκετά παιχνίδια, και το παιχνίδι της 

Αθήνας αλλά και το προηγούμενο της Λάρισας και κάποια άλλα παιχνίδια είχαν στοιχεία μη 

αντικειμενικότητας αλλά φοβάμαι ότι ξεχάσαμε την παλιά μας παρουσία στην παλιά πρώην 

εθνική που είχαμε παρόμοια φαινόμενα, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει κάποια 

στιγμή. Εμείς συμφωνούμε, σαφώς και πρέπει να βγει ένα ψήφισμα αυτόνομο, συμφωνούμε με 

αυτά που λέει το ψήφισμα του Πανσερραϊκού, να βγάλουμε ένα ψήφισμα σαν Δ.Σ. όπως και 

το Νομαρχιακό Συμβούλιο πρέπει να έχει ένα ψήφισμα, συγκεκριμένο σε κάποια 

χαρακτηριστικά, να στηριχτούμε στη βάση του ζητήματος και να δώσουμε το στίγμα τι 

θέλουμε εμείς και πως βλέπουμε τον αθλητισμό, ότι εμείς δεν θέλουμε διαφορετική 

μεταχείριση αλλά ίση μεταχείριση, και επειδή λόγω της δουλειάς μου αυτές τις μέρες 

παρακολούθησα κάποια πράγματα, είδα ότι το κύκλωμα είναι πάρα πολύ χοντρό και επειδή τα 

χρήματα είναι πάρα πολλά θα πάμε και σε άλλα πράγματα. Οπότε και σαν κοινωνία της πόλης, 

για να μην έχουμε ακόμη χειρότερες εξελίξεις, πρέπει με ένα ψήφισμα που να είναι και 

πολιτικό, να είναι και στην πολιτική ηγεσία του τόπου, και στον πρωθυπουργό και στα 

κόμματα ακόμη, που να λέει ότι ¨είναι καιρός με αφορμή αυτά τα γεγονότα¨, που πιστεύω ότι 

και άλλες ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα αλλά εμείς έχουμε το κραυγαλέο αυτό συμβάν αυτό 

το διάστημα αλλά δεν υπάρχει διαδικασία, όταν θα θιγεί κάποιος και είναι πραγματικά γκολ 

αυτά που βάζεις να ξαναγίνει το παιχνίδι, χάνεις εσύ τους βαθμούς και τιμωρείται απλά ο 

διαιτητής. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι θέμα προσώπου, είναι θέμα λειτουργίας και αυτό πρέπει 

να θίξουμε. Να θίξουμε αυτή τη λειτουργία και αυτόν τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται το 

πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι πρωτάθλημα που στηρίζει … τις ομάδες και δεν προάγει τον 

αθλητισμό. Πιστεύω ότι πρέπει να θίξουμε και τέτοια ζητήματα για να μπορέσουμε να έχουμε 

καλύτερη συνέχεια.  

κα Ευαγγελίδου: Εγώ κ. Πρόεδρε σοκαρίστηκα με την ¨αμείλικτη εξόντωση των 

εχθρών μας¨ και θα ήθελα μια διευκρίνιση πάνω σ’ αυτό. Θα ήθελα να σας πω μια σκέψη, το 

παιχνίδι που παίζεται πάνω σε βάρος των ομάδων της επαρχίας διαρκεί χρόνια και είναι άθλιο 

και είναι πολιτικό κατά την ταπεινή μου γνώμη, γι’ αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν 

πολιτικές κινήσεις και αν μη τι άλλο να φανεί και προς τα έξω ότι έχουμε δει τι γίνεται και ότι 

δεν είμαστε ανόητοι. Θα συμφωνήσω και με τον κ. Σαουλίδη ότι δεν είναι θέμα προσώπου, 

είναι θέμα ενός πολιτικού παιχνιδιού, όπως συμφωνώ και με τους προηγούμενους ότι ο πρώτος 

που πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά, και μέσα στα πλαίσια της κοσμιότητας πάντα, γιατί 

συμβολίζει και δέχθηκε να παίξει αυτό το άθλιο παιχνίδι σε βάρος μας το οποίο συμβαίνει 

συνεχόμενα. Όμως επειδή σαν φίλαθλος έχω ένα πρόβλημα με το γήπεδο σε όλη μου τη ζωή 

επειδή είμαι γυναίκα και ανήκω στις ασθενείς ομάδες, θέλω να πω ότι ό, τι και να συμβαίνει 

πρέπει οι κινήσεις να είναι πολιτικές, να είναι σ’ αυτούς που φταίνε και σε καμία περίπτωση οι 

φίλαθλοι των ομάδων μεταξύ τους να έχουν αντιπαράθεση. Τα λέω όλα αυτά προτού πω ότι το 

ψηφίζω 100%, γιατί φοβάμαι αυτόν που θα καταλάβει ότι εχθρός μας είναι ο φίλαθλος της 

άλλης ομάδας.  
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κ. Νυκτοπάτης:  Εν μέρει με κάλυψε η κ. Ευαγγελίδου, απλά θα ήθελα να εκφράσω 

μια απαισιοδοξία για την αποτελεσματικότητα. Θεωρώ ότι τα παιχνίδια παίζονται αλλού και 

ξέρετε πολύ καλά που. Λίγο το έχω ζήσει και αυτό. Θεωρώ ότι το χρήμα, η διαφθορά και ο 

τζόγος έχουν … και τα παιχνίδια παίζονται εκεί. … 

κ. Σαντοριναίος: Θα ήθελα το Δ.Σ. με την παρουσία σου να δεσμευτεί για την ιστορία 

και τον ιστορικό Πανσερραϊκό να φέρει ένα θέμα ξεχωριστό στο Δ.Σ. εκτός από το σημερινό 

ψήφισμα, το οποίο μας αφορά, αυτό το Δ.Σ. πρέπει να πάρει μια απόφαση για την ιστορία του 

Πανσερραϊκού, να έρθει ξεχωριστό θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Συμφωνεί το σύνολο των μελών να υιοθετηθεί το ψήφισμα. Ακούστηκε 

και μια άλλη πρόταση να ανακηρύξουμε τον συγκεκριμένο διαιτητή ανεπιθύμητο. Εγώ θα 

παρακαλούσα να μην φτάσουμε μέχρι αυτό το σημείο, όχι ότι δεν θα συμφωνούσα και εγώ, 

αλλά να μην προσωποποιήσουμε το θέμα. Η μεταχείριση του Πανσερραϊκού εκ μέρους των 

κρατούντων το ελληνικό ποδόσφαιρό εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι η ίδια. Δεν έχει 

αλλάξει, ας δούμε το αποτέλεσμα των κινήσεων μας αυτών, διότι ας μην ξεχνάμε ότι και η 

φήμη μας ως Σερραίοι είναι η φιλοτιμία και η φιλοξενία μας. Το ότι συμφωνούμε όχι μόνο να 

τιμωρηθεί ο κ. Γερμανάκος αλλά όπως γράφει και το ψήφισμα να διαγραφεί από τον κατάλογο 

των διαιτητών νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση και πιστεύω ότι θα βρει ανταπόκριση. Αν δεν 

βρει ανταπόκριση μπορούμε να επανέλθουμε και να είμαστε και πιο σκληροί και όχι στον κ. 

Γερμανάκο προσωπικά διότι και αυτός άνθρωπος είναι και τα λάθη επιτρέπονται, ένα – δύο, 

αλλά κατ’ εξακολούθηση λάθη τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα να εξοργίζουν το σύνολο των 

φιλάθλων και όχι μόνο, το σύνολο της Σερραϊκής κοινωνίας και αυτή η αδικία να είναι διάχυτη 

όσον αφορά την ομάδα μας, πιστεύω ότι δεν μπορεί να τραβήξει άλλο. Εκτός αυτού, το 

χτεσινό παιχνίδι, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το 

ποτήρι γι’ αυτό φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο και πολύ καλά έκανε το Δ.Σ. της ΠΑΕ 

Πανσερραϊκός να παραιτηθεί από τη θέση του τουλάχιστον μήπως συγκινηθούν οι ιθύνοντες 

του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ας υιοθετήσουμε το ψήφισμα για να ενώσουμε τη φωνή μας με 

τους διοικούντες της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, να το υιοθετήσουμε, να συμφωνήσουμε, για να γίνει 

η διαγραφή του συγκεκριμένου διαιτητή από τους πίνακες και νομίζω ότι σ’ αυτό το στάδιο 

είναι μια κίνηση, πρώτη, τουλάχιστον να δείξουμε τις προθέσεις του συνόλου της Σερραϊκής 

κοινωνίας. Δηλαδή της Δ.Α., της Ν.Α., … να σας υποσχεθώ ότι και σαν πρόεδρος της 

Τ.Ε.Δ.Κ. του συνόλου δηλαδή και βεβαίως με τους βουλευτές, δεν ξέρω αν έχετε απευθυνθεί, 

νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθείτε, νομίζω ότι και αυτοί θα πρέπει να πάρουν θέση γιατί είναι 

εκπρόσωποι μας στο κοινοβούλιο και να το απευθύνθουν σε έναν κυβερνητικό παράγοντα, 

στον υφυπουργό αθλητισμού ούτως ώστε να τον ενημερώσουν και αυτοί και να ταχθούν 

ενώπιον του όλοι και να του πουν ¨σταμάτα το …¨.  

κ. Παπαβασιλείου: κ. Δήμαρχε απευθύνομαι σε εσάς, είπατε προηγουμένως ότι δεν 

υιοθετείτε την πρόταση μας αυτή, να κηρυχθεί ο κύριος αυτός, ο κ. Γερμανάκος ανεπιθύμητος. 

Εμείς κάναμε μια πρόταση συγκεκριμένη και είπαμε ότι ο κ. Γερμανάκος θα πρέπει να 

χαρακτηριστεί, συμπληρώνοντας και το κείμενο της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, να είναι persona non 

grata, προσωποποιούμε την περίπτωση διότι αυτός ήταν ο ηθικός αυτουργός.  

κ. Πρόεδρος:  Με την ΑΕΚ ήταν άλλος.  

κ. Παπαβασιλείου: Είπατε να μην προσωποποιήσουμε. Εσείς με την πρόταση σας δεν 

προσωποποιείτε το γεγονός να διαγραφεί από τους καταλόγους των διαιτητών; Ποιοι είμαστε 

εμείς που θα διαγράψουμε τον κ. Γερμανάκο; Με ποιο δικαίωμα;  

κ. Δήμαρχος: Προτείνουμε.  
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κ. Παπαβασιλείου: Σε ποιον; Να διαγραφεί ο κ. Γερμανάκος; Υπάρχουν αρμόδιοι 

δικαστές, αθλητικοί δικαστές οι οποίοι θα εξετάσουν το θέμα. Και από ότι έχω υπόψη μου, η 

βαθμολογία για τον κ. Γερμανάκο και το … (αλλαγή πλευράς) … ούτως ώστε οι επόμενοι 

διαιτητές που θα έρχονται εδώ, να ξέρουν ότι στις Σέρρες, τα πράγματα έχουν σοβαρέψει και 

δεν είναι χαλαρά.  

κ. Αναστασιάδης: Υιοθετούμε το ψήφισμα και παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο να κάνουμε 

δικό μας ψήφισμα … 

κ. Σαμπάνης: Έχω τη γνώμη ότι η στάση των μεγάλων ομάδων, των λεγομένων, των 

Αθηνών και της Θεσσαλονίκης απέναντι στις επαρχιακές ομάδες που μια τέτοια είναι και η 

δική μας των Σερρών, θα είναι αυτή που είδαμε και προχτές. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω 

ότι σ’ αυτή τη φάση, η οποία δεν είναι εύκολη από εδώ και πέρα, χρειάζεται η ομάδα μας την 

στήριξη των φιλάθλων ακόμη περισσότερο έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές μας να βγάλουν 

φτερά στα πόδια τους και όταν τους αδικούν και τους ακυρώνουν ένα γκολ να έχουν τις 

δυνάμεις να βάλουν δύο και τρία. Νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε 

την απάντηση.  

κ. Δήμαρχος:  Πρώτα να δούμε το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης, δηλαδή το ότι 

συνυπογράφουμε όλοι, Δ.Σ., Ν.Σ., ΤΕΔΚ κ.λπ. και θα έχουμε τότε τα περιθώρια να 

επανέλθουμε αν δεν εισακουστούμε. Αυτό το νόημα είχε η τοποθέτηση μου. Η διαγραφή δεν 

είναι δική μας δουλειά, προτείνουμε τέτοιου είδους αδικία να μην επαναληφθεί και εμμέσως 

πλην σαφώς ότι αυτός ο διαιτητής ενήργησε εις βάρος της ομάδας μας και γι’ αυτό 

προτείνουμε τη διαγραφή του από … Τώρα αν δεν βρούμε ανταπόκριση, εδώ είμαστε, θα 

επανέλθουμε και θα είμαστε πιο σκληροί, εγώ έχω να προτείνω πιο σκληρά πράγματα από 

αυτά που είπατε.  

Εκπρόσωπος Πανσερραϊκού: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μας 

δεχθήκατε σήμερα, θεωρούμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μικρόπολη της κοινωνίας μας, απλά 

εδώ βιώνουμε αυτό που βιώνουμε και στην καθημερινή μας ζωή, την αδικία της Αθήνας σε 

βάρος της επαρχίας. Ευχαριστούμε που είσαστε στο πλευρό μας, αυτό μας δίνει κουράγιο να 

συνεχίσουμε ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Περιμέναμε να βρούμε άλλα πράγματα μετά από 16 

χρόνια που λείπαμε από την Α’ Εθνική και βρίσκουμε χειρότερη εικόνα από ότι ίσχυε προ 

20ετίας. Για να μην αναφερθώ σε παράγκες κ.λπ. που έχουν ταλαιπωρήσει το ελληνικό 

ποδόσφαιρο. Δυστυχώς και ίσως τα πράγματα είναι χειρότερα. Μόνο ως μια γροθιά η τοπική 

κοινωνία, μπορούμε ίσως να αναχαιτίσουμε αυτό που βλέπουμε, έχουμε άλλες 20 αγωνιστικές, 

από εμάς, από τον προπονητή που μεταφέρω τα λόγια του, από τον πρόεδρο μας, από τους 

ποδοσφαιριστές, δίνεται η υπόσχεση ότι θα πεθάνουν μέσα στο γήπεδο για να δώσουν στον 

Σερραίο αυτό που μπορούμε και αυτό που δικαιούμαστε. Απλά ελπίζουμε κάποιοι να μην μας 

πάρουν την μπουκιά από το στόμα. Να μην μας ξαναδικήσουν. Ήδη έχουν φύγει επιστολές για 

το γραφείο του Πρωθυπουργού, θα φτάσουμε όπου είναι δυνατόν, σας θέλουμε συνοδοιπόρους 

σ’ αυτή τη προσπάθεια και θα παρακαλέσω και ένα τελευταίο, ότι είναι να γίνει να γίνει 

γρήγορα, οι επιστολές να φύγουν γρήγορα, και να είστε σίγουροι ότι όλα λαμβάνονται υπόψη, 

κανείς από αυτούς τους κυρίους που κρύβονται στις ποντικοφωλιές δεν θέλει τα φώτα της 

δημοσιότητας, θέλουν αυτά τα πράγματα να τα αφήνουμε στο ντούκου, δεν θα τα αφήσουμε 

έτσι, γιατί για εμάς το πρωτάθλημα τρέχει, έχουμε πολύ κρίσιμα παιχνίδια στη συνέχεια και 

παρακαλούμε για πολύ γρήγορες ενέργειες. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά που 

σύσσωμοι είστε στο πλευρό μας. 

κ. Πρόεδρος:  Να μεταφέρετε στον πρόεδρο της ΠΑΕ Πανσερραϊκός αλλά κυρίως 

στους απλούς φιλάθλους την αγωνία και τη συμπαράσταση και ένα μήνυμα αισιοδοξίας.  
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Πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο κ. Σαντοριναίος έδωσε το μήνυμα, ότι πρέπει να 

γίνει ξεχωριστή συνεδρίαση για τον Πανσερραϊκό, για την ιστορία του και εγώ προσθέτω και 

για το μέλλον τους και ο Δήμαρχος έχει να καταθέσει πολλά σε εκείνη την συνεδρίαση.  

κ. Παπαδόπουλος: Το κείμενο να είναι δικό μας, να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. 

Συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Αναστασιάδη.  

κ. Δήμαρχος:  Επειδή αύριο πρέπει να φύγει, ελάτε δυο τρεις από όλες τις πλευρές να 

συντάξουμε το κείμενο.  

κ. Παπαδόπουλος: Αν το κείμενο δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν εντοπίζει 

πολιτικά το θέμα θα …  

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε αρκετά θέματα προ ημερησίας, ένα θέμα αφορά την προμήθεια 

ειδών ατομικής προστασίας υπαλλήλων του Δήμου Σερρών έτους 2008. 

Ένα άλλο θέμα αφορά την εξόφληση του 6ου πινακίου αμοιβής της μελέτης πράξης 

Εφαρμογής οικονομικής μελέτης Α. Καμενίκια – Ιμαρέτ.  

Ένα θέμα αφορά την μετακίνηση εκτός έδρας αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών στην 

πόλη της Γαλλίας, ο σύλλογος ελληνογαλλικής φιλίας, το Επιμελητήριο και η Νομαρχία, 5-

7/12 θα πάνε ένα τριήμερο στην Fosses όπου αυτό το 3ήμερο πραγματοποιείται η 

Χριστουγεννιάτικη αγορά. Μπορείτε να συμπληρώσετε την αποστολή. Εμείς έχουμε έναν 

επιπλέον λόγο γιατί είμαστε αδελφοποιημένοι με την Fosses.  

Ένα άλλο θέμα αφορά την συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου σε … συμπόσιο με 

θέμα: ¨Η Ενημέρωση Προϋπόθεση για την Αποτελεσματική Προστασία από Φυσικές 

Καταστροφές¨.  

Ένα θέμα αφορά τη διατύπωση αιτήματος του Δ.Σ. για την παραχώρηση δωρεάν 

ακινήτου προς χρήση του αύλειου χώρου του 12ου Νηπιαγωγείου. Το ζητούμε από την ΚΕΔ να 

μας το παραχωρήσει μέχρι την περίοδο που θα λειτουργεί αυτό το Νηπιαγωγείο, διότι ήταν 

τόπος απορριμμάτων και τον κάνατε κ. Μωυσιάδη παιδική χαρά, τον κλείσανε και τον 

χρησιμοποιούν τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Μας έκαναν έγγραφο που μας το ζητάν πίσω και 

εμείς απαντάμε σύμφωνα με το 200, μπορούμε να το αναζητήσουμε από απόφαση του 

συμβουλίου μας.  

Επίσης ένα άλλο θέμα ¨Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των 

έργων προσαρμογής της λειτουργίας των Δ.Ε.¨, ήρθε το μεσημέρι, μας ζητούν τρία μέλη 

τακτικά και τρία αναπληρωματικά, ο κ. Σωτηριάδης, εγώ και ο κ. Σαουλίδης.  

Ο κ. Σωτηριάδης έχει να θέσει ένα θέμα στο Σώμα προ ημερήσιας διάταξης. 

κ. Σωτηριάδης: Κύριοι συνάδελφοι ζητώ την αλλαγή της απόφασης 957/31-10-2008 

με θέμα ¨Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης Προσθήκη καθ’ ύψος και 

ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου των Σερρών¨, θα πρέπει μέσα να 

μην υπάρχει αναφορά σε σχέση με το δάνειο, γιατί η απόφαση που είχαμε πάρει λέει σε 

υποκατάσταση δανείου. Επειδή το δάνειο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, ενδεχομένως αυτά τα 

χρήματα να μας ζητηθούν κάποια στιγμή πίσω. Άλλωστε δεν αναφέρεται σε καμία απόφαση, 

γιατί έχω δύο αποφάσεις του Υπ. Πολιτισμού και μία Οικονομικών, δεν γίνεται αναφορά 

καμία. Η απόφαση λοιπόν που θα πάρουμε είναι ότι αποδεχόμαστε την χρηματοδότηση από το 

Πρόγραμμα ¨Πολιτισμός¨, θα αναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό, θα βάλουμε στο σκέλος 

των εσόδων με ένδειξη χρηματοδότηση για κάλυψη δαπάνης κ.λπ. του Δήμου, εγγράφεται η 

πίστωση, μεταφέρεται στο αποθεματικό και μπαίνει στον κωδικό αριθμό των εξόδων του 

συγκεκριμένου έργου. 

κ. Αγγελίδης: Επειδή την Παρασκευή έχουμε Δ.Σ., αν γίνεται να το περάσουμε στο 

άλλο συμβούλιο. Υπάρχει ημερομηνία δεσμευτική; 

κ. Δήμαρχος: Μέχρι 31/12 πρέπει να ολοκληρωθεί. Πήραμε μια παράταση.  
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κ. Πρόεδρος:  Ομόφωνη είναι η απόφαση λοιπόν. Καταγράφεται η άποψη της 

Δημοτικής Πρωτοβουλίας ότι ήθελε το θέμα να συζητηθεί στο επόμενο συμβούλιο.  

Κ. Αγγελίδη είπατε ότι είχατε να θέσετε κάτι.  

κ. Αγγελίδης: Στο προηγούμενο Δ.Σ. είχαμε θέσει κάποιο ερώτημα σχετικά με την 

υπόθεση της κ. Δαλαβέρα, υπάλληλο του Κ.Π.Α. Υποσχεθήκατε ότι θα διερευνήσετε το θέμα, 

θα το δείτε και θα μας ενημερώσετε.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν υποσχεθήκαμε.  

κ. Αγγελίδης: Εντάξει, είπατε ότι θα το δείτε.  

κ. Πρόεδρος:  Όχι θα το δούμε, ότι ο Δήμαρχος … 

κ. Αγγελίδης: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι αυτή η ουσία. Θέλουμε να μας ενημερώσετε 

σχετικά με το θέμα αυτό, ποια είναι η εξέλιξη του θέματος αυτού, βάσει του άρθρου 47  του 

κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Το 48 είναι.  

κ. Αγγελίδης: Το 48 είναι επερώτηση, εγώ κάνω ερώτηση άρα το 47. Τώρα θέτω βάσει 

του 47 ερώτηση.  

κ. Δάγκος: Επειδή ήρθε από την πλευρά της αντιπολίτευσης ένα θέμα που αφορά την 

τύχη υπαλλήλου Δ.Ε., θεωρώ ότι η ερώτηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης έπρεπε να 

γίνει στο Δ.Σ. της Δ.Ε. και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι 

εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα απολογηθούμε και θα απαντήσουμε για τα γεγονότα που έχουν 

γίνει στην Δ.Ε. Έπρεπε να θέσετε την ερώτηση στην Δ.Ε.  

κ. Αγγελίδης: Ξέρετε πολύ καλά, αν έχετε τον κανονισμό λειτουργίας, ερωτήσεις ή 

επερωτήσεις μπορεί να τίθενται για όλα τα ζητήματα, Ν.Π., Δ.Ε. Αν δεν θέλετε να απαντήσετε 

είναι άλλο θέμα. Εμείς ρωτάμε ποια είναι η εξέλιξη του θέματος αυτού.  

κ. Δήμαρχος: Δεν υποβαθμίζω την ιδιότητα μου αλλά δεν υποβαθμίζω και το Δ.Σ. με 

το να ασχολούμαι για το αν κάποιος υπάλληλος έκανε έτσι και αν η διευθύντρια της Δ.Ε. την 

κάλεσε ή δεν την κάλεσε. Αυτά είναι διοικητικής φύσεως θέματα και εγώ δεν έχω και τον 

χρόνο βασικά … Τώρα τι έκανε το Δ/κό Συμβούλιο της Δ.Ε., πιστεύω ότι ασχολήθηκε με το 

θέμα.  

κ. Αγγελίδης: Θέλουμε να μας πείτε τι έγινε, ποια είναι η εξέλιξη της υπόθεσης.  

κα Ευαγγελίδου: Στο τελευταίο Δ/κό Συμβούλιο που έγινε στο Ν.Π. αποφασίσαμε 

κατόπιν δικής μου πρότασης, επειδή δεχόμαστε πιέσεις από πολλές πλευρές, δικαιολογημένες 

πιέσεις σε κάθε περίπτωση, ότι θα προχωρήσουμε σύμφωνα με τη γνωμοδότηση που θα μας 

δώσει ο δικηγόρος του Ν.Π. ο οποίος και διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Ν.Π. και είναι ο 

δικηγόρος που υπάρχει σ’ αυτή τη θέση από τη θητεία του κ. Μωυσιάδη, δεν αλλάχτηκε άρα 

δεν μπορεί να πει κανένας ότι εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα. Ο δικηγόρος 

πραγματικά απάντησε επί του θέματος, και εγώ το μόνο που θα πω αυτή τη στιγμή, και θα 

παρακαλούσα τα υπόλοιπα να τα πούμε στο διοικητικό, στο τελευταίο διοικητικό οφείλω να 

πω ότι είχαμε μια πολύ καλή και πολιτισμένη συνεργασία που τον τελευταίο καιρό είχαμε 

ξεχάσει πως είναι, όμως νομίζω ότι συνεννοηθήκαμε καλά, οπότε θα μιλήσουμε για το θέμα 

περισσότερο μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο του Ν.Π. όπως και οφείλουμε. Μπορώ όμως να 

διαβεβαιώσω τους πάντες ότι όπως απεφάνθη ο κ. Αλευράς, οι διαδικασίες όπως έγιναν ήταν 

νομότυπες, δεν υπήρχε κανένα νομικό κώλυμα, εγώ κινήθηκα ακριβώς όπως μου πρότεινε και 

μου σύστησε να κινηθώ ο κ. Αλευράς και επίσης το Ν.Π. όπως είπα από την πρώτη στιγμή αν 

με σκοπιμότητα δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τους εργαζομένους του από άλλες πλευρές, 

γιατί έχω την αίσθηση ότι κάποια πλευρά θέλει να μας βάλει να είμαστε σε αντιπαράθεση με 

εργαζομένους ενώ από τη δική μας τη πλευρά δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση, έχει λύσει άμεση, 

που τακτοποιεί και φέρει λύση στο πρόβλημα της υπαλλήλου. Δεν θα πω τίποτα περισσότερα.  
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κ. Αγγελίδης: Ποια λύση; 

κα Ευαγγελίδου: Θα μιλήσουμε μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο. Η λύση είναι αυτή που 

είπαμε από την πρώτη στιγμή και είναι από πολλές πλευρές. Όλα όσα βγήκατε και είπατε 

δημόσια, μιλούσατε για χρόνους όπως δύο μήνες, τρεις μήνες, πράγματα που πάρθηκαν μετά 

από το τραπέζι γιατί είναι προφανές ότι τα διαστήματα αυτά είναι πάρα πολύ σύντομα. Όλες οι 

διαδικασίες αυτή τη στιγμή είναι στην εξέλιξη τους. Δεν προλαβαίνει μέσα σε 2-3 μήνες να 

γίνει τίποτα. Η λύση υπάρχει και θα μιλήσουμε στον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εσείς 

εκπροσωπείτε κάποιον επίσημα;  

κ. Αγγελίδης: Εκπροσωπούμε όλους τους υπαλλήλους και όλο το Σερραϊκό λαό. 

κα Ευαγγελίδου: Όλους τους υπαλλήλους τους εκπροσωπείτε όταν ακολουθείτε τους 

νόμους, γιατί διαφορετικά κάποιους υπαλλήλους τους παραγκωνίζετε και κάποιους τους 

προωθείτε, εγώ έτσι καταλαβαίνω, ενώ ο νόμος καλύπτει το σύνολο των υπαλλήλων και εγώ 

θα προχωράω ανάλογα με το νόμο και πολιτική βούληση … 

κ. Αγγελίδης: Να μας πείτε ποιους παραγκωνίζω. 

κα Ευαγγελίδου: Διαπράξατε μια αδικία χρόνων και φωνάξατε εμένα να βγάλω τα 

κάστανα από τη φωτιά. Μέσα σε ένα μήνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, αλλά θα γίνει με μια 

σωστή διαδικασία σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα.  

κ. Αγγελίδης: Δεν δίνετε απάντηση επί της ουσίας του θέματος. Η ουσία του θέματος 

γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι. Μια υπάλληλος του ΚΠΑ κατέθεσε τον φάκελο της, νόμιμα 

σε όλα για να πάει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να κριθεί ή όχι από το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ως Μαγείρισσα και ο φάκελος της δεν έφτασε ποτέ στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο για να κριθεί. Υπάρχει μια κατάφωρη αδικία εις βάρος αυτής της υπαλλήλου και 

για την αδικία αυτή, την αποκλειστική ευθύνη την έχει το ΚΠΑ. Κάποιος πρέπει να φταίει που 

δεν έφτασε ο φάκελος της υπαλλήλου αυτής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, και σας είπαμε 

προκειμένου να ερευνήσετε, εκτός αν δεν θέλετε που έτσι φαίνεται, ποιος φταίει που δεν 

έφτασε ο φάκελος της υπαλλήλου αυτής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, σας προτείναμε να 

κάνετε αυτό που λέει ο Κ.Δ.Κ., αυτό που λέει ο νόμος, μια ένορκη διοικητική εξέταση. Δεν 

κάνατε τίποτα για να δώσετε δικαιοσύνη σ’ αυτή την αδικία που διεπράχθη εις βάρος αυτής 

της υπαλλήλου, από κάποιους διεπράχθη, δεν ξέρω, αλλά θα μπορούσατε να το διερευνήσετε 

μέσω μιας ένορκης διοικητικής εξέτασης και να αποδώσετε ευθύνες. Υπάρχει μια αδικία, 

κάποιοι ευθύνονται και δεν θέλετε, ούτε την αδικία να αποκαταστήσετε ούτε ευθύνες να 

αποδώσετε. Αντιθέτως, αδιαφορείτε και θέλετε να συγκαλείψετε ευθύνες και να καταπατήσετε 

την αδικία αυτή που γίνεται. Ακούστηκε με ποιο δικαίωμα εκπροσωπούμε κάποιους.  

κα Ευαγγελίδου: Εκπροσωπείτε συγκεκριμένους υπαλλήλους;  

κ. Αγγελίδης: Κοιτάξτε αυταρχισμός. Λέμε εδώ στο δημοτικό συμβούλιο, στην 

αντιπολίτευση … 

κα Ευαγγελίδου: Καλά δεν ντρέπεστε; 

κ. Αγγελίδης: Εγώ να ντρέπομαι; Εσείς δεν πρέπει να ντρέπεστε; 

κα Ευαγγελίδου:  Με ομόφωνη απόφαση σας μεταφέρατε παράνομα 30 νήπια, 

αναγκάσατε μια γυναίκα να μαγειρεύει και έρχεστε αυτή τη στιγμή μετά από 4 χρόνια και λέτε 

να αποκαταστήσω εγώ την αδικία που κάνατε εσείς; Δεν μπορούσατε τότε να τροποποιήσετε 

τον κανονισμό; Γίναν δύο μετατάξεις στις οποίες δεν είπατε τίποτα και τώρα τα θυμηθήκατε; 

κ. Αγγελίδου: Αυτή η αντίδραση σας, δεν περνάνε σε εμένα αυτά, ακολουθείτε σε 

όλους αυτή τη τακτική, προσπαθείτε με τις φωνές σας και τις ασυναρτησίες σας να μην … 

κα Ευαγγελίδου: Ασυναρτησίες λέτε εσείς.  
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κ. Αγγελίδης: Αυτές οι τακτικές στην Αθήνα, όχι στις Σέρρες. Θέλω να με αφήσετε να 

ολοκληρώσω. Υπάρχει Δήμαρχος … δεν τολμάει πάντως. 

κ. Πρόεδρος:  Είναι δουλειά του Δημάρχου να ασχολείται με το Ν.Π.; Εκπροσωπείται 

το Ν.Π. Εκπρόσωποι είστε; 3 εκ. προϋπολογισμό δίνατε στο ΝΠ. ΚΠΑ με τιμές που 

ενσωματώνατε, αυτό είναι το κύρος …; Πήγα εγώ στο Ν.Π. ΚΠΑ, είδα στοργή στα βρέφη, 

συμπάθεια, καλή μεταχείριση … 

κ. Αγγελίδης: Να ολοκληρώσω; Εσύ πρέπει να τηρείς τη διαδικασία και όχι να βάζεις 

φωνές. Εσύ ρίχνεις λάδι στη φωτιά και λειτουργείς σαν χωροφύλακας της παράταξης σου.  

κα Ευαγγελίδου: Εσείς. Στον πληθυντικό θα μιλάτε. Είστε πολιτικό πρόσωπο. 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ είμαι υπερήφανος που ήμουν οπαδός του Α. Παπανδρέου, μας 

απάλλαξε από την χωροφυλακίστικη αντίληψη της δεξιάς … και το οποίο καταδίκαζε τους 

ανθρώπους.  

κ. Γαλάνης: Ωραίες οι ιδεολογικές αναλύσεις αλλά εδώ πραγματικά χάνεται η ουσία.  

κ. Πρόεδρος:  Ποια ουσία κ. Γαλάνη; Είναι ντροπή 3 εκ. προϋπολογισμού που 

ψηφίσαμε …  

κ. Σωτηριάδης: Άσ’ τους κ. Πρόεδρε, εμείς θα τους προστατέψουμε; 

κ. Πρόεδρος:  Εμένα κ. Σωτηριάδη με ενδιαφέρει το κύρος του Δ.Σ., στην ουσία και 

όχι στην παρουσία και στην … 

κ. Σωτηριάδης: Όλοι κρινόμαστε σ’ αυτόν τον τόπο κ. Πρόεδρε.  

κ. Γαλάνης: κ. Αντιδήμαρχε με διακόψατε.  

κ. Σωτηριάδης: Εσύ διέκοψες τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και σε διέκοψα εγώ; 

κ. Γαλάνης:  Αυτές τις κινήσεις να τις αφήσετε καλύτερα.  

κ. Σωτηριάδης: Υποδείξεις αλλού.  

κ. Γαλάνης: Μα σας κάνουμε μια ερώτηση και δεν παίρνουμε απάντηση. Μια 

ερώτηση για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συμπολίτης μας, δεν έχει σημασία αν είναι 

δημοτικός υπάλληλος ή όχι, θέλουμε μια απάντηση. Και τολμάει η κ. Ευαγγελίδου και λέει ότι 

¨Δεν θα βγάλω εγώ τα κάστανα από τη φωτιά¨ και για να περάσει στην αντεπίθεση και να μας 

ρίξει εμάς λάσπη …  

κα Ευαγγελίδου: Αυτό είναι που καταλάβατε εσείς. Δεν θα σας αφήσω να λέτε για 

μένα ότι καταλαβαίνετε.  

κ. Γαλάνης:  Λέει ότι παραγκωνίζουμε εμείς υπαλλήλους και τους διαχωρίζουμε. Αν 

είναι δυνατόν!  

κα Ευαγγελίδου: Σαφέστατα τους διαχωρίζετε.  

κ. Γαλάνης: Ποια είναι η λύση που δίνετε; 

κ. Πρόεδρος:  Οι λέξεις δεν γράφονται. Το ασυναρτησίες και αυτά. Τα περί Αθηνών 

και Σερρών. Να μετακληθούν. 

κα Ευαγγελίδου: Όχι, όχι εγώ θέλω να μπουν, θέλω να γραφτούν.   

κ. Αγγελίδης: Εγώ δεν παίρνουν λέξη από αυτά που είπα πίσω, αλλά ειλικρινά δεν 

μπορώ να καταλάβω, όποτε καταθέτουμε απόψεις που δεν σας αρέσουν αλλά ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια, αδικήθηκε μια υπάλληλος, υπάρχουν ευθύνες, δεν 

κάνετε τίποτα για να αποκαταστήσετε ούτε την αδικία ούτε … θα μ’ αφήσετε να ολοκληρώσω; 

Με τις αμπελοφιλοσοφίες σας έχουμε συνηθίσει κ. Πρόεδρε … 

κ. Πρόεδρος:  Να τελειώνουμε κ. Αγγελίδη, η … αγωγή του καθενός είναι απόρροια 

του θυμού του και παρελκόμενο της ιδεολογίας του.  

κ. Αγγελίδης: Σας το λέω ευθέως. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει.  

κ. Πρόεδρος:  Από το μηδέν ξεκίνησες και στο μηδέν θα καταλήξεις. 
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κ. Αγγελίδης: Μ’ αυτά που λέτε δείχνετε τον πανικό σας και τον φόβο σας και από 

αυτό που φοβόσαστε δεν θα γλιτώσετε. Σε δυο χρόνια θα φανεί.  

Υπάρχει μια αδικία σε βάρος μιας υπαλλήλου, υπάρχουν ευθύνες και δεν κάνετε 

τίποτα, ούτε την αδικία να αποκαταστήσετε ούτε ευθύνες να αποδώσετε. Απάντηση δεν δίνετε 

και ενώ έχετε άδικο επιτίθεστε από πάνω και βρίζετε … 

κα Ευαγγελίδου: Βρίζουμε; Εγώ; 

κ. Αγγελίδης:   Μια στιγμή, επιτίθεστε από πάνω, έχετε άδικο και επιτίθεστε, αυτό αν 

μη τι άλλο δείχνει θράσος και αμετροέπεια ενώ θα έπρεπε να ζητήσετε συγγνώμη για την 

αδικία που κάνατε στην υπάλληλο αυτή.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ έχω να επισημάνω το εξής, ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα 

το ΚΠΑ δέχεται ένα ξίφος, ένα δόρυ, προς τι;  

κ. Αγγελίδης: Απαντήστε επί της ουσίας, δεν απαντάτε επί της ουσίας, συγκαλύπτετε 

τις αδικίες και τις ευθύνες.  

κα Ευαγγελίδου:  Έχω να σας πω αδικίες πάρα πολλές σ’ αυτό το λίγο διάστημα που 

είμαι στα κοινά. Μια αδικία που ήθελα να την πω δημόσια μιας και μου δίνετε η δυνατότητα 

είναι ότι το σχολείο 2ης ευκαιρίας, δεν αναγνωρίζετε και αυτό είναι φοβερή αδικία που 

συμβαίνει σε ανθρώπους ενώ πηγαίνουν στο σχολείο 2ης ευκαιρίας μετά δεν παίρνουν μόρια 

και είναι αδικία αυτό που δέχονται οι πολίτες. Δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους και 

αναγνωρίζεται μόνο η προϋπηρεσία μετά την κατοχή του τίτλου σπουδών. Αυτό είναι μια 

τεράστια αδικία. 

κ. Αγγελίδης:  Ναι αλλά είστε εκτός θέματος. Στην συγκεκριμένη ερώτηση που σας 

θέσαμε απαντήστε.  

κα Ευαγγελίδου: Το 2004, επικαλούμαι λίγο τη νοημοσύνη σας, τα έχω πει δεκάδες 

φορές αυτά τα πράγματα και ειλικρινά στενοχωριέμαι γιατί φαίνεται ότι στο Δ/κό Συμβούλιο ο 

κ. Αγγελίδης δεν έχει εμπιστοσύνη στους συμβούλους που βρίσκονται μέσα, άρα θέλει να τα 

ακούει και ο ίδιος, το 2004 έκλεισε το Ορφανοτροφείο, τότε λοιπόν 30 νήπια μεταφέρθηκαν 

παράνομα σε έναν σταθμό του οποίου η δυναμικότητα είχε κριθεί και είχε χτιστεί για να 

στεγάζει 50 νήπια, στα 50 νήπια λοιπόν ο οργανισμός περιλάμβανε μια μαγείρισσα και δυο 

καθαρίστριες. Όταν μετέφεραν … 

κ. Παπαβασιλείου: Είναι εκτός θέματος.  

κ. Πρόεδρος:  Εφόσον τοποθετείται η συνάδελφος είναι δικιά της υποχρέωση. 

κ. Παπαβασιλείου:  Μπορεί να λέει ο καθένας ότι θέλει; 

κα Ευαγγελίδου: Θα απαντήσω εγώ όπως κρίνω εγώ ότι πρέπει να απαντήσω. Θέλω 

να καταλάβετε πως έχει δημιουργηθεί το όλο θέμα. Αυτός ο σταθμός ήταν για να στεγάσει 50 

νήπια, μια μαγείρισσα και δυο καθαρίστριες. Όταν λοιπόν με ομόφωνη απόφαση της τότε Δ.Α. 

στο Δ/κό του Ν.Π., όπου υπήρχε εκπρόσωπος του κ. Αγγελίδη ήταν πάλι η κ. Μπιτζίδου, 

ομόφωνα μετέφεραν τα 30 νήπια σε έναν σταθμό ο οποίος είχε στηθεί για να φιλοξενεί 50 και 

η δυναμικότητα ανέβηκε στα 80, σήμερα έχει 90. Τότε λοιπόν θα μπορούσαν να είχαν κάνει 

μια κίνηση απλή που θα έλυνε όλες τις αδικίες, εγώ τουλάχιστον αυτό θα έκανα αν ήμουν στην 

θέση τους, θα τροποποιούσα τον κανονισμό και από τη στιγμή που αυξάνεται η δυναμικότητα 

θα προέβλεπα μια ακόμα μαγείρισσα γιατί είναι πολύ φυσικό 90 νήπια να μην είναι δυνατόν 

να εξυπηρετηθούν από μία μαγείρισσα. Αντ’ αυτού πήγαν στη γυναίκα αυτή η οποία όντως 

έχει … τα έχω πει όλα αυτά δεκάδες φορές και τα έχω πει και στο Δ/κό Συμβούλιο, πήγαν στη 

γυναίκα αυτή, της είπαν προφορικώς ¨θα εκτελείς χρέη μαγείρισσας δίπλα σε μαγείρισσα που 

έχει οργανική θέση;¨, είπε η γυναίκα ναι ελπίζοντας ότι θα την κάλυπταν, το 2005 και το 2006 

έγιναν δύο μετατάξεις, κανένας δεν την θυμήθηκε να την τακτοποιήσει, τακτοποιήθηκαν 

άτομα τα  οποία είχαν  πολύ λιγότερα  χρόνια  μέσα στο Ν. Π. θητείας, τότε κανείς δεν 

θεωρούσε  
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ότι είναι αδικία, και φτάνουμε σήμερα να έχει κάνει μια αίτηση, η αίτηση να έχει απαντηθεί 

μαζί με της άλλης κυρίας, δεν λέω ονόματα γιατί αρκετά τις έχετε διασύρει τις γυναίκες και 

είναι πολύ μεγάλο κρίμα, μαζί με της άλλης κυρίας απαντήθησαν και μπήκαν στο αρχείο, όταν 

καμία κίνηση δεν είχε γίνει με τον παιδικό, ο κ. Αλευράς μελέτησε πάρα πολύ καλά την 

υπόθεση να δει αν υπήρχε από τη δική μας την πλευρά κάποια παρατυπία και να δει αν όποια 

κίνηση της κυρίας αυτής νομική θα έστεκε και είπε ότι δεν έστεκε καμία γιατί απαντημένη 

αίτηση που έχει μπει στο αρχείο δεν έχει αναδρομική ισχύ και όταν έγινε η αίτηση και όταν 

ξεκίνησε να καλύπτεται ο παιδικός αυτός η γυναίκα για προσωπικούς της λόγους έλειπε από 

την υπηρεσία.  

Εγώ λοιπόν τι είπα από την πρώτη στιγμή, πριν δημιουργηθεί όλη αυτή η 

αντιπαράθεση, ότι από τη στιγμή που η αντιπαράθεση αυτή είναι προσωπική, δεν έχουμε 

δηλαδή κάτι με την άλλη κυρία, δεν θέλουμε δηλαδή να εξαφανίσουμε την άλλη κυρία που 

έχει 11 εγγόνια, θέλουμε και οι δύο άνθρωποι να είναι ευτυχείς, τροποποιούμε λοιπόν τον 

κανονισμό και προβλέπουμε μια ακόμη θέση μαγείρισσας στον συγκεκριμένο παιδικό σταθμό 

και υπάρχει η πολιτική βούληση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει ο κόσμος να 

το καταλάβει ότι τα θέματα μετάθεσης είναι καθαρά θέματα πολιτικής βούλησης. Και η οποία 

δεν μπορείτε να θεωρείτε και να είναι δεδομένη, πρέπει να εκτιμάται ότι υπάρχει. Το ότι 

αναγνωρίζεται διότι εγώ δεν ζήτησα από κανέναν υπάλληλο να δουλέψει παραπάνω, αυτή τη 

στιγμή πληρώνω την αγανάκτηση του υπαλλήλου που τον βάλανε να δουλέψει παραπάνω οι 

ίδιοι που βγαίνουν σήμερα και με κατηγορούν. Ο απλός τρόπος για να λυθεί είναι αυτός, και 

αν δεν το κάναμε ήδη και δεν πήραμε απόφαση Δ/κού είναι γιατί η απόφαση συνένωσης με 

την ΔΕΠΣ και η τροποποίηση αυτή έτσι και αλλιώς θα γίνει μέχρι 31/12, μέσα σε αυτή λοιπόν 

την τροποποίηση που ετοιμάζεται του οργανισμού του Ν.Π. για να δεχθεί τους υπαλλήλους 

της ΔΕΠΣ υπάρχει και αυτή η επιπλέον θέση μαγείρισσας και μάλιστα προβλέψαμε δύο και 

όχι μία … (αλλαγή κασέτας) … δεν έχει εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι αυτό είπα.  

κα Μπιτζίδου: Αναφέρθηκε η κ. Ευαγγελίδου στο όνομα μου ενώ είμαι πλήρης 

γνώστης του τι εξελίσσεται μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο δεν έχω λάβει το λόγο γιατί … 

κ. Πρόεδρος:  Να σας πω κάτι κ. Μπιτζίδου, ο κ. Αγγελίδης μου ζήτησε το λόγο για το 

47, που είναι ερωτών και ερωτώμενος, τώρα έγινε λίγο αχταρμάς ως συνήθως. Δυο λεπτά κ. 

Μπιτζίδου για το προσωπικό που λέτε ότι σας έθιξε η κ. Ευαγγελίδου.  

κα Μπιτζίδου: Εμείς ζητήσαμε μια συγκεκριμένη απάντηση … 

κ. Πρόεδρος:  Το προσωπικό αυτό είναι;  

κα Μπιτζίδου: Μετά από την επερώτηση το ξαναθέσαμε το θέμα γιατί θέλαμε την 

συγκεκριμένη απάντηση στην επερώτηση που κάναμε. Η οποία έλεγε ότι μπορούσατε να 

στείλετε τους δύο φακέλους … 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό είναι το προσωπικό θέμα κ. Μπιτζίδου;  

κα Μπιτζίδου: Θα μπορούσα τελικά να ολοκληρώσω και να σας πω τι έγινε τελικά 

στο Δ/κό Συμβούλιο, να σας ενημερώσω τελικά ποια είναι η παρούσα κατάσταση; Εμείς 

κάναμε την εξής πρόταση και την καταθέσαμε στο Δ.Σ. αλλά και στο Δ/κό συμβούλιο. 

Ειλικρινά κρατήσαμε την ψυχραιμία μας να μην ανεβάσουμε τους τόνους, η πρόταση ήταν να 

σταλθούν οι δύο φάκελοι της μαγείρισσας οι οποίοι ήταν της κυρίας της οποίας προσελήφθηκε 

και της κυρίας της οποίας αδικήθηκε ξανά στο Υπηρεσιακό για να κριθεί και η κ. Ευαγγελίδου 

είπε ότι θα το έκανε εφόσον μπορούσε να γίνει αυτό από την Περιφέρεια. Τελικά δεν έκανε 

τίποτα η κ. Ευαγγελίδου, αυτή την ερώτηση που έκανε στον δικηγόρο στον κ. Αλευρά δεν είχε 

καμία σχέση με την κ. Δαλαβέρα, το θέμα δηλαδή αυτό το θέμα το συγκεκριμένο αν μπορούσε 

να στείλει τους φακέλους, δεν έστειλε κανέναν φάκελο και η κατάσταση είναι η εξής, ότι αυτή 

τη στιγμή χωρίς να κάνει καμία κίνηση  έστειλε την απόφαση του Υπηρεσιακού στην 

Περιφέρεια και αυτή τη στιγμή έχει 
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ολοκληρωθεί η κατάσταση χωρίς να επαναφέρει καθόλου και να διαπραγματευτεί αυτήν την 

κατάσταση που μπορούσε. Δηλαδή δεν μπορεί να επανέλθει η κατάσταση εξαρχής παρά μόνο 

στα δικαστήρια. Η κ. Δαλαβέρα έχει φτάσει στα άκρα, υπάρχει εδώ μία κοροϊδία εις βάρος 

της, έχετε στείλει την απόφαση του Υπηρεσιακού στην Περιφέρεια και η Περιφέρεια το μόνο 

που μπορεί να κάνει τώρα είναι να δεχθεί μια καταγγελία, μια μήνυση από την κ. Δαλαβέρα. 

Δεν έχετε κατοχυρώσει την κ. Δαλαβέρα και αυτά εδώ είναι εικασίες και προτάσεις της 

Προέδρου, το γεγονός και η αλήθεια είναι ότι δεν κάνατε τίποτα να αποκαταστήσετε αυτή την 

αδικία. Και το θέατρο της κ. Ευαγγελίδου έχει λάβει τέλος. Από εδώ και πέρα όταν θα 

κληθείτε από τον εισαγγελέα να καταθέσετε πλέον επί πραγματικών στοιχείων τότε θα δούμε 

ποιος θα είναι αυτός που θα γελάσει τελευταίος.  

κ. Πρόεδρος:  Θερμά συγχαρητήρια, η ποινικοποίηση … 

κ. Ιωαννίδης:  κ. Πρόεδρε, από αυτά που άκουσα από την συνάδελφο, θέλω να 

ρωτήσετε εάν κατάλαβε ότι η κ. Ευαγγελίδου έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα ή έχει 

παρανομήσει, και αν το έχει καταλάβει ας μας το πει για να λάβουμε γνώση του προβλήματος. 

Αν όμως δεν έχει διαπιστώσει ότι έχει γίνει κάτι αξιόποινο, να ανακαλέσει και να ζητήσει 

συγγνώμη από την συνάδελφο.  

κ. Αγγελίδης: Έγινε μια αδικία εις βάρος μιας υπαλλήλου και υπάρχουν ευθύνες. 

Εμείς καταγγέλλουμε την αδικία, θέλουμε να αποκατασταθεί η αδικία και να αποδοθούν 

ευθύνες. 

κ. Ιωαννίδης: Ποια είναι η αδικία της Προέδρου; 

κ. Αγγελίδης: Δεν λέμε για την Πρόεδρο, στο Ν.Π. λέμε. Εσύ δήμαρχε, έχεις ευθύνη 

για όλη αυτή την κατάσταση, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις τίποτα, δεν μιλάς, είσαι ο κύριος 

υπεύθυνος της όλης κατάστασης και συγκαλύπτεις … και καταπατάς την αδικία αυτή. Είσαι ο 

μόνος υπεύθυνος.  

κ. Πρόεδρος:  Μη γράφετε τίποτα στα πρακτικά, δεν αξίζει τον κόπο. Τι συγκαλύπτει 

ο Δήμαρχος; 

κ. Αγγελίδης: Να γραφούν στα πρακτικά, το απαιτούμε. Αυτό δεν είναι δικαίωμα σου 

και πρέπει να λειτουργείς σαν Πρόεδρος Δ.Σ. και όχι σαν χωροφύλακας.  

κ. Μωυσιάδης: Επειδή έγινε αναφορά στην προηγούμενη Δ.Α. και σε παρανομία την 

οποία έκανε το προηγούμενο Δ/κό Συμβούλιο του Ν.Π. Θα ήθελα να πω 1ον ότι αν υπήρχε 

παρανομία η οποία έβλαπτε κάποιον θα έπρεπε να υπάρξει κάποια όχληση ή κάποια 

διαμαρτυρία. Τι είχε γίνει; Υπάρχει ένας παιδικός σταθμός απέναντι από την νομαρχία που 

είναι το διώροφο κτίριο. Ταυτόχρονα ήταν το ισόγειο που ήταν ο παλιός παιδικός και ο οποίος 

είχε σταματήσει να λειτουργεί σαν παιδικός. Τις 50 θέσεις τις είχε το διώροφο κτίριο, εμείς 

ανακατασκευάσαμε, συντηρήσαμε το ισόγειο κτίριο πέραν του διωρόφου και σε εκείνο 

εγκαταστήσαμε πρόσθετο τμήμα. Επομένως αυξήσαμε το εμβαδόν το ωφέλιμο το οποίο 

χρησιμοποιούνταν από τον εκεί παιδικό σταθμό και δώσαμε την δυνατότητα να μπορέσουν να 

υπάρχουν περισσότερα παιδιά.  

Φεύγουμε από αυτό. Πάμε στο θέμα της μαγείρισσας. Υπήρχε για τα 50 παιδιά μία 

μαγείρισσα. Επειδή έγιναν 80 ή 90 έπρεπε να υπάρχει δεύτερη. Αυτό για κάποιον που δεν 

γνωρίζει πολύ καλά ορισμένα πράγματα δικαιολογείται να το λέει και δεν θέλω να πιστέψω ότι 

κακοπροαίρετα το λέει η κ. Πρόεδρος του Ν.Π., αλλά θα έλεγα με αυτή τη λογική αν πάμε σε 

κάποιον χώρο που υπάρχουν 200 παιδιά, θα πρέπει να υπάρχουν 4 μαγείρισσες, αν πάμε σε μια 

κατασκήνωση που έχει 400 παιδιά θα πρέπει να υπάρχουν 8 μαγείρισσες. Αυτή είναι η λογική 

με την οποία κινούμαστε και αν πάμε στο νοσοκομείο θα πρέπει να έχει ίσως 40 μάγειρες. Δεν 

είναι έτσι. Το ζήτημα είναι ο ένας ότι χρειάζεται οπωσδήποτε, ο ένας έχει μια δυναμικότητα. 

Αυτή την δυνατότητα δεν σημαίνει ότι την εξαντλεί  με τους  50,  μπορεί να εξυπηρετήσει και 

100  και 150, άρα δεν ήταν απαραίτητο 
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να υπάρξει δεύτερος μάγειρας. Πέραν τούτου υπήρξε βοηθός, έτσι συμβαίνει, υπάρχει ένας 

μάγειρας που μαγειρεύει και στη συνέχεια για να βοηθηθεί παίρνει βοηθούς. 3ον, εκείνη τη 

στιγμή δεν ήταν ώριμο για την συγκεκριμένη κυρία να γίνει μαγείρισσα. Διότι αν ψάξουμε την 

αλληλογραφία που υπάρχει φαίνεται ότι για να γίνεις μάγειρας ή μαγείρισσα έπρεπε να έχει 

μια προϋπηρεσία σαν βοηθός και εκείνη την περίοδο δεν την είχε την προϋπηρεσία. Και 

επίσης, δεν ενδιαφέρθηκε το τότε Δ/κό Συμβούλιο, δεν πρόκειται για τον δήμο, φυσικά ο 

Δήμος δεν ασχολήθηκε με αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή υποστηρίζω το Δ/κό 

Συμβούλιο της εποχής εκείνης, δεν ενδιαφέρθηκε το Δ/κό Συμβούλιο να την κάνει μαγείρισσα. 

Μα είχε υποβάλλει αίτηση και της την γυρίσαμε πίσω ή την βάλαμε στο αρχείο; Εάν είχε 

υποβάλλει αίτηση τότε να κατηγορηθούμε ότι αδιαφορήσαμε και δεν ενδιαφερθήκαμε να 

εξυπηρετήσουμε την συμπολίτισσα μας και την υπάλληλο του φορέα. Από την στιγμή που δεν 

υπήρχε το αίτημα, για ποιον λόγο κατηγορούμαστε; Και προχωρώ παραπέρα, ερχόμαστε στην 

τωρινή περίοδο, υπέβαλλε μια αίτηση τον Δεκέμβριο, μαζί και άλλη υπάλληλος μπορεί να 

υπέβαλλε, πήγε στο αρχείο, υπέβαλλε δεύτερη τον Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος τον 

Φεβρουάριο δεν πήρε απάντηση … 

κα Ευαγγελίδου: Πήρε απάντηση. 

κ. Μωυσιάδης: Ωραία. Επομένως δεν ήταν ώριμο τότε το θέμα. Το ζήτημα είναι πότε 

ωρίμασε.  

κα Ευαγγελίδου: κ. Μωυσιάδη δεν ήσασταν στο Δ/κό Συμβούλιο. Όταν διαλύθηκε το 

ορφανοτροφείο δημιουργήθηκε ο 2ος Βρεφονηπιακός σταθμός, τα βρέφη όντως πήγαν στο 

κτίριο που λέτε, τα νήπια πήγαν σαν 30 επιπλέον. Όταν λέω για δύο μαγείρισσες δεν το λέω 

στην τύχη, μην με υποτιμάτε. Οι σταθμοί είναι χτισμένοι μεγάλοι και μικροί, οι μεγάλοι με 90 

δυναμικότητας έχουν δύο μαγείρισσες, οι μικροί με 50 έχουν μία, έτσι είναι ο οργανισμός. 

Όταν λοιπόν τον 1ο Βρεφονηπιακό τον είχαν με 50 τον είχαν χαρακτηρίσει μικρό άρα με μια 

μαγείρισσα, όταν φτάσαν τα 90 δεν αλλάξαν, δεν τροποποίησαν τον κανονισμό που ήταν απλό 

και δεν θα δημιουργούσε προβλήματα.  

κα Μπιτζίδου: Εδώ εμφανίζετε το θέμα απλό. Γιατί δεν στείλατε την αίτηση … μα 

σας παρακαλώ αποπροσανατολίζετε τελείως το θέμα. Γιατί δεν προωθήθηκε η αίτηση αυτή;  

κα Ευαγγελίδου: Όταν έγιναν οι αιτήσεις του Φεβρουαρίου δεν είχε ακόμη το Ν.Π. 

Διευθύντρια νόμιμη από το Υπηρεσιακό κριμένη, ούτε τμηματάρχη για να λειτουργήσει ο 

συγκεκριμένος σταθμός. Τότε λοιπόν, επειδή υπήρχε αυτό το μεγάλο μπλέξιμο επειδή δεν 

είχαμε διευθύντρια και είχαμε προσωρινή, είπαμε να περιμένουμε την κρίση του υπηρεσιακού 

και ήταν δική μου η σκέψη τότε για διευθύντρια και για τμηματάρχη του παιδικού και μόλις θα 

τελείωνε αυτή η διαδικασία, όπως και φαίνεται από τις ημερομηνίες, το μελέτησε και ο κ. 

Αλευράς, όλες οι κινήσεις γίναν μέσα στον Ιούνιο, όταν το υπηρεσιακό έβγαλε την απόφαση 

για τμηματάρχη.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μωυσιάδης με συγχωρείτε, όταν ήσασταν Δήμαρχος ασχολούσασταν 

με τέτοιου είδους θέματα, διοικητικής φύσεως; Αν ο τάδε υπάλληλος θα πάει εδώ ή εκεί ή αν 

το Υπηρεσιακό συμβούλιο έκανε καλή δουλειά; Εάν και εφόσον αδικήθηκε δεν μπορεί η 

ενδιαφερομένη να προσφύγει σε δευτεροβάθμιο όργανο το οποίο υπάρχει θεσμοθετημένα; Τι 

το κάνατε εδώ; Δικαστήριο; Εάν με ακούγατε από την αρχή που σας είπα ότι δεν συμμετέχω 

σε τέτοια υποβάθμιση Δ.Σ., είμαι 30 χρόνια είναι πρωτόγνωρο αυτό που γίνεται, να ασχολείται 

το Δ.Σ. εάν, δεν θέλω να υποτιμήσω την δουλειά κανενός, δεν θα πω το μαγείρισσα γιατί το 

θεωρώ πολύ σπουδαία δουλειά να εμπιστευόμαστε κάποιον άνθρωπο να ταΐσει τα παιδιά μας 

και τα εγγόνια μας. Είναι όλα αυτά διοικητικής φύσεως, προβλέπονται από τον υπαλληλικό 

κώδικα, υπάρχουν θεσμοθετημένα διοικητικά όργανα. Εάν αδικήθηκε κάποιος μπορεί να πάει 

και να βρει το 
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δίκιο του. Και αν δεν ικανοποιηθεί να έχει όλα τα δίκια και να πάει στα δικαστήρια να πάει 

εκεί και να πει ότι το υπηρεσιακό συμβούλιο του Ν. Σερρών με αδίκησε γι’ αυτούς τους 

λόγους.  

κα Μπιτζίδου: Τι δουλειά έχει το Υπηρεσιακό συμβούλιο;  

κ. Δήμαρχος: Γιατί η διευθύντρια του τάδε Ν.Π. φταίει που δεν έφυγε ο φάκελος της ο 

υπηρεσιακός. Αυτή η διευθύντρια δεν θυμήθηκε ότι εδώ και ένα χρόνο η τάδε υπάλληλος 

έκανε αίτηση και δεν την ειδοποίησε. Έπρεπε να ειδοποιήσει ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα και 

να κάνει αίτηση.  

κ. Αγγελίδης: Εσείς το υποβαθμίσατε το Δ.Σ., εσείς είστε ο κύριος υπεύθυνος της 

κατάντιας του Δ.Σ.   

κ. Μωυσιάδης:  Υπήρξε έμμεση σαφής μομφή και έχω υποχρέωση να προστατέψω 

την αξιοπρέπεια μου.  

κ. Δήμαρχος: Δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο.  

κ. Μωυσιάδης: Αν δεν το αντιληφθήκατε δεν φταίω εγώ. Θα μου επιτρέψετε να 

τελειώσω λοιπόν.  

κ. Δήμαρχος: Σας είπε η κ. Ευαγγελίδου κάτι; 

κ. Μωυσιάδης: Είπε ότι έγιναν πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν επί της 

προηγούμενης Δ.Α. παράνομα μάλιστα. Χρησιμοποιήθηκε και η λέξη ¨παράνομα¨.  

Εκείνη την περίοδο, για να βάλουμε δεύτερη θέση μαγείρισσας, τι θα κάναμε;  

κα Ευαγγελίδου: Δεν έλυνε το πρόβλημα η τροποποίηση του κανονισμού. Θα έπρεπε 

λοιπόν να τροποποιήσουμε τον κανονισμό και μετά την τροποποίηση να πάρουμε καινούργια 

μαγείρισσα από έξω; Δεν θέλαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα και δώσαμε την δυνατότητα σε 

μια υπάλληλο που ήταν μέσα στον οργανισμό, να γίνει βοηθός, να αποκτήσει έτσι τα 

προσόντα και τις προϋποθέσεις για να γίνει στη συνέχεια μαγείρισσα, άρα εμείς κάναμε αυτό 

που έπρεπε για να βοηθήσουμε και να εξυπηρετήσουμε μια υπάλληλο για να μπορέσει να γίνει 

μαγείρισσα. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα που αυτό μας ενδιαφέρει και όχι η 

παρελθοντολογία. Στο σήμερα τι έγινε;  

Κάποια στιγμή ήταν ανώριμο το θέμα, αλλά είχε συζητηθεί και ήταν γνωστό σε όλους 

μέσα στον φορέα. Και ξαφνικά, μια συγκεκριμένη ημερομηνία ωριμάζει και εκείνη την ημέρα 

υποβάλλει αίτηση μια υπάλληλος, εκείνη την ημέρα παίρνει πιστοποιητικό, παίρνει βεβαίωση 

η υπάλληλος, μάλλον υποβάλλει αίτηση για να πάρει βεβαίωση, την ίδια ημέρα δίνουν την 

βεβαίωση από τον φορέα και την ίδια ημέρα υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά της όλα 

ετοιμάζεται και το διαδικαστικό και στέλνεται η υπόθεση στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Όλο 

αυτό δεν είναι μια υπερβολική βιασύνη; Ξαφνικά μια μέρα αρχίζουμε και τελειώνουμε τα 

πάντα. Κανείς και να ήθελε να υποβάλλει αίτηση δεν είχε την δυνατότητα και τον χρόνο. Δεν 

χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερα, που νομίζω ο κάθε καλοπροαίρετος καταλαβαίνει τι 

συμβαίνει.              

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. 

                   

ΘΕΜΑ    1ο: Διατύπωση πρότασης προς έκδοση απόφασης χρόνου εργασίας και ημέρες 

αργίας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.  

 

κ. Σωτηριάδης: Δεν θα πω τίποτα, είναι για το ωράριο της Δημοτικής Αστυνομίας. 

Παίρνουμε μια απόφαση για να δουλεύουν δυο βάρδιες πρωί – απόγευμα, Δευτέρα με 

Παρασκευή και Τρίτη με Σάββατο, παράλληλα και σύμφωνα με την εισήγηση και μία 

απόφαση ότι η Δημοτική Αστυνομία θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας αν οι ανάγκες μας το επιβάλλουν.  

κ. Μωυσιάδης: Δύο βάρδιες πρωί – απόγευμα, από την άλλη μεριά υπάρχουν τα 

5ήμερα Δευτέρα – Παρασκευή και Τρίτη – Σάββατο.  
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κ. Σωτηριάδης: Αφήνουν την Κυριακή αργία.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Γιατί στην εισήγηση μιλούσαν και για την 

Κυριακή αλλά στη συνέχεια στον προγραμματισμό δεν υπάρχει. Αποφασίσατε την Κυριακή;  

κ. Σωτηριάδης: Αφήνουμε την Κυριακή ελεύθερη και είπαμε Δευτέρα – Παρασκευή 

και Τρίτη – Σάββατο, πρωί και απόγευμα, παράλληλα βέβαια και για όλο το 24ωρο όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας, για να μην χρειαστεί να πάρουμε κάποια απόφαση στο μέλλον, αν οι 

ανάγκες μας το επιβάλλουν.  

κα Μπιτζίδου: Θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο, δεν ξέρω αν είναι ο κ. Σωτηριάδης, 

σύμφωνα με την απόφαση 2147 ο Δήμαρχος Σερρών διορίζει τους δημοτικούς αστυνόμους 

που είναι 13 άτομα αυτή τη στιγμή από 3/8/2008. Υπάρχει ανάλογος κωδικός στον 

προϋπολογισμό που αναλογεί με 84.000 € σχετικά με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Οι 

δημοτικοί αστυνόμοι πληρώθηκαν από ότι νομίζω, αν κάνω λάθος διαψεύστε με, τον 

Οκτώβριο και δεν ξέρω αν πήραν έναντι για τον Νοέμβριο. Δεν πήραν λεφτά καθόλου για τους 

προηγούμενους μήνες, δηλαδή από τις 23/8 μέχρι το τέλος του Αυγούστου και τον  

Σεπτέμβριο. Αν κάνω λάθος διαψεύστε με αλλά αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Αυτά τα 

λεφτά από ότι ξέρω, αναλογούν, είναι τα λεφτά που επαρκούν πλήρως και είναι αποκλειστικά 

για την μισθοδοσία των παιδιών. Για ποιον λόγο δεν πήραν τα λεφτά τα παιδιά από την στιγμή 

που διορίστηκαν. Υπάρχει νόμος πάνω σ’ αυτό. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.  

2η ερώτηση, οι αρμοδιότητες των δημοτικών αστυνόμων έχουν έρθει; Δηλαδή με ποια 

έννοια το ρωτώ, γνωρίζουμε ότι βγαίνουν τα παιδιά έξω στους δρόμους και δεν μπορούν να 

γράψουν, δεν μπορούν να κάνουν το καθήκον τους. Υπήρχε μια εκκρεμότητα και τη συζήτησα 

μαζί τους. Αν έχει διευθετηθεί και μπορούν να πράξουν το χρέος τους θα ήθελα και σ’ αυτό 

μια ενημέρωση.  

Μια 3η ερώτηση, επίσης είδαμε ότι οι δημοτικοί αστυνόμοι βγήκαν και επιβάλλαν την 

τάξη κάποιες φορές, ανακουφίστηκε η πόλη από το κυκλοφοριακό κομφούζιο και ειλικρινά 

και κάποια γκάλοπ που παρακολούθησα από τα τοπικά κανάλια, ήταν όλοι ευτυχισμένοι γιατί 

λένε ότι θα προσαρμοστούν και θα έχουμε μια τάξη στην πόλη αυτή και ότι οι οδηγοί θα 

προσπαθήσουν να το κάνουν. Από ότι ξέρουμε όμως, και από κάτι πληροφορίες που έχω είναι 

ότι έχουν διαταγή οι δημοτικοί αστυνόμοι κάποιες μέρες να μην βγαίνουν ή να μην γράφουν. 

Τι θα γίνεται; Κάποιες μέρες θα γίνεται έφοδος θα γράφουν και κάποιες όχι; Ποιος θα είναι ο 

τυχερός και ποιος ο άτυχος; Θα επιτελέσουν τελικά το καθήκον τους; Έχουν διαταγή από εσάς 

κάθε μέρα να είναι στον δρόμο και να πράττουν αυτό που πρέπει;  

Και κάτι άλλο, μια επαφή που είχα με τον κ. Τζουμαϊλή, τον διοικητή της Τροχαίας, 

επιζητεί την βοήθεια σας στο να επιβάλλει την τάξη στο κυκλοφοριακό κομφούζιο της πόλης.  

κ. Σωτηριάδης: Καταρχάς για την μισθοδοσία των υπαλλήλων. Από 23/8 -1/10 τα 

εντάλματα βγήκαν, η επίτροπος δεν υπογράφει και θα πάνε στο ελεγκτικό συμβούλιο. 

Ενταλματοποιήθηκαν και δεν υπογράφει η επίτροπος και αυτό το πρόβλημα το έχουν και 

άλλοι δήμοι μαζί μας, δηλαδή για τους μεν δεν υπέγραψε για τους άλλους υπέγραψε. Δεν 

έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε από το να στείλουμε στο ελεγκτικό συμβούλιο.  

Για τις αρμοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας, όπως θυμάστε είχαμε πάρει τον 

έλεγχο της Σερραϊκής αγοράς με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., και βεβαίωση παραβάσεων 

ΚΟΚ. Θα έπρεπε αυτό για να μπορέσει η Δημοτική Αστυνομία να βεβαιώνει της παραβάσεις, 

θα έπρεπε να περάσει ΦΕΚ, ΦΕΚ πέρασε και το πήραμε την Παρασκευή που μας πέρασε. Από 

σήμερα λοιπόν που μιλάμε οι δημοτικοί αστυνόμοι μπορούν να βεβαιώνουν και παραβάσεις 

ΚΟΚ.  Όμως και δεν έχουν  καμία εντολή και καμία διαταγή  
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για να γράφουν ή να μην γράφουν, τώρα που έχουν και αυτό το δικαίωμα παράλληλα και με 

την σημερινή μας απόφαση, και σε συνεργασία με τον κ. Τζουμαϊλή, στο 4ο ερώτημα σας, έχει 

υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας ο κ. Δήμαρχος με την ελληνική Αστυνομία, και βάσει 

αυτού του μνημονίου θα πορευτούμε πάντοτε βέβαια σε συνεργασία της ελληνικής 



Αστυνομίας, μέχρι που τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάνει μια καλή εκπαίδευση αλλά 

είναι άπειρα, να βγούνε να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες τους. 

 

- Εγκρίνεται.  

          

ΘΕΜΑ    2ο: Επιλογή φορέα πιστοποίησης στα πλαίσια του έργου ¨Προετοιμασίας 

Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση παραλαβής της δράσης ¨Κατάρτιση ανέργων¨ του Σχεδίου 

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στον 

αστικό χώρο του Ν. Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

                       

ΘΕΜΑ    4ο: Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Ελευθερίας για εορταστικές εκδηλώσεις 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.  

 

κ. Σωτηριάδης: Είναι μια πρόταση, η εισήγηση είναι μέσα, εκτιμούμε ότι είναι μια 

πρόταση συμφέρουσα και για μας και για τον δήμο και για το ΚΑΑΜΕΑ, παραχωρούμε τον 

χώρο εκείνον που παραδοσιακά, η εισήγηση είναι σαφέστατη. Πιστεύουμε ότι για πρώτη φορά 

επιχειρούμε να κάνουμε κάτι πιο πρωτοποριακό, παραδοσιακά βέβαια βάζαμε μια φάτνη εκεί, 

το Πάσχα βάζαμε δυο αυγά και πιστεύαμε ότι ικανοποιούσαμε τις επιθυμίες των Σερραίων 

δημοτών. Πρέπει να πω ότι κατά την προηγούμενη θητεία του κ. Μωυσιάδη, άλλαξαν τα 

πράγματα, άλλαξε το τοπίο και πέρσι εμείς, η κ. Ευαγγελίδου έκανε κάτι διαφορετικό, κάναμε 

δυο βήματα μπροστά. Κάναμε κάτι που να ικανοποιήσουμε την μεγαλύτερη πλειοψηφία των 

Σερραίων δημοτών. Φέτος αυτή η Δ.Α. την πρόταση της συγκεκριμένης εταιρείας την βρίσκει 

σύμφωνη, θα είναι πάρα πολλές μέρες, θα είναι από 27 μέχρι τις 3 και θα κάνει κάτι 

πρωτόγνωρο, βέβαια μας έδωσε κάτι βίντεο αλλά δεν είχαμε την δυνατότητα να το φέρουμε 

εδώ και να το προβάλλουμε. Δεν ξέρω τι άλλη απορία έχετε. Και από εδώ θα έχουμε το 3%. 

Θα ήθελα να σας πω ότι η αρχική πρόταση ήταν για 3 €, εμείς επιμείναμε στα 2 €, 

συμφωνήθηκε και έχουμε το 3%, από το 3% από τα καθαρά έσοδα μακάρι να έχουμε έσοδα 

για να διαθέσουμε σε όποιο ίδρυμα θέλουμε εμείς, και από εκεί και πέρα και ένα ποσοστό από 

τα κέρδη θα πάρει το ΚΑΑΜΕΑ. 

κ. Αγγελίδης: Και του χρόνου θα γίνει το ίδιο πράγμα;  

κ. Σωτηριάδης: Όχι. Δεν μπορεί κανείς να προδικάσει τι θα γίνει του χρόνου. 

κ. Αγγελίδης: Ποια από τις δύο απαντήσεις ισχύει τώρα; 

κ. Σωτηριάδης: Το όχι. Μπορούμε από τώρα να πούμε τι θα γίνει του χρόνου; Μπορεί 

να έρθει ο κ. Παπαβασιλείου και να πει ότι εγώ θα κάνω αυτό και μας δίνει και 50.000.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει η αίτηση ενός  

εξαίρετου, νέου και επιτυχημένου  επιχειρηματία ο  οποίος,  συμπολίτης μας βέβαια,  
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ζητά να παραχωρηθεί από τον δήμο ένα τμήμα της πλατείας Ελευθερίας προκειμένου να 

τοποθετήσει εγκαταστάσεις για να διοργανώσει μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο 

¨Μαγικό Χωριό¨ κατά την περίοδο των γιορτών των Χριστουγέννων. Αυτόν τον χώρο τον 

οποίο ζητά θα τον περιφράξει, και για να μπει κάποιος πολίτης στον χώρο αυτό θα υπάρχει το 

αντίτιμο των 2 €. Επίσης ο πολίτης αυτός προσφέρει στον δήμο το 3% από τα καθαρά του 

κέρδη και υποδεικνύει ο Δήμος ότι θα τα δώσει σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δηλαδή εδώ 



αυτή τη στιγμή συζητάμε την παραχώρηση ενός κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα της 

κεντρικότερης πλατείας της πόλης μας σε έναν ιδιώτη για εκμετάλλευση με σκοπό το κέρδος, 

περιφράσσοντας ένα τμήμα της πλατείας Ελευθερίας ο ιδιώτης και βάζοντας αντίτιμο 2 € για 

να έρχονται οι πολίτες σ’ αυτόν τον χώρο. Αν ληφθεί μια τέτοια απόφαση είναι βέβαιο ότι θα 

δημιουργηθεί κακό προηγούμενο και θα παρουσιαστούν προβλήματα στην χρήση της 

κεντρικότερης πλατείας της πόλης μας.  

Από τη στιγμή που δίνουμε σε κάποιον ιδιώτη ένα τμήμα της κεντρικής πλατείας, τον 

επιτρέπουμε να τον περιφράξει και του επιτρέπουμε να βάλει εισιτήριο για να μπαίνουν οι 

συμπολίτες μας και να απολαμβάνουν το ότι περιέχει ο χώρος αυτός, από τη στιγμή που 

επιτρέπουμε σε έναν συμπολίτη μας να κάνει κάτι τέτοιο, αν αύριο έρθει ένας άλλος 

συμπολίτης μας και πει ότι εγώ θέλω να βάλω ένα λούνα παρκ στην πλατεία για 15 μέρες και 

θα βάλω και εισιτήριο, μπορούμε να πούμε όχι; Ασφαλώς και δεν μπορούμε να πούμε όχι, από 

τη στιγμή που το δώσαμε σε έναν θα το δώσουμε και σε άλλον. Αν επίσης του χρόνου τα 

Χριστούγεννα έρθει κάποιος άλλος πολίτης και καταθέσει μια άλλη δελεαστικότερη πρόταση 

στον δήμο και πει ¨εγώ θα κάνω κάτι πιο δυνατό, πιο δυνατή εκδήλωση και θα σας προσφέρω 

μεγαλύτερα ποσοστά¨, μπορούμε να τον αποκλείσουμε; Ασφαλώς και δεν μπορούμε να τον 

αποκλείσουμε. Και ρώτησα αν θα κάνετε και του χρόνου την ίδια εκδήλωση γιατί εγώ πιστεύω 

ότι θα την κάνετε και του χρόνου την ίδια και θα σας πω γιατί. Ο ιδιώτης αυτός αν ξέρει, αν 

μας ακούει, αν πληροφορηθεί και είναι σίγουρος ότι δεν θα γίνει του χρόνου, δεν πρόκειται να 

την κάνει, διότι το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα μπορέσει να κάνει απόσβεση αυτής της 

εκδήλωσης και θα μπει από μέσα. Ο ιδιώτης προβλέπει μακροχρόνια να βγάλει το κέρδος του 

στο 2ο και στο 3ο χρόνο.  

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα με τον συγκεκριμένο 

επιχειρηματία, αντιθέτως είναι φίλος μου, τον σέβομαι, είναι ένας νέος και επιτυχημένος 

επιχειρηματίας και από την πλευρά του πολύ καλά έκανε και κατέθεσε την πρόταση του. Η 

άποψη μας και η πρόταση μας για το θέμα αυτό, είναι ότι η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση η 

οποία θα γίνει στην κεντρική πλατεία της πόλης μας θα πρέπει να την αναλάβει και να την 

διοργανώσει εξ ολοκλήρου ο Δήμος Σερρών με συμμετοχή του ΚΑΑΜΕΑ, γιατί όχι και 

άλλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων και όλα τα χρήματα από την εκδήλωση αυτή να διατίθενται 

σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.  

Οι επιχειρηματίες της πόλης μας ή και του νομού μας μπορούν να συμμετέχουν στην 

εκδήλωση αυτή μέσω χορηγιών. Θα μου πείτε μα που θα βρούμε χρήματα για να κάνουμε την 

εκδήλωση … (αλλαγή πλευράς) … αυτή τη στιγμή αυτό θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί αν 

υπήρχε σχεδιασμός και προγραμματισμός αρκετούς μήνες πιο μπροστά. Έτσι κάνει η Δράμα 

το δικό της Χριστουγεννιάτικο χωριό, η ίδια το αναλαμβάνει, η ίδια το πραγματοποιεί, χορηγοί 

μπαίνουν οι δραμινοί επιχειρηματίες. Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι η Δ.Α. δεν είναι σε θέση 

να διοργανώσει ούτε μία χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, και προκειμένου να καλύψει την 

ανικανότητα της και την ανεπάρκεια της, προσφεύγει σε ιδιώτες, ζητά βοήθεια από τον ιδιώτη 

για να πραγματοποιήσει ο ιδιώτης την τελευταία στιγμή μια εκδήλωση και να προσπαθήσει να 

την καρπωθεί μεθαύριο η Δ.Α. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πρόταση που καταθέτουμε.  

Όσον αφορά για το Δέντρο της Αγάπης, καταθέσαμε την πρόταση μας, και νομίζουμε  

και αυτό  προτείνουμε ότι το  δέντρο της  αγάπης θα πρέπει να παραμείνει εκεί 
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που ήταν, στο χώρο που ήταν. Από την στιγμή που ο Δήμος θα κάνει την εκδήλωση αυτά όλα 

μπορεί να τα κανονίσει και να τα διαχειριστεί με τον σωστότερο τρόπο. 

κ. Μωυσιάδης: Για να μην επαναλαμβανόμαστε και να λέω πολλά από αυτά που είπε 

ο κ. Αγγελίδης, γιατί σαφώς η θέση μας είναι ίδια. Θα ήθελα να τοποθετηθώ, να επισημάνω 

ένα άλλο σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όχι το πώς θα γίνει και αν τυχόν ο ιδιώτης 

δώσει 2 ή 3 €, το εάν τελικά η απόφαση που θα πάρουμε να μπορεί να εγκριθεί από την 

Περιφέρεια ως νόμιμη ή αν θα ακυρωθεί ως παράνομη. Είναι γνωστό σε όλους σας ότι η 



παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με διαγωνισμό. Το να 

λέμε ότι είναι για σκοπό κοινωφελή κ.λπ. δεν μας καλύπτει έτσι όπως παρουσιάστηκε το θέμα. 

Αν τυχόν ερχόταν ένας φορέας φιλανθρωπικός και ζητούσε για λογαριασμό του το χώρο, για 

φιλανθρωπικό σκοπό, τότε μπορούσε να γίνει παραχώρηση. Σε ιδιώτη όμως ο οποίος μάλιστα 

δίνει … 

κ. Σωτηριάδης: Ξεχνάτε το ΚΑΑΜΕΑ. 

κ. Μωυσιάδης: Ξεχνάτε ότι η αίτηση είναι από ιδιώτη. Και η απόφαση μας είναι να το 

δώσουμε στον ιδιώτη.  

κ. Σωτηριάδης: Αναφορά κάνει ο ιδιώτης.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν φτάνει η αναφορά. Και θα σας έλεγα το εξής, και για τις 

εργολαβίες χρειάζεται διαγωνισμός όπως και για την μίσθωση χώρων διαγωνισμός. Εάν ο 

εργολάβος έρθει και σας πει ¨σας δίνω έκπτωση 2% για να την δώσετε στο τάδε φιλανθρωπικό 

σκοπό ή στο τάδε κοινωφελές ίδρυμα¨, αυτομάτως γίνεται ευεργέτης και αυτομάτως παίρνει με 

απευθείας ανάθεση το έργο; Προς θεού! Εδώ πέρα ο νόμος προβλέπει ότι ο ιδιώτης όταν 

ζητάει κάτι, να μισθώσει χώρο πρέπει να γίνει διαγωνισμός. Να το πάρει με τον διαγωνισμό, 

διότι υπάρχει ένας άλλος ιδιώτης που θα δώσει 13% στον δήμο και 3% στα ΚΑΑΜΕΑ και 

κάπου αλλού. Επομένως αυτή είναι η έννοια του διαγωνισμού, θα πρέπει να γίνει διαγωνισμός 

για να είμαστε νόμιμοι και σας βεβαιώνω ότι δεν πιστεύω ότι είναι δυνατόν να παραβλέψουν 

την παρανομία αυτή στην απόφαση στην Περιφέρεια και να σας την εγκρίνουν. Καλό θα ήταν 

έστω και εκτάκτως να αλλάξει μορφή. Η πρόταση που έκανε ο κ. Αγγελίδης είναι πολύ σωστή, 

μέχρι τώρα έτσι λειτουργούσαμε, ο Δήμος να πάρει την πρωτοβουλία, τα ίδια να γίνουν, αν 

αποφασίσετε να δώσουν οι πολίτες για να μπουν στον χώρο αυτό κάποιο αντίτιμο, εντάξει να 

το εισπράξει ο Δήμος, μια επιτροπή που θα ελέγχεται και θα έχει οριστεί από τον δήμο και να 

διαχειριστεί τα χρήματα, να πληρώσει τα έξοδα και ότι απομείνει να το διαθέσει για 

κοινωφελείς σκοπούς. Αυτός είναι ο μόνος νόμιμος τρόπος. Αλλιώς παρανομείτε. Και βεβαίως 

και εμείς δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε υπέρ μιας παρανομίας.  

κ. Δήμαρχος: Όλα αυτά που είπε ο κ. Μωυσιάδης τα ξέρουμε και τα εξέτασε και η 

υπηρεσία και η διεύθυνση.  

κ. Σωτηριάδης: Έχουμε μέσα το ΚΑΑΜΕΑ, είναι συνδιοργάνωση να το πω; 2ον με τη 

λογική που το θέτετε υπάρχει μια προσφορά, αν υπήρχαν δύο προσφορές ναι να το κάναμε 

διαγωνισμό. Και από την άλλη αφού μιλήσατε για έργα, να πούμε ότι έχουμε το δικαίωμα της 

ανάθεσης;  

κ. Μωυσιάδης: Μόνο για 12.000 €. 

κ. Σωτηριάδης: Και θα ήθελα μια απάντηση για τον κ. Αγγελίδη, είπαμε ότι 

επιχειρούμε κάτι πρωτόγνωρο. Ενδεχομένως να υπάρξουν και αδυναμίες. Αυτό θα το δούμε. 

Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Ας το δούμε. Δεν λέμε ότι όλα θα πάνε τέλεια και το 

ΚΑΑΜΕΑ θα γεμίσει λεφτά και θα μείνουν όλοι απόλυτα ικανοποιημένοι. Ενδεχομένως και 

ναι. Ας έχουμε τις επιφυλάξεις μας και θα δούμε τελικά. Θα πετύχει το εγχείρημα; Και 

βλέπουμε και για του χρόνου.  

κ. Πρόεδρος:  Το σόου της Δράμας είναι δωρεάν;  

κ. Αγγελίδης: Το κάνει ο Δήμος.  
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κ. Πρόεδρος:  Δεν λέω ποιος το κάνει, αν είναι δωρεάν. 

κ. Σωτηριάδης: Όχι δεν είναι. Τώρα για αυτό που λέτε αν μπορεί να κάνει απόσβεση 

σ’ αυτή τη δράση δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, αυτό είναι ευθύνη του συνδιοργανωτή και από 

εκεί και πέρα καμία δέσμευση δεν υπάρχει ούτε για του χρόνου, ούτε για το Πάσχα, ποιος 

άλλος έχει αυτό το δικαίωμα θα μπορούσα εγώ να δεσμευτώ; Αν ήταν κάτι τέτοιο θα 

αναφερόταν και μέσα στην εισήγηση.  

κ. Σαουλίδης: Για μας είναι θέμα αρχής. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι μια 

κορυφαία περίοδο όπως είναι τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, να παραχωρούμε έναν χώρο. Κ. 



Δήμαρχε μας απασχόλησε πριν από χρόνια αν θυμάστε, είχε παραχωρηθεί ο χώρος χωρίς να το 

αντιληφθούμε από τις υπηρεσίες και είχαμε πάρει μια απόφαση που ήταν ότι δεν είναι δυνατόν 

αυτός ο χώρος να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Κανείς δεν διαφωνεί και όλα αυτά τα 

χρόνια φιλοξενήθηκε και το ΚΑΑΜΕΑ, φιλοξενήθηκαν και όλες οι δράσεις που είχαν 

κοινωνικό χαρακτήρα. Είμαστε ξεκάθαροι να συνεργαστούμε. Η εικόνα η περσινή της 

πλατείας ήταν ιδιαίτερα θετική. Συνεχίστε αυτό που ξεκινήσατε πέρσι. Εμείς δεν είμαστε 

αρνητικοί. Έγινε μια προσπάθεια, μπορούσατε να ρθείτε εδώ και να μας πείτε ότι θέλουμε να 

κάνουμε αυτό και αυτό, ζητούμε από τους φορείς της πόλης να στηρίξουν αυτή την πόλη και 

να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτό σαφώς θα ήταν κάτι πολύ θετικό και για τους δημότες. 

Δεν μπορούμε να δεχθούμε σε καμιά περίπτωση ότι αποκλείουμε μέρος του κέντρου 

τέτοιες μέρες και ταυτόχρονα έχουμε παράλληλες εκδηλώσεις που έγιναν θεσμός με το Δέντρο 

της Αγάπης. Και πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε σαν πρόσχημα το ΚΑΑΜΕΑ, αυτό 

είναι εξωπραγματικό, είναι πρωτόγνωρο. Και αν εσείς βλέπετε αυτήν την δράση σ’ αυτές τις 

μέρες στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης, είναι σαν να μου λέτε ότι μπορεί να 

κουβεντιάζει ο Δήμος της Αθήνας την μίσθωση της Ακρόπολης, του Παρθενώνα ή κάποιων 

άλλων χώρων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ακόμη και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι της 

συμπολίτευσης ότι αυτός ο χώρος και να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση, ότι την ευθύνη θα την 

έχει ο Δήμος με τους φορείς, θα συνεργάζεται για να δείξει το καλύτερο πρόσωπο, για να 

μπορέσουν όλα τα παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε αποκλεισμούς, αν κάποιος έχει 2 € θα πάει 

ενώ αν δεν έχει δεν θα πάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να 

συμβαδίσουμε με την κοινή λογική και με τις μέρες μας με τις δυσκολίες που υπάρχουν στην 

κοινωνία. Δεν ήθελα να το αναφέρω αλλά με αναγκάζετε να το αναφέρω. Αν είναι δυνατόν, 

δηλαδή τα παιδιά που αυτό το διάστημα δεν έχουν, έχουν ανάγκη, δεν μπορούν να χαρούν ένα 

παιχνίδι που μπορούμε εμείς σαν πολιτεία, σαν Δήμος, σαν Δ.Α. με το σχολείο να τους το 

προσφέρουμε; Προς θεού δηλαδή, είναι άδικο! Θεωρώ ότι είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Και 

σαν εγχείρημα, δεν πειραματιζόμαστε σε τέτοια θέματα και δεν πουλάω κανέναν 

συναισθηματισμό ούτε τίποτα. Θεωρώ τραγικό αυτό που γίνεται και σας παρακαλώ έστω και 

τώρα να το αποσύρετε και να κάνετε πρόταση στο επόμενο συμβούλιο τι εκδηλώσεις 

προτίθεστε να κάνετε σε συνεργασία με τους φορείς και εγώ πιστεύω ότι οι φορείς θα 

συμμετέχουν. Και συμφωνώ ότι πρέπει το Δέντρο της Αγάπης να γίνει στον συγκεκριμένο 

χώρο που είχε γίνει και πέρσι. Είναι ένας θεσμός θετικός. Στον συγκεκριμένο χώρο να γίνει. 

Θεωρώ ότι είναι τραγικό ακόμα και να κουβεντιάζουμε τέτοιες επιλογές. Αυτά τα πράγματα 

δεν έχουν τιμήματα, είναι στιγμές που έχουν σχέση με τον ελληνισμό και με τις αξίες του, γι’ 

αυτό ακριβώς πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα ευαίσθητοι.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαουλίδη θέλω μια εκφραστική επαναδιατύπωση. Δεν είναι δυνατόν 

το ΚΑΑΜΕΑ και η δράση του να χρησιμοποιούνται … 

κ. Σαουλίδης: Επειδή το ξεκαθάρισα και είπα ότι όλες οι Δ.Α. ήταν δίπλα στο 

ΚΑΑΜΕΑ και όλοι αυτό κάναμε και καλά κάναμε. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα.  

Δεν  θέλω να πλειοδοτήσουμε  στο ποιος είναι  πιο  ευαίσθητος.  Όλοι  είμαστε 
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ευαίσθητοι σ’ αυτόν τον χώρο και γι’ αυτό ασχολούμαστε μ’ αυτά τα πράγματα. Αλλά σας λέω 

ότι έστω και τώρα καταλάβετε ότι αυτός ο τρόπος εκμετάλλευσης δεν είναι ο καλύτερος και 

για εσάς αλλά κυρίως για την πόλη και για τους πολίτες. Στην πράξη έχουμε δείξει αν 

στηρίζουμε τις δράσεις αυτών των φορέων ή είμαστε απέναντι.  

κ. Ευαγγελίδου:  κ. Πρόεδρε εγώ μόνο δύο δεδομένα θέλω να πω επειδή έτυχε να 

διοργανώσω πέρυσι τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και τα Ελευθέρια. Αυτό αφορά το 

θέμα των χορηγών. Όσον αφορά όμως τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων, πέρυσι είχαν 

οργανωθεί από το ΔΗΠΕΘΕ, παρότι το ΔΗΠΕΘΕ δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, όμως 

αντιλαμβανόμενοι την δυσπραγία της ΔΕΠΚΑ και για να μην μείνει η πόλη χωρίς εκδήλωση 

την πολύ σπουδαία εποχή των Χριστουγέννων, πήραμε ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. του 



ΔΗΠΕΘΕ και οργανώσαμε την Παραμυθούπολη η οποία και κόστισε αρκετά. Ήταν ένα 

κόστος 35.000 € για το ΔΗΠΕΘΕ που έχει τόσο λίγα χρήματα ήταν σημαντικό. Και άλλες 

εκδηλώσεις από την ΔΕΠΚΑ πήρε το ΔΗΠΕΘΕ, αφιερώματα κ.λπ. Κάποια στιγμή είπαμε και 

το είπαμε και στο Δ/κό μας ότι αυτό σταματάει. Το ΔΗΠΕΘΕ για το 2008 πήρε λιγότερα από 

τα μισά χρήματα, πήρε 92.000 € για 3 παραγωγές, δεν είναι δυνατόν, δεν έχει την δυνατότητα 

όσο και να θέλει να σηκώσει άλλες εκδηλώσεις πλην θεατρικές. Αφήστε που έχουμε και την 

λειτουργία των ΑΣΤΕΡΙΩΝ που εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κόστους. Θέλω επίσης να 

θυμίσω ότι η ΔΕΠΚΑ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λύση και εκκαθάριση. Η ΔΕΠΚΑ σηκώνει 

το βάρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Από όσο ξέρω εγώ, από την εμπειρία μου 

μέσα στα πράγματα, από την στιγμή που υπάρχει η ΔΕΠΚΑ ο Δήμος δεν μπορεί να βγάλει 

χρήματα για πολιτιστικούς σκοπούς, κόβονται από την επίτροπο. Έτσι ξέρουμε μέχρι τώρα και 

έτσι ήταν δεμένα τα χέρια μας και δεν μπορούσαμε να κάνουμε οτιδήποτε μέσω του Δήμου. 

Όταν λέμε ότι είναι σε λύση και εκκαθάριση σημαίνει ότι δεν μπορεί να δώσει ούτε να πάρει 

ούτε 1 €, είναι σταματημένη. Νομίζω ότι αυτά τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας πρέπει να 

τα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη.  

Όσον αφορά για τους χορηγούς, μέσα στα Ελευθέρια είχαμε την δυνατότητα και 

βρήκαμε πολλούς χορηγούς. Μέσα στην Παραμυθούπολη βρήκαμε δύο, οι οποίοι δώσανε και 

τους ευχαριστούμε πολύ, όμως όταν δεν έχεις κάποια στάνταρ χρήματα, η εμπειρία μας έδειξε, 

δεν μπορείς να ξεκινάς με το δεδομένο ότι θα σου δώσουν οι χορηγοί. Δεν είναι απαραίτητο. 

Μπορεί να δώσουν, μπορεί να έχουν και οι ίδιοι κάποια προβλήματα και κάποια δυσπραγία 

και να μην δώσουν.  

κ. Ιλανίδου: Θέλω να ρωτήσω πως παραχωρήθηκε η πλατεία και με βάσει ποιες 

διατάξεις. Δεν λέει εδώ πουθενά σε ποια διάταξη στηρίζεστε ώστε ευνοϊκά να δοθεί η πλατεία 

σ’ αυτόν τον αξιόλογο επιχειρηματία. Έπρεπε να γίνει δημοπρασία και θα ενδιαφερόταν 

σίγουρα πάρα πολλοί επιχειρηματίες, ο εμπορικός σύλλογος, έπρεπε ο Δήμος να εκδηλώσει 

την εκδήλωση με διάφορους φορείς, όπως κάναμε και εμείς. Επίσης, ποιος θα καθορίσει τα 

καθαρά κέρδη του επιχειρηματία για να μας δώσει το 3%. Θα βγάλει από μέσα το Α, το Β, το 

Γ και μπορεί στο τέλος να μας πει ότι έχει και ζημία. Ποια επιτροπή θα είναι και ποιος θα 

μπορέσει να μας πει πόσα είναι τα καθαρά του κέρδη.  

Επίσης, από τον νόμο απαγορεύεται να περιφραχτεί πλατεία, δρόμο μπορούμε να 

κλείσουμε, πλατεία απαγορεύεται από τον νόμο ρητώς. Δεν μπορεί να γίνει περίφραξη 

πλατείας. Αυτό είναι σίγουρο και δεδομένο ότι από την Περιφέρεια θα απορριφτεί για τους 

λόγους που ανέφερα μέχρι τώρα.  

Επίσης μέσα λέει ότι θα υπάρχουν αλογάκια, ηλεκτρονικά, και άλλα παιχνίδια. Μήπως 

θα έχουμε και εισιτήριο όταν θα παίζουμε ένα παιχνίδι, όταν θα ανεβούμε σε ένα αλογάκι, 

εκτός από τα 2 € θα υπάρχει και extra;  

κ. Σωτηριάδης: Όχι. 
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κα Ιλανίδου: Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Εδώ λέτε ότι ο Δήμος θα αναλάβει τη φύλαξη 

και το ρεύμα.  

κ. Σωτηριάδης: Η φύλαξη δεν ισχύει, το ρεύμα μόνο.  

κα Ιλανίδου: Βγάζουμε τη φύλαξη. Θα πληρώσει το ρεύμα. Έχουμε υπολογίσει αυτά 

τα παιχνίδια πόσο ρεύμα θα κάψουν αυτό το διάστημα και μήπως αν κάψουμε 3.000 – 4.000 

ρεύμα θα είναι λιγότερα από τα χρήματα που θα δώσει το ΚΑΑΜΕΑ;  

Η άποψη μου είναι δημοπρασία αλλιώς ο Δήμος αναλαμβάνει με τους φορείς.  

κ. Σωτηριάδης: Είπαμε για τη φύλαξη ότι δεν ισχύει και ισχύει μόνο το ρεύμα. Τώρα 

το τι κόστος θα έχει το ρεύμα και αν θα είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο δεν μπορεί κανείς να το 

προβλέψει. Αλλά ημέρες εορτών, αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε στους συνδημότες 

μας, θα κολλήσουμε στο αν το ρεύμα είναι 500 ή 600 €;  



Για την περίφραξη, πλατεία δεν κλείνουμε κ. Ιλανίδου. Ο χώρος μεν θα είναι 

φυλαγμένος, αλλά από πάνω από το Χρυσό και το Ρεκόρ θα υπάρχει επικοινωνία. Περίφραξη 

θα κλείσει ο συγκεκριμένος χώρος, δεν θα κλείσει η πλατεία. Θα υπάρχει ένας χώρος 

περιφραγμένος αλλά δεν θα κλείσει η πλατεία.  

κα Ιλανίδου: Γιατί δεν το φέρατε στο προηγούμενο Δ.Σ.;  

Εκπ. Προεδ. Εμπορ. Συλλόγου: Εμείς σαν προεδρείο του εμπορικού συλλόγου, η 

πρώτη κίνηση όταν αναλάβαμε ήταν να επισκεφτούμε τον κ. Δήμαρχο, μιλάμε για Απρίλιο – 

Μάιο, την κ. Ευαγγελίδου και τον κ. Σωτηριάδη και να τους θέσουμε το ερώτημα του τι 

προτίθεται να κάνει για τις Χριστουγεννιάτικες ημέρες. Πήραμε πολλές υποσχέσεις, ότι όλα 

είναι δρομολογημένα, ότι ¨μη στενοχωριέστε θα κάνουμε ότι κάτι καλύτερο από μια γειτονική 

πόλη¨. Επανήλθαμε τον Αύγουστο και ξαναείπαμε ότι οι ημέρες πλησιάζουν και τι γίνεται, η 

απάντηση ¨μη στενοχωριέστε, όλα τα ελέγχουμε¨. Ένα μήνα πριν τις γιορτές των 

Χριστουγέννων μαθαίνουμε ότι η πλατεία Ελευθερίας δόθηκε σε κάποιον ιδιώτη έναντι 

τιμήματος. Ζητήσαμε και πήραμε από την Δ.Α. όλες τις εισηγήσεις και την αίτηση του 

συναδέλφου, που προς θεού δεν έχουμε τίποτα μαζί του γιατί αυτός κάνει την δουλειά του και 

την κάνει πολύ καλά, στην αίτηση του δεν αναφέρει πουθενά για τα ΑΜΕΑ, αυτά 

προστέθηκαν εκ των υστέρων για να μπορέσει να περάσει η αίτηση, ταυτόχρονα μιλήσατε ότι 

δεν υπάρχουν πωλήσεις, μα αυτή τη στιγμή εγώ έχω σχεδιάγραμμα που λέει ¨χώρος για 

πώληση εμπορευμάτων¨, όχι πωλήσεις στα παιχνίδια, εμπορεύματα θα πουλάν μέσα. Αυτό το 

σχεδιάγραμμα κ. Δήμαρχε είναι από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, οπότε αν είναι δυνατόν! 

κ. Δήμαρχος: Εμείς το απαγορεύουμε.  

Εκπ. Προεδ. Εμπορ. Συλλόγου: Εσείς το απαγορεύετε ενώ το νοικιάζετε;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν είναι ενοικίαση. 

Εκπ. Προεδ. Εμπορ. Συλλόγου: Δεν είναι ενοικίαση, όπως θέλετε μπορείτε να το 

πείτε. Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος είμαστε κάθετα αντίθετοι στην παραχώρηση της 

πλατείας σε οποιαδήποτε για μας κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Άσχετα αν 

εμπλέκονται και τα ΑΜΕΑ, αύριο μεθαύριο κάποιος συνάδελφος θα ζητήσει με 15% καθώς 

και 3% στα ΚΑΑΜΕΑ, θα το δώσετε ή επιλεκτικά θα δώσετε εκεί που θέλετε;  

Στο σημείο αυτό ήθελα να αναφερθώ και στο Δέντρο της Αγάπης όπου πραγματικά επί 

τόσα χρόνια το Δέντρο της Αγάπης έχει γίνει θεσμός, ο εμπορικός σύλλογος δεν θα επεκταθεί 

σ’ αυτόν τον θεσμό, όμως ξαφνιαστήκαμε με μια απόφαση για την μεταφορά του Δέντρου της 

Αγάπης στη Μεραρχίας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε από συναδέλφους παράπονα, γιατί να 

γίνει στο συγκεκριμένο σημείο και να μην γίνει μπροστά στην πολυκατοικία τη δικιά μου. 

Αυτή τη στιγμή εσείς έχετε κάποιες υπογραφές, εμείς έχουμε μαζέψει πολύ περισσότερες από 

συναδέλφους οι οποίοι μας τις φέρανε αυτόκλητα, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε, 

άλλος θέλει να γίνει στον πρώην στρατιωτικό φούρνο,  άλλος   θέλει  να  γίνει  στην  πλατεία  

Εμπορείου,  με  ποια  λογική   φέρνετε   σε  
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αντιπαράθεση τον εμπορικό κόσμο μεταξύ του; Γιατί θέλετε να δημιουργείτε γκρίνια και 

διχόνοια στον εμπορικό κόσμο; Καλώς είναι καμωμένο. Εκεί που ήταν τοποθετημένο δεν 

ενοχλούσε κανέναν. Γιατί αυτή τη στιγμή δημιουργείται πρόβλημα; Η αίτηση που σας φέρανε 

με τις υπογραφές που την κάνατε και αποδεκτή είχε μέσα και υπογραφές της Millenioum Bank 

… 

κ. Πρόεδρος:  Ότι αίτημα έρχεται κ. Πρόβο, είμαστε υποχρεωμένοι να το δεχτούμε. 

Δεν το εξετάζουμε.  

Εκπ. Προεδ. Εμπορ. Συλλόγου:  Δεν διαφωνώ. Όταν όμως έχω εγώ αυτές τις 

υπογραφές, που είναι υπογραφές συναδέλφων που θέλουν να πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, 

είναι πολιτική η ευθύνη η δική σας, εσείς θα απολογηθείτε αύριο στους συναδέλφους για αυτό 

το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείτε.  



Εμείς σας λέμε για άλλη μία φορά ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στην παραχώρηση της 

πλατείας Ελευθερίας με σκοπό το κέρδος. Είμαστε κάθετα αντίθετοι. Πιστεύουμε ότι η 

πλατεία ανήκει στον Σερραϊκό λαό, ανήκει στη μαμά με το καροτσάκι, ανήκει στον παππού 

που θα πάει με το εγγόνι του να ταΐσουν τα περιστέρια. Δεν μπορείτε να αποκλείσετε κανέναν. 

Είστε υπεύθυνοι.  

κ. Μωυσιάδης:   Επειδή σας είδα να δυσφορείτε όταν ακούσατε το ¨προσχηματική¨ 

για την συνεργασία του ΚΑΑΜΕΑ με τον επιχειρηματία όταν αναφέρθηκε ο κ. Σαουλίδης. Θα 

ήθελα να σας πω ότι δεν νομίζω ότι μπορεί αλλιώς να χαρακτηριστεί όταν 1ον αποτελεί μια 

απεγνωσμένη προσπάθεια για να αποκτηθεί μια κάποια νομιμοποίηση όπως αποδεικνύεται και 

από το γεγονός ότι η αρχική αίτηση του ιδιώτη δεν ανέφερε καθόλου τα ΑΜΕΑ, όπως είπε και 

ο κ. Πρόβος, το 2ο είναι ότι όταν μιλάμε για το 3% των καθαρών εσόδων τα οποία μάλιστα δεν 

ελέγχονται τελικά ξέρετε γιατί μιλάμε; Ίσως για 3 €. Είναι ή δεν είναι προσχηματική αυτή η 

προσφορά; Διότι πέστε μου ποια λογαριάζετε ότι μπορεί να είναι, ποιος μπορεί να είναι ο 

τζίρος και ποια να είναι τα καθαρά κέρδη όταν μάλιστα τα καθαρά αυτά κέρδη δεν ελέγχονται 

από καμιά επιτροπή.  

κ. Δήμαρχος: Θα υπάρχουν άνθρωποι του ΚΑΑΜΕΑ και θα ελέγχουν και μπορεί να 

είναι και άνθρωπος του Δήμου.  

κ. Μωυσιάδης: Θα ελέγχουν τα έσοδα. Δεν μπορούν να ελέγξουν τις δαπάνες και το 

ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορούν να ελεγχθούν οι δαπάνες γιατί μπορεί να είναι και 

υπεριμολογημένες, ποιος μπορεί να μας το αποδείξει αυτό; Σας παρακαλώ λοιπόν να μην 

επιμένετε επ’ αυτού. Είναι σίγουρο ότι στο τέλος τα ΚΑΑΜΕΑ δεν θα πάρουν τίποτα ή θα 

πάρουν ψίχουλα. Έτσι λοιπόν είναι προσχηματικά. Αλλά και εν πάση περιπτώσει αν είναι έτσι 

επανέρχομαι στο προηγούμενο που είχα πει στην πρωτολογία μου ότι μπορεί άλλος άνετα να 

σας δώσει 13%, είχατε υποχρέωση να κάνετε διαγωνισμό και επαναλαμβάνω και επιμένω 

επίσης ότι ο μόνος τρόπος για να είμαστε νόμιμοι, να το οργανώσει ο Δήμος. Επειδή ο ίδιος 

δεν μπορεί, οποιοδήποτε Ν.Π. του Δήμου, μια Δ.Ε. 

κ. Πρόεδρος:  Τα 10 λεπτά από το αντίτιμο θα πηγαίνουν στα ΑΜΕΑ. 

κα Ιλανίδου: Που το λέει αυτό; Δεν το λέει πουθενά.  

κ. Μωυσιάδης: Λέει μέσα το 3% των καθαρών κερδών. Εκτός άλλα γράφουν αυτά 

που μας δείχνετε και άλλα έχετε στα χαρτιά σας. Εμείς αυτά διαβάσαμε. Αν είχε άλλα η κ. 

Ευαγγελίδου όφειλε να τα έχει μέσα στον φάκελο.  

Εκπρόσωπος Εμπορικού Συλλόγου:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. σύμβουλοι, θα 

πρέπει λίγο να συγκεντρωθούμε στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρό 

πρόβλημα με τους επαγγελματίες. Θα έχουμε πάρα πολύ σοβαρό  πρόβλημα. Σας μεταφέρω 

μηνύματα του εμπορικού κόσμου. Αυτό που ακούστηκε αυτή τη στιγμή εδώ εγώ δεν μπορώ να 

καταλάβω γιατί θέλετε να γίνει έτσι. Εδώ και χρόνια, θυμάστε κ.  Δήμαρχε,  ότι  αυτή  η  

διαδικασία  αυτού  όλου  του  φορέα  που   γίνεται   στην   πλατεία  
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ξεκίνησε από την Ομοσπονδία Σερρών. Και η Δράμα το πήρε από εμάς, και ο Δήμος πήρε 

πανελλαδικά συγχαρητήρια που ξεκίνησε αυτό το πράγμα που έγινε στην πλατεία Ελευθερίας. 

Όμως πως έγινε, έγινε με τους φορείς, τότε αν θυμάστε καλά ήρθαν οι επαγγελματίες και 

ζήτησαν πάλι την πλατεία Ελευθερίας να την χρησιμοποιήσουν για να πουλήσουν 

εμπορεύματα και τότε αν θυμάσαι εγώ επισκέφτηκα τον τότε δήμαρχο τον κ. Μωυσιάδη και 

είπα ότι ¨είστε απαράδεκτοι αν γίνει αυτό το πράγμα¨. Είπαμε ότι το αναλαμβάνει η 

Ομοσπονδία, ο Δήμος και η Νομαρχία. Η Νομαρχία δεν ήθελε να συμμετέχει και το έκανε ο 

Δήμος με την Ομοσπονδία και είχε πανελλαδική εμβέλεια, τα συγχαρητήρια είχαμε από όλη 

την Ελλάδα. Τα μηνύματα που παίρνουμε τώρα από τον εμπορικό κόσμο, να ξέρετε ότι 

δημιουργείτε ένα πρόβλημα, και το πιο σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται σε μια εποχή όταν η 

αγορά μας έχει τραγικό πρόβλημα, πάει από το κακό στο χειρότερο, να απορροφήσουμε όλο 

τον καταναλωτικό κόσμο στο συγκεκριμένο σημείο και η αγορά μας να μείνει σε μια … γιατί 



μέσα στο σχέδιο γράφει ¨χώρος πώλησης εμπορευμάτων¨. Εάν αυτό εσείς δεν το έχετε λάβει 

υπόψη σας είναι άλλο θέμα.  

2ον, ένας χώρος τον οποίο τον πληρώνουμε όλοι οι Σερραίοι, όλοι οι πολίτες, είναι 

δυνατόν να τον κλείσετε, να τον περιφράξετε; Είναι οίκημα του Δήμου; Είναι του λαού. Είπε 

κάποιος σύμβουλος ότι θα υπάρχει ένας διάδρομος. Ο διάδρομος θα είναι για να περνάμε από 

την μία πλευρά στην άλλη. Ποιος θα απαγορέψει το δικό μου το παιδί να κάνει μια βόλτα στην 

πλατεία; Γιατί δεν το κάνετε όπως το κάνει η Δράμα; Έχει εισιτήριο σε συγκεκριμένο 

περίπτερο που θα μπείτε, όχι στην είσοδο της πλατείας. Η πλατεία είναι δική μου και όλου του 

λαού, δεν είναι δυνατόν να την περιφράξουμε, είναι κάτι απαράδεκτο. Δεν το δέχεται η αγορά 

με τίποτα. Προειδοποιώ το Δ.Σ., ότι οι επαγγελματίες αν θα το κάνετε αυτό, να ξέρετε ότι θα 

έχουμε κακά αποτελέσματα την ημέρα των εορτών. Θα υπάρξουν καταλήψεις, όλη η αγορά σε 

εκείνο το σημείο, λυπούμε πάρα πολύ αλλά θα βγει μια εικόνα προς τους άλλους νομούς που 

νομίζω ότι δεν την θέλει κανείς. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, σκεφτείτε τι θα ψηφίσετε. Όχι ότι 

είμαστε εναντίον του συγκεκριμένου επαγγελματία, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας είναι ένα 

παιδί το οποίο είναι άξιο στον νομό, όμως θα πρέπει να ξέρει η Δημαρχία και ξέρει γιατί την 

έχουν ενημερώσει ότι ό, τι δράσεις θα γίνονται στην πλατεία Ελευθερίας και θα αγγίζουν τον 

επαγγελματία θα υπάρχει απόφαση από την Ομοσπονδία και μετά από τον εμπορικό σύλλογο. 

Δυστυχώς αυτό δεν εφαρμόζεται. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα θα είναι δικό σας.  

Ήθελα να πω και δυο πράγματα για το δέντρο της αγάπης. Το Δέντρο της Αγάπης είναι 

και πιο σοβαρό από αυτό που λέμε. Το Δέντρο της Αγάπης να μην μεταφερθεί από εκεί που 

ήταν. 

κ. Πρόεδρος:  Την ίδια γνώμη έχουμε και εμείς.  

κ. Παπαβασιλείου: Ποια ίδια γνώμη έχετε κ. Πρόεδρε;  

κ. Σωτηριάδης: Αυτό το σχεδιάγραμμα ποιος το έφερε; 

Εκπ. Προεδ. Εμπορ. Συλλόγου: Εγώ το έφερα. Μου το έφερε ο κ. … στο μαγαζί.  

κ. Σωτηριάδης: Πρώτη φορά το βλέπω. Ούτε μέσα στην πρόταση αναφέρεται. 

κ. Δήμαρχος: Θα το δούμε και θα τα διευκρινίσουμε όλα αυτά.  

κ. Σωτηριάδης: Μα εννοείται ότι απαγορεύεται πώληση εμπορευμάτων.  

κ. Δάγκος: Το θέμα ήρθε καλοπροαίρετα από τη Δ.Α., … τα ΚΑΑΜΕΑ να 

διοργανωθεί μια γιορτή με τη συμμετοχή ενός ιδιώτη. Σήμερα όμως ο εμπορικός σύλλογος μας 

έφερε ένα σχεδιάγραμμα όπου η αίτηση του ενδιαφερόμενου μαζί με τα ΚΑΑΜΕΑ είναι σε 

αντίθεση με το σχεδιάγραμμα που λέει ¨πώληση εμπορευμάτων¨. Από τη στιγμή που έχει μέσα 

ότι θα πουλάει εμπορεύματα δεν μπορούμε να δεχθούμε, αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. 

 

29 

Εγώ προτείνω και μόνο γι’ αυτό να κάνουμε μια γιορτή με χριστουγεννιάτικο δέντρο, 

να θυμίζει πλατεία …(αλλαγή κασέτας) …  

κ. Παπαδόπουλος: Εγώ έχω την εντύπωση ότι δεν κατανόησα την πρόταση που 

κάνουμε εμείς. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό εδώ αν πουλάει εμπορεύματα ή όχι. Εμείς 

είπαμε ότι η πλατεία δεν παραχωρείται, είτε βάλουνε προϊόντα μέσα είτε δεν βάλουν. Εμείς 

καταθέσαμε αυτή την πρόταση και δεν πρόκειται να ξαναεπανέλθει θέμα. Αν αποφασίσετε 

εσείς σαν πλειοψηφία να την παραχωρήσετε … 

κ. Πρόεδρος:  κ. Παπαδόπουλε κρατάμε το θέμα.  

κ. Παπαδόπουλος: Εμείς δεν θέλουμε να το κρατήσουμε το θέμα, θέλουμε να το 

βάλουμε σε ψηφοφορία.  

κ. Πρόεδρος:  Όχι. 

κ. Παπαδόπουλος: Αρνείστε; 

κ. Πρόεδρος:  Ναι. Πολλά είπατε.  

 



- Αναβάλλεται (μειοψηφία Σαουλίδη, Παπαδόπουλου, Αγγελίδης την 

πρόταση τους). 

 

ΘΕΜΑ    5ο: Διάθεση χρήσης οδού Μεραρχίας (μερική χρήση)  προς πραγματοποίηση της 

εκδήλωσης ¨ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Εκεί που έγινε και πέρσι. 

κ. Δήμαρχος: Αυτή ήταν η αρχική θέση της Δ.Α.  

κα Αραμπατζή Φωτ. (Δίκτυο): Υποβάλλαμε στις 10/10/2008 αίτηση παραχώρησης 

της πλατείας Ελευθερίας όπως κάνουμε κάθε χρόνο για 5η συνεχή χρονιά, από το Ανώτερο 

μέχρι και το Χρυσό και την πάροδο στο άγαλμα Εμ. Παπά, για το διάστημα 19-24/12. Η 

απάντηση που παίρνουμε 20 μέρες μετά είναι ότι ¨Σε απάντηση της από 10/10 αιτήσεως σας, 

σας γνωρίζουμε ότι η πλατεία Ελευθερίας δεν δύναται να τεθεί στη διάθεση σας διότι από 

25/11 και 7/1 θα χρησιμοποιηθεί από τον δήμο. Πάρα ταύτα για το από 12-24/12/2008 χρονικό 

διάστημα και με δεδομένο ότι οι εκδηλώσεις με τον τίτλο ¨Δέντρο της Αγάπης¨ που 

διοργανώνεται από … ως θεσμός θα έχετε στη διάθεση σας το τμήμα εκείνο της πλατείας που 

αρχίζει από το Αρχαιολογικό Μουσείο και φτάνει μέχρι την προτομή του εθνομάρτυρος 

Χρυσοστόμου Σμύρνης.  

κ. Δήμαρχος: Όπως ήσασταν πέρσι.  

κα Αραμπατζή: Όχι δεν είναι έτσι. 

κ. Δήμαρχος: Που ήταν πέρσι το δέντρο. Δεν ήταν μπροστά στο Ανώτερο, η εξέδρα 

δεν ήταν εκεί στο χώρο που σας λέμε; Και το Λύκειο Ελληνίδων με τις μπάλες ήταν στον 

κατήφορο. Αυτό είπαμε από την αρχή, αυτό σας δίνουμε με όλη μας την χαρά και την 

ευχαρίστηση.  

κα Αραμπατζή: Αν μου επιτρέπετε, με όλο το σεβασμό κ. Δήμαρχε, νομίζω ότι το να 

δίνουμε παρελκυστικές δικαιολογίες δεν μας αφήνει να φτάσουμε στην ουσία του ζητήματος.  

κ. Δήμαρχος: Δεν μετράνε το ¨παρελκυστικές δικαιολογίες¨. Δεν έχουμε ανάγκη να 

δικαιολογούμαστε.  

κα Αραμπατζή: Μας λέτε ότι η εκδήλωση η συγκεκριμένη … ουσιαστικά στον φυσικό 

χώρο του Δέντρου της Αγάπης. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πρόκειται για μία 

πολυτομεακή εκδήλωση η οποία φιλοξενεί χιλιάδες κόσμου, τόσο ως επισκέπτες όσο και ως 

συμμετέχοντες. Λειτουργική και φυσική συνέχεια αυτής της εκδήλωσης απαιτεί την χρήση, 

χρόνια τώρα, όλου του τμήματος της πλατείας Ελευθερίας, το οποίο 4 χρόνια τώρα  κάθε  

φορά  μας  παραχωρείται.   Το  Δέντρο  της  Αγάπης  δεν  είναι  η φυσική του 
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παρουσία μπροστά εκεί στο άγαλμα του εθνομάρτυρος, υπάρχουν τα σπιτάκια, υπάρχει ο 

κόσμος που θα συμμετάσχει, φαντάζομαι πως δεν θα θέλει κανένας να στοιβάξουμε 1.500 

άτομα σε έναν χώρο με λίγα τετραγωνικά, για να γίνει τι; Δεν χωράει η συγκεκριμένη 

εκδήλωση.  

κ. Δήμαρχος: Αυτές είναι οι δυνατότητες για μένα, οι περσινές που ήταν μια χαρά.  

κα Αραμπατζή: Ωραία λοιπόν, δώστε μας ότι και πέρσι.  

κ. Δήμαρχος: Ότι πέρσι θα το πάρετε και τώρα.  

κα Αραμπατζή: Πέρσι μας παραχωρήσατε όλη την πλατεία Ελευθερίας. Όπως κάθε 

χρόνο. Υπάρχει και το σχετικό έγγραφο 2007, ¨από το σημείο απέναντι από το Ανώτερο και 

την … Τράπεζα και μέχρι το Χρυσό προκειμένου να παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις 

7/11/2007¨. Το υπογράφει ο κ. Σαντοριναίος. Ο φυσικός χώρος των εκδηλώσεων άρχιζε από το 

Χρυσό μέχρι και το Ανώτερο. Είναι αναγκαίος ο χώρος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση, διαφορετικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Είναι σαν να θέλουμε να μπούμε σε 

ένα χώρο 10 τ.μ. να στοιβάξουμε 1.000 τ.μ. Και εμείς κατ’ ανάγκη ζητούμε την οδό 



Μεραρχίας γιατί εφόσον θέλετε να κάνετε τις δικές σας εκδηλώσεις αυτό είναι απόφαση δική 

σας, της Δ.Α.. 

κ. Δήμαρχος: Τις δικές μας εκδηλώσεις θα τις κάνουμε στην κυρίως πλατεία. Αυτός ο 

χώρος από το ουζερί, την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου μέχρι εδώ κάτω είναι 

ελεύθερος όπως ήταν και πέρυσι. Εγώ αυτό θυμάμαι ότι γινόταν. Ότι ήταν πέρυσι αυτό θα 

πάρετε και φέτος.  

κα Αραμπατζή:   Ωραία δώστε μας ότι και πέρυσι με βάση το έγγραφο 7/11/2007. 

Αυτό ζητάμε.  

κ. Δήμαρχος: Τι θέλετε ένα επιπλέον σπιτάκι στον χώρο της πλατείας;  

κα Αραμπατζή: Όχι ένα επιπλέον σπιτάκι. Οι όλες εκδηλώσεις πραγματοποιούνταν 

στον χώρο της πλατείας. Δεν χωράει καλώς ή κακώς.  

κ. Δήμαρχος: Αυτή είναι η πλατεία μας, τι να κάνουμε. Και εσείς θέλετε, και το 

σεβόμαστε και το αναγνωρίζουμε το Δέντρο της Αγάπης και να γίνει όπως και πέρυσι.  

κα Αραμπατζή:   Απλά πείτε ότι ¨αυτό που σας δώσαμε πέρυσι δεν μπορούμε φέτος να 

σας το δώσουμε, σας περιορίζουμε¨. Αυτή είναι η αλήθεια.  

κ. Δήμαρχος: Μπορούμε να σας το δώσουμε.  

κα Αραμπατζή: Αυτή είναι η αλήθεια. Πείτε ότι ¨λόγω των προγραμματισμένων δικών 

μας εκδηλώσεων χρειαζόμαστε την πλατεία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σας 

παραχωρούμε αυτόν τον χώρο¨. Όχι να λέτε ότι θα μας δώσετε ότι και πέρυσι. Για να λέμε τα 

πράγματα με το όνομα τους.  

κα Ελευθεριάδου: Εμείς έχουμε την διαχείριση του προϊόντος και από τον 

Τηλεμαραθώνιο και από το παζάρι. Από το 2004 κάναμε το Δέντρο της Αγάπης το οποίο 

αρχικά είχε στηθεί εκεί που στήνεται η εξέδρα. Μετά ο Δήμος για κάποιους λόγους μας 

μετακίνησε προς τα κάτω, σ’ αυτόν τον χώρο όμως εμείς εδώ και 3 χρόνια στήνουμε το 

Χριστουγεννιάτικο χωριό. Είχαμε φτάσει …, είχαμε το σπίτι του Άγιου Βασίλη, σε 

συνεργασία με τους ζαχαροπλάστες είχαμε το σοκολατένιο σπίτι, είχαμε διαγωνισμό 

ζωγραφικής σε όλα τα σχολεία του νομού και μόνο στον διαγωνισμό της ζωγραφικής παίρνουν 

μέρος 1.500 παιδιά, και θέλω να πω στο εκλεκτό Σώμα ότι ίσως δεν καταλάβατε το μήνυμα 

που περνάμε στα παιδιά σήμερα, στην νεολαία μας, το μήνυμα της αλληλεγγύης που είναι 

χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας και πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτό για μας είναι 

πάρα πολύ βασικό.  

Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν θεσμό, το Δέντρο της Αγάπης, με πάρα πολύ 

σοβαρό σκοπό. Φέτος διαχειριστήκαμε 114.000 € τα οποία μοιράστηκαν σε 24 ανθρώπους. 

Έχουμε 7 μόνο παιδιά τετραπληγικά, σε καροτσάκια. Θα σας το πω ευθέως, μην  ψάχνετε  να  

στηρίξετε  καμιά  άλλη  εκδήλωση, στηρίξτε μας και δείτε μαζί μας στο 
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Δέντρο της Αγάπης. Εμείς αναλαμβάνουμε τα ΚΑΑΜΕΑ, το οποίο μας βοηθάει και κάθε 

χρόνο μας κάνει ονειρεμένες μπάλες, και φέτος μας έκαναν τα παιδιά 150 μπάλες και μας τις 

έφεραν στο Λύκειο, εμείς θα δώσουμε από το Δέντρο της Αγάπης. Το ελάχιστο ποσό που θα 

μπορούσαμε να δώσουμε, αν τα πράγματα πάνε καλά και θα πάνε καλά γιατί έχουμε την 

συμμετοχή όλου του κόσμου, έχουμε την συμμετοχή με 12 Καποδιστριακούς δήμους, από την 

Αμφίπολη, από την Ροδόπολη, από το Ροδολίβος κ.α. που και οι δήμοι εκείνοι κάνουν 

θαύματα. Στηρίξτε μας και το ελάχιστο ποσό που θα μπορούσαμε να δώσουμε στο ΚΑΑΜΕΑ 

είναι 5.000 € και από εκεί και πέρα αν πάνε καλά τα πράγματα θα τους δώσουμε και 

παραπάνω. Και να σας πω και το Λύκειο είναι εδώ και 15 χρόνια πλάι στο ΚΑΑΜΕΑ, το 

πρώτο αλυσοπρίονο που πήρε το ΚΑΑΜΕΑ για το εργαστήρι των παιδιών ήταν από χρήματα 

του … Βγάλαμε χρήματα και τα βάλαμε εκεί. Μη μας βάζετε σε αντιπαράθεση με το 

ΚΑΑΜΕΑ που δεν έχουμε καμία διάθεση να το κάνουμε. 

κ. Δήμαρχος: Σας παρακαλώ να καταλάβετε ότι όχι μόνο το στηρίζουμε αλλά το 

υπερστηρίζουμε. Και κάθε χρόνο το στηρίζουμε με κάθε μέσο.  



κα Αραμπατζή: Μας στηρίζετε στον χώρο; 

κ. Δήμαρχος: Ο χώρος είναι ο συγκεκριμένος. Η εξέδρα εκεί που ήταν πέρυσι, το 

δέντρο εκεί και τα σπιτάκια εκεί. Από εκεί και πέρα όλον τον υπόλοιπο χώρο από την είσοδο 

του Αρχαιολογικού Μουσείου όπου εκεί όλα τα σχολεία του νομού εκθέτουν την Άνοιξη, όλος 

εκείνος ο χώρος είναι υπεραρκετός. Αυτόν σας τον διαθέτουμε εάν και εφόσον το πρόγραμμα 

του Δήμου πραγματοποιηθεί.  

κα Αραμπατζή: Σοβαρά μιλάτε; Εκείνος ο χώρος, ο διάδρομος ουσιαστικά, δεν μπορεί 

να στεγάσει ούτε το φορτηγό που δίνει τον ήχο και τα φώτα. Αν θέλετε να κάνετε την 

εκδήλωση σας να πάμε στην Μεραρχίας.  

κ. Δήμαρχος: Εκεί που ήσασταν πέρυσι.  

κα Αραμπατζή: Δήμαρχε γιατί δεν θέλετε να το καταλάβετε; Πέρυσι ήμασταν μέχρι 

τον χώρο που είναι τώρα το Χρυσό, εκεί έκαναν την έκθεση τους, 6 μέτρα βασιλόπιτα που 

μοίρασαν οι αρτοποιοί στον κόσμο, εκεί ακριβώς μπροστά την έκοψαν και την μοίρασαν στον 

κόσμο, εκεί ακριβώς μπροστά.  

κ. Νυκτοπάτης: Αν τελικά το 4ο θέμα δεν περάσει, υπάρχει να δοθεί το κομμάτι που 

ζητάνε; 

κ. Δήμαρχος: Εξαρτάται από την ετοιμότητα που έχει ο Δήμος.  

κα Ιλανίδου: Εγώ με έκπληξη άκουσα την κ. Αραμπατζή να διαβάζει μια επιστολή που 

κατέθεσε στον δήμο στις 10/10 και της απαντάτε ότι ¨δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτόν 

τον χώρο και ότι θα κάνουμε εκδηλώσεις εμείς¨. Και του κ. … εισέρχεται στον δήμο στις 

24/10, άρα εσείς είχατε κάτι προτετελεσμένο. Είχατε κάνει κάποιες συζητήσεις, δεν είχε έρθει 

έγγραφο στον δήμο και είχατε αποφασίσει να την δώσετε την πλατεία στον κ. … και απαντάτε 

στους ανθρώπους που από τις 10 του μηνός έχουν κάνει την αίτηση και δεν το φέρνετε στο 

Δ.Σ. Γιατί δεν το φέρατε στο Δ.Σ.; 

κ. Πρόεδρος:  Γιατί σκέφτεται η Δ.Α. να πραγματοποιήσει …  

κα Ιλανίδου: Παραχωρείτε όμως μετά στον κ. … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν παραχωρεί κανένας τίποτα. Το θέμα έχει κρατηθεί.  

κα Ιλανίδου: Οι ημερομηνίες έτσι δείχνουν.  

κ. Πρόεδρος:  Εν πάση περιπτώσει να πω κάτι, είναι πραγματικά μια σημαντική 

εκδήλωση και δεν μπορεί το Δ.Σ. να βασανίζεται μ’ αυτόν τον τρόπο για μια σημαντική 

εκδήλωση που τα οφέλη της είναι σε μια ειδικής κατηγορίας ανθρώπους. Δηλαδή μπορεί να 

υπάρξει συνεννόηση.  

κα Μπιτζίδου: Είναι δυνατόν μετά από τόσες εκκλήσεις κυριολεκτικά που λαμβάνετε, 

να μπορείτε ακόμη να αντιστέκεστε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα. Εγώ πιστεύω  ότι  πρέπει  να  

πάρετε  μια  γενναία   απόφαση  και   να   συναποφασίσουμε   ότι 
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οριστικά πρέπει να παραχωρηθεί η πλατεία και να διατεθεί στο Δέντρο της Αγάπης που τόσο 

πολύ αγάπησε όλος ο νομός. Αυτό είναι το βασικότερο και πρέπει εσείς να δώσετε την 

απάντηση την οριστική για να λήξει το θέμα. Και είναι κρίμα να μας ταλανίζει τόση ώρα ένα 

τόσο σοβαρό θέμα. Το Δέντρο της Αγάπης δεν είναι ο φούρνος του Χότζα να πηγαίνει και να 

γυρίζει όπου θέλετε. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση γιατί εγώ πιστεύω ότι θα 

πρέπει να πάρει πανελλήνια εμβέλεια αυτό το θέμα και όχι να μείνει μόνο στα όρια του νομού.  

κ. Σαουλίδης: Το 4ο θέμα ας το εξετάσουμε σήμερα.  

κ. Παπαδόπουλος: Δεν μπορείτε να λέτε όχι στο 4ο και να λέτε ναι στο 5ο.  

κ. Σαουλίδης:  Εγώ προσωπικά και σαν αντιπολίτευση θα μπορούσα, καλά κάνετε και 

έρχεστε σε σύγκρουση με όλη την κοινωνία, σας παρακαλούμε θερμά, πάρτε το πίσω αυτό, να 

τελειώσουμε, να αποκτήσει πανηγυρικό χαρακτήρα η πλατεία.  

κ. Πρόεδρος:  Τη θέση σας για το 5ο.  

κ. Σαουλίδης: Την είπαμε τη θέση μας.  



κ. Παπαδόπουλος: κ. Πρόεδρε επειδή ρωτάτε για το 5ο. Έχω την εντύπωση, και σας 

προκαλώ πάλι, το 4ο θέμα αν λυθεί λύνεται όλο το πρόβλημα, άρα το 4ο θέμα αν πούμε αυτή 

τη στιγμή ότι δεν υλοποιείται, υλοποιείται όμως το άλλο όπως ήταν πέρυσι.  

κ. Πρόεδρος:  Πιστεύετε ότι δεν ήταν κατανοητή η παρατήρηση σας; 

κ. Παπαδόπουλος: Αν ήταν κατανοητή γιατί το αποσύρετε και δεν το βάζετε στην 

ημερήσια διάταξη γιατί το κρατάτε; Σαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με ποιον; 

κ. Πρόεδρος:  Με κανέναν. 

κ. Παπαδόπουλος: Τότε γιατί το κρατάτε;  

κ. Πρόεδρος:  Για να τελειώνουμε και να ολοκληρώνουμε. Η πρόταση του Δημάρχου 

είναι να διατεθεί στο Δέντρο της Αγάπης ο χώρος που διατέθηκε και πέρυσι.  

κα Ιλανίδου: Πέρυσι όμως ήταν όλη η πλατεία.  

κα Αραμπατζή: Μπορείτε να οριοθετήσετε αυτό το που ήταν πέρυσι; 

κ. Δήμαρχος: Για μένα η εκδήλωση του Δέντρου της Αγάπης είναι το καθ’ αυτού 

δέντρο και οι εκδηλώσεις της εξέδρας. Αυτό είναι για μένα Δέντρο της Αγάπης και έχει 

μεγάλη επιτυχία και φέτος προεξοφλώ ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία από κάθε άλλη 

χρονιά. Τώρα τα σπιτάκια, εξετάζονται. Ότι ήταν πέρυσι θα είναι και φέτος. Ξεκάθαρες 

κουβέντες.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα τίθεται στην ψηφοφορία. 

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Όπως πέρυσι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Όπως πέρυσι. Ξεκαθαρίσαμε ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα γίνει 

αυτό που έγινε πέρσι και τις άλλες χρονιές. Επειδή πιστεύουμε 

ότι το 4ο και το 5ο είναι αλληλένδετα, θεωρούμε ότι επειδή 

πήρατε πίσω το 4ο θέμα, πρέπει να μην πάρουμε απόφαση και 

για το 5ο. Όποιος χώρος παραχωρήθηκε πέρσι έτσι και φέτος 

κ. Παπαδόπουλος:  Όπως πέρυσι 
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κ. Γαλάνης:     Να γίνει το Δέντρο της Αγάπης όπως και πέρυσι με όλες του τις 

δράσεις  

κα Μπιτζίδου:  Να γίνει το Δέντρο της Αγάπης όπως και πέρυσι με όλες του τις 

δράσεις  

κ. Αγγελίδης: Να γίνει το Δέντρο της Αγάπης όπως και πέρυσι με όλες του τις 

δράσεις 

κ. Παπαβασιλείου: Να γίνει το Δέντρο της Αγάπης όπως και πέρυσι με όλες του τις 

δράσεις 

κα Αγιαννίδου: Όπως πέρυσι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όπως πέρυσι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όπως πέρυσι     

κα Ιλανίδου:  Όπως πέρυσι 

κ. Σίγκας: - 

κ. Πεχλιβανίδης:  Όπως πέρυσι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 



κ. Γούνας:   Όπως πέρυσι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

 

κ. Παπαβασιλείου: Ακούσατε τι ψήφισαν οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης; 

κ. Πρόεδρος:  Ναι, την πρόταση του Δημάρχου. 

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση του Δημάρχου ήταν διαφορετική.  

κ. Πρόεδρος:  Ίδια είναι.  

κ. Παπαβασιλείου: Ίδια είναι η πρόταση του Δημάρχου; Κάνετε λάθος. Κάντε 

καταμέτρηση ψήφων.  

κ. Πρόεδρος:  Ηρεμήστε και κάντε καταμέτρηση ψήφων. Σας παρακαλώ στην τάξη.  

κ. Παπαδόπουλος: Θέλουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.  

κ. Σαουλίδης: κ. Πρόεδρε δεν θέλουμε να … την ψήφο του κάθε συναδέλφου αλλά 

σας παρακαλώ πάρα πολύ να ζητήσουμε από τους συναδέλφους να μας πουν τι ψηφίζουν. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Συνδικαλισμό κάνετε εδώ. Λυπάμαι πολύ.  

κ. Σαουλίδης: κ. Πρόεδρε ζητώ συγγνώμη αλλά υποτιμάτε την νοημοσύνη του 

συμβουλίου. Είμαστε παρατάξεις και ερχόμαστε να διαμορφώσουμε απόψεις. Μπορεί να 

ερχόμαστε με άλλη άποψη, όμως μέσα από τη συζήτηση, και εσείς είστε υπεύθυνος να 

διευθύνετε τη συζήτηση και αν η συζήτηση έχει … είναι στα θετικά σας. Οι συνάδελφοι, δεν 

θέλω να πω όνομα, και το κάνω γιατί τους σέβομαι … 

κ. Δήμαρχος: Όπως ήταν πέρυσι θα κάνουμε και φέτος. Και ξεκαθάρισα ότι κατά την 

άποψη μου οι εκδηλώσεις του Δέντρου της Αγάπης είναι το δέντρο καθ’ αυτό και ο χορός που 

γίνεται απέναντι και οι μπάλες οι οποίες αγοράζονται στον κατήφορο της πλατείας και 

οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση χρειαστεί να γίνει, με σπιτάκια, με τοποθετήσεις μπορούν να 

μπούνε από την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου και εδώ. Αν χρειαστεί θα μπει κανένα 

σοκολατένιο σπιτάκι.  

κ. Μωυσιάδης: Μου επιτρέπετε κάτι πολύ απλό. Υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία την 

ώρα της ψηφοφορίας έλεγε όπως πέρυσι. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είπε αυτό. Θα διατυπωθεί 

αυτό το όπως πέρυσι;  
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κ. Πρόεδρος:  Πολλοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας είπαν όπως πέρυσι υπονοώντας 

την θέση του Δημάρχου.  

κ. Μωυσιάδης: Συμφωνήσαν και είπαν ¨όπως πέρυσι¨. Να διατυπωθεί έτσι η 

απόφαση.   

κ. Πρόεδρος: κ. Παπαβασιλείου εσείς το ¨πέρυσι¨ το αντιλαμβάνεστε διαφορετικά.  

κ. Παπαβασιλείου: Μην υποτιμάτε την νοημοσύνη μας.  

κ. Πρόεδρος:  Ο Δήμαρχος το ξεκαθάρισε.  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν ξεκαθάρισε τίποτα. Ο Δήμαρχος καθάρισε από την πόρτα του 

Μουσείου μέχρι το Ανώτερο. Αν δεν καταλαβαίνετε τι καθάρισε ο Δήμαρχος να σας κάνουμε 

επεξήγηση.  

κ. Μωυσιάδης: Ψηφίσαμε και ακούσαμε από την πλειοψηφία να λέει ¨όπως πέρυσι¨. 

κα Αραμπατζή: Σεβαστή η απόφαση αλλά δεν είναι όπως πέρυσι.  

 

… (διακόπτεται η συνεδρίαση) … 

 



κ. Πρόεδρος:  κ.κ. Συνάδελφοι, ζητώ την διευκρινιστική θέση του Δημάρχου για το 

αίτημα του Δέντρου της Αγάπης που ζητά τη χρήση των πλ. Ελευθερίας. Αυτό είναι το αίτημα.  

κ. Δήμαρχος:  Πολύ καλά ρωτάτε κ. Πρόεδρε. Το Δέντρο της Αγάπης θα τοποθετηθεί, 

που δεν χρειάζεται καμία απόφαση Δ.Σ., εκεί που ήταν πέρυσι το δέντρο. Και όταν μιλάμε για 

Δέντρο της Αγάπης εννοώ το δέντρο. Δεν αναφέρομαι στις άλλες εκθέσεις που είχαν 

ζωγραφικής κ.λπ. Το Δέντρο της Αγάπης είναι εδώ που στήθηκε και η εξέδρα που στήθηκε 

μπροστά στην Τράπεζα και οι μπάλες να είναι εκεί στον κατήφορο, στην είσοδο της πλατείας 

Ελευθερίας. Και αυτό δεν θέλει απόφαση Δ.Σ. Εκείνο που αποφασίζει το Δ.Σ. είναι να 

απορρίπτουμε το αίτημα του ¨ΔΙΚΤΥΟ¨ και του ¨Λυκείου Ελληνίδων¨ για να στήσουμε το 

Δέντρο της Αγάπης στην οδό Μεραρχίας και λέμε ΌΧΙ, θα είναι εκεί που ήταν πέρυσι. Όταν 

μου λέτε Δέντρο της Αγάπης, εννοώ καθ’ εαυτού το Δέντρο της Αγάπης.  

κα Μπιτζίδου: Παράλληλες εκδηλώσεις κ. Δήμαρχε; 

κ. Δήμαρχος: Παράλληλες εκδηλώσεις θα κάνει ο Δήμος και ενδεχομένως να τις 

κάνουμε σε συνεργασία.  

κ. Πρόεδρος:  Σε ψηφοφορία τίθεται η πρόταση του Δημάρχου.  

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Όπως πέρυσι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Όπως πέρυσι.  

κ. Παπαδόπουλος:  Όπως πέρυσι 

κ. Γαλάνης:     Όπως και πέρυσι με όλες του τις δράσεις  

κα Μπιτζίδου:  Όπως και πέρυσι με όλες του τις δράσεις  

κ. Αγγελίδης: Όπως και πέρυσι με όλες του τις δράσεις 

κ. Παπαβασιλείου: Όπως και πέρυσι με όλες του τις δράσεις 
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κα Αγιαννίδου: Όπως πέρυσι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όπως πέρυσι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όπως πέρυσι     

κα Ιλανίδου:  Όπως πέρυσι 

κ. Σίγκας: - 

κ. Πεχλιβανίδης:  Όπως πέρυσι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Όπως πέρυσι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Όπως πέρυσι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

                

- Παραμένει στην περσινή θέση. 

   

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών τμημάτων του ΤΕΙ, προς πραγματοποίηση 

της πρακτικής άσκησης.  

 



- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    7ο: Τροποποίηση Εσωτερικών Κανονισμών Υπηρεσιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

κ. Αγγελίδης:  Ήθελα να ρωτήσω κάτι εδώ. υπάρχει η έγκριση τροποποίησηση 

κανονισμού του προσωπικού. Στο άρθρο 2 και στην παρ. 3 γράφει ότι ¨το προσωπικό 

προσλαμβάνεται ή με την διαδικασία προσλήψεως του ΑΣΕΠ ή η επιλογή του 

πραγματοποιείται από το Δ/κό Συμβούλιο¨. Αυτό με την επιλογή από το Δ/κό Συμβούλιο 

θέλουμε να μας πείτε που αναφέρεται.  

Επίσης στα προσόντα των υπαλλήλων που πρόκειται να προσληφθούν σε κάποιες 

ειδικότητες μπαίνει και η προϋπόθεση, όπως π.χ. στον προϊστάμενο Τ.Υ., στον ξυλουργό, στον 

ηλεκτρολόγο φωτιστή ή γενικό φροντιστή, μπαίνει η προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι μέλη του 

Σωματείου Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου. Αυτό μπορεί να είναι σωστό αλλά μήπως θα 

αδικήσουμε Σερραίους πολίτες που αποκλείεται να είναι μέλη του Σωματείου Ελλήνων 

Τεχνικού Θεάτρου; Και ενδεχομένως όταν γίνει μια προκήρυξη τις θέσεις αυτές να τις 

καταλάβουν κάποιοι Αθηναίοι και όχι Σερραίοι πολίτες. Αν μπορεί αυτό να εξαιρεθεί και η 

εξειδίκευση τους μπορεί να γίνει για ένα μήνα ή από τους υπάρχοντες ηλεκτρολόγους ή και 

στην Αθήνα να τους στείλουμε να μάθουν κάποια πράγματα για να μην αδικήσουμε 

συμπολίτες μας.  

κα Ευαγγελίδου: Όσον αφορά την 1η ερώτηση,  η επιλογή που πραγματοποιείται από 

το Δ/κό Συμβούλιο αφορά συμβάσεις έργου οι οποίες γίνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

έχει μια θεατρική παράσταση. Τότε λοιπόν ο καλλιτεχνικός διευθυντής συνήθως, λέει ότι 

¨χρειάζομαι έναν επιπλέον ηλεκτρολόγο ή έναν τεχνικό ή κάποιον να με βοηθήσει με τις 

δημόσιες σχέσεις¨, το θέμα έρχεται στο Δ/κό και το Δ/κό αποφασίζει το όνομα και το ποιος 

είναι. Είναι συμβάσεις έργου.  

κ. Σαουλίδης: Θυμάμαι ότι όταν … προβλεπόταν ότι προβλέπει ο νόμος.  

κα Ευαγγελίδου: Ο νόμος λέει ότι το μόνιμο προσωπικό προέρχεται από το ΑΣΕΠ και 

το εποχιακό … Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχουν προβλήματα γιατί και οι δύο διαδικασίες 

είναι όπως προβλέπονται από τον νόμο. Από την άλλη όταν μιλάμε για θέατρο, είναι χρήσιμο, 

ένας άνθρωπος για να μην αδικούνται οι Σερραίοι όπως είπατε, γιατί  αυτή τη στιγμή μέσα στο 

θέατρο υπάρχουν Σερραίοι που είναι μέλη του Σωματείου 
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Ελλήνων Τεχνικού Θεάτρου, και επειδή η ειδίκευση αυτή δεν προβλεπόταν και από τον 

προηγούμενο κανονισμό αλλά και πρέπει να σας πω ότι δεν αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ και 

αυτό είναι μια άλλη αδικία που γίνεται γιατί είναι αδύνατον να μην αναγνωρίζονται μέλη ενός 

Σωματείου, δηλαδή σε επαγγελματίες συγκεκριμένους, σε τεχνικούς θεάτρου, και να μην σου 

αναγνωρίζεται η ειδίκευση αυτή από τον ΑΣΕΠ. Όχι ότι σημαίνει τίποτα το ότι προβλέπουμε 

και το επιβάλλουμε και επιμένουμε ότι όταν το θέατρο ζητάει προσωπικό ζητάει προσωπικό 

ειδικευμένο στο θέατρο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι τεχνικοί του θεάτρου δεν μπορούν να 

προσληφθούν μόνιμοι, δουλεύουν εκεί μέσα 25 χρόνια και είναι μέλη του Σωματείου 

Τεχνικών Θεάτρου.  

κ. Αγγελίδης: Αυτοί που δουλεύουν τώρα. Κάποιος που θα πρωτοέρθει; 

κα Ευαγγελίδου: Ένας προσλαμβανόμενος μπορεί να ακολουθήσει την εξής 

διαδικασία, να λειτουργήσει μέσα στο θέατρο με σύμβαση έργου, να γνωρίσει την δουλειά και 

την ειδίκευση που έχει το θέατρο και να αποκτήσει την κάρτα τεχνικού θεάτρου που παίρνεται 

με κάποια ένσημα όπως και μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών με 50-60 ένσημα 

γίνεσαι.  

κ. Αγγελίδης: Εσείς λέτε κ. Ευαγγελίδου ότι προκειμένου να πάρει … κάποιο μόνιμο 

προσωπικό, πριν κάνει την προκήρυξη για το μόνιμο προσωπικό θα πάρει κάποια άτομα με 

συμβάσεις έργων και … 



κα Ευαγγελίδου: Σας λέω το εξής ότι αυτή τη στιγμή ήδη μέσα στο θέατρο δουλεύουν 

με σύμβαση έργου εποχιακό προσωπικό. Αυτή τη στιγμή το θέατρο δεν έχει καθόλου μόνιμο 

προσωπικό. Έτσι παραδόθηκε το ΔΗΠΕΘΕ μόνο με εποχιακό προσωπικό. Το εποχιακό 

προσωπικό αυτό πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, είναι μέλη του Σωματείου Τεχνικών 

Θεάτρου. Δεν μπορούνε να προσληφθούν στο θέατρο μόνιμοι, έτσι και αλλιώς το ΑΣΕΠ δεν 

το λαμβάνει υπόψη του, και θέλω να πιστεύω ότι ζητώντας το … 

κ. Αγγελίδης:  Άρα δεν θα μπει σαν απαραίτητη προϋπόθεση να είναι κάποιος μέλος 

του Σωματείου Τεχνικών Θεάτρου.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν το αναγνωρίζει προς στιγμή το ΑΣΕΠ, δική μας πίεση είναι να 

το αναγνωρίσει. Γιατί για το Σωματείο αυτό γίνεσαι μέλος με κάποια ένσημα. Μπορεί δηλαδή 

ένας Σερραίος, δεν πας σε κάποια σχολή. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει ο διαχωρισμός, ότι π.χ. 

είναι άλλο φροντιστής, φροντιστής θεάτρου είναι μια ειδικότητα ειδική η οποία δεν 

αναγνωρίζεται και προτείνονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει ποτέ μέσα στο θέατρο και 

δεν μπορούν να περάσουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στο θέατρο μια ζωή.  

Για μένα πολύ σημαντικό ζητούμενο είναι ότι το θέατρο έχει πολύ καιρό εποχιακό 

προσωπικό. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί 25 χρόνια χωρίς να έχουν την ασφάλεια μιας 

θέσης μόνιμης, και δεν μπορούν να προσληφθούν στο θέατρο γιατί δεν τους αναγνωρίζεται η 

ειδικότητα.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν, λέει εδώ το α) για την πλήρωση θέσεων που προβλέπονται 

στον εσωτερικό κανονισμό. Οι θέσεις που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό είναι 

μόνιμες θέσεις.  

κα Ευαγγελίδου: Όχι απαραίτητα. 

κ. Μωυσιάδης: Διότι άλλο το αν πάρουμε κάποιον άλλον για να καλύψουμε μια 

μόνιμη θέση με σύμβαση ορισμένου χρόνου, αυτό είναι άλλο πράγμα. Το ζήτημα είναι ότι 

είναι θέσεις μόνιμες. Όταν δεν διευκρινίζουμε αν γι’ αυτές τις μόνιμες θέσεις θα 

χρησιμοποιήσουμε ή θα τις … 

κα Ευαγγελίδου: Δεν είναι μόνιμες με απόφαση Δ/κού, οι μόνιμες είναι μόνο με 

ΑΣΕΠ. 
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κ. Μωυσιάδης: Όταν μιλήσουμε για την κάλυψη των θέσεων αυτών οι οποίες 

προβλέπονται για μόνιμες με μόνιμο προσωπικό τότε θα πάμε ΑΣΕΠ υποχρεωτικά. Εάν 

πάρουμε προσωρινά σύμβαση έργου ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου για να καλύψουμε το 

κενό που έχουμε με όχι μόνιμο προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες, τότε μπορούμε με 

απόφαση Δ/κού. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ότι αυτό το πράγμα που λέω μπορεί πολύ απλώς 

να διευκρινιστεί. Ήταν πολύ ξεκαθαρισμένο. 

κα Ευαγγελίδου: Αυτό δεν μπορεί να διευκρινιστεί έτσι όπως το λέτε. Αυτό 

διευκρινίζεται βάσει του νόμου.  

κ. Μωυσιάδης: Εκεί που έχω μια ένσταση είναι στο 4ο, το προσωπικό των εδαφίων β 

και γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, προσλαμβάνεται με απόφαση προέδρου ύστερα από 

απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου που περιγράφεται στις ειδικότητες του προσωπικού που θα 

προσληφθεί. Δηλαδή το Δ/κό Συμβούλιο θα πει τι ειδικότητες θα προσλάβουμε.  

κα Ευαγγελίδου: Όχι και το όνομα μετράει. Όσοι έχουν προσληφθεί με τη σύμβαση 

του έργου το όνομα τους και η ειδικότητα τους περνάει, αρχικά στο Δ/κό λέμε ότι έχουμε 

ανάγκη από προσωπικό … 

κ. Μωυσιάδης: Το Δ/κό Συμβούλιο δηλαδή παίρνει απόφαση και με το όνομα … 

κα Ευαγγελίδου: Σε διαφορετικές αποφάσεις. Καταρχήν αποφασίζουμε ότι 

χρειαζόμαστε έναν ξυλουργό. Γίνεται η έρευνα, προτείνεται το όνομα και το Δ/κό αποφασίζει. 

Αυτό καθορίζεται από τον νόμο. Έτσι γινόταν πάντα. Ότι για να πει γι’ αυτά το ΔΗΠΕΘΕ …. 



Εγώ πίστευα ότι θα με ρωτήσετε για τον αριθμό των ατόμων και τέτοια πράγματα ήμουν 

προετοιμασμένη. 

κ. Μωυσιάδης: Για τον αριθμό των ατόμων δεν υπάρχει περίπτωση να ρωτήσουμε 

γιατί ο αριθμός των ατόμων 1ον είναι δεδομένο ότι δεν είναι δυνατόν να προσληφθεί τώρα, 

είναι ένας αριθμός που έρχεται να καλύψει τις ανάγκες σε … λειτουργία, και το 2ο δεν είμαστε 

εμείς οι αρμόδιοι για να μπορούμε να πούμε πόσα άτομα χρειάζονται για εδώ και εκεί. Εσείς 

που τα μελετήσατε και ο καλλιτεχνικός διευθυντής που τα εισηγηθήκατε στο Δ/κό Συμβούλιο 

και πάρθηκε η απόφαση, ήσασταν οι κατάλληλοι και οι αρμόδιοι που ξέρατε τι ακριβώς 

χρειάζεται. Άρα εκεί δεν υπάρχει περίπτωση στον αριθμό των ατόμων να πούμε τίποτα.  

κα Ευαγγελίδου: Το άρθρο είναι η διαδικασία που ακολουθείται.  

κ. Μωυσιάδης: Μόνο για τη διαδικασία ήθελα εγώ και έτσι όπως το διάβασα λέει: 

¨Προσλαμβάνεται με απόφαση του προέδρου, ύστερα από απόφαση του Δ/κού που περιγράφει 

τις ειδικότητες¨, σαν να λέει δηλαδή ότι η απόφαση του Δ/κού περιγράφει μόνο τις 

ειδικότητες.  

κα Ευαγγελίδου: Σας είπα ότι δεν ωφελεί γιατί αυτή είναι η διαδικασία που 

ακολουθείται βάσει νόμου και έτσι δεν γίνεται διαφορετικά.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό που περιγράφετε είναι τελείως διαφορετικά με αυτό που … 

κα Ευαγγελίδου:  Εννοείτε ότι διατυπώνεται λάθος. 

κ. Μωυσιάδης: Όχι διατυπώνεται λάθος, θα έλεγα ίσως ελλιπώς ώστε να αφύπνισε 

κάποιον … 

κα Ευαγγελίδου: Πάντως όπως και να διατυπώνεται ο νόμος είναι ισχυρότερος αυτού 

που διατυπώνουμε εμείς.  

κ. Μωυσιάδης: Εκείνο που θα έλεγα και θα φανταζόμουν εγώ είναι, ο καλλιτεχνικός 

διευθυντής που είναι ο πιο αρμόδιος, θα κάνει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί, το Δ/κό 

Συμβούλιο θα αποφασίσει και για τα πρόσωπα και για τις ειδικότητες, και ο Πρόεδρος θα είναι 

εκείνος οποίος θα εκτελέσει την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου. 

κα Ευαγγελίδου: Επειδή οι αρμοδιότητες του καλλιτεχνικού διευθυντή καθορίζονται  

από  την  προγραμματική  σύμβαση που έχει με το υπουργείο, η οποία είναι 
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υπεράνω όλων αυτών που κάνουμε εμείς, αν αύριο το Υπουργείο στείλει μια προγραμματική 

που θα είναι διαφορετική, που ανατρέπει όλα όσα λέμε εμείς, αυτά δεν μετράνε ως έναν 

βαθμό, οπότε εμείς ορίζουμε τι κάνει το Δ/κό Συμβούλιο και αφήνουμε τον καλλιτεχνικό 

διευθυντή γιατί την αρμοδιότητα του την ορίζει το Υπουργείο.  

κ. Μωυσιάδης: Ένα άλλο που ήθελα είναι στο άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β.: ¨Ηθοποιός 

αναγνωρισμένης αξίας με 10ετή πραγματική εργασία στο επαγγελματικό θέατρο¨. 

κα Ευαγγελίδου: Αντιγραφή από προγραμματική είναι αυτό.  

κ. Μωυσιάδης: Είναι γεγονός ότι είναι λιγάκι ασαφές αυτό. Αναγνωρισμένης αξίας, 

άντε και πως θα το εκτιμήσει και ποιος θα το εκτιμήσει. Και φέρνει και σε δύσκολη θέση το 

Δ/κό συμβούλιο, και ερχόμαστε και παρακάτω και βλέπουμε ότι στα ειδικά του προσόντα 

θεωρείται σαν δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχει ούτως ή άλλως η επαγγελματική 10ετής 

εμπειρία.  

κα Ευαγγελίδου: Ότι και να πούμε για τον καλλιτεχνικό διευθυντή δεν έχει αξία, αυτή 

τη στιγμή υπάρχει καινούργια σύμβαση που λέει ότι οι καλλιτεχνικοί διευθυντές θα 

επιλέγονται από την Αθήνα, από τα κεντρικά, από το υπουργείο, θα κάνουν εκεί τις αιτήσεις 

τους, θα γίνεται ξεδιάλεγμα και θα στέλνουν 3-4 να επιλέγει η τοπική κοινωνία.  

κ. Μωυσιάδης: Πάντως εδώ, έτσι όπως είναι διατυπωμένο εμείς έχουμε υποχρέωση να 

σχολιάζουμε αυτά που βλέπουμε.  

κα Ευαγγελίδου: Αυτό είναι αντιγραφή της προγραμματικής.  

κ. Μωυσιάδης: Έχει ασάφειες η προγραμματική και επειδή στον κανονισμό δεν 

είμαστε υποχρεωμένοι 100% να την ακολουθήσουμε, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε 



ενδεχόμενα να την βελτιώσουμε. Αυτό το ¨αναγνωρισμένης¨, δεν δημιουργεί πρόβλημα σε 

μας, δυσκολίες στο Δ.Σ. γιατί θα του δημιουργήσει προβλήματα εάν πάρει κάποιον με ποιο 

αναγνωρισμένης αξίας 10ετούς, αυτό είναι πολύ σχετικό.  

κα Ευαγγελίδου: Αυτή η γενικότητα υπάρχει και στον κανονισμό του Μεγάρου 

Μουσικής, που λέει ότι θα παίζονται έργα … κύρους.  

κ. Μωυσιάδης: Διότι αυτό βρίσκεται στα τυπικά προσόντα που πρέπει να υπάρχουν 

ούτως ή άλλως.  

Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω εάν και γι’ αυτούς τους οποίους είναι κατά κάποιον τρόπο 

καθαρά τεχνικοί, θα υπήρχε λόγος να είναι υποχρεωτική, εκτός εάν είναι μια ξένη γλώσσα.  

κα Ευαγγελίδου: Ανεβαίνει το επίπεδο των νέων ανθρώπων πια, οπότε για μένα ήταν 

ότι οι νέοι άνθρωποι που θα έρχονται να έχουν ευκαιρία.  

κ. Μωυσιάδης: Συμφωνώ αλλά τι γίνεται, όταν πάμε στον … και μιλάμε για ξένη 

γλώσσα, μπορεί να ξέρει φαρσί να την μιλάει, αν δεν έχει όμως το πτυχίο επειδή του λείπει το 

χαρτί δεν μπορεί να συμμετέχει. Καταλάβατε; Και αν δεν ήταν υποχρεωτικό ίσως να ήσασταν 

επιφυλακτική. Να το βάζατε σαν προαιρετικό σε κάποιες θέσεις.  

κα Ευαγγελίδου: Η γνώση της Αγγλικής κρίνουμε ότι είναι απαραίτητη για την 

συνεννόηση ευρέως, στην εποχή μας τα παιδιά έχουν πτυχία.  

κ. Αγγελίδης: Θα ήθελα να προσθέσω το εξής, εννοείται ότι αυτός ο κανονισμός που 

ψηφίζουμε τώρα ισχύει για την σημερινή Δ.Ε., για την νέα δεν ισχύει, πρέπει καινούργιο να 

φέρετε.  

κα Ευαγγελίδου: Εάν φτάσουμε στην μετατροπή. Υπάρχουν πιέσεις να εξαιρεθούν τα 

ΔΗΠΕΘΕ, να εξαντλήσουμε όλα τα χρονικά περιθώρια.  

κ. Αγγελίδης: Να ξέρετε ότι αν μετατραπεί σε Δημοτική κοινωφελή, θα έρθει νέος 

κανονισμός.           

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    8ο: Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2008. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    9ο: Παραχώρηση χρήσης μισθωμένου δημοτικού ακινήτου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Ορισμός Διαπαραταξιακής επιτροπής για τη διαχείριση των εσόδων από τη 

συναυλία ¨Ένα τραγούδι για τον ΟΡΦΕΑ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ προτείνει να γίνει μια διαπαραταξιακή 

επιτροπή για τα έσοδα της συναυλίας.  

κα Ευαγγελίδου: Από εμάς θα είμαι εγώ και ο κ. Σωτηριάδης. 

κ. Σαουλίδης: Ο κ. Παπαδόπουλος. 

κ. Αγγελίδης: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιτροπή, όπως διαχειρίζεται τα έσοδα με 

τους υπαλλήλους και τους ταμίες έτσι θα διαχειριστεί και αυτά.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν είναι το ίδιο. Είναι για την αποκατάσταση του κτιρίου, είναι 

γιατί είναι τα χρήματα του κόσμου και είναι για να αισθάνεται ο κόσμος ασφάλεια.  

κ. Αγγελίδης: Έχουμε εμπιστοσύνη στο προσωπικό. Εν πάση περιπτώσει η κ. 

Μπιτζίδου.  



κ. Μωυσιάδης: Ο κ. Νυκτοπάτης. 

 

- Εγκρίνεται.  

       

ΘΕΜΑ  11ο:     Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού 

επίλυσης διαφορών) για το έτος 2009. 

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 28 του ¨Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 

Ο.Τ.Α.¨ για το έτος 2009. 

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπ. 

Εσωτερικών 11389/1993, ΦΕΚ 185/1993 τ.Β.) για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80, για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείου 

προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων 

εσόδων Κέντρων Διασκέδασης.  

- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 

Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:  Έχουμε τη συγκρότηση των επιτροπών του άρθ. 32, εδώ είναι όλος ο 

μπούσουλας των υπηρεσιών των προμηθειών του Δήμου. Υπάρχει μια εισήγηση από τον κ. 

Κουροπαλάτη για την κ. Χατζή που καλύπτει όλες τις πτυχές.  

Επίσης το 46 που αποτελείται από 3 μέλη, Ευαγγελίδου, Χατζή και …, 

αναπληρωματικά Τερμεντζίδου, Μωραΐτη και Βασιλοπούλου. 
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Η επιτροπή παραλαβής εργασιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

28/80 για το έτος 2009 είναι ο κ. Τσιμερίκας και αναπληρωτής ο κ. Ιωαννίδης.  

Για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών του ίδιου άρθρου, ο κ. Τσιμερίκας πάλι και 

αναπληρωτής ο κ. Ιωαννίδης.  

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείου προς 

απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων 

Διασκέδασης ο κ. Σωτηριάδης και αναπληρωτής ο κ. Σαντοριναίος και  

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Ιδρύματος 

Προστασίας Κωφαλάλων Σερρών ο κ. Σαμπάνης και η κ. Αγιαννίδου. 

 

- Εγκρίνεται.  

  
ΘΕΜΑ  12ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

  

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση – Ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κα Μπιτζίδου: Εδώ για το ΔΗΠΕΘΕ θα ήθελα. Λέει για κάποιες επιχορηγήσεις 40.000 

€ από το Υπ. Πολιτισμού, επιχορήγηση από τον δήμο 34.000 €. Αυτά όλα φαίνονται να είναι 

τα έσοδα. Τα έξοδα από το ¨Οψόμεθα εις Φιλίππους¨, έχει ένα ποσό 118.560 + 15.000 €. 

Έσοδα είχαμε από αυτή τη παράσταση; Μπήκαν λεφτά στο ταμείο; Φαίνεται ότι 

μετακινήθηκαν σε πάρα πολλές πόλεις. Τι έγινε μ’ αυτά τα έσοδα;  



Από εκεί και πέρα οι καινούργιες παραστάσεις που ανεβαίνουν, μιλάμε για 70.000 για 

τις εκδηλώσεις που θα τρέξουν όλο αυτό το διάστημα. Εδώ για το Sugar Baby τα οποίο επίσης 

είναι μια παράσταση που θα υλοποιηθεί, μιλάω για 28.000. Βλέπω διάφορα, για άλλες δαπάνες 

10.000, 7.000 για έναν ηθοποιό, 6.000 για θεατρικά παιχνίδια. Αυτά όλα τα έξοδα πως θα 

καλυφτούν; Μόνο έξοδα βλέπουμε. Έσοδα δεν βλέπουμε. Να σας ρωτήσουμε πως και που θα 

βασίζεστε για να τα κάνετε όλα αυτά και που θα στηριχτείτε; Έχετε πληρώσει τους ηθοποιούς; 

Για τα έξοδα του ¨Οψόμεθα¨ δεν υπάρχει τίποτα; 

κ. Πρόεδρος:  Θα έρθει ο οικονομικός απολογισμός.  

κα Μπιτζίδου: Εσείς δεν γνωρίζετε να μας ενημερώσετε; 

κα Ευαγγελίδου: Αν έκανε απόσβεση των 118.000, σαφέστατα και δεν έκανε. Σπάνια 

μια παράσταση κάνει απόσβεση. Το ακριβές ποσό των εισπραχθέντων δεν μπορώ να σας το 

πω και πιθανότατα δεν μπορώ να σας το πω επειδή ήταν συμπαραγωγή με την Κομοτηνή και 

έπρεπε να γίνει η διαδικασία του διαχωρισμού των εσόδων. Βέβαια μας στήριξε πάρα πολύ το 

γεγονός ότι πήραμε αρκετά χρήματα, νομίζω γύρω στις 78.000 από την ΤΕΔΚ και αυτό 

στήριξε αρκετά την παραγωγή. Ήταν μια παραγωγή που έπαιξε σε όλο τον πανελλήνιο τοίχο, 

είχαμε 90 δημοσιεύσεις, παίξαμε μαζί με τη ¨Μήδεια¨ που κόστισε 1.300.000 στο ΔΗΠΕΘΕ 

Πάτρας και μας κόστισε 118.000 η παραγωγή του.  

Τα έσοδα που έχει το ΔΗΠΕΘΕ είναι συγκεκριμένα. Είναι 205.000 που προϋπολόγισε 

ο Δήμος, το βλέπετε μοιρασμένο σε 34 γιατί ήταν οι μήνες που δεν μπορούσαμε να 

εισπράξουμε λόγω της ανυπόγραφης προγραμματικής και οι 92.000 του Υπουργείου από τις 

οποίες έχουμε πάρει τις 40.000 και περιμένουμε άλλες 52.000 που δεν έχουν έρθει ακόμη. Τα 

έσοδα για το μέλλον του ΔΗΠΕΘΕ, για το 2009, εμείς ήμασταν αναγκασμένοι να 

προϋπολογίσουμε, γιατί όλα αυτά είναι προϋπολογισμοί, και να οργανώσουμε τις παραγωγές 

μας.  Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακόμη σύμβαση δεν έχουμε υπογεγραμμένη για το 

2009, οπότε δεν μπορούμε να πούμε τίποτα ασφαλές για 
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τα έσοδα. Έχουμε την δέσμευση ότι ο Δήμος θα είναι συνεπής, όπως και ήταν, αν υπογραφεί η 

σύμβαση και έχουμε και μια προφορική από το ΕΚΕΘΕ ότι η σύμβαση μας θα γυρίσω πίσω 

στις 200.000.  

κα Μπιτζίδου: Εάν αυτές οι δεσμεύσεις πραγματοποιηθούν, εσείς θα μπορέσετε να 

ανταπεξέλθετε σ’ αυτά τα έξοδα; 

κα Ευαγγελίδου: Το ΔΗΠΕΘΕ σαν πολιτιστική επιχείρηση, το έργο δεν περιμένουμε 

να βγάλει κέρδος. Όμως τώρα νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Όσον αφορά τους ηθοποιούς να 

ξέρετε ότι είναι πληρωμένοι. Πληρώνονται πρώτοι γιατί έτσι και δεν πληρωθούν κάνουν 

αμέσως καταγγελία στο Σωματείο οπότε αυτοί που αδικούνται είναι οι προμηθευτές, οι 

συντελεστές. Όπως όλοι οι πολιτιστικοί φορείς αυτού του τόπου, δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά 

παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις.  

Πάντως ότι έχει κάνει το ΔΗΠΕΘΕ μετά το ¨Οψόμεθα¨ αυτή τη χρονιά ήταν επικερδές. 

Από την ¨ΚΑΤΣΑΡΙΔΑ¨ που είχαμε το 20%, εισπράξαμε 7.000, που ήταν πολύ σημαντικό για 

δύο μέρες παραστάσεων.  

κ. Αγγελίδης: Ευχόμαστε να φέρνει πάντα κέρδη. Μια ακόμα ερώτηση. Τα σκηνικά 

του ¨Οψόμεθα¨ πόσο στοίχησαν; 

κα Ευαγγελίδου: Στοίχησαν πολύ λίγο γιατί ήταν 3 πατάρια. Ακριβώς δεν μπορώ να 

σας πω. Πρέπει να ενημερωθώ. Κατασκευάστηκαν εδώ και κόστισαν λίγο. Μπορεί να στοίχισε 

η ενοικίαση των μηχανών που νοικιάσαμε και ήμασταν υπεύθυνοι και για τη φύλαξη.  

κα Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για την ΔΕΕΚ. Είχε πρόγραμμα κατάρτισης 

ανέργων. Εδώ δεν υπάρχει κανένας πίνακας για προσληφθέντες οι οποίοι ασχολήθηκαν στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λέει μόνο ποιοι ήταν οι ωφελούμενοι, αυτοί δηλαδή που 

επιμορφώθηκαν. Εγκρίνατε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν, δεν αναφέρεται πουθενά ποσό, 



δεν αναφέρεται πόσα πήρατε από αυτό το πρόγραμμα, τι χρησιμοποιήσατε σ’ αυτό το 

πρόγραμμα, πίνακας εκπαιδευτικών δεν υπάρχει, πίνακας επιχειρήσεων υλοποίησης δεν 

υπάρχει, δεν υπάρχει τίποτα, παρά μόνο ένας πίνακας που λέει ποιοι μπήκαν στην διαδικασία 

κατάρτισης. Δεν μας λέτε τίποτα άλλο. 

κ. Σωτηριάδης: Ποιο πρόγραμμα είναι; 

κα Μπιτζίδου: Κατάρτιση ανέργων Web Design. 

κ. Ιωαννίδης: Δεν τελείωσε ακόμη.  

κα Μπιτζίδου: Δηλαδή δεν έχετε κανένα άλλο στοιχείο να μας καταθέσετε; Αυτά είναι 

εφτασφράγιστα μυστικά για το συμβούλιο σας; 

κ. Ιωαννίδης: Θέλετε να ακούσετε τώρα ή να πείτε τα δικά σας; Σας είπα ότι το 

πρόγραμμα δεν τελείωσε ακόμη, μένουν κάποιες ώρες για να τελειώσει. Θα έρθουν τα 

χρήματα και θα πληρωθούν. Είναι 4,4 € στον κάθε καταρτιζόμενο. 

κα Μπιτζίδου: Ποιοι είναι οι εκπαιδευτές; 

κ. Ιωαννίδης: Τους έχει η κατάσταση στη ΔΕΕΚ. Επισυνάπτεται εκεί και μπορείτε να 

δείτε.  

κα Μπιτζίδου: Δεν είναι όμως οι εκπαιδευτές, μόνο οι ωφελούμενοι είναι.  

κ. Ιωαννίδης: Οι εκπαιδευτές πληρώνονται όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Επομένως 

όταν θα τελειώσει το πρόγραμμα και θα πληρωθούν θα έρθει η κατάσταση με τα χρήματα που 

θα πάρει ο καθένας και με τις ώρες που έχει διδάξει ο καθένας.  

κα Ιλανίδου: Εγώ ήθελα να ρωτήσω για τους Παιδικούς Σταθμούς. Για τις δαπάνες 

ήθελα να πω. Άλλες φορές είχε τα έξοδα από πότε μέχρι πότε είναι, νομίζω ότι ήταν μια 

παράλειψη της υπηρεσίας, λέει από το προηγούμενο συμβούλιο, που κανένας δεν ξέρει πότε 

είναι, είναι δαπάνες 3μήνου, 4μήνου, μήνα; 

Και κάτι άλλο, για τον Παιδικό Σταθμό που κλείσατε, την Μαργαρίτα. Ήταν ένας 

ιδιωτικός  παιδικός  σταθμός,  λειτούργησε  για  25  χρόνια,   επειδή  είχαμε  πάρα  πολλές 
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εγγραφές και πάρα πολλές εκκρεμότητες και πάρα πολλοί γονείς ζητούσαν, μας το υπέδειξε η 

Πρόνοια της νομαρχίας, με υπόδειξη της νομαρχίας μας είπαν ότι κλείνει αυτός ο παιδικός 

σταθμός ¨να τον πάρετε¨, τον πήραμε, με υπεύθυνο τον κ. Παντούσα έγιναν κάποιες 

τροποποιήσεις, κάποιες κατόψεις, βγάλαμε ιατρείο, κουζίνα, τουαλέτες επειδή ήταν έξω 

μπήκαν μέσα, νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογία να πούμε ότι επειδή η Πολεοδομία λέει ότι 

¨υπάρχει ασυμφωνία στην κάτοψη του ισογείου¨ αυτό δεν μας λέει κάτι, αν πάμε στις 

καινούργιες κατόψεις, η Πολεοδομία θα μας την θεωρήσει. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ απλό 

και αν θέλαμε θα θεωρούνταν οι κατόψεις, μια απλή δουλειά είναι. 

Επίσης ένα έγγραφο των ιδιοκτητών που λέει ότι ¨δεδομένου ότι δεν μπορείτε να μας¨, 

κάποια έξοδα είπαν ότι θα γινόταν για ένα ασανσέρ κ.λπ., μίλησα με τον κ. Στρατόπουλο και 

μου είπε ότι δεν έχει κάποια … για ασανσέρ, επειδή από την Πολεοδομία μίλησε με κάποιον 

και του είπε ¨δεν ξέρω γιατί δεν θεωρούν αυτή την έγκριση. Μήπως γιατί είναι δημόσιος 

χώρος και πρέπει να έχει ασανσέρ¨; Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο και ούτε κάπου αλλού το λέει. 

Αν ήταν δεδομένο για το ασανσέρ στο ισόγειο εξυπηρετούσαν 50 παιδάκια, μπορούσαν να 

δουλέψουν μόνο το χώρο του ισογείου. Άλλωστε και φέτος είχατε πάρα πολλές εγγραφές και 

αναμονές.  

Στον επάνω όροφο, πηγαίνουν τα βρέφη και τα πηγαίνουν αγκαλιά. Νομίζω ότι το 

ασανσέρ ήταν κάτι που το είπε ο κ. Στρατόπουλος και δεν υπάρχει πουθενά ότι έφταιγε η 

Πολεοδομία. Λένε μετά οι ιδιοκτήτες ότι προκειμένου να πάνε σ’ αυτά τα έξοδα, 

¨παρακαλούμε να δεσμευτείτε για πόσο χρονικό διάστημα θέλετε την μίσθωση, είναι πέραν 

της μιας σχολικής χρονιάς; Γιατί αν είναι μόνο μια σχολική χρονιά δεν μπορούν να κάνουν 

όλα αυτά τα έξοδα¨, η επιχείρηση είπε ότι δεν μπορούμε να δεσμευτούμε πάνω από μια 



χρονιά. Και λογικό είναι να πουν οι ιδιοκτήτες, ¨να βάλουμε ασανσέρ και να φύγετε σε ένα 

6μηνο¨;  

Εμείς κ. Πρόεδρε δεν ψηφίζουμε το να κλείσει ο παιδικός σταθμός, είναι μια 

αναπτυσσόμενη … 

κ. Πρόεδρος:  Ενημέρωση είναι. 

κα Ιλανίδου: Είναι μια αναπτυσσόμενη περιοχή, υπάρχουν παιδιά.  

κ. Σαμπάνης: Κάναμε μια πρόταση να τα πληρώσουμε εμείς, και για το ασανσέρ, γι’ 

αυτή τη περίπτωση μας απάντησαν οι ιδιοκτήτες ότι αρνούνται οποιαδήποτε μεταβολή του 

κτιρίου τους, εκεί ακριβώς ήταν το τελευταίο που μπορούσαμε να κάνουμε.  

κα Ιλανίδου: Εγώ μίλησα μαζί τους, δεν χρειαζόταν ασανσέρ, αυτό ήταν μια 

προφορική δήλωση κάποιου.  

κ. Αγγελίδης: Απλώς θα θέλαμε να πούμε και εμείς ότι δεν υπήρχε λόγος να κλείσει, 

και καλά είναι να τον επαναλειτουργήσετε γιατί είναι μια περιοχή που αναπτύσσεται.  

 

- Εγκρίνεται.  

                   

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας γάλακτος έτους 2009.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μηχανογραφικής υποστήριξης 

οικονομικού προγράμματος Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

κα Ιλανίδου: Την προηγούμενη φορά αυτό το θέμα το είχαμε θίξει και είχαμε πει θα το 

φέρουμε την επόμενη φορά και μάλιστα είπατε εσείς ότι θα μας φάνε οι υπηρεσίες γιατί 

βιάζονται.  

κ. Πρόεδρος:  Το περάσαμε με πλειοψηφία. Έτσι δεν είναι; 

κα Ματζιάρη: Σε όλες τις αποφάσεις γράψαμε ότι όλη η μειοψηφία ζήτησε να … 

 

- Εγκρίνεται.  

   

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση καταβολής μισθωμάτων από σχολικό κλήρο στη 13η Σχολική 

Επιτροπή.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  19ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

- Εγκρίνεται.  

 



ΘΕΜΑ  20ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και έγκριση οικονομοτεχνικής 

μελέτης διεύρυνσης του αντικειμένου της.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στον Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 415 και 453 στην 

περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Αναστασιάδης:  Όπως ξέρετε καλά η θέση που έπρεπε να γίνει στο ΚΑΠΗ είχε 

αποφασιστεί από λαϊκή συγκέντρωση παρουσία της κ. Βέρρου και αντιπροέδρου του κ. … 

Μαζευτήκαν εκεί όλοι οι εκπρόσωποι 40 Μαρτύρων, Σφαγεία, Τσαμπάζικα, οι Πόντιοι, οι 

Θρακιώτες και οι Μικρασιάτες, βγάλαν απόφαση ότι το 3ο ΚΑΠΗ θα γίνει εκεί που ήταν 

παλιά τα Σφαγεία. Όσο είναι γνωστό, από την πράξη Εφαρμογής, ο αριθμός των 

εξυπήρετούντων μαθητών ανά πράξη Εφαρμογής είναι 2% του πληθυσμού που σημαίνει ότι η 

πράξη Εφαρμογής έχει … 4.000 κατοίκους στα Σφαγεία που σημαίνει ότι το 2% πρέπει να 

είναι 80 παιδιά. Για να υπάρξει χώρος για 80 παιδιά … (αλλαγή κασέτας) … απαραίτητα το 

λιγότερο 1.200 μέτρα. Που σημαίνει ότι 8 επί 15 είναι 120 δηλαδή 1.200 μέτρα δυστυχώς 

όμως η πράξη Εφαρμογής που κάνουν είναι λάθος και αντί να βγάλουν το οικόπεδο 415 για να 

γίνει Νηπιαγωγείο 1.200 μέτρα έχουν 1.107,54 που σημαίνει  ότι  δεν  υπάρχει  εδώ  ο  νόμος, 

δεν το καλύπτει. Ήταν λάθος που κυρώθηκε γι’ 
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αυτή την πράξη Εφαρμογής. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αν εμείς με τα 1.107,75 μέτρα 

θελήσουμε να εφαρμόσουμε τον νόμο δεν μας βγαίνει άρα αυτή την πράξη εφαρμογής όποιος 

την έκανε, έκανε λάθος. Και πήρε 80 εκ., εγκληματικό λάθος. Για να γίνει σωστό, για να 

έχουμε 80 παιδιά εφόσον έχουμε βγάλει πράξη εφαρμογής για 80 παιδιά πρέπει να έχουμε 

πάνω από 1.200 μέτρα οικόπεδο. Προτείνουμε να αποχαρακτηρίσουμε ένα μέρος του 

τμήματος οικοπέδου από το 415, 420 τ.μ. όπου υπάρχει εκεί μέσα η ιδιοκτησία με τριώροφη 

οικοδομή καινούργια, καθ’ όλα νόμιμη, την οποία θέλουνε να κατεδαφίσουν, να την 

απαλλοτριώσουν και υπάρχει και ακόμη ένα οικόπεδο δημοτικό, υπάρχει δε και ένα ακόμη 

Νηπιαγωγείο που υφίσταται πάνω από 50 χρόνια, θέλουμε να πάρουμε το ακίνητο του κ. 

Παπαδόπουλου και ένα δημοτικό οικόπεδο 302,75 μέτρων. Να τα ενώσουμε για να το 

κάνουμε. Αλλά αυτός ο μελετητής ήταν τελείως αγράμματος και δεν έπαιρνε 1.200 μέτρα 

οικόπεδο για να είναι νόμιμο, έπαιρνε 1.107 μέτρα. Που σημαίνει αυτό ότι δεν έχει δικαίωμα ο 

νομάρχης να υπογράψει την πράξη Εφαρμογής. Εμείς όταν πήραμε μια απόφαση για το 

πολύγωνο 639 είχαμε πει να κόψουμε ένα τμήμα οικοπέδου για να γίνει εκεί … Δυστυχώς 

όμως όταν πήγε στο ΣΧΟΠ, το απέρριψε διότι οι απαιτούμενοι εκεί δεν το επέτρεπε να 

τεμαχιστεί αυτό το πολύγωνο. Δηλαδή για τον παιδικό σταθμό που είχε χαρακτηριστεί από την 

πράξη εφαρμογής δεν μπορούσαμε να το κατατμήσουμε γιατί θα γινόταν μη οικοδομήσιμο 

γιατί θα ήταν κάτω από 1.200 μέτρα. Γι’ αυτόν τον λόγο την απόφαση που είχαμε πάρει την 

6439 στο 639 Ο.Π. μας την απέρριψε το ΣΧΟΠ. Αφού ήρθε η απόφαση της νομαρχίας, πήγα 

εγώ στις υπηρεσίες και παρακάλεσα να βρεθεί ένα οικόπεδο, οπουδήποτε γύρω από την 

πλατεία, ψάξανε οι υπηρεσίες και δεν βρήκαν, το μόνο που βρήκαν ήταν στο 415 το δημοτικό 

οικόπεδο 302,75 τ.μ. Αυτό όμως εμείς, θα πάρουμε … γιατί εκεί είναι … συντελεστή 

δομήσεως, από το 0,80 να πάει στο 1,40, με 70% κάλυψη και ανώτερο ύψος 9 μ. που σημαίνει 

ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ωραίο ΚΑΠΗ, ένα διώροφο ΚΑΠΗ. Έτσι θα αποφύγουμε, 

και έχουμε οικόπεδο σε ακτίνα 400 μ. περίπου, με 932 μ. όπου εκεί μπορούν να γίνουν δύο 



Νηπιαγωγεία, το ένα θα γίνει εκεί που υπάρχει το σημερινό και το άλλο είναι στην οδό 

Ναυάρχου Σαχτούρη περίπου 400 μ. Είναι αμιγής κατοικία, δηλαδή μπορεί να χτιστεί. Οπότε 

συμβουλευτήκαμε τον ΣΧΟΠ, συμβουλευτήκαμε την αρμόδια υπάλληλο της νομαρχίας και 

είπαμε ότι έτσι μπορεί να γίνει. Προσπαθήσαμε επί δύο μήνες να βρούμε ένα οικόπεδο γύρω 

από αυτήν την ακτίνα και δεν μπορούσαμε να βρούμε πουθενά. Γι’ αυτόν τον λόγο, δέχθηκε ο 

ΣΧΟΠ  να γίνει εκεί το Γ’ ΚΑΠΗ, στα 302,75 τ.μ. με όρο … θα πάρουμε … 1,4 με 70% 

κάλυψη. Αφορά τη γειτονιά ΚΙΟΥΠΛΙΑ, τη γειτονιά 40 Μάρτυρες, τα Σφαγεία, τα 

Τσαμπάζικα, γύρω από Απαμίας και Θουκυδίδου, δηλαδή αφορά την νότια πόλη ολόκληρη. 

Εμείς επειδή έχουμε την σύμφωνη γνώμη του ΣΧΟΠ, τη σύμφωνη γνώμη της κ. Γούναρη η 

οποία είναι η αρμόδια υπάλληλος, η οποία συμφωνεί ότι μόνο έτσι μπορεί να γίνει το ΚΑΠΗ. 

Διαφορετικά δεν μπορεί να γίνει Νηπιαγωγείο, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποζημιώσουμε 

έναν συμπολίτη μας ο οποίος θα έχει το σπίτι του ήταν ανέκαθεν, έκανε ένα τριώροφο σπίτι 

και θα χρειαστούν πάρα πολλά χρήματα και είναι κρίμα να του πάρουν του ανθρώπου το σπίτι.  

κ. Αγγελίδης: Απλώς μια διευκρίνιση, ότι λέει η εισήγηση, να αποχαρακτηριστεί ο 

χώρος του σπιτιού … Άρα λέτε να ψηφιστεί όπως λέει η εισήγηση. Να αποχαρακτηριστεί εκεί 

το σπίτι για να μην γκρεμιστεί και το οικόπεδο που υπάρχει πίσω από το σπίτι το δημοτικό και 

εφάπτεται του πάρκου να χαρακτηριστεί ως χώρος ΚΑΠΗ.  

κ. Αναστασιάδης: Να μην έχει καμία σχέση ο Δήμος με τον ιδιοκτήτη που ήταν 

ανέκαθεν εκεί.  

κ. Παπαβασιλείου: Είμαστε ως παράταξη υπέρμαχοι της κατασκευής του Γ’ ΚΑΠΗ 

και γι’ αυτό δεν γεννάται καμιά αμφιβολία. Μήπως όμως στο συγκεκριμένο οικόπεδο  το  

οποίο  προτίθεται  η  Δ. Α.  να χτίσει  το ΚΑΠΗ  θα  ήταν προτιμότερο να το 
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χαρακτηρίσουμε ως χώρο πρασίνου ούτως ώστε αυτό το πάρκο των Σφαγείων να διευρυνθεί 

ακόμη περισσότερο και να μην τσιμεντοποιηθεί; Ναι μεν υπάρμαχοι του Γ’ ΚΑΠΗ, αλλά να 

ψάξουμε έναν άλλον χώρο να το κατασκευάσουμε.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν υπάρχει. Επί δύο χρόνια ψάχνουμε.  

κ. Παπαβασιλείου: Καλό είναι να αποφεύγουμε τις τσιμεντοποιήσεις μέσα σε πάρκα. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν είναι μέσα στο πάρκο.  

κ. Αγγελίδης: Πως δεν είναι. Συνέχεια του πάρκου είναι.  

κ. Αναστασιάδης: Έχει πολύ μικρό συντελεστή δόμησης.  

κ. Παπαβασιλείου: Εμείς προτείνουμε να χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου, να 

αυξήσουμε το πράσινο στην περιοχή και να ψάξουμε να βρούμε νέο χώρο για το Γ’ ΚΑΠΗ.\ 

κ. Αναστασιάδης: Επειδή έγινε λαϊκή συνέλευση, το ΚΑΠΗ παρουσία της προέδρου 

και αντιπροέδρου, για να γίνει στην περιοχή αυτή.  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν έχω αμφιβολία προς αυτό, αλλά δεν καθορίστηκε ο 

συγκεκριμένος χώρος για να γίνει το ΚΑΠΗ.  

κ. Αναστασιάδης: Είχαμε πει για το 739 πολύγωνο, για το οποίο η υπηρεσία μου είπε 

ότι μπορούμε να το κατατμήσουμε, δυστυχώς όμως αφού πήραμε απόφαση … 

κ. Παπαβασιλείου: Προτείνω να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμη για εξεύρεση 

οικοπέδου.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή έχω ψάξει … 

κ. Παπαβασιλείου: Γιατί είστε κάθετος;  

κ. Αναστασιάδης: Μα να μην γίνει το ΚΑΠΗ θέλετε;  

κ. Παπαβασιλείου: Αυτό καταλάβατε; 

κ. Αναστασιάδης: Δυο χρόνια ψάχνουμε, δεν υπάρχει. Εκτός αν θέλετε να βγούμε έξω 

από την πόλη.  

κ. Αγγελίδης: Πάντως είναι κρίμα να τσιμεντοποιηθεί το πάρκο, είναι συνέχεια του 

πάρκου.  



κ. Αναστασιάδης: Απεναντίας, αν επιθυμούμε να γίνει το ΚΑΠΗ, διότι το πάρκο το 

χωρίζει ο δρόμος, εκεί που θα πάνε οι γέροι, το ΚΑΠΗ θα έχει δίπλα την παιδική χαρά, το 

πάρκο για να πάει ο γέρος να ησυχάσει διότι θα είναι το ΚΑΠΗ και το πάρκο. Δεν υπάρχει πιο 

ιδανική θέση από αυτήν.  

κ. Παπαβασιλείου: Περιορίζουμε τον χώρο πρασίνου.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν είναι χώρος πρασίνου.  

κ. Αγγελίδης: Είναι συνέχεια του πάρκου.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν θέλετε να γίνει το ΚΑΠΗ.  

κ. Παπαβασιλείου: Όχι αυτά είναι δικά σου λόγια. Είπα κ. Αναστασιάδη και το 

επαναλαμβάνω ότι είμαστε υπέρμαχοι του Γ’ ΚΑΠΗ. 

κ. Αναστασιάδης: Εγώ το καταγγέλλω αυτό. 

κ. Παπαβασιλείου: Που το καταγγέλλετε; 

κ. Αναστασιάδης: Στην γειτονιά.  

κ. Παπαβασιλείου:  Δεν πάτε καλά! Εδώ κάνουμε συζήτηση και εσείς μιλάτε για 

καταγγελίες; Δεν καταλαβαίνετε μάλλον τι λέω.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ δεν καταλαβαίνω; Εσύ δεν θέλεις να καταλάβεις. Δεν υπάρχει 

οικόπεδο.  

κ. Σαουλίδης: Ο χώρος του Αγ. Γεωργίου, αυτός ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος για 

ανέγερση παιδικού σταθμού, παραμένει ως χώρος ανέγερσης παιδικού σταθμού;  

κ. Αναστασιάδης: Εμείς κ. Σαουλίδη αν μπορούσαμε να το κάνουμε εκείνο ΚΑΠΗ 

και να μην το κάνουμε παιδικό σταθμό ευχαρίστως θα το κάναμε, δεν μας αφήνουν.  
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κ. Σαουλίδης: Να δούμε λίγο το ορθολογικό, είναι Νηπιαγωγείο και … είναι ΚΑΠΗ. 

κ. Αναστασιάδης:  … το κάθε παιδί πρέπει να έχει 15-24 τ.μ., αν δεν τα έχει αυτά δεν 

μπορεί να γίνει τίποτα.  

κ. Σαουλίδης: Λέω το εξής, ότι έχουμε Νηπιαγωγείο και δίπλα θα είναι ΚΑΠΗ.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν κατάλαβες καλά. Θα υπάρχουν δύο νηπιαγωγεία. 2% επί του 

πληθυσμού ανά πράξη εφαρμογής για να δούμε πόσα παιδιά θα έχουμε στο Νηπιαγωγείο, 

εμείς έχουμε 4.000, και πρέπει να έχουμε 80 παιδιά, 80 επί 15 το ελάχιστο είναι 1.200 μέτρα.  

κ. Πρόεδρος:  Η εισήγηση είναι κατατοπιστική.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν να δούμε πως ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, υπήρχε σαν 

χώρος προβλεπόμενος για ΚΑΠΗ ένας χώρος ο οποίος βρισκόταν στην οδό Σαρανταπόρου. 

Εκεί όταν ετέθη το θέμα να ξεκινήσουμε την κατασκευή ΚΑΠΗ, η γειτονιά, οι δύο γειτονιές 

μάλλον, οι επιτροπές τους διαμαρτυρήθηκαν και είπαν ότι δεν ήθελαν σε εκείνο το σημείο. 

Μαζευτήκαμε λοιπόν, κάναμε αυτοψία και βρήκαμε χώρο και χαρακτηρίσαμε εκείνον τον 

χώρο σαν χώρο για την ανέγερση του ΚΑΠΗ, έναν χώρο 1.000 μέτρων απέναντι από το ΤΕΙ. 

Ήδη προχώρησαν και οι μελέτες του κτιρίου και εντάξαμε και το έργο σε πρόγραμμα για να 

εκτελεστεί το έργο και ήδη θα ήταν προχωρημένο το έργο της κατασκευής του Γ’ ΚΑΠΗ, 

αλλά στις αρχές του 2007 ήρθε μια πρόταση από την Δ.Α. για την μετακίνηση, για την 

κατάργηση του χώρου εκεί, επειδή υποτίθεται ότι δεν το ήθελαν οι κάτοικοι εκεί, οι οποίοι 

εκείνοι το ήθελαν και το επέλεξαν, δεν πήγαμε εμείς, και πήγαμε να βάλουμε το χαρτί 

μοιράζοντας έναν χώρο που προβλεπόταν για παιδικό σταθμό στα δύο, για να κάνουμε το μισό 

οικόπεδο παιδικό σταθμό και το μισό ΚΑΠΗ. Και δεν θα θυμάστε βέβαια, αλλά εγώ με τα 

λίγα γράμματα, ο αγράμματος, σας είχα πει τότε ότι με το μοίρασμα που κάνετε του οικοπέδου 

και λειψό ΚΑΠΗ πάτε να κάνετε και δεν είναι νόμιμα τα μέτρα τα οποία δίνετε για έναν 

παιδικό σταθμό και παρανομείτε. Αναζητήστε την απόφαση για να δείτε την τοποθέτηση μου. 

Βέβαια δεν μ’ ακούσατε διότι μερικές φορές έχετε συμβούλους οι οποίοι … και δεν 

εμπιστεύεστε και έχετε την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση ότι λέει το λέει για κακό. Πήγε στην 

Περιφέρεια και δικαιολογημένα απέρριψε την απόφαση.  



Τώρα εμμένετε, να μην χρησιμοποιήσω την λέξη πεισματικά, αλλά εν πάση περιπτώσει 

εμμένετε σώνει καλά να μην πάει το ΚΑΠΗ αλλού, και ναι μεν αφήνετε τον χώρο του 

παιδικού σταθμού έτσι όπως σας υποχρέωσαν να τον αφήσετε, πηγαίνετε όμως σε έναν άλλον 

χώρο που προβλεπόταν για να αποκτηθεί ένα Νηπιαγωγείο με επαρκή επιφάνεια … 

κ. Αναστασιάδης: Λάθος έχεις. 

κ. Μωυσιάδης: Σας παρακαλώ, δεν θα με διακόπτει κανείς. Ακούστηκαν απαράδεκτοι 

χαρακτηρισμοί. Δεν θα με πεις εσύ ¨αγράμματο¨, όλος ο κόσμος ξέρει ποιος είναι αγράμματος. 

Ναι εγώ είμαι αγράμματος, ο σοφολογιότατος αντιδήμαρχος σας, σας υποδεικνύει και σας 

πηγαίνει από λάθος σε λάθος.  

Εν πάση περιπτώσει ας προχωρήσουμε για να πούμε τα πράγματα. Σήμερα το 

Νηπιαγωγείο που βρίσκεται εκεί, επειδή λειτούργησε και είναι εν λειτουργία, το ανέχονται, 

είναι εκτός προδιαγραφών. Θα αποκτούσε προδιαγραφές εφαρμοζομένου του σχεδίου πόλης. 

Έρχεστε και το δίνετε το Νηπιαγωγείο, μονίμως εκτός προδιαγραφών. Παρακαλώ να έρθει η 

υπάλληλος, εμείς είμαστε αγράμματοι, σοφός βέβαια ο κ. Αντιδήμαρχος, αλλά αρμόδια να μας 

ενημερώσει η αρμόδια υπάλληλος, να έρθει και να μας ενημερώσει αν έχει προδιαγραφές το 

Νηπιαγωγείο. Το Νηπιαγωγείο αυτό με το εμβαδόν που έχει είναι εκτός προδιαγραφών. 

Λειτουργεί και θα λειτουργεί, μίλησα με την υπάλληλο,  δεν  μπορεί  να  με  κοροϊδέψει.   

Μόνο  και  μόνο  για  να  εξυπηρετήσετε   τον 
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εντιμότατο και σοφολογιότατο Αντιδήμαρχο σας πάτε και κάνετε πάλι ένα λάθος. 

 Αφήνετε μονίμως εκτός προδιαγραφών το Νηπιαγωγείο. Αφήστε όπως έχει το 

Νηπιαγωγείο με ότι προβλέπεται και κάντε το ΚΑΠΗ κάτω εκεί που πάτε να κάνετε το 2ο 

Νηπιαγωγείο.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν φτάνει σου λέω.  

κ. Μωυσιάδης: Φτάνει. 

κ. Αναστασιάδης: Ότι να ναι λέει ο άνθρωπος.  

κ. Σαουλίδης: Εδώ είμαστε καταρχήν στον χώρο του πάρκου, υπάρχει το Νηπιαγωγείο 

όμως ο χώρος είναι μικρός. Μπορούμε να κάνουμε σ’ αυτόν τον ενιαίο χώρο μόνο 

Νηπιαγωγείο, ας γίνουν δύο νηπιαγωγεία και να έχουν έναν αύλειο χώρο.  

κ. Αναστασιάδης: Και για τα δύο είναι 1.107 μέτρα. Δεν φτάνει.  

κ. Σαουλίδης:  Για το σπίτι συμφωνούμε ότι είναι ένα σπίτι πρόσφατο, ο άνθρωπος 

έχει την οικογένεια τους, δεν θέλουμε να παίρνουμε σπίτια ανθρώπων. Ο υπόλοιπος όμως 

χώρος που είναι τα δύο κομμάτια το 4 και το 2, ο χώρος του νηπιαγωγείου και ο μελλοντικός 

που είναι πίσω από το σπίτι, αυτό το κομμάτι, ένα μέρος ήταν παραχωρηθεί για τις ανάγκες 

του παιδικού σταθμού, αυτός ο χώρος ας αξιοποιηθεί σαν Νηπιαγωγείο, να κάνουμε ένα 

ενισχυμένο Νηπιαγωγείο, και ο άλλος που είναι στη Σαχτούρη να γίνει το ΚΑΠΗ.  

κ. Παπαβασιλείου: Θα τους τρελάνουν τους παππούδες τα παιδάκια με τις φωνές.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι αναγκαία γη. Για να γίνει ένα Νηπιαγωγείο το λιγότερο που 

πρέπει να έχει ένα οικόπεδο είναι 1.200 μ. Η πράξη εφαρμογής έβγαλε 80 παιδιά, δεν φτάνει. 

Ένα θα γίνει εκεί και ένα το υφιστάμενο. Ο Δήμαρχος ο κ. Βλάχος του είχε αναθέσει να κάνει 

την πολυγωνική μελέτη και ο άνθρωπος δεν ασχολήθηκε, δεν ήξερε τι να κάνει. Για να γίνει 

ένα σχολείο ή ένας παιδικός σταθμός, πρέπει να έχει το λιγότερο, εφόσον έγινε πράξη 

Εφαρμογής στα Σφαγεία, επαναλαμβάνω, 4.000 κατοίκους, επί δύο είναι 80 παιδιά, εκείνο το 

πράγμα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, είναι έτσι από τον νόμο, πρέπει να έχει το λιγότερο με 

15μ. ανά τετραγωνικό ανά παιδί και τα οποία δεν τα έχει. Πρέπει να έχει 1.200 μ. για να κάνει 

Νηπιαγωγείο.  

κ. Παπαδόπουλος: Αν γίνει για λιγότερα παιδιά; Για εβδομήντα; 

κ. Αναστασιάδης: Πάλι δεν έχεις δικαίωμα, η πράξη εφαρμογής προσδιορίζει 80 

παιδιά. Από τον νόμο είναι αυτό.  



κ. Γαλάνης: Νομίζω ότι ωρίμασε η συζήτηση και πραγματικά πιστεύω ότι είναι 

χρήσιμη η παρουσία της υπαλλήλου που εισηγήθηκε το θέμα να έρθει να μας διευκρινίσει 

ορισμένα ζητήματα. Δέχομαι αυτά που λέει ο κ. Αναστασιάδης αλλά δεν μπορώ να μην δεχθώ 

και … ο κ. Μωυσιάδης είναι και ο μελετητής από ότι αντιλαμβάνομαι. Και οι παρατηρήσεις 

που έκανε ο κ. Παπαβασιλείου και αυτά που είπε ο κ. Σαουλίδης οδηγούν στο ότι θα πρέπει να 

το δούμε ξανά το θέμα, να έρθει και η υπάλληλος η οποία έχει κάνει όλη την εισήγηση, να 

διευκρινίσουμε κάποια θέματα, γιατί εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί τον έχω ζήσει αυτόν 

τον χώρο, σ’ αυτό το Νηπιαγωγείο πήγα εκεί στην πλατεία και το γνωρίζω πολύ καλά, έχω τις 

αναμνήσεις από τα Σφαγεία που ήταν στην περιοχή, και μάλιστα ο Γιώργος ο Γεωργούλας 

έκανε αυτήν την τομή που δεν του αναγνωρίστηκε να κάνει αυτό το πολύ ωραίο πάρκο. Θα 

πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά να περιορίσουμε … 

κ. Αναστασιάδης: Μα δεν έχει καμιά σχέση το πάρκο. 

κ. Γαλάνης: Έχει μεγάλη σχέση. Και ο Δήμαρχος έχει ευαισθησίες περιβαλλοντικές 

αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα πάρουμε μια απόφαση για να περιορίσουμε αυτό το 

πανέμορφο πάρκο που έχουμε εκεί. Άρα κρίνω ότι θα πρέπει να κρατηθεί το θέμα, να έρθει και 

η αρμόδια υπάλληλος, να δούμε γιατί αυτός ο χώρος που έχει επιλέξει ο κ. Μωυσιάδης σήμερα 

μένει στην άκρη.  
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κ. Αναστασιάδης: Γιατί είναι εκτός σχεδίου, δεν θα μπορούσαν να πηγαίνουν τα 

παιδιά τους εκεί κάτω. 

κ. Γαλάνης: Μα αφού οι ίδιοι οι κάτοικοι τον έχουν επιλέξει. 

κ. Αναστασιάδης: Σας είπα ότι έγινε λαϊκή συνέλευση.  

κ. Γαλάνης:  Ποια λαϊκή συνέλευση κ. Αναστασιάδη; Εμένα δεν με καλέσατε και 

οφείλατε, είμαι και δημοτικός σύμβουλος και κάτοικος στην περιοχή.  

κ. Αναστασιάδης: Λάθος κάνετε. Όλη η περιοχή ήξερε ότι θα γίνει λαϊκή συνέλευση.  

κ. Δήμαρχος: Η υπηρεσία συμφωνεί.  

κ. Μωυσιάδης: Οι υπηρεσίες ξέρετε με ποιους τρόπους συμφωνεί. Αφήστε το και θα 

το δούμε αύριο στο γραφείο σας.  

κ. Παπαβασιλείου: Δείτε και την πρακτική πλευρά. Τα πιτσιρίκια φωνάζουν και οι 

γέροι θα τρελαθούν εκεί. … (αλλαγή πλευράς) …  

κ. Αναστασιάδης: Σαουλίδη να ξέρεις ένα πράγμα, κάνεις κακό στη γειτονιά μας. Να 

ρθείτε και να δείτε ότι το δίκιο το έχω εγώ.  

κ. Μωυσιάδης: κ. Δήμαρχε θα παρακαλούσα εκπροσώπους από κάθε παράταξη, να 

μας φωνάξετε στο γραφείο σας, να είναι και οι υπηρεσίες, η αρμόδια υπάλληλος.       

                                                      

- Αναβάλλεται.  

  

ΘΕΜΑ  23ο:   Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 655/03 ΑΔΣ ως προς το εμβαδόν και το τίμημα, που 

αφορά εκποίηση δημοτικής έκτασης στο ΤΕΙ.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το τίμημα είναι 7 €.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία των κ.κ. Καφεστίδη Νότη και Γκότση Στεργίου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 



ΘΕΜΑ  25ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 599/93 ΑΔΣ περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικού 

οικοπέδου στη Μαρία Εξέκη ως προς το όνομα των δικαιούχων.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Εξέταση αιτήματος ΕΣΑΝΣ Α.Ε.  

 

- Αποσύρεται.  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Δημιουργία στεγασμένης αντιπυρικής ζώνης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο 

«Σερρών – Ελαιώνα»,  

β) ¨Ανάπλαση τμήματος οδού Εθνικής Αντίστασης¨, 

γ) ¨Κατασκευή πάρκου στη συμβολή των οδών Φιλικής Εταιρείας και Π.Π. 

Γερμανού¨,  

δ) ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 5ο Γυμνάσιο και στο 13ο Δημοτικό 

Σχολείο¨ και  
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ε) ¨Επισκευές – συντηρήσεις στο 23ο Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

κ. Μωυσιάδης: Για το β), 1ον όσον αφορά αυτά τα οποία είδα ότι προβλέπονται, 

ποδηλατόδρομος και «κόμβος», δεν υπάρχουν μελέτες γι’ αυτά. Χωρίς μελέτη δεν μπορούν να 

λειτουργούν.  

κ. Σωτηριάδης: Την κάναμε την μελέτη. 

κ. Μωυσιάδης: Μελέτη δεν είναι ένας οικονομικός προϋπολογισμός.  

κ. Δήμαρχος: Όχι σχεδιασμός.  

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να είναι υπογεγραμμένα αυτά από τον κ. Κουροπαλάτη και 

όχι από τον κ. Παπαδίκη. Δεν έχει δικαίωμα ο κ. Παπαδίκης, μηχανολόγος είναι. Να 

υπογραφούν από μηχανικό. Όχι η εισήγηση, ή η οικονομική μελέτη. Τα σχέδια να 

υπογραφούν, αυτά που έχουν μέτρα και νούμερα κ.λπ. 2ον, για να πούμε ότι εγκρίνουμε 

κατασκευή έργου θα πρέπει οπωσδήποτε προηγουμένως να έχουν εγκριθεί κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις. Δηλαδή εκεί που βάζετε ποδηλατόδρομο χρειάζεται απόφαση από κυκλοφοριακή 

ρύθμιση. Ο ποδηλατόδρομος θέλει απόφαση κυκλοφοριακή, πρέπει να πάρουμε απόφαση. 

Πάρτε την απόφαση αυτή και θα δείτε πως θα επιστρέψει όπως επέστρεψε και η … 

κ. Πρόεδρος:  Είναι ένα μικρό βήμα.  

κ. Μωυσιάδης: Το ξέρω ότι είναι ένα μικρό βήμα αλλά ορισμένα πράγματα δεν πρέπει 

να γίνονται. 3ον, όταν μιλάμε για ποδηλατόδρομους δεν κάνουμε ποτέ έναν ποδηλατόδρομο 

100 μ., τέτοιον ποδηλατόδρομο θα μπορούσα να σχεδιάσω μόνο εγώ που είμαι αγράμματος. 

Όταν κάνουμε ποδηλατόδρομους κάνουμε ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων γιατί δεν πηγαίνει 

κάποιος με το ποδήλατο στην πλάτη να ανέβει στον ποδηλατόδρομο να τρέξει 100 μ. και μετά 

να το ξαναπάρει στην πλάτη για να συνεχίσει. Ο ποδηλατόδρομος χρειάζεται δίκτυο 

ολοκληρωμένο. Όταν λοιπόν έρχεται και λέει ότι μελετά ποδηλατόδρομο από την ΔΕΠΚΑ 

μέχρι …  

κ. Δήμαρχος: Το θέμα είναι έγκριση μελέτης. Δεν υπάρχει μελέτη μέσα; 

κ. Μωυσιάδης: Δεν υπάρχει. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να το αφήσετε να το δούμε. 

Επίσης αναφέρεται στην εισήγηση ότι έχουν τα χρήματα από την ΣΑΤΑ του 2008 … 

κα Ιλανίδου: Το λογιστήριο σήμερα είπε ότι δεν υπάρχει καμία πίστωση. Έπρεπε να 

υπάρχει εισήγηση από το λογιστήριο και είπαν σήμερα ότι δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ.  

κ. Δήμαρχος: Μελέτη υπάρχει. Την έχω δει την μελέτη.  



κ. Μωυσιάδης: Εγκρίνατε την προηγούμενη φορά με τις ρυθμίσεις κυκλικούς 

κόμβους με διάμετρο 5 μέτρων. Αυτό που το εισηγήθηκε αυτός που το εισηγήθηκε, αν ήταν 

αρμόδιος και χαρακτηριζόταν υπεύθυνος θα του έπαιρναν το πτυχίο την άλλη μέρα ή θα ήταν 

για να φάει ξύλο.  

κ. Δήμαρχος: Εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε αυτά.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν είπαμε τίποτα για σας. Εσείς δεν είστε υπεύθυνος. Ο δρόμος 

πρέπει να έχει διάμετρο που να μπορεί να κινηθεί ένα φορτηγό. Βάλτε ένα φορτηγό να κάνει 

κύκλο με διάμετρο 5 μέτρων.  

 

- Εγκρίνεται (εκτός από το β το οποίο αναβάλλεται). 

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης έργων και Προϋπολογιστικών Πινάκων.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 

Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨ σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου 

αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού για τη 

διεξαγωγή αγώνων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

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

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  35ο:  Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2009. 

 



κ. Αγγελίδης: Εδώ για το πάρκιν πίσω από την Νομαρχία λέει για δάνειο. Δεν 

συμφωνούμε για δάνειο.  

κ. Δήμαρχος: Ή δάνειο ή τροποποίηση από τον ΘΗΣΕΑ.  

 

 

- Εγκρίνεται.  

  

 

 

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

αποφάσεις: 

 

 

Πρ. 21/1/08  Συζήτηση για τη δημιουργία 2ης Λαϊκής Αγοράς στην πόλη των Σερρών.  
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1009/08 Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την άδικη διαιτησία κατά του 

Πανσερραϊκού.  

 

1010/08 Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Δήμου 

Σερρών έτους 2008. 

 

1011/08 Έγκριση εξόφλησης του 6ου πινακίου αμοιβής της μελέτης ¨Πράξη εφαρμογής 

της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ¨.   

 

1012/08 Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου σε Διεθνές συμπόσιο με θέμα: ¨Η 

ενημέρωση, προϋπόθεση για αποτελεσματική προστασία από φυσικές 

καταστροφές¨.   

 

1013/08 Διατύπωση αιτήματος για παραχώρηση δημόσιου ακινήτου (ΑΒΚ 6026) προς 

χρήση ως αύλειου χώρου νηπιαγωγείου (12ου).  

 

1014/08 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών (Fosses 

Γαλλίας). 

 

1015/08 Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των έργων προσαρμογής 

της λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

1016/08 Τροποποίηση της αρ. 957/08 ΑΔΣ περί ¨αποδοχής χρηματοδότησης για την 

πράξη ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ¨.  

 

Πρ. 21/2/08 Συζήτηση επί ερωτήματος του κ. Αγγελίδη για τη μετάταξη υπαλλήλου του 

Ν.Π. ¨ΚΠΑ¨.   

 

1017/08 Διατύπωση πρότασης προς έκδοση απόφασης χρόνου εργασίας και ημέρες 

αργίας του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 

 



1018/08 Επιλογή φορέα πιστοποίησης στα πλαίσια του έργου: ¨Προετοιμασίας 

Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σερρών¨.    

 

1019/08 Έγκριση παραλαβής της Δράσης ¨Κατάρτιση ανέργων¨ του Σχεδίου 

¨Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στον 

Αστικό χώρο του νομού Σερρών¨.  

 

Πρ. 21/3/08 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέματος:¨Παραχώρηση τμήματος της 

πλατείας Ελευθερίας για εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς¨.   

 

1020/08 Σχετικά με διάθεση χρήσεως οδού Μεραρχίας (μερική χρήση) προς 

πραγματοποίηση της εκδήλωσης ¨ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ¨.  
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1021/08 Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών τμημάτων του ΤΕΙ, προς πραγματοποίηση 

της πρακτικής άσκησης.   

 

1022/08 Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του ΔΗΠΕΘΕ σύμφωνα με 

την αρ. 67/08 απ. της Δ.Ε.    

 

1023/08 Ομοίως σύμφωνα με την αρ. 68/08 απ. Δ.Ε.  

 

1024/08 Ομοίως σύμφωνα με την αρ. 69/08 απ. Δ.Ε.  

 

1025/08 Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου οικονομικού έτους 2008. 

 

1026/08 Παραχώρηση χρήσης μισθωμένου δημοτικού ακινήτου στην ομόρρυθμη 

εταιρεία: ¨Καρακώτσιου Βασιλική και Σία Ο.Ε.¨.  

 

1027/08 Ορισμός διαπαραταξιακής επιτροπής για τη διαχείριση των εσόδων από τη 

συναυλία ¨Ένα τραγούδι για τον ΟΡΦΕΑ¨.  

 

1028/08 Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού 

επίλυσης διαφορών).  

 

1029/08 Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 28 του ¨Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών 

ΟΤΑ¨ για το έτος 2009. 

 

1030/08 Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφ. ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 

ΦΕΚ 185/1993 τ.Β)  για το έτος 2009. 

 

1031/08 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2009.  

 

1032/08 Ομοίως παραλαβής υπηρεσιών.  

 



1033/08 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου στοιχείων 

προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων 

εσόδων κέντρων διασκέδασης.   

 

1034/08 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 

Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων Σερρών¨.   

 

1035/08 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨15η Σ.Ε. 4ου Δ.Σ.¨.   

 

1036/08 Ομοίως 21ης Σ.Ε. 5ου Νηπιαγωγείου – 12ου Δ.Σ.   

 

1037/08 Ομοίως 16ης Σ.Ε. 5ου Δ.Σ.  
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1038/08 Ενημέρωση επί αποφάσεων της Δ.Ε. ¨ΔΗΠΕΘΕ¨.  

 

1039/08 Ομοίως Δ.Ε. ΔΕΕΚ. 

 

1040/08 Ομοίως Δ.Ε. ΔΕΠΣ. 

  

1041/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας γάλακτος έτους 2009. 

 

1042/08 Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μηχανογραφικής υποστήριξης 

οικονομικού προγράμματος Δήμου Σερρών.   

 

1043/08 Έγκριση φιλοξενίας εκθέσεων με διαφορετικές θεματικές ενότητες, του 

Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και των σχετικών δαπανών.   

 

1044/08 Ομοίως ημερίδας με θέμα: ¨ΟΙ ΕΞΥΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ¨.   

 

1045/08 Έγκριση δαπάνης γνωστοποίησης της υπηρεσίας του Δήμου: ¨SERRES WIFI 

Ελεύθερο internet στην πλατεία Ελευθερίας¨.   

 

1046/08 Έγκριση καταβολής τρίμηνων αποδοχών στους κληρονόμους του 

Παπαγεωργίου Ιωάννη, πρώην δημοτικό υπάλληλο, λόγω θανάτου.   

 

1047/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος Δημοτικού Υπαλλήλου 

Παπαγεωργίου Ιωάννη.  

 

1048/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου.  

 

1049/08 Ομοίως υπαλλήλων Καθ/τας του Δήμου.  

 

1050/08 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου.  

 

1051/08 Ομοίως της Νομικής Συμβούλου κ. Τσινίκα Μαρίας.  

 



1052/08 Ομοίως του υπαλλήλου κ. Παπαδίκη Νικολάου, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα.  

 

1053/08 Έγκριση δαπανών εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου στα Δ.Δ. του Δήμου.  

 

1054/08 Έγκριση καταβολής δαπάνης τροφείου για τη φιλοξενία παιδιού υπαλλήλου του 

Δήμου σε ιδιωτική κατασκήνωση.  

 

1055/08 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

1056/08 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  
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1057/08 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων του 

Δήμου.  

 

1058/08 Έγκριση καταβολής μισθωμάτων από σχολικό κλήρο στη 13η Σ.Ε.  

 

1059/08 Έγκριση χορήγησης Μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨ στην 

Ματζιροπούλου Αποστολία.  

 

1060/08 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στους κ.κ. 

Τσουτσουλικλή Αθαν. και Αθηνά.  

 

1061/08 Ομοίως της κ. Ρούλη Δήμητρα.   

 

1062/08 Ομοίως της κ. Πλιάτσικα Πετρούλας. 

 

1063/08 Ομοίως του κ. Καφαλίδη Νικολάου.  

 

1064/08 Ομοίως του κ. Δουλάκη Αθανασίου.  

 

1065/08 Ομοίως του κ. Πολυζά Παναγιώτη.  

 

1066/08 Τροποποίηση συστατικής πράξης της ΔΕΥΑΣ και έγκριση οικονομοτεχνικής 

μελέτης διεύρυνσης του αντικειμένου της.   

 

1067/08 Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στον Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός.  

 

Πρ. 21/4/08 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης περί: ¨Τροποποίησης εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο. Π.  415  και Ο. Π. 453 στην περιοχή Πράξης 

Εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών.   

 

1068/08 Τροποποίηση της αρ. 655/03 ΑΔΣ ως προς το εμβαδόν και το τίμημα που 

αφορά εκποίηση δημοτικής έκτασης στο ΤΕΙ.  

 

1069/08 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία των κ.κ.: Καφεστίδη Νότη και Γκότση Στεργίου.    



 

1070/08 Τροποποίηση της αριθμ. 599/93 ΑΔΣ περί δωρεάν παραχώρησης δημ. 

οικοπέδου στην Μαρία Εξέκη ως προς το όνομα των δικαιούχων.   

 

Πρ. 21/5/08 Αποσύρεται το θέμα περί: ¨Εξέτασης αιτήματος ΕΣΑΝΣ Α.Ε.¨.   

 

1071/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Δημιουργία στεγασμένης αντιπυρικής ζώνης στο 

Επαρχιακό οδικό δίκτυο «Σερρών – Ελαιώνα»¨.  

 

Πρ. 21/6/08 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης περί ¨Έγκρισης μελέτης του έργου: 

¨Αναπλάσεις τμήματος οδού Εθν. Αντίστασης¨.   
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1072/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή Πάρκου στην συμβολή των οδών Φ. 

Εταιρείας κ. Π.Π. Γερμανού¨.  

 

1073/08 Ομοίως ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 5ο Γυμνάσιο και στο 13 

Δημοτικό Σχολείο¨.  

  

1074/08 Ομοίως ¨Επισκευές – συντηρήσεις στο 23 Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

1075/08 Έγκριση ανάθεσης του έργου: ¨Διάνοιξη-διαπλάτυνση δρόμων στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα¨.  

 

1076/08 Ομοίως ¨Κατασκευή – συντήρηση ραμπών για άτομα με αναπηρίες¨.  

 

1077/08 Ομοίως ¨Επισκευές φθορών δι’ ασφαλτοσκυροδέματος¨.  

 

1078/08  Ομοίως ¨Κατασκευή και συντήρηση ασφαλτοταπήτων¨.  

 

1079/08  Ομοίως ¨Συντήρηση φθορών οδοστρωμάτων¨.  

 

1080/08 Ομοίως του Πρ. Πίνακα εργασιών: ¨Συντηρήσεις – στεγάνωσης υπογείου 1ου 

Γενικού Λυκείου Σερρών¨. 

 

1081/08 Ομοίως εργασιών περίφραξης αυλείου χώρου και συντηρήσεις στο 10ο 

Νηπιαγωγείο.  

 

1082/08 Ομοίως εργασιών οδοποιίας στο ΚΑΑΜΕΑ. 

 

1083/08 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 

Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨ σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. 

 

1084/08 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2008 του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου 

αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου στην Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων¨.  

 



1085/08 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

 

1086/08 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού 

ελαιοτριβείου Ελαιώνα¨.  

 

1087/08 Ομοίως 2ου ΑΠΕ ¨Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Σερρών¨.    

 

1088/08 Ομοίως 1ου ΑΠΕ ¨Αντικατάσταση – συντήρηση κεραμοσκεπούς στέγης στο 1ο 

– 7ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

1089/08 Ομοίως ¨Διάφορες συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  
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1090/08 Ομοίως 2ο ΑΠΕ – Τακτοποιητικού ¨Αποκατάσταση δύο ανενεργών λατομείων 

του Δήμου Σερρών¨.  

  

1091/08 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού για τη 

διεξαγωγή αγώνων.  

 

1092/08 Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης της πλατείας Μποέμ.  

 

1093/08 Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ΦΟΠ Χ.Τ. /Μ.Τ. στις οδούς Μ. 

Μαυρογένους και Παπαφλέσσα.  

 

1094/08 Ομοίως στην οδό Αν. Θράκης.  

 

1095/08 Έγκριση τοποθέτησης φ.σ. στην αγροτική οδό στο 1ο χιλ. Σερρών – Νεοχωρίου.  

 

1096/08 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με βάση την αρ. 

199/07 Α.Δ.Ε.  

 

1097/08 Ομοίως 442/07 ΑΔΕ. 

 

1098/08 Ομοίως 59/08 ΑΔΕ. 

 

1099/08 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2009. 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 



 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 



Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


