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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Μονομερής λύση σύμβασης ακινήτου Πολιτιστικού Κέντρου Ιωάννου 

Θεολόγου.   

    

ΘΕΜΑ    2ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 11 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής περιπτέρων.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2009 των Ν.Π.: 

α) ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨,  

β) ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας¨ και  

γ) ¨Κ.Α.Π.Η.¨. 

    

ΘΕΜΑ    6ο: Διαγραφές ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου και 

επιστροφές ποσών σε δικαιούχους.   

    

ΘΕΜΑ    7ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: -   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Πρωτοβάθμια επιτροπή 

ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών 

προϊόντων,  

- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Δευτεροβάθμια επιτροπή 

ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών 

προϊόντων, 

- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια επιτροπή αμπελοοινικών προϊόντων. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση της αρίθμ. 77/2008 απόφασης Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨ 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2008».  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ    12ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

α) πετρελαιοειδών έτους 2009, 

β) εορταστικού φωτισμού,  

γ) εντύπων,  

δ) τόνερ – μελανιών και  

ε) γραφικής ύλης.  

    

ΘΕΜΑ    13ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.   
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ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου.  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Παραχώρηση βάσης δεδομένων του Δήμου Σερρών για την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση δράσεων στον δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Είσπραξη ποσού προσκυρούμενων δημοτικών τμημάτων από τους κ.κ. 

Μοναστηριώτη Χριστόδουλο και Κων/νο.   

    

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 834,44 τ.μ. 

στη νόμιμη δικαιούχο κ. Λίγγα Λαμπρινή σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Ν. 1080/1980 και 127/1975. 

    

ΘΕΜΑ    18ο: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

LEADER + για το έργο: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού 

ελαιοτριβείου στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών (2009-2010)¨. 

    

ΘΕΜΑ    20ο: Σχετικά με αίτημα του Δήμου Νιγρίτας για διάθεση των απορριμμάτων 

του στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό 

Μετοχίου¨.  

    

ΘΕΜΑ    22ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο ανατολικό τμήμα 

της πόλης¨ και  

β) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨. 

    

ΘΕΜΑ    23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Βελτίωση οδού Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨.   

    

ΘΕΜΑ    24ο: Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων στο Αυτοκινητοδρόμιο.  

    

ΘΕΜΑ    25ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  
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25η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι να ξεκινήσουμε. … 

κ. Αγγελίδης:  Σχετικά με το Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών. Είναι γνωστό ότι το 

Κυνοκομείο του Δήμου Σερρών είναι από τα πρώτα κυνοκομεία που κατασκευάστηκαν σε όλη 

την Ελλάδα και επιβάλλεται με τη λειτουργία του να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Για 

τη σωστή λειτουργία του κυνοκομείου και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των αδέσποτων ζώων, πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν οι στειρώσεις των 

αδέσποτων ζώων με την οργάνωση και τη λειτουργία του ιατρείου – χειρουργείου του 

κυνοκομείου. 2ον, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ολοκληρωθεί η επέκταση των 

εγκαταστάσεων και 3ον να υπάρξει πιστή εφαρμογή και τήρηση των νόμων περί αδέσποτων 

ζώων. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πράξη επιτέλους το αυτονόητο και έχουμε αργήσει και δεν 

μπορώ να καταλάβω γιατί αυτή η αργοπορία.  

κ. Δάγκος:  Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι τα αυτονόητα, αλλά θέλω να πω 

ότι και ο φιλοζωικός σύλλογος ο οποίος αγωνιά για τα αδέσποτα σκυλιά, και ο Δήμος που έχει 

προχωρήσει από τους πρώτους που έχει κυνοκομείο, αλλά το πρόβλημα των αδέσποτων είναι 

τεράστιο.  

Είπατε να προχωρήσουμε στις στειρώσεις, στειρώσεις ναι, πόσες; Σε ποιον αριθμό; 

Αυτό που έπρεπε ο φιλοζωικός σύλλογος να απαιτήσει και να διαφημίσει είναι να εφαρμοστεί 

τουλάχιστον στον Ν. Σερρών ο νόμος για τα τσιπ που πρέπει να μπαίνουν στα σκυλιά έτσι 

ώστε να γίνεται εντοπισμός των κατόχων, γιατί αν δεν γίνει αυτό, τα αδέσποτα θα 

πολλαπλασιάζονται.  

Ένα 2ο, εδώ μιλάμε να τα στειρώσουμε και να τα αφήνουμε στο φυσικό τους 

περιβάλλον, δεν μπορώ να καταλάβω αν οι φιλόζωοι θέλουν το φυσικό περιβάλλον, τις 

πυλωτές των οικοδομών κ.λπ., αν δεν προχωρήσει με τους δημότες να εφαρμοστεί ή να γίνει 

πρώτα μια ενημέρωση των κατοίκων ότι κάτοχος σκύλου χωρίς να έχει βάλει αυτό το τσιπ για 

τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη του σκύλου αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει.  

Ένα άλλο, ο νόμος μιλάει για αριθμό στειρώσεων, δεν είναι ανεξέλεγκτο ότι τα 

στειρώνουμε όλα. Πρέπει να το δούμε και αυτό και 3ο και σπουδαιότερο, σας είπα ότι πρέπει 

να γίνει μια καμπάνια και από τον φιλοζωικό όμιλο γιατί ο φιλοζωικός όμιλος δεν είναι για να 

αγαπάει μόνο τα σκυλιά, ο φιλοζωικός όμιλος δεν θέλει να εργαστεί ομαδικά και 

εποικοδομητικά με τους ανθρώπους του κυνοκομείου. Αντιμαχόμενες παρατάξεις είναι; Για 

τον ίδιο σκοπό είναι. Ο ένας κάνει ένα κυνοκομείο, μαζεύουν τα σκυλιά σε έναν χώρο, τα 

ταΐζουν, οι άλλοι κατηγορούν ότι το κυνοκομείο δεν τα παίρνει. Δεν μπορούν να 

συνεργαστούν αρμονικά. Όλο μαλώνουν, δεν θέλουν να βρουν μια λύση.  

Η πρόταση μου είναι, οποιαδήποτε συνεργασία με τον φιλοζωικό όμιλο, τα μέλη του 

τουλάχιστον να τα υποχρεώσει να βάλουν αυτά τα τσιπ στα σκυλιά για να μπορεί και ο Δήμος 

να ξέρει πόσα σκυλιά είναι και να εντοπίζονται και να μην μπορεί να τα εγκαταλείπει αυτός 

που τα έχει, ο καθένας φιλόζωος εγκαταλείπει το σκυλί επειδή το βαρέθηκε. Όταν ξέρει όμως 

ότι θα εντοπιστεί, δεν το εγκαταλείπει.  

κ. …:  Βάσει νόμου, όλα τα σκυλιά πρέπει να φέρουν μικροτσίπ. Με τον κ. Πενολίδη 

είχαμε πάει και στην ΑΝΕΣΕΡ για να τοποθετηθούν μικροτσίπ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα 

συγκεκριμένο, να τοποθετηθούν μικροτσίπ σε όλα τα αδέσποτα έτσι ώστε να ξέρουμε και αν 

είναι φορέας κάποιας νόσου.  

κ. Παπαβασιλείου: Συμφωνώ απόλυτα μ’ αυτά που είπε ο κ. Δάγκος, ότι πρέπει να 

μπουν μικροτσίπ για τον έλεγχο των ιδιοκτητών. Όμως τι κάνουν οι πολίτες; Και αυτό είναι το 

ανεξέλεγκτο. Αφού γεννήσει το σκυλί, αυτά τα σκυλάκια ποιος θα τα βάλει μικροτσίπ, αν δεν 

τα πάνε στον κτηνίατρο; Τα αφήνουν αδέσποτα και από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Το 

γεγονός ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος, νομίζω ότι όλοι το θέλουμε.  
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κ. Πενολίδης: Καλησπέρα σε όλους. Το ότι το κυνοκομείο των Σερρών είναι το 1ο της 

Ελλάδας είναι γεγονός. Έγινε το 1950, η πρώτη πόλη που δημιούργησε κυνοκομείο. Εγώ 

πιστεύω ότι πέρα από κάποιες διαφορές που έχουμε με κάποιους από τους φιλόζωους, γιατί 

δεν έχουμε με όλους, η γραμμή που έχουμε σαν σύλλογος είμαστε σύμφωνοι, λειτουργούμε 

μαζί, είμαστε μαζί στην επιτροπή του άρθρου 7 και συναποφασίζουμε για τη λειτουργία του 

κυνοκομείου, οπότε οι αντιπαραθέσεις αυτές είναι προσωπικές αντιπαραθέσεις με κάποιους 

ανθρώπους του συλλόγου και όχι με τη γενική φιλοσοφία του συλλόγου.  

Το αν λειτουργούμε ή δεν λειτουργούμε σωστά, νομίζω ότι θα το αποδείξουμε αυτό. 

Να σας πω ότι για το έτος 2008 στο κυνοκομείο ήρθαν 395 εισαγωγές με την περισυλλογή ή 

με εγκατάλειψη, υιοθετήθηκαν 168, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πόλη στην Ελλάδα με τέτοια 

νούμερα, απεβίωσαν 55, … 17, δραπέτευσαν 20 και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να σας 

το πω, έρχονται συμπολίτες μας το βράδυ, κόβουν τα σύρματα και παίρνουν τα σκυλιά. Δεν 

μπορώ να το εξηγήσω, δεν υπάρχει λογική σ’ αυτό, αυτό γίνεται είτε από κάποιους 

¨φιλόζωους¨ γιατί εκεί μέσα δεν ξέρουν τι συμβαίνει ή από κάποιους ανθρώπους που τόσο πάει 

το μυαλό τους θεωρούν ότι έναν σκύλο μπορούμε να τους τον δώσουμε τζάμπα αλλά αν 

καταγραφεί το σκυλί δεν θα μπορούν να το ξαναεγκαταλείψουν, κόβουν τα σύρματα και 

παίρνουν το σκυλί μ’ αυτόν τον τρόπο. Στειρώθηκαν 25, επανατοποθετήθηκαν 25, επιτέθηκαν 

σε ανθρώπους 4 και φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 110. Γιατί κάποιοι αναρρωτιούνται τι 

κάνουν οι υπάλληλοι του κυνοκομείου.  

Σας λέω ότι 110 πρόβατα να είναι, χρειάζονται 3-4 ανθρώπους για να καθαρίσουν. Δεν 

είναι όμως πρόβατα. Τα σκυλιά έχουν άλλη λογική και με άλλον τρόπο να τα συμπεριφέρεσαι. 

Εκτός από αυτά, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, πιστεύω ότι πρωταρχικός στόχος 

του κυνοκομείου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και 2ο είναι το ίδιο το ζώο.  

Αντιμετωπίσαμε και ένα άλλο πρόβλημα, όπως είναι τα φίδια. Παλιότερα συμπολίτες 

μας είχαμε και θανάτους που είναι καταγεγραμμένοι στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας. 

Τα τελευταία 3 χρόνια, με κορύφωση των τελευταίων 2 χρόνων χρησιμοποιούμε 

φιδοαπωθητικά στα πάρκα και στην περιοχή των Εξοχών, γιατί εκεί είχαν παρουσιαστεί τα 

προβλήματα. Αυτά μπαίνουν από τους δικούς μας εργαζόμενους, στο χρονικό διάστημα που 

πρέπει και μ’ αυτόν τον τρόπο δεν είχαμε το 2008 καμία επίθεση. Νομίζω ότι είναι ένα 

σημαντικό έργο.  

Από την άλλη μεριά κάναμε πρόσφατα, με εντολή του αντιδημάρχου … έλεγχο στα 

πάρκα της πόλης, θα πρέπει να σας πω ότι πριν από 5 χρόνια κάναμε έρευνα για … και 

αχινόκοκκο, ήταν ένα παράσιτο που μεταφέρεται στον άνθρωπο … 4 στα 10 να έχουν 

πρόβλημα μόλυνσης. Τελευταία εξέταση που έγινε δεν είχαμε κανένα. Αυτό δείχνει ότι γίνεται 

μια σημαντική δουλειά. Με τα μέσα που έχουμε. Σίγουρα θα πρέπει εδώ να πούμε το τι κάνει 

το Κράτος, το Υπουργείο. Ο Δήμος βάζει αυτοκίνητο, βάζει εργαζομένους, βάζει χώρους. Το 

Κράτος είναι υποχρεωμένο, σύμφωνα με το 3170 να επιδοτεί την εργασία του Κυνοκομείου 

κάτι που δεν κάνει.  

Για το θέμα των μικροτσίπ ήρθαμε σε επαφή και με τον κ. Πεχλιβανίδη και 

προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να πείσουμε τους συμπολίτες μας να βάζουν 

μικροτσίπ γιατί ο νόμος υποχρεώνει τον ιδιώτη να βάλει μικροτσίπ. Οι περισσότεροι κάτοχοι 

σκύλων είναι αυτοί που είναι και κυνηγοί, μέσα από το πρόγραμμα αυτό που λειτουργούμε, να 

βοηθήσουμε ώστε να βάλουν μικροτσίπ και να το εντάξουμε στο πρόγραμμα, δηλαδή να είναι 

δωρεάν για τους κυνηγούς. Είναι πρωτοποριακό και θα γίνε πρώτη φορά στις Σέρρες. Είμαστε 

σε επαφή με τον κυνηγετικό σύλλογο και μένουν λεπτομέρειες τυπικές για να το εντάξουμε 

στο πρόγραμμα.  

 

 

5 



Να ξέρετε πως ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσαμε 

να κάνουμε πολλά ακόμη πράγματα αλλά με τις δυνατότητες που έχουμε δεν είναι μικρό το 

έργο που μπορούμε να παρουσιάσουμε. Βέβαια δεν είναι ένα έργο που φαίνεται, είναι ένα έργο 

όμως ουσίας, που προστατεύει τη Δημόσια Υγεία και προστατεύει τον συνάνθρωπο μας. Γι’ 

αυτό θεωρώ ότι πέραν της αντιπαράθεσης που έχουμε με τους φιλόζωους η φιλοσοφία και η 

λογική ως σύλλογος είναι ίδια μ’ αυτή την φιλοσοφία και τη λογική που έχουμε εμείς. Γι’ αυτό 

και συνεργαζόμαστε.  

κ. Πρόεδρος:  Να πούμε κάτι εκτός ημερησίας αγαπητοί συνάδελφοι, το 1ο αφορά την 

συνδιοργάνωση του ΤΕΦΑΑ Σερρών, ο Δήμος Σερρών και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του 

προγράμματος ¨Παραολυμπιακή Μέρα Σχολείων¨. Σκοπός του προγράμματος είναι η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών του γενικού σχολείου … στην ένταξη παιδιών με αναπηρία 

μέσω της διδασκαλίας ολυμπιακών ιδεωδών. Βεβαίως εκκρεμεί η έκδοση ενός ειδικού 

ημερολογίου … 

Το 2ο θέμα που σας είχα αφήσει με την ένδειξη του ¨κατεπείγοντος¨, δεν θα συζητηθεί 

γιατί επιζητείται η διευκρινιστική διατύπωση της διαχειριστικής αρχής.  

κ. Δήμαρχος: … κυρίως των υπηρεσιακών παραγόντων.  

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Μονομερής λύση σύμβασης ακινήτου Πολιτιστικού Κέντρου Ιωάννου 

Θεολόγου.   

 

κ. Πρόεδρος:  Το κρατάμε με την έννοια ότι το Δ.Σ. αποφάσισε να το δει το θέμα εκ 

νέου. Αν χρειάζεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει.  

 

- Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ    2ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων των καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι στα πλαίσια του νόμου η αναπροσαρμογή.  

κ. Μωυσιάδης: Στο θέμα αυτό έχω τοποθετηθεί. Όταν υπάρχουν μισθώματα, το 1/10 

αυτός της αγοράς, πρόκειται για μια λειτουργία που κατά κάποιον τρόπο δημιουργεί … Θα 

πρέπει επομένως, να διευκρινίσω ότι στην θητεία μας δεν είχαμε κάνει αναπροσαρμογή γιατί 

το πρόγραμμα μας ήταν να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση, στην προώθηση του Τεχνικού 

Προγράμματος. Δεν συνέφερε επομένως να κάνουμε αναπροσαρμογή διότι αν υπήρχαν και 

όπου υπήρχαν αποζημιώσεις, θα ήταν αθέμιτος ανταγωνισμός, επομένως, αυτός ήταν ο λόγος, 

γιατί θα μπορούσε να πει κανένας γιατί η προηγούμενη Δ.Α. δεν έκανε αυτό το πράγμα. Δεν 

έπρεπε να το κάνουμε. Τώρα όμως επιβάλλεται. Από τη στιγμή που το πρόγραμμα σας είναι να 

διατηρηθεί το κτίριο, είναι επιβεβλημένο να εξισορροπήσουμε τα μισθώματα. Και όπου 

επομένως έχει περάσει το χρονικό εκείνο διάστημα στο οποίο υπάρχει δέσμευση, έχουμε 

υποχρέωση να ζητήσουμε μισθώματα τα οποία είναι πραγματικά.  

κ. Δήμαρχος: Κάναμε συζήτηση, εγώ αμέσως ενημέρωσα τον αρμόδιο Δ/ντή 

Οικονομικών, η οποία μετά από δική της έρευνα μου είπε ότι πρέπει να πάρουμε σήμερα αυτή 

την απόφαση για το νέο έτος και από εκεί και πέρα … οι εμπορικές μισθώσεις να έρθουμε σε 

διαπραγμάτευση … για την αύξηση, την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Άρα, επομένως, 

αυτό θα το αναλάβει ο αντιδήμαρχος και τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα έρθουν στο 

Δ.Σ. για να επικυρωθεί. Δηλαδή τα καταστήματα αυτά που έχουν ξεπεράσει το όριο, θα γίνει 

μια γενναία αναπροσαρμογή, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και την συγκυρία την οποία 

διανύουμε. Αυτό θα γίνει, αλλά την απόφαση πρέπει να την πάρουμε σήμερα.  

6 



 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 11 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

 

κ. Αγγελίδης: Σχετικά με τις εκμισθώσεις των καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου θέλουμε να καταθέσουμε την εξής άποψη. Όσα καταστήματα του Δημοτικού 

Μεγάρου ελευθερώνονται για οποιονδήποτε λόγο, κατά την άποψη μας, δεν πρέπει να τα 

νοικιάζουμε εκ νέου αλλά να τα χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του Δήμου. Ο Δήμος έχει 

μεγάλη ανάγκη από γραφεία και γενικότερα από χώρους και πρέπει να χρησιμοποιούνται αυτά 

τα καταστήματα για τις ανάγκες του Δήμου. 

κ. Σωτηριάδης: Ο Δήμος έχει όμως ανάγκη και από έσοδα. Θα μπορούσαμε αυτό που 

λέτε να γίνεται στη στοά, αλλά τώρα, ένα μαγαζί να το κρατήσει ο Δήμος για ανάγκες, μας 

δίνει αυτό ένα ετήσιο εισόδημα καλό.  

κ. Αγγελίδης:  Για να έχουμε έσοδα, μπορούμε κάποιες υπηρεσίες μας τις οποίες 

φιλοξενούμε σε ιδιόκτητα κτίρια, εκείνες τις υπηρεσίες να τις μεταφέρουμε εδώ. και στη στοά 

και στα καταστήματα που ξενοικιάζονται.  

κ. Δήμαρχος:  Η άποψη λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Πρέπει να σας πω ότι το 

πρόγραμμα που έχουμε είναι σχεδόν έτοιμο, λείπουν οι μελέτες τις οποίες με τη νέα χρονιά θα 

αναθέσουμε, με την ανακατασκευή του Δημοτικού Μεγάρου προκύπτουν επιπλέον χώροι. 

Δηλαδή η διαμόρφωση της εξωτερικής όψης του Δημαρχείου αλλά και η ανακατασκευή που 

θα γίνει και εσωτερικά, η διαμόρφωση δηλαδή εσωτερικά, τουλάχιστον η προμελέτη βγάζει 

χώρους … να γίνει μια κατασκευή, η αίθουσα του Δ.Σ. σχεδιάζουμε να γίνει στον 3ο όροφο, θα 

προκύψουν τέτοιοι χώροι.  

κ. Αγγελίδης: Η άποψη μας είναι αυτή.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής περιπτέρων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2009 των Ν.Π.: 

α) ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨,  

β) ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας¨ και  

γ) ¨Κ.Α.Π.Η.¨. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    6ο: Διαγραφές ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου και 

επιστροφές ποσών σε δικαιούχους.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    8ο: -   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Πρωτοβάθμια επιτροπή 

ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών 

προϊόντων,  

- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Δευτεροβάθμια επιτροπή 

ελέγχου σταυλισμού ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών 

προϊόντων, 

- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια επιτροπή αμπελοοινικών προϊόντων. 

 

κ. Πρόεδρος:  Στο α) ο κ. Σαντοριναίος με αναπληρωτή τον κ. Αναστασιάδη. Στο β) ο 

κ. Αναστασιάδης με αναπληρωτή τον κ. Σαντοριναίο και στο γ) ο κ. Γούνας στην Α’θμια με 

αναπληρωτή τον κ. Ιωαννίδη και ο κ. Ιωαννίδης στην Β’θμια με αναπληρωτή τον κ. Γούνα.  

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση της αρίθμ. 77/2008 απόφασης Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨ 

«Αναμόρφωση προϋπολογισμού μηνός Ιουνίου 2008».  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    10ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    11ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    12ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

α) πετρελαιοειδών έτους 2009, 

β) εορταστικού φωτισμού,  

γ) εντύπων,  

δ) τόνερ – μελανιών και  

ε) γραφικής ύλης.  

 

κ. Αγγελίδης: Για όλα αυτά εμείς ψηφίζουμε να γίνουν με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

κ. Σωτηριάδης: Πρόταση μας και πάγια θέση είναι πρόχειρος διαγωνισμός.  

  

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    13ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου.  
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κ. Αγγελίδης: Για το θέμα αυτό έχουμε να πούμε το εξής, δεν έχουμε καμία αντίρρηση 

για την υλοποίηση του αιτήματος του κτίσματος Νάσιουτζικ, γνωρίζετε πολύ καλά όλοι ότι 

υπάρχουν πολλές αιτήσεις συνδημοτών μας για εκποίηση δημοτικών εκτάσεων. Και αν 

θέλουμε να είμαστε δίκαιοι απέναντι στους συμπολίτες μας, το θέμα αυτό δεν πρέπει να το 

δούμε αποσπασματικά και επιλεκτικά, αλλά συνολικά.  

Γι’ αυτό εμείς προτείνουμε να έρθει στο Δ.Σ. μια εισήγηση από την ΚΑΔΕ σχετικά με 

την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και μέσα στην αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου είναι εκποιήσεις ή μη των δημοτικών εκτάσεων. Και το Δ.Σ. πάνω σ’ 

αυτή την εισήγηση να πάρει μια απόφαση σύμφωνα με την οποία θα εκφράζει την φιλοσοφία 

του, την πολιτική του βούληση για το πώς πρέπει να χειριστεί την ακίνητη  περιουσία του 

Δήμου και τις διάφορες εκτάσεις που πρόκειται να εκποιηθούν ή όχι, όπως και τα 

κληροδοτήματα κ.λπ, ούτως ώστε το Δ.Σ. να έχει ένα σχέδιο, έναν μπούσουλα και να 

βασίζεται πάνω σ’ αυτό το σχέδιο και τον μπούσουλα για θέματα που έχουν σχέση με την 

ακίνητη περιουσία του Δήμου, και εν συνεχεία, μετά από αυτή την απόφαση που θα πάρει, 

μπορούν να έρχονται τα αιτήματα των συνδημοτών μας στο Δ.Σ. ξεχωριστά για να ψηφίζονται 

ή να μην ψηφίζονται.  

Αυτή είναι η άποψη μας για το θέμα αυτό και για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια, την 

ίδια άποψη καταθέτουμε και για το θέμα 17. 

κ. Πρόεδρος:  Εμείς εκτιμούμε ότι είναι … 

κ. Αγγελίδης: Και ήθελα να ρωτήσω, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. είχαμε 

πάρει μια απόφαση και είπαμε ότι θα έρθει αυτό το θέμα με μια εισήγηση της ΚΑΔΕ, πρώτα η 

ΚΑΔΕ θα γνωμοδοτήσει.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα το είχαμε κρατήσει για να δούμε συνολικά την πρόταση σας. Η 

απόφαση είναι λάθος γραμμένη κατά την άποψη μου. Το σταματήσαμε το θέμα, θυμάμαι ότι 

θέλαμε να το δούμε σε μια συνολική αποτύπωση. Τώρα το πώς αναγράφει η ΚΑΔΕ … 

κ. Αγγελίδης: Θυμάμαι πολύ καλά ο κ. Μωυσιάδης … 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Μωυσιάδης δεν είχε πει τίποτα. Η ανάγκη για διανοίξεις είναι 

άμεση και είμαστε αναγκασμένοι να κινηθούμε … και αποτελεσματικά. Δεν θέλουμε να 

γινόμαστε … Να είστε βέβαιοι όμως ότι με αναμορφωμένη την ΚΑΔΕ, η παλιά ΚΑΔΕ ήταν 

άλλου παπά ευαγγέλιο, η καινούργια ΚΑΔΕ είναι διαφορετική, ανεξάρτητα από ποια άποψη 

στηρίξατε εσείς στις 31/10/2008.  

Εσείς λέγατε ότι όποιες δραστηριότητες έχει η ΚΑΔΕ να αναληφθούν από το 

Κτηματολόγιο του Δήμου Σερρών. Κανένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, ανεξαρτήτως 

αυτού, εμείς προσαρμόζουμε την νέα ΚΑΔΕ που θα έχει όλα τα στοιχεία στα χέρια να κινηθεί 

πιλοτικά απέναντι σε όλα αυτά τα ζητήματα που τίθενται. Τα λεφτά θα πάνε σε διανοίξεις.  

κ. Μωυσιάδης: Χρησιμοποιούσαμε την ΚΑΔΕ σαν μέσο για να κάνουμε έναν έλεγχο 

… η οποία ήταν αυτοψία σε όλους τους δημοτικούς χώρους. Αναφέρομαι στο ποια είναι τα 

κριτήρια που θα ακολουθήσουν για να αποφασίσουμε είτε σε κάποιους που ήταν αυθαιρέτως 

κατέχοντες και ζητούσαν να το πάρουν με απευθείας διαδικασία είτε σε εκείνους οι οποίοι 

ζητούσαν να προχωρήσουμε σε μια διαπραγμάτευση, σε έναν πλειστηριασμό, επειδή είχαν 

ενδιαφέρον για να το αγοράσουν. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και γενικά σε όλες τις 

περιπτώσεις των δημοτικών χώρων, είτε αρχικά ακίνητα είτε έξω, υπήρχαν εκτιμήσεις και 

προτάσεις από την συγκεκριμένη επιτροπή που είχε συσταθεί … 

Νομίζω ότι η διαδικασία αυτή ήταν μια διαδικασία που μας έδινε την δυνατότητα σαν 

Δ.Σ. να γνωρίζουμε τις προϋποθέσεις, τα στοιχεία, να έχουμε μια άποψη για το εάν πρέπει να 

δοθεί ή όχι. Στην μεν περίπτωση των αυθαιρέτων εάν υπάρχουν προϋποθέσεις ή όχι και θα το 

συζητήσουμε στο επόμενο θέμα ή στις περιπτώσεις που ζητείται κάτι να βγει σε 

πλειστηριασμό εάν συμβαίνει ή δεν συμβαίνει το αντίθετο. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που 

ήθελα να πω, ότι οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή.  
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Θα ήθελα να πω επίσης ότι στο συγκεκριμένο, η επιτροπή που λειτουργούσε τότε ήταν 

αρνητική.  

Λέτε ότι χρειαζόμαστε χρήματα, είμαστε μαζί σας. Το θέλουμε χρήματα σημαίνει ότι 

πρέπει να μαζέψουμε πιστώσεις.  

Ας κοιτάξει λοιπόν η επιτροπή να μην βάζει τιμές οι οποίες είναι στο υποδεκαπλάσιο 

των πραγματικών. Το να πούμε ότι το βάζουμε 3 € το μέτρο, αν πράγματι θέλετε λεφτά δεν θα 

πρέπει να το κάνετε αυτό.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Μωυσιάδη, με όλο το σεβασμό, δεν λέω ότι κακώς λειτουργούσατε, 

προφανώς η τακτική σας απέδιδε ενδεχομένως, δεν έχω να σας προσάψω κάτι αρνητικό, αλλά 

η συστατική πράξη της πρώην ΚΑΔΕ, έλεγε ότι η ΚΑΔΕ έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται 

μόνο τα δικά της ακίνητα και αυτό δεν ήταν ακίνητο της ΚΑΔΕ, όπως και πολλά άλλα.  

κ. Μωυσιάδης: Ναι, δεν το διαχειριζόταν. Επομένως βλέπετε ότι αυτό που είπα έπεσε 

στον αέρα. Δεν διαχειριζόταν, της δώσαμε και μάλιστα με συγκεκριμένη αποζημίωση, την 

ευθύνη να εκτελέσει συγκεκριμένο έργο. Και μας έδινε προτάσεις … 

κ. Πρόεδρος:  Πάντως είναι ένα θέμα που έρχεται με περισσότερη ευκολία από το 

αναμενόμενο στο Δ.Σ. … δεν μας αφήνουν ανέγγιχτους, διότι ήταν ένα θέμα το οποίο το έφερε 

το Δ.Σ. το 2002 και απέβη άγονος η διαδικασία.  

κ. Μωυσιάδης: Το 2002 δεν ξέρω τι έγινε, στη συνέχεια ήρθε σε μας και όταν ήρθε σε 

μας υπήρχαν άλλες απόψεις … 

κ. Πρόεδρος:   Τώρα κ. Δήμαρχε δεν μπορώ να πω ότι η απόφαση το 2002 … 

κ. Σαουλίδης: Εγώ και άλλη φορά το έχω πει, και στις κουβέντες που κάναμε για την 

μετατροπή των επιχειρήσεων, στο θέμα της ΚΑΔΕ είχα κάνει την αυτοκριτική τη δική μας για 

τις 2 θητείες, παρόλο που στη δική μας θητεία την πρώτη δημιουργήθηκε η ΚΑΔΕ, πιστεύαμε 

ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, έγιναν κάποια βήματα, αλλά οφείλαμε πραγματικά, με 

την καινούργια επιχείρηση να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο και να κάνουμε ουσιαστική 

παρέμβαση. Θεωρώ ότι ο χρόνος είναι μπροστά μας, δεν είναι απαραίτητο να βιαστούμε. Εγώ 

πιστεύω ότι μια απόφαση σημερινή, εμείς διαφωνούμε …  

κ. Δήμαρχος: Διαφωνείτε με την εκποίηση δια δημοπρασίας; 

κ. Σαουλίδης: Επειδή πιστεύω ότι θα είναι καλύτερα, τη στιγμή που η επιχείρηση 

λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο όπως μας είπατε, θα είναι καλό και χρήσιμο, είπε και ο κ. 

Μωυσιάδης ότι … την καινούργια χρονιά θα λειτουργήσει με καλύτερα … να μην φανεί ότι σε 

κάποιους κάναμε χατίρια και σε κάποιους δεν κάναμε.  

κ. Δήμαρχος: Σε κανέναν δεν κάναμε.  

κ. Σαουλίδης:  Εγώ λέω απλά πράγματα. Πρέπει να προστατέψουμε όλοι μας το κύρος 

αυτού του συμβουλίου. Είτε είμαστε στη συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση. Και αυτό δεν 

το κάνουμε για κανέναν άλλον λόγο, θα μπορούσαμε να πούμε ¨πλειοψηφία είστε, κάντε ότι 

θέλετε¨, αλλά δεν είναι έτσι.  

κ. Πρόεδρος:  Δηλαδή εμάς μας θεωρείτε χωρίς ελεγχόμενη συνείδηση; 

κ. Σαουλίδης: Εμείς έχουμε διάθεση να πούμε την άποψη μας για να βοηθήσουμε να 

βγει όσο το δυνατόν καλύτερη απόφαση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ, ούτε κάνουμε κριτική. Όταν 

έχουμε διαφορετική άποψη, τη εκφράζουμε για να πείσουμε ότι η άποψη μας έχει βάση. Δεν 

το λέμε επειδή πρέπει να το λέμε.  

κ. Πρόεδρος:  Ποια είναι η πραγματική διάσταση του θέματος; Ότι μία λωρίδα, την 

ξέρετε πολύ καλά κι εσείς κι εγώ και ο κ. Δήμαρχος … 

κ. Σαουλίδης: Όταν όλοι μας από την αντιπολίτευση εκφράζουμε μια επιθυμία, είναι 

θετικό να την δεχτείτε την επιθυμία για λόγους προστασίας της ίδια της Δ.Α. του Δ.Σ., για 

κανέναν άλλον λόγο.  
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κ. Πρόεδρος:  Σας παρακαλώ κ. Σαουλίδη, με όλο το σεβασμό, εμείς επιζητούμε από 

το Δ.Σ. την δια δημοπρασίας εκποίηση μια λωρίδας που 3 τινά μπορούν να συμβούν, ή να 

αγοράσει την παρακείμενη έκταση αυτός που ζητάει να εκποιηθεί η λωρίδα αυτή του Δήμου 

για να αξιοποιηθεί στο σύνολο της ή να αγοράσει ο ιδιοκτήτης του παρακείμενου οικοπέδου 

αυτή τη λωρίδα ή ένα τρίτο κάποιος πολύ πλούσιος μπορεί να εμφανιστεί και να χτυπήσει στη 

δημοπρασία με ποσό που δεν μπορεί να αντέξει ο άλλος και να πάρει … και να το αξιοποιήσει. 

Αυτά τα 3 μπορούν να συμβούν.  

κα Ιλανίδου: Αυτό το κομμάτι, τα 20 στρ. που δίνουμε είναι τμήμα του 407 

πολυγώνου συνολικής έκτασης 288.200 τ.μ. Δηλαδή από αυτό όλο το χερσολίβαδο, το οποίο 

είναι ιδιοκτησίας του Δήμου και περιήλθε στον δήμο με την απόφαση του Νομάρχη 31256, 

απλά ένα χερσολίβαδο ενιαίο 288 στρ. το κόβουμε στο κέντρο, μια λωρίδα 20 στρ., κάνουμε 

δημοπρασία με μια τιμή 3.500 το στρέμμα, που νομίζω ότι είναι ντροπή για την περιοχή 

εκείνη, εκεί που είναι το Ηρώον των Κυπρίων, και η τιμή είναι πού μικρή, αλλά εγώ δεν θα 

σταθώ εκεί, ας την χτυπήσουν και ας το πάρουν, θα σταθώ στο ότι από ένα χερσολίβαδο ενιαίο 

του Δήμου, 288 στρ., το κόβουμε στη μέση για να δώσουμε τα 20 στρ. κάπου. Νομίζω ενιαία, 

όπως ήταν και η απόφαση του 2006 της ΚΑΔΕ θα χρησιμοποιηθεί ενιαία από τον δήμο, πολύ 

καλύτερα και θα αξιοποιηθεί. Όσον αφορά τώρα το ότι είχε μπει στην δημοπρασία, τον 

Οκτώβριο του 2002 είχε αποφασιστεί, ουδέποτε έγινε αυτή η δημοπρασία … 

κ. Πρόεδρος:  Κηρύχτηκε άγονη.  

κα Ιλανίδου: Όχι, ουδέποτε έγινε αυτή η δημοπρασία. Το 2002 τον Οκτώβριο πήρε 

απόφαση το Δ.Σ. Δεν έγινε η δημοπρασία. Έχω τα στοιχεία.  

κ. Πρόεδρος:  Άλλα λέει η υπηρεσία.  

κ. Δήμαρχος: Η δουλειά που έγινε από την προηγούμενη Δ.Α. αξιολογήθηκε και όλη 

έχει μεταφερθεί εδώ στο Κτηματολόγιο. Το είχαμε πει και την άλλη φορά τι συμβαίνει, απλώς 

περιμένουμε από το Εθνικό Κτηματολόγιο ένα … το δεύτερο ούτως ώστε και με τις 

επεκτάσεις του σχεδίου της πόλης υπήρχαν και άλλα οικόπεδα και άλλες περιπτώσεις είτε 

αυτοί τα κατέχουν αυθαίρετα και τα ζητάνε, είτε αυτοί, όπως για το 17ο θέμα, έχουν τις 

προϋποθέσεις, είτε όλες οι περιπτώσεις που υπάρχουν κομμάτια τα οποία ήταν εκτός και τώρα 

είναι εντός ζώνης και σχεδίου πόλης, όλα αυτά πρέπει να γίνει η λεγόμενη συλλογική δουλειά 

η οποία και γίνεται, έχει ξεκινήσει, να γίνει μια ταυτοποίηση, και όλη αυτή η δουλειά που 

έγινε, όλη αυτή θα έρθει στο Δ.Σ. Αν όχι όλη μαζί, γιατί είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, σε 

κάθε Δ.Σ. θα πρέπει να εξετάζουμε όσες μπορούμε, έτσι ώστε όλα αυτά να αξιολογηθούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο.  

Τώρα εάν αυτή η περίπτωση, αυτή η λωρίδα, εγώ νομίζω ότι μπορεί να εκποιηθεί με 

έναν όρο, μια προϋπόθεση στο συμβόλαιο, ότι αν και εφόσον στο μέλλον γίνει διαπλάτυνση 

του δρόμου να μην κληθούμε  να αποζημιώσουμε στην 10πλάσια τιμή, αλλά στην τιμή την 

οποία σήμερα το αγοράζει να πληρώσουμε κι εμείς.  

κ. Παπαβασιλείου: Όσα συμβόλαια και να υπογράψετε, απορρίπτεται από την 

δικαιοσύνη αυτό που λέτε.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ έχω αυτή την άποψη, αν μπορούμε να το διασφαλίσουμε, αν δεν 

διασφαλίζεται τότε δεν συμφωνούμε.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ θα έλεγα μηδενική αποζημίωση.  

… (αλλαγή πλευράς) … 

κ. Μωυσιάδης:  … διότι απλούστατα αυτό είναι λυμένο, δεδομένο. Όταν έχουμε 

δρόμο, από την διάνοιξη ή διαπλάτυνση αυτού του δρόμου, επειδή ανεβάζει την αξία του … 

γι’ αυτό αυτοαποζημιώνεται. Όταν όμως γίνεται πλατύτερος από 20 μ., υπάρχει η 10μετρη 

λωρίδα, τα πρώτα 10 μ. αυτοαποζημιώνονται και πλέον των 10 μ. καταβάλλεται αποζημίωση. 

Επομένως με το να το βάλετε αυτό στον όρο δεν ωφελεί. Θα του δώσετε το δικαίωμα να 

ζητήσει ανταλλάγματα για κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν κατέχει.  
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κ. Πρόεδρος:  Προχωρούμε στην ψηφοφορία.  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Αναβολή  

κ. Παπαδόπουλος:  Αναβολή 

κ. Γαλάνης:     Η πρόταση μας   

κα Μπιτζίδου:  Η πρόταση μας   

κ. Αγγελίδης:  Η πρόταση μας  

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας   

κα Αγιαννίδου: Η πρόταση μας       

κ. Μωϋσιάδης:          Πρώτα επιτροπή      

κα Ιλανίδου:  Πρώτα επιτροπή  

κ. Σίγκας: Πρώτα επιτροπή  

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  15 ψήφους υπέρ. 

  

ΘΕΜΑ    15ο: Παραχώρηση βάσης δεδομένων του Δήμου Σερρών για την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση δράσεων στον δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    16ο: Είσπραξη ποσού προσκυρούμενων δημοτικών τμημάτων από τους κ.κ. 

Μοναστηριώτη Χριστόδουλο και Κων/νο.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 834,44 τ.μ. 

στη νόμιμη δικαιούχο κ. Λίγγα Λαμπρινή σύμφωνα με τις διατάξεις των 

Ν. 1080/1980 και 127/1975. 

 

κ. Πρόεδρος:  Το ποσό είναι να πάει για το έργο ¨Διανοίξεις – Αποζημιώσεις και έργα 

στην περιοχή Σιγής¨.  

κ. Μωυσιάδης: Εδώ υπάρχει και μια συγκεκριμένη ένσταση σ’ αυτά που αναφέρονται. 

Γράφει ¨στη νόμιμη δικαιούχο¨, το ¨νόμιμη¨ πρέπει να αποδειχθεί. Διότι δεν είναι νόμιμη 

δικαιούχος, δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Για να είναι νόμιμη δικαιούχος θα πρέπει να το 

καλλιεργούσε. Δεν το καλλιεργούσε, άρα δεν το δικαιούται. 
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κ. Πρόεδρος:  Είχε χοιροτροφική μονάδα το 1961. Σας αναφέρω ευθέως, το με αριθμό 

πρωτοκόλλου 8318 έγγραφο της 24/2/2004 της υπηρεσίας Πολεοδομίας του Κτηματολογίου 

του Δήμου Σερρών με τον οποίο καλούσε τον κ. Λίγγα να έρθει να καταθέσει αίτηση για 

απευθείας εκποίηση. Εγώ δεν το έκανα.  

κ. Μωυσιάδης: Μπορεί να το έκανε αυτό η υπηρεσία, πέρασε όμως μια επιτροπή και 

διαπίστωσε ότι αυτά ήταν ελλιπή.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα τίθεται για ψηφοφορία.  

   
κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Αναβολή  

κ. Παπαδόπουλος:  Αναβολή 

κ. Γαλάνης:     Η πρόταση μας   

κα Μπιτζίδου:  Η πρόταση μας   

κ. Αγγελίδης:  Η πρόταση μας  

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας   

κα Αγιαννίδου: Η πρόταση μας       

κ. Μωϋσιάδης:          Πρώτα επιτροπή      

κα Ιλανίδου:  Πρώτα επιτροπή  

κ. Σίγκας: Πρώτα επιτροπή  

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  15 ψήφους υπέρ. 

   

ΘΕΜΑ    18ο: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

LEADER + για το έργο: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού 

ελαιοτριβείου στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    19ο: Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών (2009-2010)¨. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    20ο: Σχετικά με αίτημα του Δήμου Νιγρίτας για διάθεση των απορριμμάτων 

του στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:  Συζητήθηκε πρώτο με ομόφωνα θετική απόφαση. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό 

Μετοχίου¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αναβάλλεται γιατί δεν έχουμε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 

- Αναβάλλεται. 

    

ΘΕΜΑ    22ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο ανατολικό τμήμα 

της πόλης¨ και  

β) ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Βελτίωση οδού Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    24ο: Ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων στο Αυτοκινητοδρόμιο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    25ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

             Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

1103/08 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών και 

Δήμου Νιγρίτης για την εναπόθεση στερεών αποβλήτων οικιακής χρήσης.  

 

1104/08 Έγκριση συνδιοργάνωσης με το Τμήμα Φυσικής Αγωγής του προγράμματος με 

τίτλο: ¨Παραολυμπιακή Ημέρα στο Σχολείο¨.  

 

Πρ. 25/1/08 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης ύψους 1.973.999,89 € 

προερχόμενης από το επιχειρησιακό πρόγραμμα: ¨Πολιτισμός¨. 

 

Πρ. 25/2/08 Συζήτηση για το κυνοκομείο του Δήμου Σερρών.  
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Πρ. 25/3/08 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Μονομερής λύση σύμβασης ακινήτου 

Πολιτιστικού Κέντρου Ιωάννου Θεολόγου¨. 

 

1105/08 Έγκριση αναπροσαρμογής μισθωμάτων των καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου.  

 

1106/08 Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος Δημοτικού Μεγάρου.  

 

1107/08 Έγκριση πρακτικού επιτροπής περιπτέρων. (Γκοντοσίδου, Μαυρίδης) 

 

1108/08 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. Κέντρου Προσχολικής Αγωγής.  

 

1109/08 Ομοίως του Κέντρου Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας.  

 

1110/08 Ομοίως του Ν.Π. ΚΑΠΗ. 

 

1111/08 Έγκριση διαγραφής της οφειλής της κ. Κασάπη Δέσποινα από εισφορά σε γη 

και χρήμα από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

 

1112/08 Ομοίως του κ. Μησικάρη Βασιλείου.  

  

1113/08 Ομοίως της κ. Κασάπη Βασιλικής.  

 

1114/08 Ομοίως από Δημοτικό φόρο 2% της κ. Ιωαννίδου Εριφύλλης. 

 

1115/08 Ομοίως του κ. Τσίκιλη Αθανασίου.  

 

1116/08 Επιστροφή ποσού στην κ. Καλαθά Αθανασία για αποκατάσταση τομής 

ασφάλτου.  

 

1117/08 Ομοίως στον κ. Καλανίδη Δημόκριτο.  

 

1118/08 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨23η Σ.Ε. 14ου Δημ. Σχολείου¨. 

 

1119/08 Ομοίως 19ης Σ.Ε. 9ου Δημ. Σχολείου.  

 

1120/08 Ομοίως 63ης Σ.Ε. 4ου Λυκείου.  

 

1121/08 Ομοίως 9ης Σ.Ε. 1ου -3ου -4ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ Σερρών.  

 

1122/08 Ορισμός εκπροσώπου για την πρωτοβάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμού 

ζώων και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.  

 

1123/08 Ομοίως Δευτεροβάθμιας επιτροπής.  

  

1124/08 Ομοίως Α/θμιας και Β/θμιας επιτροπής αμπελοοινικών προϊόντων.  
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1125/08  Έγκριση της αρ. 77/08 απ. Δ.Ε. ¨ΔΕΠΚΑ¨ ¨Αναμόρφωση πρ/σμού Ιουνίου 

2008¨. 

 

1126/08 Ενημέρωση επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ. 

 

1127/08 Ομοίως της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

1128/08 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Λατρόβαλη 

Ευδ.  

 

1129/08 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Κιουφετζή 

Σοφία.  

 

1130/08 Ομοίως στον κ. Αρβανιτίδη Κων/νο. 

 

1131/08  Ομοίως στις κ.κ.: Μιχαηλίδου Ανθή και Μιχαηλίδου – Καλένδραλη 

Σταματούλα.  

 

1132/08 Ομοίως στην κ. Σταμπούλογλου Μελαχροινή 

 

1133/08 Ομοίως στην κ. Μωραΐτου Αλεξάνδρα. 

 

1134/08 Ομοίως στην κ. Σταμπούλογλου Μελαχροινή για τον τάφο του Σταμπούλογλου 

Γεωργίου.  

 

1135/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας γραφικής ύλης.  

 

1136/08 Ομοίως τόνερ – μελανιών.  

 

1137/08 Ομοίως εορταστικού φωτισμού.  

   

1138/08 Ομοίως εντύπων.  

 

1139/08 Ομοίως πετρελαιοειδών.  

 

1140/08 Ομοίως καθισμάτων κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 

   

1141/08  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε σεμινάριο θετικής εκπαίδευσης σκύλων.  

  

1142/08 Έγκριση προμήθειας βιβλίων.  

  

1143/08  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Παπαδίκη Νικ.  

 

1144/08          Ομοίως αποστολής του Δήμου στη FOSSES. 

  

1145/08 Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου.  
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1146/08  Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου.  

 

1147/08 Έγκριση παραχώρησης βάσης δεδομένων για την ηλεκτρονική παρακολούθηση 

δράσεων στο δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής.  

 

1148/08 Είσπραξη ποσού προσκυρούμενων δημοτικών τμημάτων από τους κ.κ.: 

Μοναστηριώτη Χριστ. και Κων/νο. 

   

1149/08 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης εμβαδού 834,44 τ.μ. στη 

νόμιμη δικαιούχο κ. Λίγγα Λαμπρινή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 108/80 

και 127/1975. 

 

1150/08 Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από την Κοινοτική Πρωτοβουλία 

LEADER + για το έργο ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού ελαιοτριβείου 

στο Δ.Δ. Ελαιώνα του Δήμου Σερρών¨.  

 

1151/08 Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2009-2010)¨. 

 

Πρ. 25/4/08  Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Έγκριση μελέτης του έργου: 

¨Τσιμεντοστρώσεις στον οικισμό Μετοχίου¨.  

 

1152/08  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Αποπεράτωση 

υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Ανατολικό τμήμα της πόλης¨.  

 

1153/08 Ομοίως ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨. 

 

1154/08 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Βελτίωση οδού Κωνσταντινάτου – Κρίνου¨.  

  
1155/08  Αποδοχή από τη ΔΕΗ της διαφοράς που προέκυψε από την ηλεκτροδότηση του 

Αυτοκινητοδρομίου. 

 

1156/08 Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην επέκταση της οδού 

Αναπαύσεως.  

 

1157/08 Νομιμοποίηση δαπανών έτους 2007. 

 

 

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

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


