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Σιμήτας Συμεών  
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ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Σαντοριναίος Ευάγγελος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΣ και 

μέλους του Δ/κού Συμβουλίου.    

    

ΘΕΜΑ    2ο: Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π. με την επωνυμία:  

 α) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»,  

 β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»,  

 γ) «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» και  

 δ) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2009 των Δημοτικών Επιχειρήσεων και 

Ν.Π.: 

 α) ¨Δ.Ε.Ε.Κ.¨,  

 β) ¨Κ.Α.Δ.Ε.¨,  

 γ) ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ και  

 δ) ¨ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: - Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 

του Π.Δ. 270/11-3-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του 

άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α’). 

- Συγκρότηση επιτροπής Π.Δ. 267/1998 περί διαδικασίας 

χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, 

τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των 

προστίμων αυτών.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Σερρών 

και Δήμων Στρυμόνα και Στρυμονικού για την εναπόθεση στερεών 

αποβλήτων οικιακής χρήσεως.  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κίνησης σχολικών τροχονόμων.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Ανάθεση καθαριότητας στα Δημοτικά Διαμερίσματα.   

    

ΘΕΜΑ    8ο: Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς έντοκη κατάθεση χρηματικού 

υπολοίπου.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  
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ΘΕΜΑ    11ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2009: 

 α) προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση και  

 β) για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις.  

    

ΘΕΜΑ    12ο: Καθορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης κηδείας.  

    

ΘΕΜΑ    13ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2009 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

    

ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Ορισμός Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Τροποποίηση συστατικής πράξεων νομικού προσώπου με την επωνυμία: 

¨ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

    

ΘΕΜΑ    17ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009. 

    

ΘΕΜΑ    18ο: Σχετικά με τη στέγαση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

    

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση συνέχισης προμηθειών: 

α) καυσίμων και  

β) γάλακτος.  

    

ΘΕΜΑ   22ο: Ψήφιση πιστώσεων εξειδικευμένης οφειλής για την αποπληρωμή 

χρηματικών ενταλμάτων χρηματοδοτούμενων: 

α) από LEADER και  

β) από INTERREG. 

    

ΘΕΜΑ    23ο: Ψήφιση πίστωσης εξειδικευμένης οφειλής:  

α) για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και  

β) για την αποπληρωμή χρηματικού εντάλματος προς την ΕΣΑΝΣ. 

    

ΘΕΜΑ    24ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    25ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ    26ο: Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την 157/2006 

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών στους κ.κ. Εμμανουήλ 

Μακάκη κ.λπ. 
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ΘΕΜΑ    27ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

ιδιοκτησίας του κ. Λίτσογλου Στέφανου.  

   

    

ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Σχέδιο δράσης για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Σερρών¨.  

     

ΘΕΜΑ    29ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις νότιας 

κερκίδας του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    30ο: Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων: 

α) αποκατάστασης καλωδίου (χαλκού) αλεξικέραυνου στο Εργαστήριο 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σερρών και  

β)κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ. Διάκου.  

    

ΘΕΜΑ    31ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 υλοποίησης έργων, πράξεων και 

παροχής υπηρεσιών.   

    

ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το 2009. 

    

ΘΕΜΑ    33ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμών και συνέχισης για το έτος 2009 

έργων και παροχών υπηρεσιών.  

    

ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση Α.Π. έργων.  

    

ΘΕΜΑ    35ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας: 

α) εξοπλισμού για την διεξαγωγή αγώνων και  

β) εξοπλισμού Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου 

Γεωργίου.  

    

ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό Μετοχίου.  

    

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Ξεκινάμε από τα 

κατεπείγοντα.  

Έχουμε μια επιστολή από την Ευρωβουλευτή την κ. Τσαμπάζη Ευαγγελία, η οποία μας 

παρακαλεί να διευκολύνουμε για την αδειοδότηση του δημοτικού συμβούλου κ. 

Παπαδόπουλου Χρήστου προκειμένου να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες. 

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται καμιά άδεια.  

κ. Αγγελίδης: Ακριβώς το ίδιο θα ισχύσει και για μένα, θα το χρειαστώ και εγώ. Θα 

πάω και εγώ.  

κ. Πρόεδρος:  Βεβαίως. Κανένα πρόβλημα.  

Ένα δεύτερο θέμα, έχουμε μια επιστολή από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ν. Σερρών, 

μας πληροφορεί ότι λειτουργεί από τον 6/2007 στο Νοσοκομείο Σερρών μονάδα 

Χημειοθεραπείας χωρίς γιατρό Ογκολόγο – Παθολόγο. Η λειτουργία της μονάδας χωρίς την 

ειδικότητα αυτού του γιατρού δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη ζωή των συνδημοτών 

μας καρκινοπαθών. Ζητούν από εμάς, να στείλουμε ένα ψήφισμα στο Υπουργείο. Θα το 

κάνουμε το ψήφισμα, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση πιστεύω.  
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Άλλα ένα θέμα είναι εξόφληση δανείου στην … Credit, είναι τα 2 εκ. την αποδοχή που 

κάναμε από το Υπουργείο Πολιτισμού για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, μ’ αυτά τα 2 εκ. εξοφλούμε το δάνειο 

των 2 εκ. από την συγκεκριμένη τράπεζα της Κύπρου, και θα βάλουμε το 1.973.909 € και 

άλλα 47.000 είναι οι τόκοι που όμως αυτοί είναι μέχρι 4/12/2008, τώρα θα βγουν και για το 2ο 

εξάμηνο του 2008 και λίγες μέρες από το 2009. Βέβαια για την οικονομική κατάσταση θα 

συζητήσουμε σε ένα από τα επόμενα Δ.Σ.  

Και ένα ακόμη θέμα κατεπείγον, είναι η ¨Έγκριση υποβολής … στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ για χρηματοδότηση του έργου προώθηση και ανάπτυξη 

ζήτησης Ευρυζωνικών υπηρεσιών στον δήμο Σερρών στα πλαίσια του Μέτρου 4.2 ¨Ανάπτυξη 

Υποδομών Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης πρόσκληση 192¨¨.  

κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι θα ήθελα να σας ενημερώσω, να σας 

ανακοινώσω σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει από πλευράς Δ.Ε.Υ.Α. σχετικά με το 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς του 3ου 4μήνου. Μια 

πρώτη προσέγγιση του προβλήματος έγινε, ελέγχοντας και ερευνώντας η υπηρεσία όσους εκ 

των συνδημοτών μας προσήλθαν ή για να ζητήσουν διευκρινίσεις ή για να παραπονεθούν.  

Επίσης ήδη η επιχείρηση, από μόνη της, αυταπάγγελτα διενήργησε ελέγχους και 

έρευνες για τις συγκεκριμένες διαδρομές. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου και της 

έρευνας δημοσιοποιήθηκαν. Κρίνω όμως ότι όλα αυτά δεν είναι επαρκή γιατί δεν γνωρίζουμε 

το μέγεθος του προβλήματος και γι’ αυτόν τον λόγο σε συνεργασία με την γενική διεύθυνση 

της επιχείρησης σας πληροφορώ ότι ο γενικός διευθυντής διενεργεί μια σε βάθος έρευνα για τα 

αίτια που δημιούργησαν το πρόβλημα. Είναι καθαρά υπηρεσιακό το πρόβλημα. Η έρευνα αυτή 

θα φτάσει σε όλη της τη διάσταση και σε βάθος, ούτως ώστε με τη σειρά μας να 

ενημερώσουμε τους συνδημότες μας.  

Και το 2ο και το σπουδαιότερο, είναι ότι ζήτησα και με τη σειρά της η γενική 

διεύθυνση ζήτησε, να βρεθεί ο τρόπος που θα διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα, διότι πρόκειται 

για χρήματα των συνδημοτών μας. Οι ίδιοι θα βρούμε τον τρόπο, θα συμβουλευτούμε όποιον 

χρειάζεται και με την βοήθεια την δική του, να βρεθεί τρόπος να αποκατασταθεί αυτή η 

επιπλέον καταβολή χρημάτων, σε όσες των περιπτώσεων και αν είναι δυνατόν να εξετάσουμε 

και όλες τις περιπτώσεις, όλους τους λογαριασμούς. Και όταν βέβαια έχουμε τα αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας, εγώ ζήτησα να είναι μια έρευνα όπως την εννοούμε και όταν αφορά την 

δημόσια διοίκηση, είναι μια έρευνα ένορκη, έρευνα για να δούμε μέχρι που θα φτάσουμε.  

Και βέβαια το βασικότερο, και αυτό θέλω να ανακοινώσω, θα βρούμε τον τρόπο ότι 

έχει γίνει να αποκατασταθεί. Δεν θέλω να προϊδεάσω ή να προτρέξω, θα είμαστε σε αναμονή 

των αποτελεσμάτων και του τρόπου αποκατάστασης του.  

κ. Αγγελίδης: Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω σε πόσο χρονικό διάστημα θα έρθει το 

πόρισμα της έρευνας; Να μην περάσουν μήνες ή χρόνια. 

κ. Δήμαρχος: Αλίμονο. Δεν κάνουμε τίποτα τότε. Το δυνατόν συντομότερο.  

κ. Παπαδόπουλος: Αν θέλει η υπηρεσία να βοηθήσει τους συνδημότες, που νομίζω ότι 

θέλει, βγάζει για δύο μήνες δύο εκκαθαριστικά. Μόνο έτσι θα γίνει αποκατάσταση.  

κ. Δήμαρχος: Όλοι όσοι έχετε μια πρόταση θα την καταθέσετε. Σύντομα θα κληθείτε 

για να καταθέσετε πρόταση.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι εσκεμμένη ενέργεια εις βάρος των πολιτών. Τους έχουμε 

χρεώσει 500, 600, 700, 800 €. Είναι εσκεμμένη ενέργεια.  

κ. Δήμαρχος: Ας αναμένουμε τα αποτελέσματα του ελέγχου και της έρευνας και εδώ 

είμαστε. 
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κ. Αγγελίδης: Κάποιες εξηγήσεις θα ήθελα κ. Δήμαρχε να δώσετε σχετικά με το 

αίτημα της συμπολίτισσας μας κ. Σωτηρίου Σοφίας, η οποία ζήτησε την αίθουσα των 

ΑΣΤΕΡΙΩΝ για να προβληθεί η ταινία της Carousel και δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα της. Και 

με την ευκαιρία θα ήθελα να ρωτήσω με ποιες προϋποθέσεις και κριτήρια, αν υπάρχουν 

φυσικά, δίνεται σε φορείς ή συμπολίτες η αίθουσα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ. 

κ. Δήμαρχος: Θα παρακαλούσα να δεχθείτε την σχετική απάντηση στην ερώτηση σας 

από την αρμόδια Αντιδήμαρχο.  

κ. Αγγελίδης: Ξέρετε γιατί απευθύνθηκα σε εσάς; Γιατί υπάρχει στο θέμα των Δ.Ε. 

απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ όπου υπάρχει αίτηση του κ. Αερόπουλου και 

το ΔΗΠΕΘΕ δηλώνει αναρμόδιο και παραπέμπει το θέμα στον δήμο. Γι’ αυτό ζητώ εξηγήσεις 

από εσάς γιατί σε εκείνη την απόφαση λέει ¨εμείς δεν παραχωρούμε την αίθουσα, δεν μας 

ανήκει, ο Δήμαρχος την παραχώρησε και στην εκκλησία και στον κ. Τσαρουχά στον θίασο, 

άρα ο Δήμαρχος θα σας απαντήσει και για το Carousel και για τον κ. Αερόπουλο¨. Γι’ αυτό 

απευθύνομαι σε εσάς γιατί δηλώνει αναρμόδιο το Δ/κό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ.  

κ. Πρόεδρος:  Κι έτσι είναι γιατί το ΔΗΠΕΘΕ όντως είναι αναρμόδιο. Εγώ σε ένα 

κομμάτι που μου αναλογεί γιατί η πρώτη επιστολή ήρθε σε μένα, καταρχάς δεν μπορούσε να 

γίνει παραχώρηση για συγκεκριμένους λόγους. Το έργο καταρχάς δεν το έχουμε επισήμως 

παραλάβει, 2ον δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός, 3ον δεν υπάρχει προσωπικό και το 4ο και 

σημαντικότερο δεν υπάρχει χειριστής – μηχανικός, ειδικευμένος για να παίξει ταινία. Πρέπει 

να προσλάβουμε κάποιον, να εκπαιδευτεί, γιατί όπως ξέρετε σήμερα τα ΑΣΤΕΡΙΑ έχουν τον 

πιο σύγχρονο εξοπλισμό, δεν είναι οι μηχανές του κινηματογράφου της παλαιάς εποχής με το 

χέρι, οπότε ήταν αδύνατο και δεν μπορούσε να έρθει σαν θέμα στο Δ.Σ. να φιλοξενηθεί, να 

παίξει αυτή η ταινία στα ΑΣΤΕΡΙΑ. Παράλληλα όμως θα πρέπει να σας πω ότι έχουν έρθει 

δύο επιστολές και στις δύο έχουμε δώσει απάντηση. Η μία απάντηση δόθηκε από την κ. 

Ευαγγελίδου και η δεύτερη από μένα.  

κ. Αγγελίδης: Δηλαδή τεχνικό είναι το θέμα; 

κ. Πρόεδρος:  Είναι ένα πακέτο.  

κ. Αγγελίδης: Για την αίτηση του Αερόπουλου; Πως δόθηκε στον κ. Τσαρουχά και 

στην εκκλησία; 

κ. Πρόεδρος:  Ήταν για θέατρο, δεν ήταν για κινηματογραφική ταινία. 

κ. Αγγελίδης: Μόνο για τις κινηματογραφικές ταινίες δηλαδή υπάρχει άρνηση; Μα το 

Δ/κό Συμβούλιο δηλώνει αναρμόδιο. 

κ. Δήμαρχος: Δεν είπα το Δ/κό Συμβούλιο ότι θα απαντήσει, είπα η Αντιδήμαρχος θα 

απαντήσει.  

κ. Ευαγγελίδου: Τον Αύγουστο το ΔΗΠΕΘΕ ενέκρινε το πρόγραμμα του για τον 

χειμώνα έχοντας ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα της στέγης. Την ίδια εποχή οι Τ.Υ. 

του Δήμου ενημέρωσαν τον κ. Δήμαρχο ότι όταν πια φτάσουν τα ΑΣΤΕΡΙΑ σε ένα σημείο που 

να μπορούν να λειτουργήσουν θα πρέπει να διανύσουν μια δοκιμαστική περίοδο 3-4 μηνών. 

Τότε λοιπόν με εντολή Δημάρχου, για να λυθεί προσωρινά και το θέμα της στέγης αφού η 

έδρα του ο ΟΡΦΕΑΣ πρέπει να ανακαινιστεί και να μπορέσει να λειτουργήσει ένα καινούργιο 

κτίριο που θα παραδινόταν στην πόλη και αν δεν έμπαινε μέσα το ΔΗΠΕΘΕ να το 

λειτουργήσει θα έμενε κλειστό για τεχνικούς λόγους οι οποίοι ισχύουν ακόμα, και επειδή θα 

ήταν το δεύτερο κτίριο που θα παρέμενε κλειστό, δίπλα στην οικία Σχοινά που η ΔΕΠΚΑ για 

τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να λειτουργήσει, και αυτό θα ήταν εξαιρετικά μεγάλο πλήγμα για 

εμάς, πρότεινε ο κ. Δήμαρχος να μπει μέσα στο ΔΗΠΕΘΕ για να λειτουργήσει τον χώρο σε 

αυτή τη δοκιμαστική του περίοδο εφόσον διέθετε και το κατάλληλο προσωπικό για να 

εκπαιδευτεί πάνω στα καινούργια αυτά μηχανήματα. Μπήκε μέσα το ΔΗΠΕΘΕ χωρίς να 

υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του χώρου, ο οποίος και θα ρυθμίζει του πως θα παραχωρείτε,  
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πότε θα παραχωρείται, έναντι ποιου μισθίου θα παραχωρείται, χωρίς να γνωρίζει τι κόστος 

χρήσης καθημερινό θα έχει ο χώρος, χωρίς να έχει το αντίστοιχο προσωπικό που απαιτείται 

για να λειτουργεί ο χώρος, ένα μικρό παράδειγμα θα σας δώσω, ο χώρος έχει 4 ορόφους και το 

ΔΗΠΕΘΕ έχει μία γυναίκα για καθαριότητα, και παρ’ όλα αυτά και κάνοντας τεράστια 

προσπάθεια οι τεχνικοί του, προσπάθησε να το λειτουργήσει και τα κατάφερε τόσο καλά ώστε 

να καταφέρει να μπει μέσα στο ημερολόγιο του Υπουργείου Πολιτισμού σαν ένα από τα 

μνημεία της πατρίδας μας και αυτό είναι πολύ σοβαρό. 

Όταν άρχισαν να προκύπτουν αιτήσεις από δημότες και μη για να λειτουργήσουν μέσα 

στο χώρο εκεί ομολογώ ότι ήρθαμε σε πολύ δύσκολη θέση γιατί δεν ήταν θέμα προσωπικό. Το 

ΔΗΠΕΘΕ είχε βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν ενιαίο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής το 

σεβάστηκε απόλυτα, ήταν ένα πρόγραμμα εγκεκριμένο ομοφώνος από το Δ/κό συμβούλιο, και 

ο καλλιτεχνικός διευθυντής έχει και ο ίδιος φίλους που θα ήθελαν να παραστήσουν μέσα, ένα 

μικρό παράδειγμα θα ήθελα να σας δώσω και δεν ήξερα μάλιστα αν έπρεπε να το πω επίσημα 

του ζήτησε η Μαρία Φαραντούρη το χώρο για να έρθει εδώ και ο καλλιτεχνικός διευθυντής 

που είναι φίλος της, της εξήγησε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα και πρέπει να το σεβαστούμε και 

το ίδιο το Δ/κό Συμβούλιο είχε ζητήσει να μην γίνονται παρεμβολές στο πρόγραμμα μας, ήταν 

μια απόφαση που είχαμε πάρει.  

Ήταν πολύ νωρίς, αρχές του Φθινοπώρου, που προέκυψε η πρόταση της κας 

Παπαθωμά, κρίνοντας ότι η ίδια δεν έχει ξαναέρθει σε αυτόν τον τόπο, κρίνοντας ότι μια 

θεατρική παράσταση δεν επαναλαμβάνεται, κρίνοντας ότι ίσως υποκρύπτεται κάποια 

σκοπιμότητα, ζητήσαμε από τους τεχνικούς του ΔΗΠΕΘΕ, οι οποίοι ουσιαστικά 

επιφορτίζονται και το μεγαλύτερο κόστος των αποφάσεων μας, να λειτουργήσουν 

διπλοβάρδιες για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η παράσταση. Ήταν εξαιρετικά 

δύσκολο για τους ανθρώπους που δουλεύουν στο ΔΗΠΕΘΕ γιατί αυτό που στους άλλους 

φαίνεται σαν κενό στο πρόγραμμα, είναι οι πρόβες που γίνονται παράλληλα και πρέπει να 

λειτουργεί, δηλαδή το προσωπικό από τον Σεπτέμβριο βρίσκεται εκεί χωρίς άδεια και δουλεύει 

νυχθημερόν.  

Και η δεύτερη παραχώρηση είναι μια παραχώρηση που δεν μπορούσε να γίνει 

διαφορετικά, ήταν ο Τηλεμαραθώνιος, ήταν αμιγώς φιλανθρωπικός σκοπός, ήταν η Ιερά 

Μητρόπολη, ήταν ο Σεβασμιώτατος και ήταν αδύνατο σ’ αυτή τη περίπτωση να αρνηθούμε, 

ήταν και απαίτηση του κ. Δημάρχου.  

Μετά την παράσταση αυτή, έγινε και μια συζήτηση με το τεχνικό προσωπικό και με 

τον καλλιτεχνικό διευθυντή και με τον κ. Δήμαρχο και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν ο χώρος 

να παραχωρείται, δεν είναι δυνατόν γιατί δεν διαθέτει το δικό του προσωπικό, δεν διαθέτει 

κανονισμό λειτουργίας, δεν είναι ιδιαίτερα σωστά τυπικά η παραχώρηση του. Οπότε όταν 

έγιναν και οι άλλες προτάσεις και στον κ. Αερόπουλο και στον Σύλλογο των Μικρασιατών 

που δεν ξέρω αν το κατέθεσε επίσημα, είπαμε ακριβώς αυτό, ότι ας κάνουμε λίγο υπομονή, ο 

χώρος θα μπει πολύ γρήγορα σε ορθή τροχιά, ελπίζουμε με την δημιουργία άμεσα της 

κοινωφελούς επιχείρησης η οποία από όσο ξέρω θα αναλάβει τη διαχείριση του και το Δ/κό 

Συμβούλιο της επιχείρησης αυτής θα δημιουργήσει έναν κανονισμό λειτουργίας μαθαίνοντας 

και από τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει όλον αυτόν τον καιρό και μαθαίνοντας και 

από το κόστος λειτουργίας του χώρου που είναι 1.500 € την ημέρα.  

Η πρόταση της κ. Σωτηρίου ήταν δική μου ιδέα, αυτό θέλω να σας πω και εκεί θέλω να 

καταλήξω, εγώ συνεργάστηκα μαζί της διαβάζοντας το βιβλίο της στη Θεσσαλονίκη, και 

επειδή μιλήσαμε γενικά για το έργο της, της έκανα εγώ την πρόταση να παρουσιαστεί το έργο 

της, που δεν έχει παρουσιαστεί στις Σέρρες, και αυτό μπορεί να μας το πει και η ίδια, στα 

ΑΣΤΕΡΙΑ που διαθέτουν τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Όμως δεν είχε χρονοδιάγραμμα.  
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Εννοείται πως δεν υποτιμάται κανένας δημιουργός. Όμως το χρονικό διάστημα που θα 

μπορεί να παρουσιαστεί ένα έργο μέσα σε ένα χρόνο ας είναι κάτι που θα το ορίζει το αρμόδιο 

Δ/κό Συμβούλιο και θα το ορίζει από κοινού ο Δήμος μαζί με τον δημιουργό. Γιατί ο 

δημιουργός λέει στις 10 του μηνός ότι ¨εγώ θέλω να παρουσιάσω στις 15¨ και ο ίδιος δεν 

ακολουθεί ιδιαίτερα τυπικές και δημοκρατικές διαδικασίες και φέρνει σε πάρα πολύ δύσκολη 

θέση. Δεν απερρίφθη το αίτημα της κας Σωτηρίου, δεν απερρίφθη ούτε το αίτημα του κ. 

Αερόπουλου, απλώς ζητήσαμε μια πίστωση χρόνου για να μπει η λειτουργία των ΑΣΤΕΡΙΩΝ 

σε ορθή τροχιά, να παραδοθεί το έργο στον δήμο που δεν έχει παραδοθεί ακόμη, γι’ αυτό και 

δεν ήταν θέμα του Δ/κού Συμβουλίου να αποφασίσει την παραχώρηση ενός χώρου που δεν του 

ανήκει, να δημιουργηθεί ο κανονισμός λειτουργίας και να μπορούν πια τα πράγματα να 

γίνονται σωστά και τυπικά.  

κ. Αγγελίδης: Για να μη δημιουργούνται τέτοια προβλήματα και να μην αδικείται 

κανείς, όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάρει μια απόφαση το Δ.Σ., το ΔΗΠΕΘΕ, δεν ξέρω ποιος 

θα την πάρει, μια απόφαση πλαίσιο, όπου θα καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις 

βάσει των οποίων θα δίνεται η αίθουσα σε φορείς και σε πολίτες. Και μέχρι να πάρουμε αυτή 

την απόφαση θα έλεγα, ή θα πρέπει να ικανοποιήσετε και αυτές τις δύο αιτήσεις ή από εδώ και 

πέρα καμία αίτηση να μην ικανοποιηθεί.  

κ. Μωυσιάδης: Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κ. Δήμαρχο για ένα άλλο θέμα. Κ. 

Δήμαρχε σας είχα ενημερώσει ότι είχε έρθει η απάντηση πριν από 2 μήνες στο ερώτημα που 

είχε γίνει για το Πολεοδομικό. Έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα.  

κ. Δήμαρχος: κ. Μωυσιάδη το ξέρετε πολύ καλά ότι έκανα φωτοαντίγραφο σε ότι μου 

φέρατε, τα διαβίβασα αρμοδίως και περιμένω απάντηση.  

κ. Μωυσιάδης: Επειδή μπορεί να περιμένετε 8 μήνες και 1 χρόνο απάντηση και να 

μην την πάρετε. Υπηρεσία την οποία ελέγχετε είναι, δική σας υπηρεσία είναι. Δεν μπορεί πριν 

δύο μήνες να τους ρωτήσετε, τι να τους  ρωτήσετε; Εδώ υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο 

σαφέστατα λέει ότι είναι παράνομη, παρανόμως εξεδόθει η άδεια αλλαγής χρήσης. Επομένως 

τι το συζητάμε; Τι κάνουνε; Το μαγειρεύουνε; Το φιλοσοφούνε; Τι κάνουν; Επιστημονική 

διατριβή πάνω στο θέμα αυτό; Δυο μήνες πέρασαν, οφείλατε από τη στιγμή που πέρασε μια 

βδομάδα, 10 μέρες και δεν σας δώσαν απάντηση ή δεν προχώρησαν σε ενέργειες να τους 

ελέγξετε. Εγώ περιμένω μέχρι την Παρασκευή, αλλιώς θα υπάρξουν εις βάρος σας επιπτώσεις.  

κ. Δήμαρχος: Καλά κάνετε που μου το θυμίζετε. Αύριο το πρωί.  

 

                           

 

ΘΕΜΑ    1ο: Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΣ και 

μέλους του Δ/κού Συμβουλίου.    

 

 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Μετά την παραίτηση του κ. Δάγκου ορίζουμε μέλος του Δ/κού 

Συμβουλίου τον κ. Γεώργιο Τσιμερίκα και ο κ. Τσιμερίκας θα ασκεί καθήκοντα Προέδρου.  

κ. Αναστασιάδης: Γιατί να φύγει ο κ. Δάγκος; Για ποιο λόγο; Να παραμείνει στη θέση 

του. Αυτό σημαίνει φυγή από τη θέση του. Δεν αποδέχομαι την παραίτηση του.  

κ. Πρόεδρος:  Μπαίνουμε σε ψηφοφορία.  
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κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι   

κ. Σαουλίδης:     Ναι  

κ. Παπαδόπουλος:  Ναι 

κ. Γαλάνης:     Ναι  

κα Μπιτζίδου:  Ναι  

κ. Αγγελίδης:  Ναι 

κ. Παπαβασιλείου: Ναι  

κα Αγιαννίδου: Ναι      

κ. Νυχτοπάτης:  Ναι 

κ. Μωϋσιάδης:          Ναι     

κα Ιλανίδου:  Ναι 

κ. Σίγκας: Ναι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Ορισμός μελών Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π. με την επωνυμία:  

 α) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»,  

 β) «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»,  

 γ) «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» και  

 δ) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ».  

 

κ. Πρόεδρος:  Από το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής να θυμίσω ότι συμμετέχουν 7 

δημοτικοί σύμβουλοι εκ των οποίων 2 προέρχονται από την μειοψηφία, έναν εκπρόσωπο των 

εργαζομένων του Ν.Π. και 3 δημότες που ένας εκ των τριών να είναι εκπρόσωπος των γονέων 

και κηδεμόνων. Ορίζουν τον Ζαπάρα Στέργιο αναπληρούμενο από τον Σαμπάνη Μιχάλη, τον 

Τσιμερίκα Γιώργο αναπληρούμενο από τον Γούνα Γιώργο, Βέρρου Σουλτάνα αναπληρούμενη 

από τον κ. Ιωαννίδη Σπυρίδωνα, τον κ. Πεχλιβανίδη Ιωάννη αναπληρούμενο από τον κ. 

Σωτηριάδη, Σιμήτα Συμεών αναπληρούμενο από τον κ. Ικιούζη, Τσομπάνη Παρασκευή 

εκπρόσωπο των εργαζομένων αναπληρούμενη από την κ. Ζαχαρίου Γιαννούλα, Κακαρίδη 

Δημήτριο εκπρόσωπο των γονέων και κηδεμόνων, Κιουτσούκη Χρήστο δημότη 

αναπληρούμενο από τον κ. Βόγα Ευάγγελο και Κωνσταντινίδου Ελευθερίου δημότισσα 

αναπληρούμενη από την κ. Ελευθεριάδου Ιωάννα. Δυο μέλη ζητούμε από την μειοψηφία, 

οπωσδήποτε όμως να είναι γυναίκα.  

κ. Αγγελίδης: Η κ. Μπιτζίδου. 
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κ. Μωυσιάδης: Την κα Ιλανίδου.  

κ. Πρόεδρος:  Πρόεδρος ο κ. Ζαπάρας και αντιπρόεδρος η κ. Βέρρου Σουλτάνα.  

Πάμε στο 2ο Ν.Π. το ΚΑΠΗ, Ικιούζης Στέφανος αναπληρούμενος από τον κ. Κάλλιο, 

Βέρρου Σουλτάνα αναπληρούμενη από την κ. Ευαγγελίδου, Κουλουφάκος Αντώνης 

αναπληρούμενος από Σωτηριάδη Δημήτρη, κοινωνικός λειτουργός Θεοδωρίδη Ειρήνη 

αναπληρούμενη από την κ. Κυριακίδου Θεοπίστη, τα τρία αιρετά μέλη είναι Γρηγοριάδης 

Νικόλαος, Νιδέλης Γεώργιος και Παπαδόπουλος Στέργιος, μέλος ομοσπονδίας συνταξιούχων 

ο κ. Δαλίσκας Νίκος, δημότης Χατζηντάσκος Κωνσταντίνος αναπληρούμενος από τον κ. 

Σανατούδη Χρήστο και θέλουμε δύο από την μειοψηφία οπωσδήποτε γυναίκες.  

κ. Αγγελίδης: Η κ. Αρβανίτη – Αγιαννίδου.  

κ. Μωυσιάδης: Η κ. Ιλανίδου. 

Πάμε στο 3ο Ν.Π. τον Α.Ο. Δήμου Σερρών. 13 είναι τα μέλη του Δ/κού Συμβουλίου, 6 

δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων 2 από την μειοψηφία, έναν εκπρόσωπο εργαζομένων 

και 6 δημότες. Ορίζουμε Γούνα Γεώργιο αναπληρούμενο από Σωτηριάδη Δημήτριο, Ικιούζη 

Στέφανο αναπληρούμενο από Ζαπάρα Στέργιο, Ιωαννίδη Σπυρίδωνα αναπληρούμενο από τον 

Πεχλιβανίδη Ιωάννη, Δάγκο Γεώργιο αναπληρούμενο από τον κ. Σιμήτα, εκπρόσωπος των 

εργαζομένων Θεοδωρίδης Σπύρος, δημότης Φράσταλης Κωνσταντίνος αναπληρούμενος από 

τον κ. Παναγιώτου Αθανάσιο, Συμεωνίδης Βασίλειος αναπληρούμενος από τον κ. Αγγελίδη 

Ιωάννη, Βογιατζή Παναγιώτα δημότισσα αναπληρούμενη από την κ. Μαχαρατζέ Παυλίνα, 

Εμμανουηλίδου Αικατερίνη αναπληρούμενη από την κ. Πασχοπούλου Γεωργία, Κουφοτόλη 

Στέλλα αναπληρούμενη από την κ. Γιαννισλή Χρύσα, Κωνσταντίνου Νικολέτα 

αναπληρούμενη από την κ. Αγριανίδου Αναστασία. Δύο μέλη από την μειοψηφία. Αυτοί που 

ήταν; Εντάξει ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Νυχτοπάτης από τη μειοψηφία.  

κ. Σαμπάνης: Σαν πρόεδρος του Α.Ο. μέχρι σήμερα θεωρώ ότι θα έπρεπε να 

βρίσκομαι μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο του Α.Ο. γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εκρεμμότητες 

αλλά και επίσης κάποιες δικαστικές υποθέσεις που είναι προς το πρόσωπο του Προέδρου του 

Α.Ο. και στο πρόσωπο το δικό μου σαν Μιχαήλ Σαμπάνης, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να 

βρίσκομαι στο Δ/κό Συμβούλιο για να τα παρακολουθώ από κοντά, να ενημερώνομαι και να 

παίρνω την θέση που πρέπει την κάθε στιγμή. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι αυτοπροτείνομαι 

και το θέτω το όνομα μου ενώπιον του Δ.Σ. έτσι ώστε να είναι ένα από τα τακτικά μέλη του 

Α.Ο.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαμπάνη η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Για την αυτοπρόταση 

επειδή δεν υπάρχει ειδική διάταξη, θα προσφύγουμε στις γενικές διατάξεις και θα γίνει 

εσωπαραταξιακή ψηφοφορία.  

κ. Σαμπάνης: Πριν προχωρήσει η διαδικασία θέλω να διαβάσω ένα έγγραφο το οποίο 

έχει σχέση με όλα αυτά. Νομίζω ότι έχω κάθε δικαίωμα.  

κ. Πρόεδρος:  Ότι και να είναι, είναι εκτός θέματος.  

κ. Αναστασιάδης: Τον παραιτείτε επειδή έκανε καλά τη δουλειά του. Είστε 

απαράδεκτοι πέρα για πέρα.  

κ. Σαμπάνης: Να σας διαβάσω την επιστολή. ¨Αγαπητοί συνάδελφοι, υποχρέωση κάθε 

πολιτικού άνδρα είναι να απολογείται μόνο στους ψηφοφόρους πολίτες και σ’ αυτούς που με 

την ψήφο τους τον τίμησαν και τον ανέθεσαν μέσα από το Δ.Σ. να φέρει σε πέρας την 

αποστολή του. Εσείς κ. Συνάδελφοι και πριν από δυο χρόνια με τιμήσατε αναθέτοντας σε 

εμένα την Προεδρεία και σε άλλους 12 συναδέλφους και συμπολίτες μας μέλη του Δ/κού 

Συμβουλίου να διοικήσουμε τον Α.Ο. του Δήμου Σερρών. Με μεγάλο μεράκι αναλάβαμε την 

αποστολή μας αυτή μη γνωρίζοντας τα πραγματικά προβλήματα που θα συναντούσαμε. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των προβλημάτων που συναντήσαμε, σήμερα οι περισσότεροι από 

εσάς να προβληματίζεστε όπως και εγώ αν άξιζε τον κόπο να ασχοληθούμε.  
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Επειδή εγώ όμως αφενός προέρχομαι από τα σπλάχνα του αθλητισμού και αφετέρου 

έζησα από κοντά όλες τις καταστάσεις με αποτέλεσμα να είμαι σήμερα υπόδικος λόγω της 

θέσεως μου και για ενέργειες που μόνο εγώ δεν ευθύνομαι, λέω ότι αξίζει να αγωνίζεσαι. 

Ενδεικτικά αναφέρω, με την ανάληψη των καθηκόντων μου διαπίστωσα ότι η οικονομική 

κατάσταση δεν ανταποκρινόταν σε αυτή που παρουσιαζόταν στον προϋπολογισμό αφού 

πολλές δαπάνες προηγουμένων ετών δεν αναφέρονταν σε αυτό και εμφανιζόταν ότι 

πραγματοποιούνταν το επόμενο έτος. Αναγκάστηκα προκειμένου να μην αδικήσω τους 

Σερραίους κυρίως επαγγελματίες να … την σύμφωνη γνώμη του διευθυντή και του Δημάρχου 

αφού πρώτα πειστήκαμε ότι οι προμήθειες και οι εργασίες ήταν πραγματικές. Με την 

πραγματικά αξιόλογη συμπαράσταση πολλών υπαλλήλων μας επιδιώξαμε την περικοπή των 

δαπανών με πρόσφατο παράδειγμα την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου αφού λειτουργώντας 

τους αθλητικούς χώρους στα ίδια ωράρια πετύχαμε τις καταναλώσεις να τις μειώσουμε … 

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαμπάνη έχουμε ορισμό μελών, δεν έχουμε απολογισμό. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, θα ικανοποιηθεί το αίτημα σας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τέτοιου είδους 

τοποθετήσεις δεν πρέπει να γίνονται. Ικανοποιείται το αίτημα σας, θα μπείτε στο Δ/κό 

Συμβούλιο, η προσφορά όλων όπου και αν υπηρετεί αξιολογείται από την Σερραϊκή κοινωνία. 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εκτός θέματος. Το αίτημα του κ. Σαμπάνη ικανοποιείται, 

μπαίνει στη θέση τη δική σας κ. Δάγκο ο κ. Σαμπάνης. 

κ. Σαμπάνης: Αφού έγινε αυτό, τώρα διεκδικώ τη θέση του Προέδρου. Και αν θέλετε 

στη συνέχεια να διαβαστούν οι επιστολές.  

κ. Πρόεδρος:  Μπαίνουμε σε ψηφοφορία για να τελειώνουμε. Προτείνουμε για 

Πρόεδρο τον κ. Γούνα και Αντιπρόεδρο τον κ. Ικιούζη. Από τη μειοψηφία οι αναπληρωτές 

είναι ο κ. Σαουλίδης και ο κ. Σίγκας. Έχουμε δύο υποψηφιότητες για την θέση του Προέδρου, 

τον κ. Γούνα και τον κ. Σαμπάνη. 

κ. Κάλλιος:  Γούνας 

κ. Τσιμερίκας:  Γούνας 

κ. Σιμήτας:   Γούνας 

κα Ευαγγελίδου: Γούνας  

κ. Δάγκος:   Γούνας 

κ. Κουλουφάκος: Γούνας  

κ. Ικιούζης:   Γούνας 

κ. Αναστασιάδης:  Σαμπάνης   

κ. Σαουλίδης:     Γούνας  

κ. Παπαδόπουλος:  Γούνας 

κ. Γαλάνης:     Λευκό  

κα Μπιτζίδου:  Σαμπάνης  

κ. Αγγελίδης:  Σαμπάνης 

κ. Παπαβασιλείου: Σαμπάνης  

κα Αγιαννίδου: Σαμπάνης      

κ. Νυχτοπάτης:  Λευκό 

κ. Μωϋσιάδης:          Λευκό     

κα Ιλανίδου:  Λευκό 

κ. Σίγκας: Σαμπάνης 

κ. Πεχλιβανίδης:  Γούνας 

κ. Ιωαννίδης:     Γούνας 

κ. Γούνας:   Γούνας 

κ. Σαμπάνης:  Σαμπάνης 

κ. Ζαπάρας:   Γούνας  

κ. Σωτηριάδης:  Γούνας 
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- Ορίζεται με 14 ψήφους ο κ. Γούνας. 

 

κ. Πρόεδρος:  Συνεχίζουμε με το Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 6 δημοτικοί σύμβουλοι, 2 από την μειοψηφία. Τον Πρόεδρο της 

επιτροπής παιδείας και πολιτισμού της Ν.Α., τον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Σερρών, 

τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών του παραρτήματος Σερρών και δύο δημότες. 

Ορίζουμε τον κ. Πεχλιβανίδη Γιάννη αναπληρούμενο από τον Ζαπάρα Στέργιο, Ιωαννίδη 

Σπύρο αναπληρούμενο από Σωτηριάδη Δημήτριο, Σιμήτα Συμεών αναπληρούμενο από 

Σαμπάνη Μιχαήλ, Βέρρου Σουλτάνα αναπληρούμενη από την κ. Ευαγγελίδου, Καρυπίδης 

Παύλος πρόεδρος της επιτροπής παιδείας και πολιτισμού της Ν.Α., Αραμπατζάκης Γεώργιος 

πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου, Πιππής Χρήστος πρόεδρο της ένωσης Ελλήνων 

Φυσικών του παραρτήματος Σερρών αναπληρούμενο από τον κ. Τριανταφύλλου Χρήστο 

γραμματέα της ένωσης, Εμμανουηλίδου Αικατερίνη δημότισσα αναπληρούμενη από την κ. 

Μπερόβαλη Φωτεινή και Βογιατζή Παναγιώτα δημότισσα αναπληρούμενη από την κ. 

Κανελίδου. Δυο μέλη από την μειοψηφία και θέλουμε μια γυναίκα.  

κ. Αγγελίδης: Η κ. Αγιαννίδου.  

κ. Σαουλίδης: Κι εγώ.  

 

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2009 των Δημοτικών Επιχειρήσεων και 

Ν.Π.: 

 α) ¨Δ.Ε.Ε.Κ.¨,  

 β) ¨Κ.Α.Δ.Ε.¨,  

 γ) ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ και  

 δ) ¨ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    4ο:               -  Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1   

του Π.Δ. 270/11-3-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2009. 

- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του 

άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ.Α’). 

- Συγκρότηση επιτροπής Π.Δ. 267/1998 περί διαδικασίας 

χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, 

τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των 

προστίμων αυτών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Για το α), η επιτροπή είναι 3μελής. Ο Δήμαρχος και 2 δημοτικοί 

σύμβουλοι, ο κ. Δάγκος αναπληρούμενος από τον κ. Σπύρο Ιωαννίδη. Η θητεία είναι ενός 

έτους. 1 μέλος από την μειοψηφία. Ο κ. Νυχτοπάτης αναπληρούμενος από τον κ. Σίγκα.  

Για το β), είναι δύο δημοτικοί σύμβουλοι, ένας με απόφαση Δημάρχου προεδρεύει και 

ένας πολιτικός μηχανικός της υπηρεσίας. Προτείνουμε τον κ. Ιωαννίδη αναπληρούμενο από 

τον κ. Δάγκο. Και έναν από την μειοψηφία με τον αναπληρωτή του, ο κ. Παπαδόπουλος από 

τον κ. Σαουλίδη.  

Για το γ), είναι επίσης 3μελής, είναι από δυο μηχανικούς και το τρίτο μέλος τεχνικός 

μέλος ή όχι του Δ.Σ. Η υπηρεσία προτείνει Πρόεδρος Αλεξανδρίδης Αναστάσιος 

αναπληρούμενος από τον κ. Τσαρουχά Χρήστο, μέλος η κ. Στρίγκα Ελένη αναπληρούμενη 

από τον κ. Κωνσταντινίδη Μάριο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μας έστειλε τον κ. 

Ζλάτκο Ανδρέα από τον κ. Καλλινικίδη Χαράλαμπο, γραμματέας θα είναι η κ. Τσικέ Μαρία 

αναπληρούμενη από την κα Αδαμίδου. 

12 



- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Σερρών 

και Δήμων Στρυμόνα και Στρυμονικού για την εναπόθεση στερεών 

αποβλήτων οικιακής χρήσεως.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι μια απόφαση που είχαμε πάρει η οποία για τυπικούς λόγους 

απερρίφθη, γιατί λέει ότι δεν περάσαμε στην απόφαση ότι απεφάνθη το Δ.Σ. για κατεπείγον, 

οπότε το περνάμε τώρα και τελειώνουμε.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κίνησης σχολικών τροχονόμων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει και στον προϋπολογισμό, 51.712, γίνεται η κατανομή 176 το 

μήνα, καθορίζονται από το ΥΠΕΣ. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Ανάθεση καθαριότητας στα Δημοτικά Διαμερίσματα.   

 

κ. Πρόεδρος:  Κάθε χρόνο παίρνουμε την απόφαση, είναι 600 € το χρόνο. Μόνο για το 

Τοπικό Διαμέρισμα Οινούσας, επειδή συνταξιοδοτήθηκε η κ. … μπαίνει η κ. Πατώνη Ελένη.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς έντοκη κατάθεση χρηματικού 

υπολοίπου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Κάθε δύο χρόνια ζητούμε προσφορές για τα επιτόκια για τα διαθέσιμα 

του Δήμου. Είχαμε πάρει για το 2007, παίρνουμε και τώρα. 

 

- Εγκρίνεται. 

  

ΘΕΜΑ    9ο: Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Προεδρεύει ο αντιδήμαρχος … και οικονομικών κ. Κάλλιος, ο ταμίας 

του Δήμου ο κ. Μαλαματάκης και η προϊσταμένη του λογιστηρίου κ. Γουναρίδου Δέσποινα. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    10ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    11ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2009: 

 α) προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση και  

 β) για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

   ΘΕΜΑ    12ο: Καθορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης κηδείας.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    13ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2009 σε 

εφημερίδες και περιοδικά.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

… (αλλαγή πλευράς) … 

κ. Πρόεδρος: … μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για παιδιά ή 

συγγενικά πρόσωπα με αναπηρία δημοτικών υπαλλήλων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    15ο: Ορισμός Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.  

 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Σαμπάνης με αναπληρωτή τον κ. Ιωαννίδη Σπύρο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    16ο: Τροποποίηση συστατικής πράξεων νομικού προσώπου με την επωνυμία: 

¨ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Η συστατική πράξη, είχε μια επιχορήγηση το Ν.Π. με 7 εκ. δρχ., 

δεδομένου ότι θα γίνει μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού στην κοινωφελή Δ.Ε., 

βάζουμε 700.000 €, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα δίνονται κάθε χρόνο, ανάλογα με τις 

ανάγκες αλλά και με όλες αυτές τις αυξήσεις στο προσωπικό, βάλαμε κάτι παραπάνω από την 

τακτική επιχορήγηση που παίρνει μέχρι τώρα η Δ.Ε.Π.Σ. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    17ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2008-2009. 

 

κ. Πρόεδρος:  Παραμένει στα 10 €.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    18ο: Σχετικά με τη στέγαση των υπηρεσιών της Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Δήμου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Ζητούμε νέα μίσθωση με τους ίδιους όρους, 1 € το μήνα, όπως και η 

παλαιότερη από το 1ο ΠΕΣΥΠ. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    19ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση συνέχισης προμηθειών: 

α) καυσίμων και  

β) γάλακτος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ   22ο: Ψήφιση πιστώσεων εξειδικευμένης οφειλής για την αποπληρωμή 

χρηματικών ενταλμάτων χρηματοδοτούμενων: 

α) από LEADER και  

β) από INTERREG. 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι και τα δύο αυτά τα οποία άργησαν να έρθουν και τα περνάμε σαν 

εξειδικευμένη για να μπορέσουν να πληρωθούν πριν από την ψήφιση των οφειλών 

παρελθόντων ετών.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    23ο: Ψήφιση πίστωσης εξειδικευμένης οφειλής:  

α) για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών και  

β) για την αποπληρωμή χρηματικού εντάλματος προς την ΕΣΑΝΣ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Το πρώτο είναι για να μπορέσουμε να πληρώσουμε καύσιμα γιατί είναι 

ένας προμηθευτής που δεν έχει την δυνατότητα να μας προμηθεύσει μεγάλα ποσά χωρίς να 

του δοθούν χρήματα και το δεύτερο η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    24ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

    

15 



ΘΕΜΑ    25ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Μωυσιάδης:  Υπάρχει μια απόφαση του ΔΗΠΕΘΕ που αναφέρεται στην 

προσωρινή μεταστέγαση του ΔΗΠΕΘΕ στα ΑΣΤΕΡΙΑ. Το προσωρινή με ξενίζει και με κάνει 

να ρωτήσει πως βλέπει η Δ.Α. την λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ και πως βλέπει την 

χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των ΑΣΤΕΡΙΩΝ. Έχουμε έναν δήμο ο οποίος απέκτησε μια 

υποδομή νομίζω αξιόλογη. Κάτι ακούστηκε ότι είναι και πολύ σπουδαία και μπήκε στο 

ημερολόγιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Ένα λοιπόν τέτοιο κόσμημα για την πόλη, μια τέτοια 

άρτια υποδομή που μπορεί να εξυπηρετήσει την λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο, θα πάμε προσωρινά για λίγο για να επανέλθουμε στον ΟΡΦΕΑ; Γιατί αυτό 

δείχνει το προσωρινό. Δηλαδή θα χρησιμοποιούμε το Φουαγιέ για χώρο του Δ/κού 

Συμβουλίου, για να συνεδριάζει το Δ/κό Συμβούλιο, θα έχουμε τα γραφεία εκείνα που έχουμε 

και θα έχουμε εν πάση περιπτώσει και την σκηνή την οποία έχουμε, που δεν είναι και η 

καλύτερη, και θα αφήσουμε τα ΑΣΤΕΡΙΑ απλώς να υπάρχουν, να χρησιμοποιούνται όταν θα 

χρησιμοποιούνται και θα λειτουργούμε μέσα στον ΟΡΦΕΑ και όχι στο ΔΗΠΕΘΕ που είναι 

δική μας υποδομή. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε με κανέναν τρόπο τον ΟΡΦΕΑ και την 

ιστορική σημασία που έχει το κτίριο σαν κτίριο, αλλά αυτό μπορούμε να το στηρίξουμε με 

άλλους τρόπους. Έπειτα μην ξεχνάμε, μακάρι να μπορέσουμε να το ανακαινίσουμε και να 

είναι αξιόλογο κτίριο και εκείνο, όχι μόνο ιστορικά αλλά και λειτουργικά, ο ΟΡΦΕΑΣ είναι 

ένα κτίριο ιστορικής σημασίας αλλά είναι και ο σύλλογος ιστορικός με μεγάλη σημασία και 

αξία. Να πάει λοιπόν ο σύλλογος αυτός ο οποίος έχει και θεατρικό τμήμα και να στεγαστεί 

εκεί.  

Επικουρικά ο Δήμος Σερρών να στηρίξει και την υποδομή σαν υποδομή και τον 

ΟΡΦΕΑ σαν ΟΡΦΕΑ, αλλά όταν έχει δική του υποδομή, η οποία είναι από τις εκλεκτότερες 

σε Πανελλαδικό επίπεδο, θα την αφήσει υπολειτουργούσα και θα πάει να λειτουργεί επάνω 

στον ΟΡΦΕΑ; Νομίζω ότι είναι τραγικό λάθος και τότε γιατί το κάναμε, γιατί κάναμε τα 

ΑΣΤΕΡΙΑ; 

κ. Σαουλίδης:  Πιστεύω ότι όπως είπατε το θέμα της αξιοποίησης του χώρου και ο 

κανονισμός λειτουργίας θα έρθουν. Σίγουρα ήταν καλό αυτό που έγινε, επειδή είχαμε τις 

γιορτές, φιλοξενήσαμε αυτές τις παραστάσεις και τις συναυλίες, πιστεύω ότι το πρόγραμμα 

ήταν ένα πρόγραμμα πλήρες. Από εκεί και πέρα όμως, το πρώτιστο και ήδη τα πρώτα 

προβλήματα εμφανίστηκαν και τα αντιμετωπίσαμε στην αρχή του συμβουλίου μας, θα πρέπει 

να υπάρξει ένα πλαίσιο λειτουργίας της αίθουσας. Είναι μια αίθουσα σημαντική, και εμείς 

είχαμε ενόχληση για να γίνει μια ομιλία εδώ και εγώ τους είπα ότι αυτός είναι ένας χώρος που 

απευθύνεται σε τέτοια χαρακτηριστικά και πρέπει να τον διαφυλάξουμε, πρέπει να το 

καταλάβουμε ότι πρέπει να διαφυλαχτεί σαν κόρη οφθαλμού διαφορετικά σε λίγο χρονικό 

διάστημα μέσα δεν θα έχουμε χώρο. Υπάρχουν ευτυχώς και άλλοι χώροι.  

Εγώ θέλω να συνεχίσω και να πω το εξής, αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. 

Μωυσιάδης και αφορά τον παλιό ΟΡΦΕΑ, είναι ένας χώρος που και εκεί ο Δήμος επένδυσε, 

επένδυσε πάρα πολλά χρήματα, από το 1982 και μετά δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για να 

φτάσει σ’ αυτή τη κατάσταση. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει αποκατάσταση ή να έρθουμε 

σε συμφωνία με τον ΟΡΦΕΑ, άποψη μας είναι να τον κρατήσουμε τον χώρο στην δική μας 

διάθεση και να τον χρησιμοποιούμε σαν χώρο εκδηλώσεων. Δεν είναι κακό, εγώ πιστεύω και 

για την πόλη και για τον ίδιο τον ΟΡΦΕΑ, για την ιστορία αυτού του χώρου να μείνει αυτός ο 

χώρος, είναι περιορισμένος σαν χωρητικότητα αλλά μπορούν κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες 

παραστάσεις να φιλοξενούνται εκεί. Δυστυχώς στο κέντρο της πόλης δεν έχουμε εκτός από τα 

ΑΣΤΕΡΙΑ και αυτόν τον χώρο, ο καινούργιος χώρος του ΟΡΦΕΑ δεν ενδείκνυται, είναι ένας 

χώρος δύσκολος με κολώνες, και η αισθητική του και τα χαρακτηριστικά του τα ηχητικά δεν 

είναι τέτοια που να δίνουν την δυνατότητα να γίνουν κάποιες εκδηλώσεις. 
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Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, αλλά για να μην παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, 

έγκαιρα να καθορίσουμε τους στόχους, τον χώρο αυτό τι θα τον κάνουμε, θα στεγαστεί 

πραγματικά όπως είπε ο κ. Δήμαρχος το ΔΗΠΕΘΕ στον συγκεκριμένο χώρο; Θα κάνουμε 

παράλληλες εκδηλώσεις; Θα κάνουμε εκδηλώσεις διάφορες; Θα έχουμε πρόγραμμα; Θα 

έχουμε συμβούλιο ξεχωριστό για να μην έχουμε διακριτική αντιμετώπιση και παράπονα; Αυτό 

πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γιατί θα έχουμε πολλά αιτήματα. Και άλλοι 

συμπολίτες μας ήρθαν και ενοχλούν και εμάς και εσάς.  

κα Ευαγγελίδου: Καταρχήν πολύ σωστά … την αίθουσα, γιατί η αίθουσα 

δημιουργήθηκε από θεατρικά υλικά για να λειτουργήσει και να βοηθήσει και … παραστάσεις 

και εκδηλώσεις ώστε να εκπληρώσει τον πολιτιστικό σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκε.  

Η δική μου πρόταση που εξαρχής την είχα καταθέσει στον δήμαρχο και αυτή τη στιγμή 

βλέπω να … είναι ο χώρος να λειτουργεί σαν ένας πολιτιστικός πολυχώρος, δεδομένου ότι 

είναι ο μοναδικός χώρος έκφρασης που έχουμε μέσα στην πόλη, δυστυχώς είναι λίγοι οι 

χώροι, πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί με την διαχείριση τους. Το ΔΗΠΕΘΕ υπεράνω 

οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που είναι η προγραμματική του σύμβαση και η προγραμματική 

του σύμβαση ορίζει ότι ο καλλιτεχνικός διευθυντής καταρτίζει, και το ξέρετε και εσείς και ο κ. 

Μωυσιάδης, καταρτίζει το πρόγραμμα του θεάτρου, το πρόγραμμα αυτό ψηφίζεται και είναι 

αυστηρό. Αν το ΔΗΠΕΘΕ έχει σαν μόνιμη έδρα του τα ΑΣΤΕΡΙΑ σημαίνει ότι θα 

επανέλθουμε πολλές φορές με πολίτες μαινόμενους διότι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

την αίθουσα.  

Η δική μου πρόταση εξαρχής και λόγω του μεγάλου κόστους που έχει η αίθουσα, κάτι 

που πρέπει κάποιος να το δει πολύ καλά και πιστεύω ότι το πρόγραμμα που έκανε φέτος το 

ΔΗΠΕΘΕ πέτυχε κάτι πολύ καλό, το πρόγραμμα που έκανε δεν αφορούσε μόνο θεατρική 

παραγωγή, και συνεχίζει ακόμα, έχει στα χέρια του ένα πάρα πολύ καλό χαρτί για να 

διαπραγματευτεί επιδοτήσεις από το Υπουργείο. Ο χώρος κοστίζει πάρα πολύ ακριβά και 

βέβαια δεν περιμένουμε να τον πληρώνει ο δημότης ο οποίος θα μπαίνει μέσα.  

Η σκέψη είναι ότι όπως φορέας διαχείρισης ήταν η ΔΕΠΚΑ, να είναι φορέας 

διαχείρισης η καινούργια κοινωφελής επιχείρηση πολιτισμού και να λειτουργεί ευρέως σαν 

πολιτιστικός δορυφόρος χωρίς αυτό να αποκλείει στο ΔΗΠΕΘΕ να παραστάνει εκεί όταν και 

όποτε έχει ανάγκη, και αυτό είναι κάτι που μπορεί να προβλεφθεί στον κανονισμό λειτουργίας, 

γιατί το πρόγραμμα του θα πρέπει να κλείνεται εγκαίρως αν θέλει να κρατήσει το κύρος του 

και να βγάζει τα έξοδα του και να διαφημίζει σωστά κάτι που συμφέρει και τους δημιουργούς. 

Πρέπει να φύγουμε από την νοοτροπία, σήμερα θέλω την αίθουσα αύριο την έχω. Και 

επιπλέον, πρέπει να σας πω ότι στον υπόγειο χώρο δημιουργήθηκε, είναι στα τελειώματα της, 

μια μικρότερη σκηνή, μικρότερου μεγέθους που αν καταφέρουμε να έχουμε έτοιμο και τον 

ΟΡΦΕΑ τότε θα μιλάμε για 3 σκηνές στην πόλη και αυτό είναι πολύ σοβαρό και σημαντικό 

γιατί από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα τον χώρο τον έχουν επισκεφτεί 18.500 πολίτες που 

σημαίνει ότι υπάρχει το κοινό για να παρακολουθήσει εκδηλώσεις από τη στιγμή που οι 

εκδηλώσεις αυτές προκαλούν το ενδιαφέρον.  

Αυτή ήταν η πρόταση και γι’ αυτό γράφτηκε στην απόφαση προσωρινά γιατί ειλικρινά 

πιστεύω, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν θέτονται τα θέματα υπό συζήτηση και ότι αυτό που 

θέλουμε αυτό γίνεται είναι και το καλύτερο, ότι θα έπρεπε τον χώρο των ΑΣΤΕΡΙΩΝ να τον 

διαχειριστεί η νέα επιχείρηση πολιτισμού και να διαμορφώνει και τον χώρο αυτό έναν 

ευρύτερο πολιτιστικό πέραν του θεατρικού προγράμματος. Γιατί αν το ΔΗΠΕΘΕ φέτος 

παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα, ήταν για να λειτουργήσει ένα πρότυπο πως θα μπορούν να 

λειτουργούν τα ΑΣΤΕΡΙΑ, δεν είναι για συναυλίες και για να φιλοξενεί εκδηλώσεις χορού, 

αυτά θα μπορεί να τα κάνει και η επιχείρηση πολιτισμού. Σαφέστατα αφήνοντας προβάδισμα 

στο ΔΗΠΕΘΕ, για έναν ενιαίο δήμο μιλάμε, να μπορεί να παραστάνει μέσα όποτε πρέπει και 

όποτε θεωρεί ότι … 
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κ. Αγγελίδης: Για το ίδιο θέμα, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι και η λειτουργία του 

ΔΗΠΕΘΕ και η λειτουργία των ΑΣΤΕΡΙΩΝ, σε καμιά περίπτωση φυσικά η ανακαίνιση του 

ιστορικού κτιρίου του ΔΗΠΕΘΕ και η συνέχιση της λειτουργίας του δεν σημαίνει υποβάθμιση 

της σύγχρονης αίθουσας των ΑΣΤΕΡΙΩΝ. Όμως ο Δήμος μας έχει ανάγκη από πολιτιστικές 

αίθουσες και πρέπει πάση θυσία να την διαφυλάξουμε και αυτή την αίθουσα.  

κα Μπιτζίδου: Εγώ θέλω πάλι για το ΔΗΠΕΘΕ αλλά διαφορετική ερώτηση. Εγώ θα 

ήθελα να ρωτήσω για τον απολογισμό των εισπράξεων των εσόδων των συναυλιών προς 

αποκατάσταση του ΟΡΦΕΑ. Εδώ γράφει για 23.635 € έσοδα και μετά από 10.000 έξοδα τα 

οποία λέγεται ότι έγιναν περίπου, στα χέρια του ΟΡΦΕΑ φτάνουν 12.733 € περίπου. Η πρώτη 

ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι, αυτές οι 100762 € που δαπανήθηκαν, γιατί γνωρίζουμε 

ότι οι καλλιτέχνες ήρθαν χωρίς να εισπράξουν καμιά αμοιβή.  

Επίσης ήθελα να ρωτήσω, αυτή η διαπαραταξιακή επιτροπή για τις εργασίες 

ανακαίνισης του ΟΡΦΕΑ πότε θα συγκληθεί; Τυχαίνει να είναι μέλος και νομίζω ότι αυτή 

ήταν μια καλή ευκαιρία ώστε να κληθούμε για να ελέγξουμε και τα έσοδα τα οποία γίναν αλλά 

και τον έλεγχο των εξόδων των 10.000 € περίπου αλλά και την παραπέρα διαχείριση και 

απόδοση των 12.733 € στον ΟΡΦΕΑ. Θα ήθελα να μου πείτε τι ρόλο έχει αυτή η επιτροπή, 

πότε θα συγκληθεί, γιατί δεν έχει συγκληθεί και να μου δικαιολογήσετε τα έξοδα.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι 1ον όντως υπάρχει μια δεύτερη 

σκηνή κάτω η οποία είναι βοηθητική σκηνή και είχε γίνει με την φιλοσοφία του να μπορούν 

να γίνονται εκεί οι πρόβες και επάνω να γίνονται οι οποιεσδήποτε εκδηλώσεις και 

παραστάσεις. 2ον, βεβαίως και συμφωνούμε και έτσι πρέπει να είναι θα είναι ένας πολιτιστικός 

πολυχώρος για να μπορούν να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, άλλωστε και στα φουαγιέ 

μπορούν να γίνονται και εκθέσεις εικαστικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι και ούτε έχει σημασία αν 

θα είναι η Δ.Ε. του Πολιτισμού εκείνη που θα διαχειρίζεται τον χώρο. Άλλο το ποιος θα τον 

διαχειρίζεται και άλλο τον αν στεγάζεται ή δεν στεγάζεται … υποδομές τέτοιες που να μπορεί 

να λειτουργεί με πολύ μεγαλύτερη άνεση και να χρησιμοποιεί και την βοηθητική σκηνή εκεί, 

τις πρόβες εκεί να τις κάνουν. Κάναμε ένα θεατράκι κάτω για πρόβες και θα είστε 

εγκατεστημένοι εσείς επάνω στον ΟΡΦΕΑ; Δεν νομίζετε επομένως ότι το καλύτερο είναι να 

είναι στεγασμένο το ΔΗΠΕΘΕ εδώ, ανεξάρτητα τους ποιος διαχειρίζεται οικονομικά και 

λειτουργικά την υποδομή στο σύνολο της, ανεξάρτητα του αν θα είναι πολυχώρος και θα 

γίνονται και άλλα πράγματα εκεί μέσα, θα είναι εκεί το ΔΗΠΕΘΕ, διότι με αυτή την 

φιλοσοφία έγινε εκεί να είναι το ΔΗΠΕΘΕ, θέατρο είναι, τα ΑΣΤΕΡΙΑ θέατρο είναι, σαν 

θέατρο τα παρουσιάσαμε και πήραμε το πρόγραμμα, θέατρο κάναμε και θέλουμε αυτό το 

θέατρο να δώσει την δυνατότητα στο ΔΗΠΕΘΕ όπως αποδείχτηκε εκ των πραγμάτων να 

ανέβει. Γιατί μη πείτε ότι ξαφνικά ήταν τόσο πολλοί οι ενδιαφερόμενοι, οι ενδιαφερόμενοι στο 

θέατρο είναι πολύ περισσότεροι από όσους βλέπαμε στις παραστάσεις που γινόντουσαν στον 

ΟΡΦΕΑ και η κατάσταση του χώρου και η απόσταση όπως και οι εντυπώσεις οι πρώτες που 

έχουμε ίσως είναι εντυπώσεις που ίσως χρειαστεί να προσπαθήσουμε πάρα πολύ και δεν θα 

συντελέσει θετικά στο να ξαναμετακινηθούμε προς τα εκεί για να τους κρατήσουμε αυτούς 

που ήρθαν. Γιατί οι περισσότεροι ήρθαν από περιέργεια για να δουν τον χώρο, 

εντυπωσιάστηκαν από τον χώρο, ας μην τους απογοητεύσουμε φεύγοντας αλλού. Να μείνει το 

ΔΗΠΕΘΕ εδώ, να είναι πολυχώρος, να γίνονται και πολλά άλλα πράγματα, έχουμε την άνεση, 

επειδή είναι δύο οι σκηνές να γίνονται και οι πρόβες αλλού και να γίνονται εκδηλώσεις επάνω, 

άρα μπορούμε να έχουμε στεγασμένο το ΔΗΠΕΘΕ εκεί χωρίς να στερούμε στον δήμο την 

δυνατότητα να το αξιοποιεί και σαν πολυχώρο για οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις.  

Ήθελα επίσης να πω το ότι δεν υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας είναι κάτι που 

είναι παράλειψη, διότι το θέατρο αυτό έπρεπε ήδη να είχε λειτουργήσει και καθυστέρησε, εγώ 

θα έλεγα ότι ήδη πριν από δύο χρόνια θα έπρεπε να είχατε αρχίσει να ετοιμάζετε τον 

κανονισμό και να είναι εδώ και ένα χρόνο έτοιμος. 
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κ. Δήμαρχος: Έχει γίνει. Έφτασε στην δημαρχιακή και το κρατήσαμε για να τον 

επεξεργαστούμε.  

κ. Μωυσιάδης: Άρα είναι έτοιμος.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ κρίνω ότι δεν είναι έτοιμος ακόμη. 

κ. Μωυσιάδης: Αν ήρθε να τον κρατούσατε, να τον ετοιμάζατε έτσι ώστε από το 

Φθινόπωρο θα έπρεπε να τον δώσετε σε λειτουργία. Δεν δικαιολογείται. Άρα το ταχύτερο 

δυνατό πρέπει να υπάρχει, χωρίς αυτό δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά είναι 

αδιαμφισβήτητο, αλλά δεν δικαιολογείται ότι δεν υπάρχει ακόμη.       

κ. Σαμπάνης:   Επειδή και εγώ σαν μέλος του Δ.Σ. και ξέροντας και μέσα από την 

ΔΕΠΚΑ ότι βρίσκομαι στο συμβούλιο με πλησίασαν πολλοί πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι 

λένε ότι αυτό το έργο το οποίο έγινε με λεφτά των συμπολιτών μας και όχι μόνο θα πρέπει να 

έχουν και αυτοί το δικαίωμα, οι πολιτιστικοί σύλλογοι, να κάνουν και αυτοί κάποιες 

δραστηριότητες εκεί. Θεωρώ ότι χωρίς να παρεμποδίζεται και το πρόγραμμα του ΔΗΠΕΘΕ, 

παράλληλα να μπορούν οι πολιτιστικοί να κάνουν κάποιες παραστάσεις. Άρα εγκαίρως, δεν 

ξέρω ποια θα είναι αυτή η ημερομηνία που θα οριστεί, οι σύλλογοι οι οποίοι έχουν επί σειρά 

ετών παρουσία συνεχή στα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας, να έχουν το δικαίωμα 

τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να χρησιμοποιούν την αίθουσα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ. Αυτό σαν 

πρόταση.  

κα Ευαγγελίδου: κ. Μωυσιάδη χωρίς να θέλω να πω ότι είναι δική μου απόφαση, 

όμως επειδή πολύ συχνά καταθέτω προτάσεις για τους χώρους τους πολιτιστικούς και για την 

λειτουργία τους, ειλικρινά λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη τα όσα είπατε, εκτός του γεγονότος 

ότι οι Σερραίοι σαν θεατές επισκέφτηκαν τον χώρο για να δουν τα μάρμαρα και όχι για το 

θέατρο. Θεωρώ τους Σερραίους πολύ πιο καλλιεργημένους. Ο καλός ο χώρος πάει μαζί με το 

θέαμα, γιατί χωρίς το καλό το θέαμα ο καλός ο χώρος δεν θα υπήρχε μόνος του.  

κα Μπιτζίδου, όσον αφορά την ερώτηση σας, παρεξηγήσατε λίγο όσον αφορά τα 

χρήματα ότι είναι για τον χώρο του ΟΡΦΕΑ και όχι για τον σύλλογο του ΟΡΦΕΑ. Τα χρήματα 

που συγκεντρώθηκαν από την συναυλία αυτή, την οποία πολύ ευγενώς προσέφεραν οι 

καλλιτέχνες, έμειναν στο ΔΗΠΕΘΕ σε έναν ειδικό λογαριασμό ο οποίος έχει δημιουργηθεί και 

ήταν δική μου πρόταση να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης για να υπάρχει διαφάνεια 

και να αισθάνεται ο κόσμος ασφαλής. Επειδή το ΔΗΠΕΘΕ έχει κάνει ένα πρόγραμμα το οποίο 

αυτοχρηματοδοτείται, δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί του κόστους της συναυλίας, με τα 

χρήματα αυτά δεν πληρώθηκαν βέβαια οι καλλιτέχνες γιατί και αυτοί οι καλλιτέχνες δεν θα 

κόστιζαν 10.000 € στο σύνολο τους, πληρώθηκαν ηχητικά που ήθελαν να είναι ξεχωριστά για 

να έχουν καλύτερη απόδοση, πληρώθηκε η διαμονή τους, οι πρόβες τους, οι μεταφορές τους 

από το αεροδρόμιο, δηλαδή πάγια έξοδα τα οποία οποιαδήποτε στιγμή θέλετε μπορείτε να τα 

διαπιστώσετε από το ΔΗΠΕΘΕ αλλά και σαν διαπαραταξιακή επιτροπή της οποίας είστε μέλος 

θα συγκληθεί πολύ σύντομα μόλις τεθεί αυτό το θέμα του ξεκινήματος της ανακαίνισης το 

οποίο φαντάζομαι ότι θα γίνει μέσα στον επόμενο μήνα.  

 

- Εγκρίνεται. 

            

ΘΕΜΑ    26ο: Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την 157/2006 

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών στους κ.κ. Εμμανουήλ 

Μακάκη κ.λπ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι 7.000 με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    27ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

ιδιοκτησίας του κ. Λίτσογλου Στέφανου.  

   

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: Σχέδιο δράσης για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

     

ΘΕΜΑ    29ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντηρήσεις – αποκαταστάσεις νότιας 

κερκίδας του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    30ο: Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων: 

α) αποκατάστασης καλωδίου (χαλκού) αλεξικέραυνου στο Εργαστήριο 

Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σερρών και  

β)κατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ. Διάκου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    31ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 υλοποίησης έργων, πράξεων και 

παροχής υπηρεσιών.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το 2009. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    33ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμών και συνέχισης για το έτος 2009 

έργων και παροχών υπηρεσιών.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση Α.Π. έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    35ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας: 

α) εξοπλισμού για την διεξαγωγή αγώνων και  

β) εξοπλισμού Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου 

Γεωργίου.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στον οικισμό Μετοχίου.  

 

- Εγκρίνεται. 

  

     Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις:  

 

Πρ. 2/1/09 Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για απουσία των Δημοτικών Συμβούλων 

κ.κ.: Παπαδόπουλου Χρ. και Αγγελίδη Πέτρου. 

 

3/09 Έκδοση ψηφίσματος για άμεση πρόσληψη Ογκολόγου – Παθολόγου Ιατρού για 

την ασφαλή λειτουργία της Μονάδας Χημειοθεραπείας του Γ.Ν.Ν. Σερρών, 

ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερρών.  

 

4/09  Έγκριση εξόφλησης δανείου στην KOMMUNAL KREDIT. 

 

5/09 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου: ¨Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης 

ευρυζωνικών υπηρεσιών στον Δήμο Σερρών¨ στα πλαίσια του μέτρου 4.2 

¨Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης¨, πρόσκληση 192. 

 

Πρ. 2/2/09 Συζήτηση για αποστολή λανθασμένων λογ/σμών της ΔΕΥΑΣ στους δημότες 

των Σερρών.  

 

Πρ. 2/3/09 Συζήτηση επί ερώτησης του κ. Αγγελίδη σχετικά με άρνηση παραχώρησης της 

αίθουσας των ΑΣΤΕΡΙΩΝ προς προβολή της ταινίας της κ. Σωτηρίου Σοφίας.  

 

6/09 Αποδοχή παραίτησης από τη θέση του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΣ και μέλους 

του Δ/κού Συμβουλίου.  

 

7/09 Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Σερρών¨.  

 

8/09 Ομοίως Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨  

 

9/09  Ομοίως Ν.Π. ¨Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών¨. 

 

10/09  Ομοίως Ν.Π. ¨Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι.¨. 

 

11/09  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2009 της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Ε.Κ.¨. 

 

12/09  Ομοίως της Δ.Ε. ¨Κ.Α.Δ.Ε.¨. 

 

13/09  Ομοίως της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨.  
 

14/09  Ομοίως του Ν.Π. ¨Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών¨.  

 

15/09  Ορισμός μελών για την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του Π.Δ. 

270/11-3-1981-ΦΕΚ 77), έτους 2009. 
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16/09 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 144/8-6-2006 τ.Α’). 

 

17/09 Συγκρότηση Επιτροπής Π.Δ. 267/98 ¨Περί διαδικασίας χαρακτηρισμού και 

κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και 

καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών¨.   

 

18/09 Έγκριση σύναψης προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Σερρών και 

Δήμων Στρυμόνα και Στρυμονικού για την εναπόθεση στερεών αποβλήτων 

οικιακής χρήσεως.  

 

19/09 Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές, προς κάλυψη εξόδων 

κινήσεως Σχολικών Τροχονόμων. 

 

20/09 Έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων τοπικών 

δημοτικών διαμερισμάτων Ελαιώνος, Επταμύλων, Οινούσης σε αναδόχους για 

το έτος 2009. 

 

21/09 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού 

ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου.  

 

22/09 Επιλογή και διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο 

των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

23/09 Διαγραφή χρέους από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου 

της κ. Ιωαννίδου Εριφύλλης, από Δημοτικό φόρο και τέλος 2%. 

 

24/09  Ομοίως από δημοτικό φόρο 2% του κ. Κουρνιανού Νικολάου.  

 

25/09 Ομοίως από πρόστιμο Τροχαίας του κ. Παυλίδη Πέτρου.  

  

26/09  Ομοίως από πρόστιμο Τροχαίας του κ. Δραγάτη Δημητρίου.  

  

27/09 Ομοίως της κ. Κασάπη Βασιλικής, από εισφορά γης σε χρήμα.  

  

28/09  Ομοίως της κ. Κασάπη Δέσποινας, από εισφορά γης σε χρήμα.  

 

29/09 Ομοίως του κ. Μητσικάρη Βασιλείου, από εισφορά γης σε χρήμα.  

 

30/09  Ομοίως του κ. Τσίκιλη Αθανάσιου, που αφορά τέλος 2%. 

 

31/09 Ομοίως του κ. Βακασίρη Αθανάσιου, που αφορά τέλος 2%. 

 

32/09 Επιστροφή ποσού στην κ. Φωτοπούλου Φωτεινή, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντος.  

 

33/09 Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2009, προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση.  
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34/09  Ομοίως για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις.  

  

35/09 Καθορισμός ανωτάτου ορίου δαπάνης κηδείας Δημάρχων και Δημοτικών 

Συμβούλων.  

 

36/09  Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2009 σε εφημερίδες 

και περιοδικά.  

 

37/09 Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

  

38/09 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.  

  

39/09  Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών¨.  

 

40/09  Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων για 

την καλλιεργητική περίοδο 2007-2008. 

 

41/09 Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Κοινωνικής 

Πρόνοιας του Δήμου.  

 

42/09 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨9η Σχολική Επιτροπή 1ου – 3ου 

-4ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ Σερρών¨.  

 

43/09 Ομοίως ¨56ης Σχολικής Επιτροπής 33ου Νηπιαγωγείου Σερρών¨. 

 

44/09 Ομοίως ¨24ης Σχολικής Επιτροπής 13ου και 27ου Νηπιαγωγείων και 15ου και 21ου 

Δημοτικών Σχολείων¨.  

  

45/09 Ομοίως ¨57ης Σχολικής Επιτροπής 1ου Λυκείου Σερρών¨.  

 

46/09  Ομοίως ¨4ης Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου Σερρών¨.  

  

47/09 Ομοίως 45ης Σχολικής Επιτροπής 19ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨.  

 

48/09  Ομοίως 17ης Σχολικής Επιτροπής 6ου – 16ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨.   

 

49/09 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. ΒΛΑΣΚΟΥ 

Δέσποινα.  

 

50/09 Ομοίως στην κ. ΣΑΝΔΡΗ Ελένη. 

 

51/09  Ομοίως στην κ. ΝΑΚΑΧΤΣΗ Δέσποινα.  

           

52/09  Ομοίως στην κ. ΠΕΤΕΡΤΖΗ Χαρίκλεια. 

 

53/09 Ομοίως στην κ. ΚΑΡΥΔΑ Μαρία.  

 

54/09 Ομοίως στον κ. ΟΥΖΟΥΝΗ Σπύρο. 
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55/09  Ομοίως στον κ. ΠΑΤΣΙΩΚΑ Δημήτριο.  

 

56/09  Ομοίως την κ. ΒΗΤΟΥ Αικατερίνη.  

 

57/09  Ομοίως στην κ. ΔΡΑΚΟΥ Νίκη.  

 

58/09  Ομοίως στην κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αναστασία.  

 

59/09  Έγκριση συνέχισης προμήθειας καυσίμων για το έτος 2009. 

 

60/09 Έγκριση συνέχισης προμήθειας γάλακτος, για το έτος 2009. 

 

61/09 Ψήφιση πίστωσης εξειδικευμένης οφειλής για την αποπληρωμή χρηματικών 

ενταλμάτων χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα ¨LEADER¨. 

 

62/09  Ομοίως από το πρόγραμμα ¨INTERREG¨. 
 

63/09  Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.  

 

64/09  Ομοίως για την αποπληρωμή χρηματικού εντάλματος προς την ΕΣΑΝΣ. 

 

65/09 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 

2007. 

 

66/09 Ομοίως ¨περί ορισμού Αντιδημάρχων¨.  

 

67/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου 

Χατζόγλου Σταύρου.  

 

68/09 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης στους κ.κ. Βαγγελινού Γεώργιο και 

Καντέλη Ζαχαρία.  

 

69/09 Έγκριση καταβολής εξόδων και αμοιβής στον δικηγόρο Αθηνών κ. Σιγάλα 

Αντώνιο, για την εκπροσώπηση του Δήμου στο Πολ. Πρ/κείο Αθηνών.   

 

70/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του οδηγού του Δημάρχου κ. 

Καραγκιόζη Χρήσου, κατά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2008. 

 

71/09 Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου.  

 

72/09 Ομοίως των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.  

 

73/09  Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

74/09 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτ/των και μηχ/των του 

Δήμου.  
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75/09  Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτ/των του 

Δήμου. 

  

76/09          Ενημέρωση επί αποφάσεων της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨.  

 

77/09 Ομοίως της Δ.Ε. ¨Κ.Α.Δ.Ε.¨. 

 

78/09  Ομοίως της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.  

 

79/09 Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων στους κ.κ. Μακάκη Εμμανουήλ κ.λπ., 

σύμφωνα με την αρ. 157/2006 απόφαση του Πολυμ Πρ/κείου Σερρών.  

   

80/09 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της 

ιδιοκτησίας του κ. Λίτσογλου Στέφανου του Αντωνίου.  

 

81/09 Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Σχέδιο δράσης για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στο δήμο Σερρών¨.  

 

82/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις νότιας κερκίδας 

του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.  

 

83/09 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα των εργασιών αποκατάστασης καλωδίου 

(χαλκού) αλεξικέραυνου στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών.  

 

84/09  Ομοίως των εργασιών ¨Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Αθ. 

Διάκου¨.  

  

85/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 της υλοποίησης του έργου: ¨Εκπόνηση 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών¨.  

  

86/09  Ομοίως της υλοποίησης του έργου: ¨Προετοιμασία Πιστοποίησης 

Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σερρών¨.  

 

87/09 Ομοίως της υλοποίησης της πράξης: ¨Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη και των Επιχειρήσεων¨. 

  

88/09 Ομοίως της υλοποίησης της πράξης: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 

Δήμου Σερρών¨.  

 

89/09  Ομοίως της υλοποίησης της πράξης: ¨Ενέργειες ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για τη Ψηφιακή Δημόσια 

Διοίκηση του Δήμου Σερρών¨.  

 

90/09  Ομοίως της υλοποίησης της πράξης: ¨Γεωγραφικό σύστημα Πληροφοριών 

Δήμου Σερρών¨.  
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91/09 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης των εργασιών της 

Διεπιστημονικής Ομάδας έργου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 

Σερρών.  

 

92/09 Ομοίως της υλοποίησης ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών φορέα πιστοποίησης 

στην EUROCERT Α.Ε. και έγκριση αποπληρωμής της πρώτης δόσης.  

 

93/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 του έργου: ¨Εσωτερική Οδοποιία Δήμου 

Σερρών¨.  

 

94/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 και παράτασης προθεσμίας του έργου: 

¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

  

95/091 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 του έργου: ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και 

ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

96/09  Ομοίως του έργου: ¨Επισκευές φθορών δι’ ασφαλτοσκυροδέματος¨.  

  

97/09 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή και συντήρηση ασφαλτοταπήτων¨.  

 

98/09  Ομοίως του έργου: ¨Συντήρηση φθορών οδοστρωμάτων¨.  

 

99/09 Ομοίως της μελέτης: ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

100/09 Ομοίως της μελέτης: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική 

μελέτη περιοχής Αγ. Ιωάννη¨, του Δήμου Σερρών.  

 

101/09  Ομοίως της μελέτης: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική 

μελέτη περιοχής Ξηροτόπου¨, του Δήμου Σερρών.  

           

102/09  Ομοίως της μελέτης: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική 

μελέτης του οικισμού Ελαιώνα¨, του Δήμου Σερρών.    

 

103/09 Έγκριση εξόφλησης λογ/σμού και συνέχισης για το έτος 2009 του έργου: 

¨Βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδεσπότων ζώων 

συντροφιάς¨.  

 

104/09 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου αντιπλημμυρικής προστασίας 

χειμάρρου στην κοιλάδα Αγ. Αναργύρων¨.  

 

105/09  Ομοίως του έργου: ¨Πλακοστρώσεις στον δρόμο του Τελωνείου¨.  

 

106/09 Ομοίως του έργου: ¨Αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων¨.  

 

107/09  Ομοίως του έργου: ¨Διάφορες συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  

           

108/09  Ομοίως του έργου: ¨Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης¨.  
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109/09 Ομοίως του έργου: ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων¨.  

 

110/09 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή – Συντήρηση ραμπών για άτομα με αναπηρίες¨.  

 

111/09  Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού και συνέχισης για το έτος 2009, της παροχής 

υπηρεσιών: ¨Οργάνωση – Διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

112/09 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών: ¨Οργάνωση – διαχείριση και περιβαλλοντική 

παρακολούθηση ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του 

αποκαταστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

113/09 Έγκριση εξόφλησης του 2ου Λογαριασμού του έργου: ¨Αντικατάσταση – 

συντήρηση κεραμοσκεπούς στέγης στο 1ο- 7ο και 9ο Δημοτικά Σχολεία 

Σερρών¨.  

           

114/09  Ομοίως του 3ου Λογαριασμού του έργου: ¨Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης 

Σερρών έτους 2006¨. 

 

115/09 Ομοίως του 2ου Λογαριασμού του έργου: ¨Ανακατασκευή – Συντήρηση W.C. 

στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Σερρών¨.  

 

116/09 Ομοίως του 4ου Λογαριασμού του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις 

δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨.  

 

117/09  Ομοίως του 3ου Λογαριασμού του έργου: ¨Διαμορφώσεις – συντηρήσεις 

κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών¨.  

 

118/09 Ομοίως του 2ου Λογαριασμού του έργου: ¨Διαπλάτυνση τμήματος οδού 

Τζαβέλλα και κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Δημ. Μαρούλη¨.  

 

119/09  Ομοίως του 2ου Λογαριασμού του έργου: ¨Διαμόρφωση χώρων Ηρώων Δήμου 

Σερρών¨.  

           

120/09  Έγκριση εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού της μελέτης: ¨Τοπογραφική μελέτη 

οδού Ελαιώνα – Κτηνοτροφικού Πάρκου¨.  

 

121/09 Έγκριση εξόφλησης του 1ου Λογαριασμού της παροχής υπηρεσιών: 

¨Απομάκρυνση ανεπιθύμητης άγριας βλάστησης πέριξ του Αυτοκινητοδρομίου 

Δήμου Σερρών¨.    

 

122/09 Έγκριση εξόφλησης οφειλής των εργασιών ¨Επισκευές κεραμοσκεπούς στέγης 

λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στα κτίρια του 1ου – 3ου ΤΕΕ Σερρών¨.  

 

123/09  Ομοίως των εργασιών ¨Μόρφωσης – ισοπέδωσης – συμπύκνωσης 

καταστρώματος οδού¨.  

 

 

27 



 

 

 

 

124/09 Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου 

Σχοινά του Δήμου Σερρών¨.  

 

125/09  Ομοίως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού 

ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨.  

        

126/09  Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Εργασίες ανακαίνισης – συντήρησης στο Α’ 

ΚΑΠΗ του Δήμου Σερρών¨ και συνέχισης αυτού.  

 

127/09 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης στο Ανατολικό τμήμα της πόλης Σερρών¨ και συνέχισης αυτού.  

 

128/09 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Διάφορες συμπληρωματικές εργασίες στο 

Κτηνοτροφικό Πάρκο¨, συνέχισης αυτού και παράτασης προθεσμίας.  

 

129/09  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας εξοπλισμού για τη 

διεξαγωγή αγώνων.  

 

130/09 Ομοίως της προμήθειας εξοπλισμού πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής στη 

θέση ρέμα Αγ. Γεωργίου.  

 

131/09  Έγκριση τοποθέτησης τεσσάρων (4) φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου στον 

οικισμό Μετοχίου.  

 

131α/09 Τροποποίηση της αριθμ. 459/2008 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα  του προμηθευτή 

καυσίμων. 

  

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


