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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Πρόταση κατανομής πιστώσεων: 

α) του 45% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και  

β) του 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση παραλαβής Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 

254 του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία: ¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ¨ 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, προς τον σκοπό προσαρμογής του 

στις διατάξεις του Ν. 3731/2008 ¨Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών¨.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: - Έγκριση μεταφοράς εργαζομένου στην ΚΑΔΕ και νυν Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

στο Δήμο Σερρών και σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

 - Έγκριση μεταφοράς εργαζομένων της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχειρήσεως του Δήμου Σερρών με την επωνυμία ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών¨ (πρώην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Σερρών με 

την επωνυμία ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών¨ και 

σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου στο ανωτέρω Ν.Π. αντίστοιχης ή παρεμφερούς 

ειδικότητος.  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχειρήσεως 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και διάθεση πιστώσεως ύψους 16.305,94 

€.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Διάθεση πιστώσεως προς αύξηση αρχικού κεφαλαίου και ορισμό 

Διοικητικού Συμβουλίου: ¨Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Παιδικών 

Σταθμών Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Διάθεση πιστώσεως στη Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ., ποσού 49.313,00 €, ως 

κεφάλαιο. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Απόδοση υπολοίπων προς το πρόγραμμα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ 

(Δ.Ε.Ε.Κ. και Κ.Α.Π.Η.).  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Διαπίστωση λήξεως προγράμματος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ (άρθρο 27 

Ν. 3613/2007). 
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ΘΕΜΑ    11ο: Υπόδειξη εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.).  

    

ΘΕΜΑ    12ο: Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο 

Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., με θέμα: ¨Η πρόληψη για ην Υγεία, αρμοδιότητα 

της Τ.Α.¨. 

    

ΘΕΜΑ    13ο: Συμμετοχή των Κοινωνικών Λειτουργών του Τμήματος Κοινωνικής 

Μέριμνας του Δήμου, στο 14ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. (Εταιρεία 

Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού). 

    

ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 της συμμετοχής του Δήμου στον 

Ευρωπαϊκό Συνασπισμό των Πόλεων κατά του Ρατσισμού.  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Αντικατάσταση μέλους από τις επιτροπές: 

- ελέγχου στοιχείων προς απόδοση τελών διαμονής Παρεπιδημούντων 

κ.λπ. και  

- γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων.  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Μαξιμείου 

Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου ¨ΜΑΞΙΜΕΙΟΝ ΊΔΡΥΜΑ¨. 

    

ΘΕΜΑ    17ο: Αποκλειστική διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου μέσω των ΕΛ.ΤΑ. 

Α.Ε. προς επίτευξη οικονομικότερων αποτελεσμάτων.  

    

ΘΕΜΑ    18ο: Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨67η Σχολική Επιτροπή Ε.Δ.Σ. 

Κωφών – Βαρήκοων Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Ψήφιση Κανονισμού Διοικήσεως του Ν.Π. ¨67η Σχολική Επιτροπή 

Ε.Δ.Σ. Κωφών – Βαρήκοων Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών. 

    

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2008.  

    

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτόματων μηχανών εκδόσεων 

εισιτηρίων ελεγχόμενης στάθμευσης.  

    

ΘΕΜΑ    23ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    24ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ    25ο: Έγκριση πρακτικών δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 
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ΘΕΜΑ    26ο: Έγκριση συνέχισης προμήθειας για το 2009: 

α) ενός μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων και  

β) υπερκατασκευής αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων. 

    

ΘΕΜΑ    27ο: Ακύρωση των διαγωνισμών προμήθειας:  

α) ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (σασί) και  

β) υπερκατασκευής πλύσης κάδων απορριμμάτων. 

   

    

ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση μελέτης: 

α) προμήθειας κινητού συστήματος αρχειοθέτησης για την αποθήκευση 

και την φύλαξη του αρχειακού υλικού του Τμήματος Πολεοδομίας,  

β) προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων 

και  

γ) προμήθειας υλικών περίφραξης και άρδευσης.  

     

ΘΕΜΑ    29ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    30ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 92,92 τ.μ. στους νόμιμους δικαιούχους κ.κ. Κοτζαμπιγίκη 

Γεώργιο κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ    31ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Χαρίτου 

Ιωάννη κ.λπ.   

    

ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 

μελέτης: ¨Διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο με τη 

διερεύνηση της αναγκαιότητας και των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης 

του Δημαρχείου Σερρών καθώς και άλλων Δ/κών Υπηρεσιών της πόλης 

των Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    33ο: Έγκριση προμελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου: ¨Μελέτη – 

κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου 

σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 Δ. Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης Στατικής Επάρκειας του 

Δημοτικού Γηπέδου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    35ο: Ανάκληση της αρίθμ. 1016/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

¨Τροποποίηση της αρίθμ. 957/2008 περί αποδοχής χρηματοδότησης για 

την πράξη «Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του 

κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών»¨.  

    

ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση μελετών έργων και παροχών υπηρεσιών.   

    

ΘΕΜΑ    37ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο: ¨Διαμόρφωση κόμης και κοπή παλαιών μεγάλων 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών¨.  
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ΘΕΜΑ    38ο: Έγκριση συνέχισης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, για το έτος 

2009.  

    

ΘΕΜΑ    39ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων εργασιών.  

    

ΘΕΜΑ    40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.  

    

ΘΕΜΑ    41ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

    

ΘΕΜΑ    42ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρ. 389/2008 Α.Δ.Ε. 

 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

κατεπείγοντα. Έχουμε σήμερα τους απολυμένους από την αλυσίδα καταστημάτων ¨Χαβαλέ¨ 

που ζητούν την στήριξη μας. Εκπρόσωπος τους είναι ο κ. Στέργιος Γαλάνης, θα σας 

παρακαλούσα να είναι η τοποθέτηση σας σύντομη, και αν θέλουν ένας εκπρόσωπος των 

εργαζομένων.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι … μαζί με τον 

συνάδελφο τον κ. Μιχαηλίδη εκπροσωπούμε ένα μεγάλο μέρος των πρώην εργαζομένων, νυν 

απολυμένων της αλυσίδας ¨Χαβαλέ¨, αυτό που θα ήθελα να σας ενημερώσουμε είναι ότι ένα 

κομμάτι, ένα σκέλος αυτής της υπόθεσης είναι νομικό και κάποιο άλλο είναι αυτό της 

διεκδίκησης κάποιων αιτημάτων πολύ συγκεκριμένων.  

Στο νομικό κομμάτι της υπόθεσης, θα ήθελα να σας δώσω μόνο ένα στοιχείο, ότι 

έχουμε περίπου 80 ανθρώπους που έχουν μείνει χωρίς δουλειά, από δύο επιχειρήσεις από την 

Α.Ε. «ΥΙΟΙ ΕΥΘ. ΧΑΒΑΛΕ Α.Ε.» και «ΧΑΒΑΛΕΣ ΦΡΑΝΤΣΑΪΖ Α.Ε», έχουμε δύο 

εταιρείες των οποίων τα καταστήματα έχουν κλείσει. Αυτοί οι άνθρωποι από τις 17 και 23 

Ιανουαρίου, οι πρώην εργαζόμενοι των καταστημάτων ΧΑΒΑΛΕ και νυν απολυμένοι 

παλεύουν και διεκδικούν και τη δική  τους απασχόληση, έχουν κατεβεί, σας ενημερώνω και 

στην υφυπουργό απασχόλησης στη κ. Καλαντζάκου, έχουν βρεθεί και στην Νομαρχία και σε 

άλλους φορείς, στο πλευρό τους έχουν και την Ομοσπονδία των ιδιωτικών υπαλλήλων και σε 

κάθε περίπτωση το εργατικό κέντρο το οποίο τους έχει βοηθήσει αρκετά.  

Η δική μας παρέμβαση, όσον αφορά την παρουσία μας εδώ, είναι 1ον ότι επιθυμούμε 

από εσάς την πολιτική σας στήριξη, έχει εκδοθεί ήδη από το Νομαρχιακό Συμβούλιο ένα 

ψήφισμα, στο οποίο φυσικά δεν υπάρχει το όνομα της εταιρείας ¨Χαβαλές Α.Ε.¨, γιατί 

προέκυψε μεταγενέστερα, θα ήθελα να συμπεριληφθεί εφόσον θα υπάρξει ένα ομόφωνο 

ψήφισμα από το συμβούλιο μας και σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε, για να μη μακρηγορώ, να 

διερευνήσετε την πιθανότητα και την δυνατότητα, όπως συνέβη με τους απολυμένους στην 

επιχείρηση ¨ΒΙΑΜΥΛ Α.Ε.¨ στη Θεσσαλονίκη, αυτός ίσως ο κ. Δήμαρχος και σαν Πρόεδρος 

της ΤΕΔΚ θα μπορούσε να το δει, να απορροφηθεί ένα μέρος, αν όχι όλοι, ένα μέρος των 

απολυμένων από τη συγκεκριμένη επιχείρηση στους δήμους, και στον δικό μας, αλλά και 

στους άλλους του Ν. Σερρών. Έχει ήδη αυτό προχωρήσει με επιδοτούμενη απασχόληση στον 

Νομό Θεσσαλονίκης για την ΒΙΑΜΥΛ, είναι επιθυμία των εργαζομένων σε κάθε περίπτωση 

να διερευνηθεί και από το δικό μας συμβούλιο αλλά και από τον κ. Βλάχο με την ιδιότητα του 

σαν Πρόεδρος της ΤΕΔΚ. 
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Αυτό που τουλάχιστον θα ήθελα να πω τελειώνοντας, είναι ότι θα επιθυμούσαμε να 

ακούσουμε και κάποιες προτάσεις ή θέσεις αν έχετε, οι άνθρωποι περιμένουν να όλους τους 

φορείς κάποια σκέψη ή ιδέα που θα μπορούσε να συνεισφέρει στο να βρεθούν κάποιες λύσεις 

και θα ήθελα να ακούσετε και έναν από τους απολυμένους. 

Εκπρόσωπος εργαζομένων:  Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση μας. Πέρα από την ηθική 

πλευρά της υπόθεσης, έχουμε και την κοινωνική πλευρά. Είμαστε σε όχι άσχημη οικονομική 

κατάσταση, αλλά σε σημαντικό βαθμό. Εμείς εκείνο που θα θέλαμε από εσάς, επειδή 

μαθαίνουμε ότι υπάρχουν κάποια προγράμματα, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που εξήγγειλε 

η υπουργός…, νομίζουμε ότι είναι η μόνη ελπίδα να απορροφηθεί κάποιο τμήμα των 

εργαζομένων … αυτό επιζητούμε από εσάς. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτά τα προγράμματα θα 

είναι από το Υπουργείο Απασχόλησης και θα ανταποκρίνονται πιο … σε όλο τον Νομό 

Σερρών. 1ο αίτημα έχουμε αυτό.  

Τώρα τα άλλα αιτήματα, να μπορέσετε δηλαδή να πιέσετε το Υπουργείο, τον ΟΑΕΔ, 

αυτό.  

κ. Πρόεδρος:  Πιστεύω ότι εκφράζοντας το σύνολο των μελών του Δ.Σ., θεωρείστε 

την συμπαράσταση μας δεδομένη και θα παρακαλούσα τους 3 νομικούς που έχουμε στο Δ.Σ., 

τον κ. Γαλάνη, τον κ. Ιωαννίδη και τον κ. Νυκτοπάτη, να συντάξουν ένα κείμενο, το ψήφισμα, 

γιατί μέσα έχει και νομικά θέματα και από εκεί και πέρα ο κ. Δήμαρχος θα διερευνήσει τα 

υπόλοιπα μέσω ΤΕΔΚ. Σας ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.  

κ. Δήμαρχος: Σας κατανοούμε, είμαστε στο πλευρό σας και θα εξαντλήσουμε όλα τα 

περιθώρια προκειμένου να δοθεί μια πνοή στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε εσάς αλλά 

και στην τοπική κοινωνία ευρύτερα. Ο Πρόεδρος με έχει καλύψει. Σαν Πρόεδρος της ΤΕΔΚ 

θα μεταφέρω το αίτημα, θα πάρω και από εκεί την απόφαση … μέσω των προγραμμάτων που 

θα καταλήξουν και θα έρθουν στα χέρια μας … 

Εκπρόσωπος Εργαζομένων: Μάθαμε ότι το πρώτο 6μηνο του 2009 θα τρέξουν 

κάποια προγράμματα και λέμε να βιαστούμε για να προλάβουμε.  

κ. Αγγελίδης: Συμφωνούμε με αυτά που είπατε. Η στήριξη προς τους απολυμένους 

του Σούπερ Μάρκετ ¨Χαβαλέ¨ είναι δεδομένη από όλο τον πολιτικό κόσμο και από την 

κοινωνία και από τους φορείς. Η έκδοση ενός ψηφίσματος είναι το λιγότερο που μπορούμε να 

κάνουμε, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες για να δούμε αν 

μπορεί να απορροφηθεί όποιος αριθμός των απολυμένων σε διάφορα προγράμματα και αυτό 

που επιπλέον θα θέλαμε να προτείνουμε εμείς, σαν μια άμεση και προσωρινή λύση, όταν θα 

προσλάβουμε 2μηνίτες, ένα μέρος των απολυμένων να προσληφθούν ως 2μηνίτες. Αυτό κ. 

Δήμαρχε να το δείτε πολύ σοβαρά. Εγώ θα έλεγα το μεγαλύτερο μέρος να συμπληρωθεί από 

τους απολυμένους του ¨Χαβαλέ¨.  

κ. Μωυσιάδης: Προτείνατε, και φυσικά δεν υπήρξε καμιά αντίδραση αρνητική, να 

υποβάλλουν σχέδιο, πρόταση ή εισήγηση οι 3 νομικοί του Δ.Σ. Είναι γεγονός ότι καταρχήν το 

θέμα είναι νομικό και θα μπορούσαν να μας πουν τις απόψεις τους. Από εκεί και πέρα όμως, 

επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο που υπάρχουν έκτακτα γεγονότα οικονομικά και 

λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, αυτό σημαίνει ότι πέρα από τη νομική γνώση η οποία έχει σχέση 

με την πάγια νομοθεσία, πρέπει να ενημερωθούμε και με το τι δυνατότητες προκύπτουν από 

τις αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται και όχι από τις πολύ γενικές αποφάσεις που τις 

ανακοινώνουν από τα ΜΜΕ, αλλά επιμέρους αποφάσεις που λαμβάνονται από το Υπουργείο 

Απασχόλησης κατά κύριο λόγο ή το Υπουργείο Οικονομικών. Θα πρέπει επομένως, στην 

κατεύθυνση αυτή, να ενημερωθεί για το τι δυνατότητες υπάρχουν, και αυτή τη στιγμή με τους 

απολυμένους στη συγκεκριμένη εταιρεία.  
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Εγώ εύχομαι να μην υπάρχει τίποτα άλλο, να μην υπάρχει συνέχεια, αλλά επειδή δεν 

είναι καθόλου σίγουρο, θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για να μπορέσουμε, στο βαθμό 

που μπορούμε, η Α’ θμια Τ.Α. στον συγκεκριμένο τομέα δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορεί 

να βοηθήσει από το να πει ότι ¨θα πάρω κάποιους 2μηνίτες¨. Όμως και αυτό μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι 2μηνίτες που παίρνουμε, παίρνουμε 

γενικά συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή θα βρεθούν περισσότεροι άνθρωποι 

που έχουν ανάγκη και θα πρέπει ανάμεσα σ’ αυτούς τους περισσότερους να διαλέξουμε τι θα 

κάνουμε.  

Επομένως, εκείνο που θα ήθελα να πω, είναι να ζητήσουμε την πλήρη ενημέρωση, 

πέραν των γενικότερων προβλημάτων, τυχόν αποφάσεων, υπουργικών αποφάσεων, 

εγκυκλίων, διατάξεων και οι οποίες αναφέρονται στην συγκεκριμένη περίπτωση … 

κ. Πρόεδρος:  κ. Μωυσιάδη, εκτιμώ ότι ο κ. Γαλάνης που είναι και νομικός και νυν 

εκπρόσωπος των εργαζομένων θα μας βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.  

κ. Σαουλίδης: Θα συνεχίσω αυτά που ακούστηκαν. Πιστεύω ότι και εμείς και η 

Νομαρχία και οι άλλοι δήμοι, μπορούν σε κάποιους ανθρώπους που είναι στα όρια της 

συνταξιοδότησης να τους απασχολήσουμε με το πρόγραμμα. Μπορούμε ένα κομμάτι των 

ανθρώπων αυτών, άμεσα να το καλύψουμε. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι θα πρέπει να 

υπάρξουν συντονισμένες δράσεις. Πέρα από το ψήφισμα και την επιθυμία μας, να υπάρξει μια 

παρουσία με τους βουλευτές, Νομάρχη, ΤΕΔΚ, να ζητήσουμε από το Υπουργείο να 

ενταχθούμε κι εμείς στις περιοχές αυτές που έχουν έντονο πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα 

υπάρχουν ιδιαίτερα προγράμματα, λόγω της κρίσης και των προβλημάτων στις περιοχές που 

θα έχουμε ειδικότερα προβλήματα. Όπως παλιότερα και σε άλλες περιοχές, στο Λαύριο, στη 

Νάουσα και σε άλλες περιοχές υπήρξαν προγράμματα, αν πιέσουμε και διεκδικήσουμε, 

πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αρκετά πράγματα. Μην περιμένουμε μόνο από 

το Υπουργείο προγράμματα. καλό θα είναι άμεσα να κινηθούμε.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει μια επερώτηση από τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων για 

τους φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ, βάσει του άρθρου 48 του Κανονισμού 

Λειτουργίας, ο οποίος αναφέρει: ¨Στη συνεδρίας του Δ.Σ. με ημερομηνία 26/1/2009 ο 

Δήμαρχος Σερρών Βλάχος Ιωάννης, είχε δεσμευτεί ότι θα διενεργούσε έρευνα προκειμένου να 

διαπιστωθούν τα αίτια των «φουσκωμένων»  λογαριασμών της ΔΕΥΑΣ και πολύ σύντομα θα 

… για το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας.  

Επειδή την Δευτέρα 16/2/2009 συνεδριάζει το Δ.Σ. και μέχρι σήμερα Παρασκευή 13/2 

δεν έχει έρθει κανένα έγγραφο από τα εκτός ημερήσιας διάταξης για το θέμα που δεσμεύτηκε 

ο κ. Δήμαρχος, για τα αίτια των φουσκωμένων λογαριασμών της ΔΕΥΑΣ, ερωτάται ο κ. 

Δήμαρχος αν πρόκειται να ενημερώσει το Δ.Σ. Σερρών για το θέμα αυτό στη συνεδρίαση του 

την Δευτέρα 16/2/2009. 

κ. Δήμαρχος: Πληροφορήθηκα από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ ότι η έρευνα συνεχίζεται 

και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το επόμενο 10ήμερο, 15ήμερο. Οπότε για το επόμενο Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης: Θα περιμένουμε το πόρισμα στην επόμενη συνεδρίαση, απλώς θα ήθελα 

να επισημάνω κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ ότι δεχόμαστε καταγγελίες από συμπολίτες μας που 

έχουν παραλάβει τέτοιους διογκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ, ότι πάνε στην επιχείρηση 

και τους λένε ότι θα πρέπει να πληρώσουν τους λογαριασμούς με δόσεις. Να αποκατασταθούν 

όλες οι αδικίες.  

κ. Πρόεδρος:  Να ολοκληρωθεί η έρευνα, να έχουμε ενημέρωση πλήρη και στο 

επόμενο Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης: Στους συμπολίτες δεν λέτε όμως να περιμένουν να ολοκληρωθεί η 

έρευνα, λέτε να πληρώσουν με δόσεις.  

κ. Δήμαρχος: Να … τα αίτια και ο τρόπος διόρθωσης. 
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κ. Σαουλίδης: Έχουμε περάσει σε μια φάση που γίνονται τα έργα με τις οπτικές ίνες 

και έχω δει σε πολλά σημεία της πόλης να γίνονται πολύ πρόχειρα. Υπάρχουν πολλά 

εγκαταλειμμένα φερτά, σε πάρα πολλά σημεία της πόλης και σε ακραία σημεία που δεν 

μπορούμε να τα δούμε καθημερινά. Μπορώ να σας πω, περίπου πριν ένα μήνα, όταν παρόλο 

που έβρεξε μπορεί να παρασύρθηκαν με τα νερά, αλλά η κατάσταση είναι άσχημη. Αν θα 

συνεχίσουν έτσι θα έχουμε αρκετά προβλήματα μέσα στην πόλη, κυρίως με τα υλικά που 

αφήνουν, με τον τρόπο που κάνουν την αποκατάσταση, πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. 

Ήδη οι αποκαταστάσεις δεν είναι καλές, είναι πολύ άσχημες, από εκεί και πέρα όμως να 

υπολογίσουμε ότι στις μελλοντικές ασφαλτοστρώσεις που θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό, θα 

πρέπει να προβλέψουμε μήπως περάσουν από κάποιο σημείο και εμείς ασφαλτοστρώνουμε και 

αυτοί ξηλώνουν.  

κ. Πρόεδρος:  Τώρα έχουμε και τη Δημοτική Αστυνομία να μας βοηθά σ’ αυτόν τον 

έλεγχο.  

κ. Δήμαρχος: Το έργο όπως ξέρετε είναι προμήθεια και στην αρχή επιβλέπων στο έργο 

ήταν ο προϊστάμενος ο κ. Γιαννάκης, όταν πραγματικά παρατήρησα κι εγώ όλα αυτά που είπε 

ο κ. Συνάδελφος ο κ. Σαουλίδης, επικοινώνησα με την Τ.Υ., τον Διευθυντή, ορίσαμε 

επιβλέποντα εργοδηγό ο οποίος σε καθημερινή βάση παρακολουθεί όλα αυτά και κυρίως την 

Καθαριότητα και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Όλα αυτά τα οποία είπατε και το βάθος 

και ελέγχουν και τις αποκαταστάσεις και όλα καταγράφονται σε καθημερινή σχεδόν βάση. Και 

αυτό που είπατε σωστό, το βάθος που ενδιαφέρει, σε περίπτωση απροσεξίας τι πρόκειται να 

γίνει.  

κ. Σαουλίδης:  Οι … είναι πολύ ακριβές.  

κ. Δήμαρχος: Το ξέρω. Είναι εις γνώση των Τ.Υ. και έχουμε επιληφθεί του θέματος 

και επαναλαμβάνω ότι έχουμε έκθεση σε καθημερινή βάση, σε καθημερινή παρακολούθηση 

όσον αφορά την Καθαριότητα, … συμπτωματικά εδώ στο Δ.Σ. … οι εργολάβοι, οι επικεφαλής 

ήταν εδώ και τους μίλησα με τρόπο αυστηρό, τους είπα ότι θα υποβληθούν και μηνύσεις. 

κ. Παπαβασιλείου: Είμαι μέλος σε 2 Σ.Ε. του 9ου Δημοτικού Σχολείου και του 15 

Δημοτικού Σχολείου, και από την επικοινωνία που με την επιτροπή, διευθυντή, μέλη, σύλλογο 

γονέων κ.λπ., μου είπαν κάποια πράγματα τα οποία εδώ και μερικά χρόνια δεν λειτουργούν 

σωστά. Δηλαδή, και ο κ. Δάγκος που τυχαίνει να είναι μέλος της επιτροπής, τα γνωρίζει.  

Σχετικά με τον αύλειο χώρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου, υπάρχει ασφαλτόστρωση η 

οποία θυμίζει άλλα πράγματα, είναι φθαρμένος ο ασφαλτοτάπητας, άκρως επικίνδυνος γιατί 

βγαίνουν τα παιδάκια στα διαλείμματα και παίζουν και σίγουρα χρειάζεται αποκατάσταση.  

2ον ο αύλειος χώρος του Δημοτικού Σχολείου, επειδή διαμέσου αυτού περνούν οι 

κάτοικοι της περιοχής Καλλιθέας, παραμένει ανοιχτός, αυτό έχει σαν συνέπεια κάποιες ώρες 

που δεν λειτουργεί το σχολείο να χρησιμοποιούνται οι τουαλέτες, αυτό τουλάχιστον μου έχουν 

καταγγείλει οι άνθρωποι της επιτροπής, λερώνονται οι τουαλέτες που είναι για χρήση μόνο 

των παιδιών, ο αύλειος χώρος επίσης, όλο εκείνο το δασύλλιο έχει να καθαριστεί πάρα πολλά 

χρόνια με αποτέλεσμα να υπάρχουν αγριόχορτα που δεν τιμούν τον χώρο. Αδέσποτα σκυλιά 

κυκλοφορούν με συνέπεια … από ένα σκάμμα που υπάρχει στην παιδική χαρά και τα κόπρανα 

μεταφέρονται εντός και εκτός σχολείου.  

Επίσης εκτός αύλειου χώρου, υπήρχαν διαχωριστικές γραμμές στη διάβαση των πεζών 

οι οποίες έχουν να βαφτούν από τότε που βάφτηκε για 1η φορά, προ αμνημονεύτων χρόνων. 

Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Παπαβασιλείου, ο κ. Δάγκος τα έχει καταγράψει. Μπορούμε να τα 

δούμε και να τα εντάξουμε στη ΣΑΤΑ Σχολείων του 2009. 
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κ. Παπαβασιλείου: Να πω και για το 15ο Δ.Σ., το οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα. Το 

είχαμε τονίσει και στην Δ.Ε., πιθανόν να το θυμάται ο κ. Δήμαρχος, με το περίφημο 

πεζοφάναρο το οποίο πρέπει να μπει επιτέλους στη Βενιζέλου. Αποτελεί καθημερινό κίνδυνο 

για τη διάβαση των μαθητών.  

κ. Πρόεδρος:  Ήδη όπως γνωρίζετε από την Δημαρχιακή, υπάρχει ήδη ανάδοχος για 

τους σηματοδότες και όλα αυτά τα προβλήματα πιστεύω ότι θα βρουν τη λύση τους.  

κ. Παπαβασιλείου: Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο φανάρι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 

επειγόντως.  

κ. Γαλάνης: Λόγω της ιδιότητας μου συμμετέχω σε πολλές Σ.Ε., πολλές φορές 

δημιουργούνται θέματα που δεν τα αναφέρω στο τραπέζι του Δ.Σ., από 12/2/09 στη Σ.Ε. στην 

οποία συμμετέχω με τον κ. Ικιούζη στο Νηπ/γείο Ελαιώνα, έχει γίνει μια έγκριση από 12/2/09 

με αριθμό πρωτοκόλλου … για την διόρθωση της πέργκολας. Ελλοχεύει ένας κίνδυνος για τα 

νήπια και θα ήθελα να ρωτήσω αν φροντίζετε άμεσα να το αντιμετωπίσετε το θέμα και να σας 

προτρέψω … 

κ. Πρόεδρος:  Θα το πούμε στην υπηρεσία να το φροντίσει. 

κα Ιλανίδου: Στο προηγούμενο Δ.Σ., στις αποφάσεις Δ.Ε. είχαμε κάτι σχετικό με το 

ΔΗΠΕΘΕ, με τη συναυλία που έδωσε ο κ. Ανδρέου και τα έσοδα από τις δύο συναυλίες θα 

πήγαιναν για τη στέγη και την επιδιόρθωση του ΔΗΠΕΘΕ. 

Είπατε ότι τα συνολικά έσοδα ήταν 23.605 €, τα έξοδα 10.832 € και καθαρά έσοδα 

12.773 €. Είχε γίνει μια ερώτηση γιατί 10.832 € έξοδα και που πήγαν τόσα χρήματα και μας 

είπατε να πάμε να δούμε. Είδα τα έξοδα, εγώ λέω ότι είναι πολλά, ας πω παράδειγμα για τα 

διαφημιστικά, εισιτήρια και αφίσες είναι 2.370, κατά την άποψη μου, έκανα πολλές 

εκδηλώσεις, τόσο μεγάλα έξοδα δεν είχαν περάσει.  

Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, εκείνο που μπορώ να σχολιάσω και μόνο εκεί θα μείνω, 

είναι ότι κράτησαν 10% επί των εσόδων, δηλαδή 2.370 για μια συναυλία δική μας, με 

φιλανθρωπικό χαρακτήρα όταν στο προηγούμενο συμβούλιο είχαμε την περίπτωση Τσαρούχα 

– Παπαθωμά για 3 συναυλίες κράτησαν 1.500 € κι εμείς για 2 συναυλίες που ήταν για το 

ΔΗΠΕΘΕ, κράτησαν 2.370 €. Δηλαδή γιατί αυτό το πράγμα; Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε 

δωρεάν, όπως στον Γαϊτάνο και δεν κάναμε καθόλου έξοδα; Εγώ αυτό θα πρότεινα, αυτά τα 

2.370 € να πήγαιναν υπέρ του ΔΗΠΕΘΕ. 

κα Ευαγγελίδου: Καταρχήν κατηγορείτε το ΔΗΠΕΘΕ που στερεί από το ΔΗΠΕΘΕ 

λεφτά του ΔΗΠΕΘΕ; Δηλαδή εδώ πρέπει να καταλάβετε ότι το ΔΗΠΕΘΕ αυτή τη στιγμή 

χρειάζεται ενίσχυση. Είμαστε χωρίς προγραμματική σύμβαση, δεν μπορούμε να εισπράξουμε 

χρήματα από τον δήμο για άλλη μια χρονιά, δεν μπορούμε να εισπράξουμε χρήματα από το 

Κράτος, περάσαμε μια χρονιά κουτσουρεμένη, προσπαθούμε να λειτουργήσουμε ένα τεράστιο 

κτίριο, το οποίο έχει 1.500 € την ημέρα σαν κόστος.  

Αυτή ήταν μια συναυλία που δημιουργήθηκε από το ΔΗΠΕΘΕ για να συγκεντρώσει 

λεφτά για την επισκευή του ΔΗΠΕΘΕ του ιστορικού θεάτρου του ΟΡΦΕΑ στο οποίο θα βάλει 

λεφτά και από τη δική του προγραμματική το ΔΗΠΕΘΕ< είναι μέσα στον προγραμματισμό 

του, για να το επιδιορθώσει. Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε τώρα. Εκεί είχαμε ξένους που 

ερχόταν και χωρίς κανονισμό, εντάξει πήραμε κάτι τυπικό και εδώ έχουμε εμείς τον εαυτό μας 

που χρειαζόταν μια ενίσχυση και επισήμως την πήραμε από τον εαυτό μας γιατί δεν έχουμε 

χρήματα να λειτουργήσουμε και οι υπάλληλοι είναι απλήρωτοι και τα έξοδα του κτιρίου πάρα 

πολλά. η ερώτηση της κ. Ιλανίδου είναι γιατί το ΔΗΠΕΘΕ κράτησε από τον εαυτό του 

μεγαλύτερο μισθίο. 

κα Ιλανίδου: Και γιατί δεν κρατήσατε και από τον ιδιώτη. Να κρατούσατε και από τον 

ιδιώτη 10% επί των εισπράξεων.  
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κα Ευαγγελίδου:  Αυτό είναι μια πολύ ωραία πρόταση να συμπεριληφθεί στον 

κανονισμό λειτουργίας. Αν είστε στην Δημαρχιακή να την συμπεριλάβετε. Όταν κρατούνται 

χρήματα χωρίς τον κανονισμό λειτουργίας οφείλουν να είναι τα λιγότερα. 

κα Ιλανίδου: Όχι δυο μέτρα και δυο σταθμά.  

κα Ευαγγελίδου: Μα για τον εαυτό μας μιλάτε; Ότι δεν ήμασταν επιεικείς με τον 

εαυτό μας;  

κ. Σαουλίδης: Εγώ θα κάνω μια έκκληση, έγινε μια εκδήλωση από το ΔΗΠΕΘΕ για 

τον σκοπό του. Καλλιτέχνες ήρθαν χωρίς να πάρουν χρήματα, είναι λίγο οξύμωρο να την 

κάνουμε εμείς την εκδήλωση, να την κάνει το ΔΗΠΕΘΕ και να κρατάμε από αυτή την 

διοργάνωση. Πιστεύω ότι το ποσό δεν είναι εικονικό … 

κ. Πρόεδρος:  κ. Σαουλίδη υπάρχει ερώτηση – απάντηση. Τον κανονισμό τον 

γνωρίζουμε, ας τον σεβαστούμε.  

κ. Σαουλίδης: Τον σέβομαι κ. Σωτηριάδη, είναι αδικία και για την Δ.Α. και για ο 

θέατρο.  

κα Μπιτζίδου: Γιατί δεν έχετε οργανώσει την επιτροπή ελέγχου για την διαχείριση 

των χρημάτων αυτών; Έχετε πει ότι είναι 3μελής, έχετε πει ότι τυγχάνει να είμαι και εγώ 

μέλος, αλλά δεν έχετε κάνει καμιά προσπάθεια να κληθεί αυτή η επιτροπή για να μπορέσουμε 

να γνωρίζουμε τι γίνεται. Το είχατε πει, το είχατε προτείνει αλλά δεν κάνατε τίποτα.  

Η κ. Ιλανίδου και καλώς το … συνέλλεξε όλες αυτές τις πληροφορίες τις οποίες έχω κι 

εγώ, όλα όμως άτυπα, χωρίς να έχω κάτι επίσημο. Δεν θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι 

και να μπορούμε να ελέγξουμε ή τουλάχιστον τα όσα αναλαμβάνουμε να ελέγξουμε … 

κα Ευαγγελίδου: Το ΔΗΠΕΘΕ περιμένει να υπογραφεί η προγραμματική του 

σύμβαση για να αρχίσει τις επίσημες συζητήσεις μαζί με τον δήμαρχο, μαζί με τον ειδικό 

σύμβουλο που έχει η Δημαρχία σε σχέση με τα τεχνικά έργα, αρχιτέκτονα ο οποίος θα 

επιμεληθεί της επισκευής και επιπλέον περιμένουμε να μας δοθεί η άδεια από την Εφορία 

Νεότερων Μνημείων της Θεσσαλονίκης, κάτι το οποίο περιμένουμε κι εμείς και ο σύλλογος 

του ΟΡΦΕΑ ο οποίος κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Μόλις έχουμε την άδεια να 

προχωρήσουμε σε επισκευή από την εφορία Νεότερων Μνημείων, τότε θα αρχίσουμε τις 

συζητήσεις για την επισκευή αυτή και τότε θα χρειαστεί να κινήσουμε λογαριασμούς και 

χρήματα και τότε θα συγκλίνουμε επιτροπές. Αυτή τη στιγμή, εκτός αν θέλουμε να κάνουμε 

δημόσιες σχέσεις, δεν υπάρχει λόγος να τα πούμε.  

κα Μπιτζίδου: Αυτό δεν έχει καμία βάση με αυτό που ρώτησα εγώ. Εμείς πρέπει να 

ενημερωνόμαστε για οτιδήποτε … 

κα Ευαγγελίδου: Μα δεν έχει κάποια κίνηση … 

κ. Πρόεδρος:  Τα χρήματα υπάρχουν, θα σας καλέσει η κ. Ευαγγελίδου και θα γίνει η 

ενημέρωση.  

κα Ευαγγελίδου: Θα σας καλέσουμε όταν θα χρειαστεί να γίνουν οι κινήσεις.  

κ. Αναστασιάδης:  … 

κ. Πρόεδρος:  Προ ημερήσιας διάταξης, στις 9 Μαρτίου θα βρίσκεται εδώ ο διεθνούς 

φήμης σκηνοθέτης κ. Παντελής Βούλγαρης προκειμένου να μιλήσει σε μια εκδήλωση που 

διοργανώνει η ¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ¨ και θα μιλήσει για την ταινία του 

με τίτλο ¨ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ¨. Ζητείται να βραβεύσουμε τον σκηνοθέτη που θα βρίσκεται στην 

πόλη μας. Συμφωνούμε και παράλληλα … 

κα Ευαγγελίδου: Δεν τον βραβεύουμε, του αποτίουμε τιμή.  

κ. Πρόεδρος:  Ναι, και μια ψήφιση πίστωσης 500 €.  
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κ. Αγγελίδης: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ. Δήμαρχο και όλο το Δ.Σ. διότι 

αποδέχθηκε την πρόταση που κάναμε, προχτές είχαμε πει με τον κ. Δήμαρχο και του είπα ότι 

διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση με θέμα ¨Αφιέρωμα στον Ελληνικό Κινηματογράφο και 

στον Παντελή Βούλγαρη¨ και ζήτησα, επειδή είναι ένας αναγνωρισμένος σκηνοθέτης, να το 

αποδώσει και το Δ.Σ. μια τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.                  

                     

ΘΕΜΑ    1ο: Πρόταση κατανομής πιστώσεων: 

α) του 45% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και  

β) του 35% του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

 

κ. Μωυσιάδης: Ήθελα να ρωτήσω, από το πρόγραμμα του 45% βγάλατε την 

διαμόρφωση του Αγ. Ιωάννη και το πάρκιν και επίσης την Πράξη Εφαρμογής των Επταμύλων.  

κ. Δήμαρχος: Θα κάνει η υπηρεσία την Πράξη Εφαρμογής.  

κ. Μωυσιάδης: Κοιτάξτε δεν θα ήθελα να προχωρήσω περισσότερο, δείτε το, 

ανεξαρτήτως του τι λένε οι υπάλληλοι, τι χρόνο έχουν να διαθέσουν, τι δυνατότητες έχουν να 

ολοκληρώσουν, κάτι, πρώτο σαν Δ.Α. όταν αναλαμβάνετε και λέτε ότι θα γίνει κάτι, πρέπει να 

γίνει.  

κ. Δήμαρχος: Αφού με διαβεβαίωσαν. Η πρόταση είναι δική τους.  

κ. Μωυσιάδης: Ίσως να συζητήσετε και με τον προϊστάμενο της Τ.Υ. 

Στο 35% βγήκαν οι Βιολογικοί Καθαρισμοί των Δ.Δ. Δεν νομίζετε ότι οι Βιολογικοί 

Καθαρισμοί είναι έργα που πρέπει να γίνουν;  

κ. Αγγελίδης: Όσον αφορά την 1η παρατήρηση που έκανε ο κ. Μωυσιάδης έχει δίκιο, 

προσέξτε πολύ καλά, υπάρχει κίνδυνος να μη γίνει η Πράξη Εφαρμογής.  

κ. Δήμαρχος: Έβαλαν χρονοδιάγραμμα.  

κ. Αγγελίδης: Μακάρι να διαψευστούμε αλλά προσέξτε.  

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς ξέρετε η Πράξη Εφαρμογής τι εργασία είναι; Μια Πράξη 

με λεπτομέρεια, πρέπει να έχει σκεφτεί πολύ για να κάνει μια Πράξη Εφαρμογής. Πως είναι 

δυνατόν να την κάνει ο κύριος αυτός; Έχει κάνει καμιά φορά; Άρα δεν θα γίνει τίποτα. Θα 

περάσει έτσι ο χρόνος και θα φύγει και δεν θα γίνει τίποτα.  

2ον, … ότι έχετε βάλει περίπου 500.000 € για το πάρκιν στην Νομαρχία πίσω, τι είναι 

αυτό το πράγμα;  

κ. Δάγκος: Σε ότι αφορά τους Βιολογικούς Καθαρισμούς γίνεται τροποποίηση στον 

ΘΗΣΕΑ, 1ον γιατί δεν ήταν έτοιμη η μελέτη για τους 2 αυτούς βιολογικούς καθαρισμούς, δεν 

είναι έτοιμη η μελέτη, ανετέθη σε μια εταιρεία στην Αθήνα, η οποία δεν παραδόθηκε ακόμη 

και 2ον σε μια ημερίδα που έγινε κάτω στην Αθήνα και έγινε συζήτηση για το … 

κ. Μωυσιάδης: Αφού ξέρω ότι έχει παραδοθεί.  

κ. Δάγκος: Δεν έχει παραδοθεί. Μια ημερίδα που έγινε για Τοπικά Συστήματα 

Βιολογικών μπορούμε να μπούμε στο πρόγραμμα το … του Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. Γι’ αυτό 

προτιμήθηκε να γίνει η πρόταση εκεί έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί. Δεν μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν επεκτάσεις Βιολογικών όπως είναι ο δικός μας ή των πόλεων που έχουν 

Βιολογικό αλλά οι οικισμοί μπαίνουν στο πρόγραμμα.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό το πρόγραμμα άνοιξε; Θα ανοίξει; Τι γίνεται;  

κ. Δάγκος: Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το Δ’ ΚΠΣ για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε 

αίτηση.  

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο παίρνετε χρήματα για να γίνει το πάρκιν;  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
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ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση παραλαβής Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Δήμαρχος:   Δεν το αποσύρουμε, απλώς παραλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκρίνουμε τις 

παρατηρήσεις της επιτροπής και δημόσια θέλω να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ 

γιατί έγινε πραγματική δουλειά από τα μέλη της επιτροπής, αυτή είναι η αλήθεια, οι οποίοι 

λάβαν υπόψη τους τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων αλλά και των ιδιωτών και 

αποφασίσαμε να επαναϋποβληθεί η μελέτη αυτή με τις παρατηρήσεις.  

Άρα παραλαμβάνουμε, εγκρίνουμε τις παρατηρήσεις όλες, αποφασίζουμε την 

επαναϋποβολή της μελέτης.  

Και κ. Πρόεδρε και κ.κ. Συνάδελφοι, προτείνω μια άτυπη συνεδρίαση του Δ.Σ. με όλα 

τα μέλη της επιτροπής προκειμένου να ενημερώσουν ευρύτερα το Δ.Σ. Εάν και εφόσον 

υπάρξει από όλες τις πλευρές, από όλους τους δημοτικούς συμβούλους μετά την ενημέρωση 

παρατηρήσεις δικές τους.  

κ. Αγγελίδης: Απλώς θα ήθελα να επαναδιατυπώσω την πρόταση. Παραλαμβάνουμε 

τους χάρτες, το Β1 Στάδιο, δεν εγκρίνουμε τη μελέτη των μελετητών και ζητούμε οι προτάσεις 

της Επιτροπής Παρακολούθησης και Επίβλεψης της μελέτης να ενσωματωθούν στη μελέτη 

αυτή και να απαντηθούν όλες οι μελέτες και απόψεις και τα ερωτήματα που θέτει η επιτροπή.  

Πολύ σωστό είναι αυτό που είπατε, πριν έρθει θέμα στο Δ.Σ. μια άτυπη συνεδρίαση να 

γίνει για να συζητηθεί με την ησυχία μας το θέμα και εν συνεχεία το θέμα να έρθει σαν 

μοναδικό θέμα στο Δ.Σ. και να δοθεί 15 μέρες πιο μπροστά το τεχνικό κείμενο. Και θα ήθελα 

να προσθέσω και να πω, να συμπεριληφθεί και το αίτημα των κατοίκων του Μετοχίου. 

κ. Δήμαρχος:   Είναι μέσα.  

κ. Παπαβασιλείου: Και κάτι μονολεκτικό, συμπληρώνοντας όσα είπε ο κ. Αγγελίδης, 

ο χρόνος τρέχει, πιέστε σαν Δ.Α. το συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο να μην το φέρει μετά το 

Πάσχα το θέμα. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στη συγκεκριμένη περίπτωση.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνιση. Μερικές φορές 

δημιουργούνται κάποιες παρεξηγήσεις. Εμείς καλώς το εννοούμε το ¨παραλαβή¨ αλλά στην 

τεχνικό ορολογία, στα έργα, η ¨παραλαβή¨ εγκρίνονται οι φάσεις, τελειώνει το έργο και η 

παραλαβή γίνεται το τελικό … στάδιο μετά και από την έγκριση. Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση πρέπει να γίνει διευκρίνιση, δεν παραλαμβάνουμε την μελέτη, απλώς πιστοποιείται 

από εμάς ότι όντως κατά δήλωση των επιβλεπόντων, ήρθαν στα χέρια μας, υποβλήθηκε από 

τον ανάδοχο τα τεύχη της Β1 φάσης. Η λέξη ¨παραλαβή¨ στην ουσία αυτό εννοεί, ότι 

λαμβάνουμε γνώση, ότι υπεβλήθησαν πλήρη τα τεύχη και τα σχέδια της Β1 φάσης. Έγινε 

επεξεργασία αυτών από την επιτροπή και ετοιμάστηκε ένα πρακτικό το οποίο μας ήρθε, η 

παραλαβή γίνεται στο τέλος. 

2ον, και επί του πρακτικού αυτού το οποίο συνετάχθει από την ομάδα της επίβλεψης, το 

οποίο πρακτικό είναι πραγματικά ιδιαίτερο μελετημένο και προσεγμένο. Ειλικρινά εγώ δίνω 

συγχαρητήρια, έχουν δουλέψει. Αλλά και επ’ αυτού υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις και 

συζήτησα μάλιστα μαζί τους και έγιναν σε κάποιο βαθμό αποδεκτές αλλά υπάρχουν και 

κάποια άλλα πράγματα, ιδιαίτερα σοβαρά που πρέπει να συζητηθούν. Επειδή έτσι όπως θέσατε 

το θέμα θα βρεθούμε και θα το κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή 

να αναφερθώ σε λεπτομέρειες, θα τα πούμε στη συνέχεια.  

Πάντως ήθελα να επισημάνω ότι υπάρχουν και επάνω σε αυτά τα οποία είπατε 

παρατηρήσεις, πολλές από αυτές είναι απλώς θέμα διατύπωσης, κάποιες από αυτές είναι και 

θέμα ουσίας και πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις και ο καθένας 

μας μπορεί να βρει και να πει κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις πέρα από αυτές που επισήμανε 

η επιτροπή.  
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Και θα ήθελα να πω καταλήγοντας, ότι ίσως δεν θα έφτανε μόνο η παρουσίαση αυτή η 

οποία λέτε … και στη συνέχεια και ένα Δ.Σ. αποκλειστικά.  

Και να σας θυμίσω το εξής, όταν βρισκόμασταν στην Α’ φάση, εμείς είχαμε κάνει κάτι 

άλλο, είχαμε κάνει στον ΟΡΦΕΑ ανοικτή συζήτηση με όλους τους συνδημότες, καλέσαμε 

όλους τους φορείς και με όλα τα ΜΜΕ καλέσαμε όλους τους συνδημότες και μάλιστα δεν θα 

ήθελα να χαρακτηρίσω τις ενέργειες κάποιων, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα είπαν ότι 

τάχα εσπευσμένα πηγαίναμε να κλείσουμε το θέμα για να εγκρίνουμε την Α’ φάση, μολονότι 

κάναμε αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια ξανακάναμε συζήτηση.  

Και τότε που βρισκόμασταν, βρισκόμασταν στη φάση που απλώς παρουσιάζονταν τα 

δεδομένα της υπάρχουσας κατάστασης που ήταν εντελώς ασήμαντα. Τώρα που βρισκόμαστε 

σε σημαντικότερο σημείο που υπάρχουν προτάσεις, πως εκείνοι οι οποίοι φώναζαν ότι τότε 

εμείς μολονότι κάναμε δημόσια συνάντηση το πηγαίναμε να το κλείσουμε, τώρα αποδέχονται 

την πολύ πιο πιεσμένη και πολύ πιο περιορισμένη παρουσίαση;  

Θεωρώ επομένως ότι πρέπει τουλάχιστον ότι έγινε τότε να γίνει και τώρα. Που τώρα 

πρέπει να γίνει πολύ περισσότερο γιατί τώρα δεν παρουσιάζεται μόνο η υπάρχουσα 

κατάσταση, παρουσιάζονται οι προτάσεις για τη μελλοντική εξέλιξη.  

κ. Σαουλίδης: Καλυφθήκαμε εμείς, απλά θέλουμε να πούμε το εξής, επειδή η μελέτη, 

είναι μια μελέτη που έρχεται μετά από αρκετά χρόνια, και είναι μια δαπανηρή μελέτη, είναι 

μια δουλειά πολύ σημαντική και οι παρατηρήσεις είναι πράγματι πολύ σημαντικές, θα πρέπει 

όμως να ξεπεράσουμε τις παρατηρήσεις και να δούμε κάποια άλλα πράγματα και κάποιες 

άλλες παραμέτρους και όχι να εντάξουμε αυτά τα πράγματα που έχουμε μπροστά μας, να 

δούμε την προοπτική, να δούμε το σχέδιο γιατί έτσι πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα.  

Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν και να τα ξεκαθαρίσουμε 

για να μπορεί η υπηρεσία και ο Δήμος να ξέρει προς τα πού θα πάει αυτή η πόλη και με 

αφορμή αυτό θέλω να πω ότι σαν πόλη στο χωροταξικό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα, 

σαν πόλη και σαν νομός είμαστε απ’ έξω. Είναι ένα θέμα κρίσιμο, να το δούμε σε μια άλλη 

συνεδρίαση, να το οργανώσουμε και να δούμε, γιατί εμείς εδώ έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι 

ο ρόλος μας και τι αυτοδιοίκηση θέλουμε, αλλά δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση ο νομός να 

μείνει έξω από τους σχεδιασμούς που γίνονται για την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως για το 

κέντρο, την Θεσσαλονίκη και την αναφορά σ’ αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο ο οποίος είναι η 

πύλη για την Ευρώπη και ίσως είναι η μοναδική πύλη για την Ευρώπη και πρέπει να την 

αξιοποιήσουμε.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που είπε ο κ. Μωυσιάδης, ότι πρέπει να γίνει μια δημόσια 

συζήτηση, πρέπει να γίνει.  

κ. Αναστασιάδης: Μιλάτε για ¨Έγκριση – παραλαβή¨, είναι από τα πιο σημαντικά 

θέματα που έρχεται κάθε 5 χρόνια τουλάχιστον στο Δ.Σ. Το πιο φρόνιμο που έχετε να κάνετε 

για να μην μακρηγορήσουμε, είναι να το αποσύρετε. Είναι ντροπή να βάλετε ένα Δ.Σ. να 

ψηφίσει κάτι για το οποίο δεν ξέρει τίποτα. Αν γίνει παρουσίαση και μια ενημέρωση 

αναλυτική. Είναι ντροπή να το φέρετε στο Δ.Σ. για να το ψηφίσει. Τι ξέρουν οι άνθρωποι; 

Αφού δεν έγινε καμιά παρουσίαση. Το πιο φρόνιμο, παρακαλώ θερμά, να μη σας καταγγείλω, 

είναι κρίμα αυτό που κάντε. Να το αποσύρετε το θέμα. Θ α μιλήσω αργότερα αν χρειαστεί.  

κ. Δήμαρχος:   Εμείς εγκρίνουμε τις παρατηρήσεις.  

κ. Αναστασιάδης: Εγκρίνετε και παραλαμβάνετε.  

κ. Μωυσιάδης: Εν κατακλείδι να πούμε ότι στην ουσία, αποφασίζουμε απλώς να 

ξανασυζητήσουμε, άρα στην ουσία το αποσύρουμε.  

κ. Δήμαρχος:   Στην ουσία πρωτοκολλούμε τον φάκελο. 

κ. Αναστασιάδης: Στην ουσία εγκρίνετε και παραλαμβάνετε. 
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κ. Πρόεδρος: κ. Αναστασιάδη τοποθετηθήκατε. Δεν παραλαμβάνουμε, αναφέρουμε 

ότι κατατέθηκε ο φάκελος με τους χάρτες και παίρνουμε απόφαση, να λάβουμε όλες τις 

παρατηρήσεις που θα γίνουν και αποφασίζουμε να επαναϋποβληθεί η μελέτη.  

κ. Δήμαρχος:   Όχι μία αλλά δύο συνεδριάσεις θα γίνουν αν χρειαστεί, αλλά να γίνει 

μια δημόσια σίγουρα παρουσίαση λόγω της σημασίας του θέματος. Να θυμίσω ότι στην 

απόφαση μας, όταν περάσαμε την Α’ φάση είχαμε πει και είχαμε συμφωνήσει ότι όλες οι 

παρατηρήσεις από πλευράς γραφείου Δοξιάδη, όποιες γίνουν αποδεκτές να μας τις φέρουν και 

να μας πουν τους λόγους που τις αποδέχονται, όποιες δεν τις αποδέχονται, τις απορρίπτουν, να 

μας πουν για ποιους λόγους τις απορρίπτουν. Γεγονός το οποίο δεν έχει γίνει. Πράγματι τα 

χρήματα είναι πάρα πολλά. και φυσικά να αναφερθώ και στο Εθνικό Χωροταξικό και στα 

Ειδικά Πλαίσια και δράττομαι της ευκαιρίας για να σας πω ότι επισκέφτηκα και επιβεβαίωσε 

βέβαια για 2η φορά τον Γ.Γ. του ΥΠΕΧΩΔΕ, τον κ. Μπαλτά, όπου ιδίοις όμμασι … στο ειδικό 

χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό έχει συμπεριληφθεί στον Αθλητικό Τουρισμό και ο 

Μηχανοκίνητος αθλητισμός εξαιτίας του αυτοκινητοδρομίου με ιδιαίτερη αναφορά, ειδική 

αναφορά στην πόλη των Σερρών και στο αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Και νομίζω ότι είναι μια 

πολύ μεγάλη επιτυχία.  

κ. Σαμπάνης: Για να μην υπάρχει σύγχυση, το 2ο θέμα, φεύγει το ¨Έγκριση¨ και 

γίνεται ¨Παραλαβή του Β1 Σχεδίου…¨.  

κ. Αναστασιάδης: Όχι παραλαβή.  

κ. Αγγελίδης:  Δεν εγκρίνουμε.  

  

 

ΘΕΜΑ    3ο: Μετατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) σε κοινωφελή επιχείρηση του άρθρου 

254 του Ν. 3463/2006 με την επωνυμία: ¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ¨ 

(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.).  

 

κ. Πρόεδρος:  Αποσύρεται γιατί όλα τα ΔΗΠΕΘΕ στην Ελλάδα ζητούνε να 

εξαιρεθούν από τον νόμο για την μετατροπή τους σε Κοινωφελή Επιχείρηση. Εμείς έχουμε 

ετοιμότητα με την μελέτη, έχουμε προθεσμία μέχρι 31/12/2009, δεν ξέρουμε τι εξέλιξη θα έχει 

αυτή η προσπάθεια, βλέπουμε και με την ετοιμότητα που έχουμε όποτε θέλουμε το φέρνουμε 

το θέμα. 

κ. Αγγελίδης: Για τη ΔΕΠΚΑ γιατί δεν φέρατε; 

κ. Πρόεδρος:  Οι νέες Δ.Ε. που πήραμε απόφαση στις 31/10 έχουν πάρει την έγκριση 

τους, αλλά πρέπει να περάσουν ΦΕΚ, να δημοσιευτούν στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

μετά να έρθουν όπως έχουμε σήμερα δυο επιχειρήσεις για την στελέχωση των δύο 

επιχειρήσεων της ΔΕΕΚ και των Παιδικών Σταθμών. Δεν έρχονται όλες μαζί. Η δημοσίευση 

γίνεται μία μία.  

Η ΔΕΠΚΑ, έχουμε πάρει απόφαση για τη λύση της και αυτήν περιμένουμε τώρα από 

τον επίτροπο να υπογράψει το ένταλμα την Τετάρτη των 400.000 για τις οφειλές και 

συνεχίζουμε. Δεν θα μπορούσε να γίνει νωρίτερα γιατί δεν μπορούσε να γίνει αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού μέσα στο 2008, το έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό του 2009, πάει το 

ένταλμα για να υπογραφεί στον επίτροπο και στη συνέχεια είμαστε στη διαδικασία να 

ολοκληρωθεί.  

 

- Αποσύρεται.  

 

14 



 

ΘΕΜΑ    4ο: Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, προς τον σκοπό προσαρμογής του 

στις διατάξεις του Ν. 3731/2008 ¨Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το άρθρο 14 του ΟΕΥ, είναι υποχρέωση μας σύμφωνα με τον νόμο 

3731/2008. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    5ο: - Έγκριση μεταφοράς εργαζομένου στην ΚΑΔΕ και νυν Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

στο Δήμο Σερρών και σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

 - Έγκριση μεταφοράς εργαζομένων της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχειρήσεως του Δήμου Σερρών με την επωνυμία ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών¨ (πρώην ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Σερρών με 

την επωνυμία ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών¨ και 

σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου στο ανωτέρω Ν.Π. αντίστοιχης ή παρεμφερούς 

ειδικότητος.  

 

κ. Πρόεδρος: Για το α), είναι κάτι που το έχουν συζητήσει όσοι θέλουν να κάνουν 

μετάταξη. Είναι ο Μανάφης Βασίλης από την ΚΑΔΕ, υπάρχει στον προϋπολογισμό, έχει 

συμπεριληφθεί η σχετική δαπάνη, δικαιούνται να κάνει την μετάταξη του. 

κ. Ζαπάρας: Για το β. Να σας αναφέρω λίγο σχετικά με την μετατροπή της ΔΕΠΣ σε 

Κοινωφελή Επιχείρηση. Υπάρχει το ζήτημα με το προσωπικό. Υπάρχουν κάποιοι εκ των 

οποίων θεωρούνται πλεονάζοντες στην ΚΕΠΣ και αποφασίσαμε την μεταφορά τους στο Ν.Π. 

ΚΠΑ. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι εκ του συνόλου 17 εξ αυτών θεωρείται πλεονάζων 

προσωπικό και χαρακτηριστικά με ειδικότητες Π.Ε. Νηπιαγωγών 5 άτομα, Τ.Ε. 

Βρεφονηπιοκόμων 2 άτομα, Δ.Ε. Διοικητικών Υπαλλήλων 3 άτομα, Δ.Ε. οδηγών 2 άτομα, 

Υ.Ε. Καθαρίστριες 4 άτομα, Π.Ε. Παιδίατρος 1 άτομο, θα μεταφερθούν στο ΚΠΑ. Σύνολο 17.  

Ειδική αναφορά θα πρέπει να κάνουμε για μία υπάλληλο, συγκεκριμένα την κ. … 

Γεωργία Π.Ε. Νηπιαγωγός, η οποία είναι πλεονάζων αλλά δεν  μεταφέρεται ούτε στον δήμο 

ούτε στο ΚΠΑ αφού εκδήλωσε η ίδια την επιθυμία της να μεταφερθεί στην Περιφέρεια 

Ηπείρου.  

Από εκεί και πέρα θα πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα τη δημιουργία 17 

προσωποπαγών θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΠΑ. Όσο για το υπόλοιπο 

προσωπικό το οποίο παραμένει στην Κοινωφελή Επιχείρηση είναι σε σύνολο 10 ατόμων, 

συγκεκριμένα Π.Ε. Νηπιαγωγών 4 άτομα, Δ.Ε. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου 1 άτομο, Υ.Ε. 

Καθαρίστριες 4 άτομα, Δ.Ε. Οδηγοί 1 άτομο.  

Είναι ορισμένου χρόνου … τα προγράμματα και όπως έχουν πει οι μελετητές τα 17 

άτομα που μεταφέρονται είναι όσοι είχαν τις προϋποθέσεις του Νόμου …/2005.  

κ. Πρόεδρος: Αυτό το είχαμε πει και σ’ αυτό συμφωνούν άπαντες σ’ αυτό το Δ.Σ. 

κ. Μωυσιάδης: Από αυτούς τους 10, με ορισμένου χρόνου οι λήξεις πότε είναι;  

κ. Ζαπάρας: Δεν λήγουν όλα τα προγράμματα μαζί. Μου φαίνεται ότι κάποια πάνε το 

2011. 
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κ. Μωυσιάδης: Έχουμε κάποιους που λήγουν φέτος. Είναι κάποιοι που δεν θα λήξουν 

φέτος; Και πόσοι είναι και τι σχέση έχουν;  

κ. Ζαπάρας: Δεν ξέρω ακριβώς, πρέπει να το δω.  

κ. Μωυσιάδης: Να δούμε γιατί με αυτούς τι θα κάνουμε; Γιατί αν μείνουν 2 άτομα δεν 

μπορούμε να λειτουργήσουμε, θα λειτουργήσουμε και παραπέρα ή θα πρέπει να ψάξουμε, πχ. 

αν είναι προ συντάξεως μπορούμε να το τακτοποιήσουμε και αλλιώς, τους απολύουμε από εκεί 

και τους βάζουμε αλλού.  

κ. Μπιτζίδου:  Εδώ σε κάποιο σημείο λέει ¨… προσωρινών προσωποπαγών θέσεων¨. 

Γιατί προσωρινών; Αυτό τι σημαίνει; 

κ. Πρόεδρος: Όπου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, δημιουργούνται οι 

προσωποπαγείς.  

Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων: Πρώτα απ’ όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε το 

Δ.Σ. που υλοποιεί την προσπάθεια που κάνουμε τόσο καιρό για την αποκατάσταση των 

παιδιών, με ασφάλεια πλέον στις εργασιακές τους σχέσεις. Είμαστε διπλά ευτυχισμένοι γιατί 

και τα παιδιά τακτοποιούνται όπως πρέπει και μπαίνουν σε μια διαδικασία πλέον πάρα πολύ 

καλή γι’ αυτούς. Από εκεί και πέρα εύχομαι η συνεργασία με το Δ.Σ. να είναι πάντα σ’ αυτό το 

επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πολύ.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός διοικητικού συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχειρήσεως 

Επαγγελματικής Κατάρτισης και διάθεση πιστώσεως ύψους 16.305,94 

€.  

 

κ. Πρόεδρος:  Το 16.305,94 είναι το υπόλοιπο για το αρχικό κεφάλαιο στις 75.000. Το 

νέο συμβούλιο είναι 7μελές και απαρτίζεται από 3 αιρετούς εκ των οποίων ένας από την 

μειοψηφία, έναν εκπρόσωπο κοινωνικού φορέα και 3 δημότες.  

Προτείνονται από την πλειοψηφία ο κ. Ιωαννίδης Σπύρος και η κ. Βέρρου Σουλτάνα, 

αναπληρούμενοι από εμένα και την κ. Ευαγγελίδου, εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα του 

Εργατικού Κέντρου ο κ. Στεργίου αναπληρούμενος από τον κ. Πολυχρόνη Λάμπρο, δημότες 

Χαλκιάς Λεωνίδας αναπληρούμενος από τον κ. … Αναστάσιο, Κανελλίδου Ανατολή 

αναπληρούμενη από Αρβανιτίδου Θεοπούλα και Βογιατζή Παναγιώτα αναπληρούμενη από 

την κ. Χατζητόλιου Ευαγγελία.  

Θα ήθελα ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος από την μειοψηφία. Ο κ. Σίγκας 

αναπληρούμενος από τον κ. Νυκτοπάτη.  

Πρόεδρος ο κ. Ιωαννίδης και Αντιπρόεδρος η κ. Βέρρου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    7ο: Διάθεση πιστώσεως προς αύξηση αρχικού κεφαλαίου και ορισμό 

Διοικητικού Συμβουλίου: ¨Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Παιδικών 

Σταθμών Δήμου Σερρών¨.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Η αύξηση είναι κατά 13.000 € για το αρχικό κεφάλαιο. Το Δ.Σ. είναι 

9μελές. Απαρτίζεται από 4 αιρετούς εκ των οποίων ένας από την μειοψηφία, ένας εκπρόσωπος 

κοινωνικού φορέα και τέσσερις δημότες. 
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Από την πλειοψηφία ο κ. Ζαπάρας από τον κ. Πεχλιβανίδη, η κ. Βέρρου Σουλτάνα 

αναπληρούμενη από την κ. Ευαγγελίδου, ο κ. Ικιούζης από τον κ. Κουλουφάκο, από το 

εργατικό κέντρο μας έστειλαν πάλι τον κ. Νίκο Στεργίου αναπληρούμενο από τον κ. 

Γιαννακίδη Φλώρο, δημότες Καδή Μαρία αναπληρούμενη από την κ. Βογιατζή Παναγιώτα, 

Νέδος Απόστολος αναπληρούμενος από τον κ. Τσιμπίρη Αλκιβιάδη, Ελευθεριάδου … 

αναπληρούμενη από την κ. Αγγελίδου Δέσποινα, η κ. Ταβλαρίδου Κατερίνα αναπληρούμενη 

από την κ. Καρυπίδου Παναγιώτα.  

Θέλουμε έναν από την μειοψηφία με τον αναπληρωτή του. Ο κ. Παπαδόπουλος και ο 

κ. Γαλάνης.  

Πρόεδρος είναι ο κ. Ζαπάρας και Αντιπρόεδρος η κ. Βέρρου. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    8ο: Διάθεση πιστώσεως στη Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ., ποσού 49.313,00 €, ως 

κεφάλαιο. 

 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό είναι από τις 250.000 που σύμφωνα με τη μελέτη πρέπει να πάει 

στις 400.000 στο αρχικό κεφάλαιο.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    9ο: Απόδοση υπολοίπων προς το πρόγραμμα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ 

(Δ.Ε.Ε.Κ. και Κ.Α.Π.Η.).  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι 8.790, είναι συμμετοχή της συμμετοχής του Δήμου για την 

υλοποίηση, για να πληρωθεί το προσωπικό.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    10ο: Διαπίστωση λήξεως προγράμματος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ (άρθρο 27 

Ν. 3613/2007). 

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ πρέπει κατά την εισήγηση της υπηρεσίας, το πρόγραμμα να 

σταμάτησε στις 31/8/2008 γιατί τότε έληγε και η προγραμματική μας σύμβαση, θα πάρουμε 

μια λήψη μιας απλής διαπιστωτικής πράξεως όπως αναφέρεται και στην εισήγηση της 

υπηρεσίας.  

κα Ιλανίδου: Το πρόγραμμα έληγε 31/8, κάθε φορά που έληγε το πρόγραμμα πάντα με 

καθυστέρηση ερχόταν η προγραμματική και αυτή τη φορά στις 28/8, δυο μέρες πριν λήξει το 

πρόγραμμα, ήρθε από το ΥΠΕΣ μια εγκύκλιος που λέει: ¨Συνεχίζονται τα προγράμματα 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ κοινωνικής μέριμνας κ.λπ.¨. Δεν έλεγε πουθενά αν είναι από το ΠΕΠ, 

αν είναι κοινοτικό ή αν είναι Ευρωπαϊκό. Ενώ όλα τα προγράμματα στηριζόμενα σ’ αυτή την 

απόφαση θα μπορούσαν να λειτουργούν, η ΔΕΕΚ ήθελα οπωσδήποτε να … πιλοτικό.  

Μετά από επανειλημμένα τηλεφωνήματα που έκανε στο Υπουργείο, τόσο στην κ. … 

στο ΥΠΕΣ όσο και στον κ. … τον σύμβουλο του κ. …, έλεγε να … αυτά που ζητάτε. Εμείς 

ζητούσαμε οπωσδήποτε να γραφτεί μια εγκύκλιος που να λέει ¨πιλοτικό¨ και οι άνθρωποι 

γελούσαν. 72 δήμοι στην Ελλάδα λειτουργούν το πρόγραμμα και κανένας δεν τους πήρε 

τηλέφωνο. Είμαστε ο μοναδικός Δήμος που θέλει να γράψει ¨πιλοτικό¨. Πήγα στην Περιφέρεια 

και παρακάλεσα στην κ. Δήμου να μου πει τι συμβαίνει, αν πράγματι πρέπει να περιμένουμε 

την  Εγκύκλιο. Γελούσε  και η κα Δήμου.  Είπε ότι  όταν λέμε ότι συνεχίζονται τα «ΒΟΗΘΕΙΑ 
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ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, συνεχίζονται. Γιατί συνεχίζεται το ΠΕΠ; Γράφει πουθενά ότι συνεχίζονται τα 

ΠΕΠ; Και όμως εμείς επιμέναμε να μας έρθει μια εγκύκλιος ξεχωριστή για τον δήμο Σερρών 

γιατί είμαστε ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που δεν στηριζόμαστε σ’ αυτή την απόφαση. 

Θέλουμε οπωσδήποτε να γράφει ¨πιλοτικό¨. 

Παρόλα αυτά πέρασε ο καιρός, πέρασαν οι μήνες, ήρθε η 7/10/2008 και έχουμε την 

απόφαση της ΚΕΔΚΕ που λέει ¨δεχόμαστε τη συνέχιση του προγράμματος μέχρι 31/12/2008 

για το πιλοτικό¨. Εμείς όμως λέμε ¨αυτή είναι απόφαση της ΚΕΔΚΕ, δεν είναι του 

Υπουργείου, εμείς θέλουμε του Υπουργείου¨. Δυο φορές το φέραμε το θέμα και εσείς λέτε ότι 

θα έρθει εγκύκλιος, το πιλοτικό, δεν γράφει τη λέξη ¨πιλοτικό¨.  

Ο κ. Δήμαρχος συναντήθηκε με τους αρχηγούς των συνδυασμών, είπατε ότι ναι θα το 

συνεχίσουμε, οι εργασιακοί παράγοντες ήθελαν μια εγκύκλιο που να λέει τη λέξη ¨πιλοτικό¨ 

οπωσδήποτε, επανειλημμένως πήρα τηλέφωνο, έχω της ημερομηνίες και τις ώρες που 

μιλούσα, και το Υπουργείο γελούσε μαζί μου. Μου λέει η κ. Δήμου από την Περιφέρεια να 

κάνουμε ένα έγγραφο και αυτοί θα απαντήσουν ότι εννοείται για το πιλοτικό. Σας το είπα και 

στη ΔΕΠΚΑ, πήρατε από εκεί τηλέφωνο …, δεν ξέρω τι έγινε, σας είπα κάντε έγγραφο στην 

Περιφέρεια και η κ. Δήμου θα σας πει ότι εννοείται για το πιλοτικό. Και πάλι έγγραφο δεν 

κάνατε.  

Πήγε ο κ. Μαλαματάκης στην Αθήνα, θα πήγαινε στο ΥΠΕΣ για χρήματα, και τον 

παρακάλεσα να πάει να δει τι γίνεται. Πήγε μίλησε με την υπεύθυνη του προγράμματος 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και του είπε ¨μα γιατί σταματάτε. Τα χρήματα θα σας έρθουν. Πάντα 

οι αποφάσεις και οι προγραμματικές έρχονται καθυστερημένα. Συνεχίστε το πρόγραμμα¨. 72 

δήμοι είναι, οι 72 συνεχίζουν. Ήρθε ο κ. Μαλαματάκης, σας το είπαμε, σας το είπα κ. Δήμαρχε 

στη ΔΕΠΚΑ, σας το είπε ο κ. Μαλαματάκης, κάντε ένα έγγραφο. Έγγραφο δεν γινόταν, και 

εσείς οπωσδήποτε θέλατε να γραφεί ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ πιλοτικό¨.  

Και βάζουν τα παιδιά δικηγόρο, έρχεται ο δικηγόρος ο κ. Οδυσσέας Μαραγκάκης, 

επανειλημμένως και επιμένετε στη λέξη ¨πιλοτικό¨. Ένα έγγραφο θα έρθει, ειδική εγκύκλιος 

για τον δήμο Σερρών. 1.100 προγράμματα εξυπηρετούνται σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος 

Σερρών όμως είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Έλεγαν ότι είναι παράνομη, έτσι έλεγαν οι 

παράγοντες και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, ότι είμαστε οι παράνομοι αν χωρίς νόμος έρθει η 

απόφαση που λέει ¨πιλοτικό¨ στηριχτούμε στην απόφαση που μας ήρθε από το ΥΠΕΣ.  

Παρόλα αυτά, εμείς οι παράνομοι, εμείς οι νομικού που ήμασταν και πάρα πολύ 

σωστοί, ερχόμαστε σήμερα να πάρουμε μια απλή διαπιστωτική πράξη, είναι πάρα πολύ απλό 

πράγμα να βγαίνουν τα παιδιά στην ανεργία, επειδή είμαστε οι νόμιμοι και περιμέναμε να 

πουν όλα αυτά τα νόμιμα οι προγραμματικές στο πιλοτικό τους πρόγραμμα, στηριζόμαστε σε 

ένα ΦΕΚ που έβγαλε τώρα το Υπουργείο και το ΦΕΚ αυτό λέει ότι συνεχίζεται το πρόγραμμα, 

φυσικά σε όποιους δήμους, λέει εδώ ότι ¨η προθεσμία του προγράμματος παρατείνεται από 

την ημέρα που είχε λήξει 31/8/2008 μέχρι 30/4/2009, με το ίδιο προσωπικό¨, λέει όμως, ¨με 

την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω πρόγραμμα εξακολούθησε να υλοποιείται¨. Κι εμείς με μια 

χαρά λέμε εδώ ότι δεν το υλοποιούσαμε γιατί είμαστε οι νόμιμοι, άσχετα αν τα 1.100 

προγράμματα που υλοποιούνταν σε 72 δήμους, γιατί αυτοί δεν είναι παράνομοι αλλά 

κερδισμένοι. Εμείς οι νόμιμοι στηριζόμαστε τώρα στο ότι το πρόγραμμα δεν υλοποιούνταν, 

οπότε πάρτε την κάρτα ανεργίας σας και πάτε στο καλό. Εμείς ευχαρίστως θα το δεχόμασταν 

αν το κάνατε από την αρχή.  

Νομίζω κ. Δήμαρχε, ότι πρέπει να δείξουμε ευαισθησία στα δύσκολα χρόνια που 

ζούμε, τα χρήματα θα έρθουν, είναι ήδη εγκεκριμένα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε καμία μα 

καμία περίπτωση, να μην είμαστε η εξαίρεση της Ελλάδος. Να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, 

να συνεχίσουμε την υλοποίηση του. Μη δώσετε όλα τα λεφτά που θα έρθουν στα παιδιά, 

δώστε αυτά που θα δουλέψουν από δω και πέρα, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να γίνει σύμβαση.  

Έχουμε να πούμε και αρκετά άλλα, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.  
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κ. Σαουλίδης: Δεν θα πω περισσότερα από αυτά που είπε η κ. Ιλανίδου, το πρόβλημα 

δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, είναι και οι πολίτες που εξυπηρετούνται. Και θα πρέπει να 

καταλάβουμε ότι αυτά τα προγράμματα η Πολιτεία και η Κοινότητα τα έχουν ξεκινήσει για να 

μπορέσει να υπάρξει μια καλύτερη σχέση των φορέων της Αυτοδιοίκησης και παλιότερα 

συνέβαιναν τέτοιες περιπτώσεις, υπήρχαν κενά και πάντα έτσι γινόταν τα προγράμματα, 

πολλές φορές, ξέρετε πολύ καλά κ. Δήμαρχε, τα χρήματα δίνονταν κάπου αλλού και μετά 

ψάχναμε να βρούμε χρήματα. 

Εδώ είχαμε κουβεντιάσει και είχαμε συμφωνήσει ότι συνεχίζεται και βλέπουμε ότι 

κακώς. Επειδή θεωρούμε ότι ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν δίπλα στους συμπολίτες μας 

που είχαν ανάγκη. Εμείς δεν λέμε μόνο να το συνεχίσουμε, λέμε να το διευρύνουμε το 

πρόγραμμα, να δοθούν μεγαλύτεροι πόροι και να διευρυνθεί το πρόγραμμα. Αν έχουμε ένα 

πρόγραμμα και το προχωρούμε και δείχνουμε αξιοπιστία και καλά αποτελέσματα, μπορούμε 

να ζητήσουμε και να πάρουμε και άλλα προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν ακόμη 

περισσότερο. Αυτά τα πράγματα, είπαμε και άλλες φορές, δεν μας τα χαρίζει κανείς, είσαι σε 

ετοιμότητα, είσαι οργανωμένος, διεκδικείς και παίρνεις, αλλιώς κανένας δεν πρόκειται να σου 

πει ότι είσαι καλός.  

Εμείς επιμένουμε, που έτσι όπως το είπε η κ. Ιλανίδου να υλοποιηθεί, να συνεχιστεί 

έστω από εδώ και πέρα και να διεκδικήσουμε και μεγαλύτερα προγράμματα γιατί τα επόμενα 

χρόνια θα είναι πιο δύσκολα και οι ομάδες αυτές, οι περιθωριοποιημένες, και οι συμπολίτες 

μας οι οποίοι θα έχουν περισσότερα προβλήματα, μεγαλύτερη ανάγκη. Σαφώς και πρέπει να 

πάμε και σε άλλα πράγματα που θα τα κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά. Δεν θέλω τώρα να σας 

κουράσω περισσότερο.  

Πάντως, θεωρώ ότι δεν πρέπει να λήξει αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να συνεχιστεί και 

μερικές φορές ας έχουμε και μικρό κόστος, γιατί μέσα σε όλα τα άλλα που μπορούμε και 

καλύπτουμε, δεν είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν πραγματικά δίπλα στους 

συμπολίτες μας που είχαν ανάγκη και ήθελαν την φροντίδα μας, με μεγάλη ευκολία το 

σταματήσαμε.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, θυμάστε ότι αυτό το θέμα το έχουμε θίξει πάμπολλες 

φορές και η κ. Ιλανίδου και εγώ, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι συμπαραστάθηκαν 

στην συνέχιση του προγράμματος. Λογικό είναι να προσπαθήσετε τώρα, έστω και την ύστατη 

φορά, να προσπαθήσετε να διατηρήσετε το πρόγραμμα αυτό, εφόσον τα λεφτά έχουν εγκριθεί 

και θα έρθουν.  

Εγώ προτείνω στο διαταύτα, αποσύρετε την ερώτηση εδώ και τώρα και άτυπα, ότι 

διαδικασίες νομίζουμε ότι μπορούμε να πράξουμε να συνεχίσει το πρόγραμμα αυτό. Εφόσον 

και θα ήθελα να δεσμευτείτε τώρα στο Δ.Σ., να μην το αφήσουμε να παραπαίει και όχι θα 

δούμε, αν θα γίνει και τι θα γίνει, εάν θέλει ο κ. Ιωαννίδης να επιβεβαιώσει την έγκριση αυτού 

του προγράμματος με οποιονδήποτε τίτλο πιλοτικό ή όχι, να το κάνει αύριο. Αλλά εκείνο το 

οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε τώρα όλοι μαζί, είναι αν θέλουμε να συνεχιστεί το 

πρόγραμμα. Να αποσύρετε το θέμα αυτό, δεν υφίσταται εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση, να 

συνεχιστεί και θα βρούμε τον τρόπο για να μπορέσουμε να το πράξουμε. Και σαν υπηρεσία 

αλλά και σαν Δήμος.  

Εγώ αυτή την πρόταση θέλω να κάνω και θα ήθελα να λάβετε όλοι θέση αυτή τη 

στιγμή, για να μη μιλάμε στον αέρα, γιατί φαίνεται ότι μέχρι τώρα στον αέρα μιλάμε.  

κ. Ιωαννίδης: Ο κ. Ιωαννίδης δεν είναι αυτός που κάνει το πρόγραμμα και το 

συνεχίζει, ο κ. Ιωαννίδης είναι Πρόεδρος της ΔΕΕΚ που είναι ο φορέας υλοποίησης.  

κα Μπιτζίδου: κ. Ιωαννίδη εσείς όμως μπορείτε να κάνετε … 

κα Βέρρου: Εγώ θα ήθελα να πω την προσωπική μου γνώμη, επειδή έζησα αυτά τα 

πράγματα, δεν ξέρω πως έγινε, η προσωπική μου άποψη είναι να προσπαθήσουμε να το 

υλοποιήσουμε.  
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κ. Δήμαρχος: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να συνεχιστεί ένα 

πρόγραμμα αυτού του χαρακτήρα και ιδίως οι συμπολίτες μας που εξυπηρετούνται από αυτό. 

Πρακτικά μπορούμε να βρούμε τον τρόπο; Δεν υπάρχει κανένας που δεν θέλει, είναι όμως 

δυνατόν;  

Τώρα αυτό που λέτε ότι το πρόγραμμα έχει λήξει 31/8 και δεν υπήρχε έγκριση για την 

συνέχιση, για το δικό μας πρόγραμμα να θυμίσω ότι ξεκίνησε επί των ημερών μου πιλοτικά 

για όλη την χώρα. Είναι έτσι ή δεν είναι; Άρα έχω κάθε λόγο εγώ, να θέλω με κάθε κόστος, 

πάση θυσία να το συνεχίσω. Από εκεί και πέρα όμως, όταν προσκρούουμε στους νόμους, στις 

διατάξεις όπου δεν αναφέρεται, να μην υπάρχει σύγχυση, άλλο το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ το 

οποίο ξέρουμε όλοι και το οποίο συνεχίζεται και τρέχει και άλλο αυτό το οποίο είχαμε βάσει 

προγραμματικής και φορέας υλοποίησης ήταν η ΔΕΕΚ και συνεχιζόταν και συνεχίζεται. Έχω 

την διαβεβαίωση ότι μετά τον Απρίλη θα επαναπροκηρυχτούν αυτά τα προγράμματα, μακάρι, 

αν θέλετε εσείς μία, εγώ θέλω δέκα, και αν θέλω εγώ δέκα, υπάρχουν άνθρωποι εδώ που θα 

θέλαν 100, αλλά να μπορέσει να βρεθεί τρόπος να συνεχιστεί.  

Ετεροχρονισμένη προγραμματική σύμβαση, το ερώτημα, ο νόμος επιτρέπει να 

υπογράψουμε;  

κ. Μωυσιάδης: Θα έλεγα ότι καλό θα ήταν να βρεθούμε αύριο και να κουβεντιάσουμε 

τι μπορεί να γίνει.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία αντίρρηση. Απεναντίας … 

κ. Αγγελίδης: Να το αποσύρετε. 

κ. Δήμαρχος: Αύριο το πρωί όμως, γιατί όταν είχαμε κάνει μια συνάντηση παρουσία 

του Γενικού Διευθυντή ο οποίος είχε τελείως διαφορετική άποψη.  

κ. Μωυσιάδης: Είχε διαφορετική άποψη και διαψεύστηκε. Χίλιες φορές να 

χρεωνόμασταν και να το συνεχίζαμε.  

κ. Σαουλίδης: Δεν είναι θέμα διακοπής, η ουσία είναι να βοηθήσουμε όλοι μαζί.  

κ. Αγγελίδης: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πετυχημένο πρόγραμμα, το γνωρίζουμε 

όλοι και το θέλουνε όλοι οι συμπολίτες μας. αυτό που είπατε κ. Δήμαρχε για το αν μπορεί να 

γίνει πρακτικά, ας ρωτήσουμε τις εγκυκλίους κ.λπ.  

κ. Δήμαρχος: Τον νόμο. 

κ. Αγγελίδης: Και τον νόμο. Τι θέλω να πω; 2 άτομα απασχολούνται, μπορεί να το 

αναλάβει και ο ίδιος ο Δήμος το πρόγραμμα αυτό και να το συνεχίσει.  

κ. Δήμαρχος: Τα ίδια άτομα δεν μπορούμε.  

κ. Αγγελίδης: Πως δεν μπορούμε; Τρόποι θα βρεθούν. Θα πάρουμε και … 

συμβούλους, θα τους συμβουλευτούμε και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τρόπος. Είναι δυνατόν να 

μην υπάρχει τρόπος; 

Εκπρόσωπος Εργαζομένων: Σήμερα μάθαμε ότι τίθεται ένα τέτοιο θέμα, έχουμε 

μείνει έκπληκτοι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι 72 πιλοτικά λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Θα 

αποτελέσουμε πανελλαδική εξαίρεση εάν θα σταματήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Με μεγάλη 

μου χαρά βλέπω ότι οι περισσότεροι από το Σώμα συμφωνούν στο να αποφευχθεί αυτή η 

πρόταση. Θέλω να υπενθυμίσω μόνο ένα που για μας ήταν πολύ σημαντικό. 

Τον Νοέμβριο του 2008 κάναμε μια 3ωρη στάση εργασίας και μεταξύ άλλων 

επισκεφτήκαμε τον κ. Βλάχο και του δώσαμε ένα υπόμνημα και μέσα σ’ αυτό συζητήσαμε και 

για το πιλοτικό ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ. Ο κ. Βλάχος τότε δεσμεύτηκε και μας είπε ότι δεν 

υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τη συνέχιση του πιλοτικού και ότι είχαν έρθει τα 

λεφτά, απλά τότε έψαχναν να βρουν κάποιον κωδικό. Θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ λοιπόν, 

να το ξανασκεφτείτε αυτό το πράγμα, είναι κρίμα να πετάξετε 2 συναδέλφους στο δρόμο. 

Αυτοί οι άνθρωποι κ. Δήμαρχε, το ξέρετε πολύ καλά, δίνουν την ψυχή τους κάθε μέρα και οι 

εξυπηρετούμενοι τους χρειάζονται όσο κανέναν άλλον.  
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κ. Ιωαννίδης: Εδώ έχουν τεθεί κάποια θέματα τα οποία πολύ ευχαρίστως να τα 

αναλύσω. 1ον δεν ξέρω ο κ. Αγγελίδης αν μιλάει για τους δικούς του νομικούς συμβούλους, 

εγώ σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να παρανομήσω.  

κ. Αγγελίδης: Τους νομικούς συμβούλους του Δήμου, όχι εσάς.  

κ. Ιωαννίδης: Τέλος πάντων, ή να προτρέψω εγώ σαν δημοτικός σύμβουλος το νομικό 

σύμβουλο του Δήμου να παρανομήσει και δεν πιστεύω αυτή η εισήγηση … 

κ. Αγγελίδης: Δεν είπα αυτό το πράγμα, μην τα διαστρεβλώνουμε, είπα να 

συμβουλευτούμε τους νομικούς συμβούλους. Ντροπή σας.  

κ. Ιωαννίδης: Ντροπή δική σας μ’ αυτά που λέτε.  

κ. Αγγελίδης:  Ντροπή γιατί διαστρεβλώνετε μόνιμα αυτά που λέμε.  

κ. Ιωαννίδης: Να μάθετε να ακούτε εν πάση περιπτώσει.  

κ. Αγγελίδης: Εσείς να μάθετε να συμπεριφέρεστε. Ήταν ξεκάθαρο αυτό που είπα, να 

συμβουλευτούμε τους νομικούς μας, εσείς δεν έχετε καμιά δουλειά.  

κ. Ιωαννίδης: Επαναλαμβάνω και λέω ότι έχουμε τους νομικούς συμβούλους του 

Δήμου, δεν μπορώ εγώ ως δημοτικός σύμβουλος να παροτρύνω την Ν.Υ. του Δήμου να 

παρανομήσει.  

κ. Αγγελίδης: Άντε πάλι, να συμβουλευτούμε είπα, όχι να παροτρύνουμε.  

κ. Ιωαννίδης: Διαβάστε την εισήγηση για να καταλάβετε τι λέω. Η εισήγηση του κ. 

Υψηλάντη … 

Ούτε δικαστήριο είναι εδώ, ούτε αγορεύσεις κάνουμε, απλά όταν έρχονται κάποιοι 

εδώ, οφείλουν αν μη τι άλλο να πάρουν την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Την οποία 

εισήγηση ο Γενικός Διευθυντής για να την βγάλει συμβουλεύεται … 

κ. Αγγελίδης: Εγώ δεν συνεχίζω έτσι. Σε καμιά περίπτωση δεν το δεχόμαστε, σας 

παρακαλώ πολύ να επαναφέρετε στην τάξη όταν διαστρεβλώνονται αυτά που λέμε. Έχετε 

μεγάλη ευθύνη κ. Πρόεδρε γι’ αυτό που συμβαίνει τώρα. Παρότι έχουμε δώσει επανειλημμένα 

εξηγήσεις, συνεχίζει να διαστρεβλώνει κι εσείς δεν κάνετε τίποτα. Κ. Πρόεδρε είστε φάουλ. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ τέτοιες εκφράσεις δεν δέχομαι στο Δ.Σ.  

κ. Ιωαννίδης: Κάποιοι επιτέλους πρέπει να ακούν και μια διαφορετική άποψη από 

αυτή που έχουν στο μυαλό τους και να ακούν … 

κ. Πρόεδρος: κ. Αγγελίδη αυτή η συμπεριφορά δεν σας τιμά.  

κ. Ιωαννίδης: Δυστυχώς θλίβομαι γιατί είμαι μόνο 2 χρόνια δημοτικός σύμβουλος και 

εσείς είστε δεν ξέρω πόσα.  

κ. Αγγελίδης: Την θλίψη την ανταποδίδουμε.  

κ. Ιωαννίδης: Μάθετε να ακούτε μια διαφορετική άποψη. 

κ. Αγγελίδης: Συνεχίζει να προκαλεί. Αυθαδιάζει και δεν τον επαναφέρετε στην τάξη.  

κ. Ιωαννίδης: Ειλικρινά ντρέπομαι για τον κ. Αγγελίδη και επαναλαμβάνω και θα πω 

αυτό που θέλω εγώ να πω και όχι αυτό που θέλουν κάποιοι να ακούσουν. Είναι απλό το θέμα.  

Ο κ. Υψηλάντης για να συντάξει την συγκεκριμένη εισήγηση, συμβουλεύτηκε 

φαντάζομαι την Ν.Υ., το αυτονόητο δηλαδή.  

Όσον αφορά αυτό που είπε η κ. Ιλανίδου για το ότι έκανε ερώτημα στο Υπουργείο και 

είπαν ότι αφορά το συγκεκριμένα ή άλλο πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν διάφορα είδη 

προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, πραγματικά το πρόβλημα ήταν σε συγκεκριμένο 

κωδικό που δεν άνοιξε. Δηλαδή πολύ ευχαρίστως ο Δήμος να υλοποιούσε από μόνος του το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, εάν και εφόσον όμως και συγκεκριμένη προϋπόθεση ήταν, να 

ανοίξει ο συγκεκριμένος κωδικός.  

Ο κωδικός που είχε ανοίξει αυτό το διάστημα ήταν για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ που 

υλοποιούσε η ΔΕΠΚΑ και όχι το πιλοτικό που υλοποιούσε η Κοινωνική Μέριμνα διαμέσου 

της ΔΕΕΚ.  

 

21 



Είναι γνωστό, το έχει πει και ο Δήμαρχος ότι η Δ.Α. κανένα σκοπό δεν είχε, ούτε 

περνούσε από το μυαλό της να σταματήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εγώ όμως θέλω ένα 

απλό ερώτημα που συζητήθηκε μεταξύ των επικεφαλής των συνδυασμών. Είπαμε να το 

συνεχίσουμε με κάποιες προϋποθέσεις αν γινόταν. Ο ίδιος ο Γενικός διευθυντής είπε ότι δεν 

γίνεται και μας εξήγησε τους συγκεκριμένους λόγους, και ερωτώ, εάν έπαιρνε το Δ.Σ. 

παρανόμως την απόφαση, γιατί παρανόμως θα έπαιρνε οποιαδήποτε τέτοια απόφαση, και 

κάποιος από το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, του πιλοτικού προγράμματος, πάθαινε 

κάτι, ποιος θα αναλάμβανε την ευθύνη; Εγώ ερωτήματα θέτω.  

κ. Παπαβασιλείου: Η ασφάλεια που τον καλύπτει.  

κ. Ιωαννίδης: Δεν έχει ασφάλεια. Είναι συνυπεύθυνος ο Δήμος. Επίσης θέλω να πω 

ότι η ΔΕΕΚ, τις συμβάσεις δεν τις κάνει ο Ιωαννίδης, η ΔΕΕΚ είναι ο φορέας υλοποίησης, ο 

οποίος υπογράφει την προγραμματική σύμβαση κάθε φορά που έρχεται εγκεκριμένη από το 

Υπουργείο ούτως ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα μέσω της Κοινωνικής Μέριμνας.  

Βέβαια εδώ ακούστηκαν και κάποιες ανακρίβειες, ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

είναι χρηματοδοτούμενο μόνο από το ΥΠΕΣ. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

είναι συγχρηματοδοτούμενο 50% από τον δήμο και 50% από το ΥΠΕΣ. Επομένως σε κάθε 

περίπτωση εάν το Δ.Σ. έπαιρνε απόφαση να υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

παρανόμως, θα δημιουργούνται και ένα άλλο πρόβλημα, εκτός του ότι θα ήταν παράνομο το 

πρόγραμμα, δεν θα λειτουργούσαμε επ’ ωφελείας του Δήμου και των συνδημοτών μας. Δεν 

είναι δυνατόν να επιζητούμε επίμονα από το Δ.Σ. να πάρει μια απόφαση για το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Να επιζητούμε τι; Να καταστρατηγήσει το Δ.Σ. τις διατάξεις με τις οποίες κάποιος 

θα μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο; Τις διατάξεις του ΑΣΕΠ; Και εν πάση περιπτώσει, να 

το πω για να το γνωρίζουν όλοι, επειδή ήταν εδώ και ο ενδιαφερόμενος, ότι αν έπαιρνε έστω 

και παράνομα το Δ.Σ. την απόφαση στη συνέχιση του προγράμματος, αφενός θα 

καταστρατηγούσε τις διατάξεις που είπαμε, αφετέρου αν πήγαινε αυτή η σύμβαση στην 

Περιφερειακή Διοίκηση, θα απορρίπτονταν γι’ αυτόν τον λόγο που σας είπα. Δηλαδή θα 

έπρεπε να φύγει αυτός για τον οποίο γεννάται το όλο ζήτημα και να έρθει κάποιος άλλος. Και 

εν πάση περιπτώσει, για να τελειώσω, γιατί νομίζω ότι κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο Δήμαρχος 

και η Δ.Α. ήθελε να συνεχιστεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τίθεται όμως καθαρά θέμα 

νομιμότητας.  

Εγώ καταθέτω την άποψη μου στο Δ.Σ. και λέω ότι είμαι 2 χρόνια δημοτικός 

σύμβουλος, ετεροχρονισμένες συμβάσεις ουδέποτε έκανα και ούτε πρόκειται να κάνω, ότι και 

αν έγινε στο παρελθόν. Εγώ δεν πρόκειται τώρα, εν έτι 2009 να υπογράψω σύμβαση για το 

2008, όπως έγινε η σύμβαση το 2005 που υπογράφηκε το 2006. Και μάλιστα ενώ εγώ ήμουν 

Πρόεδρος στην ΔΕΕΚ, ήρθε και υπέγραψε Πρόεδρος της προηγούμενης Δ.Α. σύμβαση 

ετεροχρονισμένη. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να κάνω.  

Εν πάση περιπτώσει όμως, για να τελειώνουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα από 

επαφές που είχαμε με το Υπουργείο είναι να υλοποιηθεί εκ νέου μέσω του ΕΣΠΑ, εδώ μπορώ 

να δεσμευτώ και εγώ και ο Δήμαρχος και όλη η Δ.Α. ότι όταν θα ανοίξει το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα μέσω του ΕΣΠΑ θα προτιμήσουμε τα ίδια άτομα που ήταν μέχρι τώρα.  

κ. Αναστασιάδης: Πάντα αυτά συμβαίνουν.  

κ. Ιωαννίδης: Στην ουσία εγώ είμαι το πρόβλημα που πρέπει να υπογράψω 

ετεροχρονισμένη σύμβαση. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος και καλώς να βοηθήσουμε τον 

οποιοδήποτε συμπολίτη μας αλλά εγώ το ξεκαθαρίζω και το λέω ότι, ετεροχρονισμένη 

σύμβαση δεν την υπογράφω και να σας πω γιατί, γιατί δεν θέλω να πάω κατηγορούμενος 

παρακάτω.  

κ. Πρόεδρος: Κρατείται το θέμα. Αύριο το πρωί η κάθε παράταξη και όλοι μαζί με την 

Ν.Υ., με τον Γενικό Διευθυντή να το δούμε και που θα μας οδηγήσει η συζήτηση. 
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κ. Παπαβασιλείου: Μπορείτε να ρωτήσετε τους 74 άλλους δήμους που συνεχίζουν το 

πρόγραμμα, για να βγείτε από τη δύσκολη θέση.  

κ. Δήμαρχος: Το κάναμε κι αυτό. 

κ. Παπαβασιλείου:  Δηλαδή οι άλλοι παρανομούνε και εμείς είμαστε οι νόμιμοι;  

κ. Ιωαννίδης: Επειδή οι άλλοι παρανομούν, πρέπει να παρανομήσουμε κι εμείς; 

κ. Πρόεδρος:  Κρατείται το θέμα. Καλύτερα να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε 

παράταξη, να πούμε και την Ν.Υ. Να πούμε για την Τετάρτη το πρωί στις 8.  

 

- Αποσύρεται. 

            

ΘΕΜΑ    11ο: Υπόδειξη εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου (τακτικού και 

αναπληρωματικού) για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.).  

 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Γιάννης Πεχλιβανίδης με αναπληρωτή τον κ. Γούνα Γιώργο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    12ο: Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο 

Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α., με θέμα: ¨Η πρόληψη για ην Υγεία, αρμοδιότητα 

της Τ.Α.¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Θα γίνει στον Πειραιά 3,4/4/2009. Ο κ. Κουλουφάκος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    13ο: Συμμετοχή των Κοινωνικών Λειτουργών του Τμήματος Κοινωνικής 

Μέριμνας του Δήμου, στο 14ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. (Εταιρεία 

Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού). 

 

κ. Πρόεδρος:  Μου είπε η κ. Ιλανίδου που είχε εμπειρία του παρελθόντος ότι αυτά δεν 

τα υπογράφουν με τίποτα. Όντως δεν πρόκειται να υπογραφούν, το πρόγραμμα όμως αυτό θα 

γίνει από το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του ΥΠΕΣ στη Θεσσαλονίκη και θα 

παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο. Για να μην μπλέξουμε με αποφάσεις … 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 της συμμετοχής του Δήμου στον 

Ευρωπαϊκό Συνασπισμό των Πόλεων κατά του Ρατσισμού.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    15ο: Αντικατάσταση μέλους από τις επιτροπές: 

- ελέγχου στοιχείων προς απόδοση τελών διαμονής Παρεπιδημούντων 

κ.λπ. και  

- γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης περιπτέρων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Φεύγω εγώ και μπαίνει ο κ. Κάλλιος.  

23 



- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Μαξιμείου 

Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου ¨ΜΑΞΙΜΕΙΟΝ ΊΔΡΥΜΑ¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Μια παράκληση του Σεβασμιοτάτου για την επέκταση των 

εγκαταστάσεων του Μαξίμειου, παίρνουμε την απόφαση και όταν οι οικονομικές μας 

δυνατότητες το επιτρέπουν.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    17ο: Αποκλειστική διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου μέσω των ΕΛ.ΤΑ. 

Α.Ε. προς επίτευξη οικονομικότερων αποτελεσμάτων.  

 

κ. Πρόεδρος:  Τα ΕΛΤΑ μας έκαναν μια προσφορά που η υπηρεσία την δέχτηκε.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    18ο: Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨67η Σχολική Επιτροπή Ε.Δ.Σ. 

Κωφών – Βαρήκοων Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ πρέπει να μπει ένας δημοτικός σύμβουλος από την πλειοψηφία, θα 

είναι ο κ. Κουλουφάκος με αναπληρωτή τον κ. Ικιούζη, από την μειοψηφία η κ. Αγιαννίδου 

αναπληρούμενη από την κ. Μπιτζίδου. Παράλληλα ψηφίζουνε και τον Πρόεδρο που θα είναι ο 

Διευθυντής του Σχολείου και Αντιπρόεδρος ο κ. Κουλουφάκος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    19ο: Ψήφιση Κανονισμού Διοικήσεως του Ν.Π. ¨67η Σχολική Επιτροπή 

Ε.Δ.Σ. Κωφών – Βαρήκοων Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    20ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2008.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ   22ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτόματων μηχανών εκδόσεων 

εισιτηρίων ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό το έχει ο κ. Κασμερίδης και βέβαια λογικό είναι όπως κάθε χρόνο 

να υπάρχει μια αύξηση. Η πρόταση μου είναι το 5%, 400 € το χρόνο.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    23ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    24ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    25ο: Έγκριση πρακτικών δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    26ο: Έγκριση συνέχισης προμήθειας για το 2009: 

α) ενός μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων και  

β) υπερκατασκευής αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής δρόμων. 

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού, είναι από το 2006. Εκτός 

από την οικονομική αδυναμία … 

κ. Μωυσιάδης: Άρα να το αποσύρετε γιατί λέει ¨Έγκριση συνέχισης …¨. 

κ. Πρόεδρος:  Όχι δεν το αποσύρουμε. Εμείς λέμε την ακύρωση του διαγωνισμού. Η 

εισήγηση λέει ότι εγκρίθηκε η μελέτη του 2006, ήταν μόνο μία εταιρεία και για τα δύο η 

PROMOTE Λαϊνόπουλος, η πρόταση δεν ολοκληρώθηκε λόγω μη συνέχισης στα έτη 2007-

2008, την ψήφιση της σχετικής πίστωσης ή την ακύρωση του διαγωνισμού. Εμείς ακυρώνουμε 

τον διαγωνισμό.  

κ. Μωυσιάδης: Άρα δεν εγκρίνουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Σωστά.  

 

- Δεν εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    27ο: Ακύρωση των διαγωνισμών προμήθειας:  

α) ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (σασί) και  

β) υπερκατασκευής πλύσης κάδων απορριμμάτων. 

  

κ. Σαουλίδης: Η πρόταση μας είναι πάγια, όχι μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

    ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση μελέτης: 

α) προμήθειας κινητού συστήματος αρχειοθέτησης για την αποθήκευση 

και την φύλαξη του αρχειακού υλικού του Τμήματος Πολεοδομίας,  

β) προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών φωτιστικών σωμάτων 

και  

γ) προμήθειας υλικών περίφραξης και άρδευσης.  

 

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

κ. Πρόεδρος:  Η πάγια θέση μας είναι ότι όταν μπορεί να γίνει με πρόχειρο 

διαγωνισμό να γίνεται με πρόχειρο διαγωνισμό. 
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κ. Μωυσιάδης: Στο β). Πριν φτάσουμε στην έγκριση της μελέτης για την προμήθεια, 

καλό είναι να υπάρχει και μια μελέτη σκοπιμότητας να μας δείχνει τεχνοοικονομικά ότι είναι 

συμφέρον αυτό το πράγμα. Και το λέω αυτό για τον απλούστατο λόγο τα φωτοβολταϊκά 

χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση της επιδότησης. Τι γίνεται, γίνονται μονάδες 

φωτοβολταϊκών αλλά αυτές οι μονάδες πουλάνε στη ΔΕΗ το ρεύμα με τιμή 3πλάσια από 

αυτήν που αγοράζουνε. Θα μας συνέφερε δηλαδή να βάλουμε φωτοβολταϊκά και με το ρεύμα 

που βγάζουμε να το πουλάμε στη ΔΕΗ και από την άλλη μεριά να αγοράζουμε το ρεύμα από 

την ΔΕΗ. Όχι να βάζουμε φωτοβολταϊκά μόνο για να χρησιμοποιήσουμε το ρεύμα. Επειδή 

βέβαια τώρα, πρόκειται για μια πειραματική χρήση, θα ήταν σκόπιμο να μας λέγατε τι 

αποβλέπουμε, με μια εισήγηση. Ας κάνουμε μια διερεύνηση, να δούμε σε τι αποβλέπουμε. Αν 

συμφέρει.  

 

- Εγκρίνεται. 

          

ΘΕΜΑ    29ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    30ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 92,92 τ.μ. στους νόμιμους δικαιούχους κ.κ. Κοτζαμπιγίκη 

Γεώργιο κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    31ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Χαρίτου 

Ιωάννη κ.λπ.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 

μελέτης: ¨Διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο με τη 

διερεύνηση της αναγκαιότητας και των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης 

του Δημαρχείου Σερρών καθώς και άλλων Δ/κών Υπηρεσιών της πόλης 

των Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος: Εγκρίνουμε το πρακτικό της παραλαβής.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα και δεν έχουμε γίνει γνώστες των 

αποτελεσμάτων.  

κ. Δήμαρχος:   Την έχουμε την μελέτη αρκετό καιρό, οι παρατηρήσεις, … αυτή η 

μελέτη έχει πάει και στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αν τυχόν υπάρξουν από εκεί 

παρατηρήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις, θα ακολουθήσουμε … 

κ. Μωυσιάδης: Αν είναι για την πληρωμή να διευκρινίσουμε ότι για την πληρωμή και 

μόνο το κλείνουμε, από εκεί και πέρα είναι ανοικτό το θέμα γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι 

παραλαμβάνουμε και τελειώσαμε. Η τελική παραλαβή σε μια μελέτη γίνεται μετά την 

εξόφληση και του τελευταίου λογαριασμού. Άρα είναι ανεξάρτητα αυτά μεταξύ τους. 

Μπορούμε να εγκρίνουμε την πληρωμή αλλά η τελική παραλαβή να μείνει ανοιχτή, να 

πάρουμε τα αποτελέσματα της εμπειρογνωμοσύνης, να γνωρίσουμε περί τίνος πρόκειται και 

στη συνέχεια … 
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κ. Δήμαρχος:   Την έχουμε πολύ καιρό τη μελέτη.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    33ο: Έγκριση προμελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου: ¨Μελέτη – 

κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου 

σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 Δ. Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος: Ουσιαστικά επικαιροποιείται η παλιά απόφαση για να ξεκινήσει η 

διαδικασία με τους όρους διακήρυξης που βέβαια θα περάσουν από Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Δεν ψηφίζουμε όρους, τους όρους θα τους ψηφίσει η Δ.Ε.  

κ. Μωυσιάδης: Επομένως θα πρέπει να γραφεί και η απόφαση να λέει όχι ¨Έγκριση 

προμελέτης των όρων δημοπράτησης¨, απλούστατα ¨Επικαιροποίηση της μελέτης¨, διότι η 

μελέτη έχει εγκριθεί δυο φορές. Γίνεται απλώς επικαιροποίηση του οικονομικού σκέλους. 

2ον όταν προχωράμε, πριν ακόμα φτάσουμε στους όρους δημοπράτησης, για τους όρους 

δημοπράτησης λέμε ότι θα συνταχθούν και θα έρθουν εδώ, και στην Δ.Ε. και εδώ, αλλά πέραν 

τούτου πριν φτάσουμε στη σύνταξη της προκήρυξης, που έχει τους όρους της δημοπράτησης, 

θα πρέπει να βρούμε γι’ αυτό το ¨Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Παραχώρηση 

εκμετάλλευσης¨, τις βασικές αρχές, τις θέσεις σας καταρχήν για να πούμε καταρχήν μια 

προαπόφαση επί των βασικών αρχών για να μπορέσουν να συνταχθούν οι όροι δημοπράτησης. 

Έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας πείτε; Αλλιώς θα παραμείνει η απόφαση μόνο σαν απόφαση 

της επικαιροποίησης της προμελέτης και τίποτα άλλο.  

κ. Πρόεδρος: Δεν εγκρίνουμε τους όρους της δημοπράτησης.  

κ. Μωυσιάδης: Άρα μόνο επικαιροποίηση.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι ‘ Έγκριση προμελέτης του έργου: ¨Μελέτη – Κατασκευή – 

χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 

181 Δ. Σερρών¨. Βγαίνουν οι όροι δημοπράτησης.  

κ. Μωυσιάδης: Επίσης επειδή εδώ συνοπτικά το λέμε έτσι, στην εισήγηση 

αναφερόταν ότι πέραν της έγκρισης της μελέτης, ψηφίζαμε και την πίστωση. Για να 

μιλήσουμε γι’ αυτό θα πρέπει να μας έρθει ο προϋπολογισμός. λέμε ότι επικαιροποιούμε, ποια 

μελέτη επικαιροποιούμε; Επικαιροποίηση της μελέτης σημαίνει ότι έρχεται καινούργιος 

προϋπολογισμός. ποιος είναι ο καινούργιος προϋπολογισμός δεν τον ξέρουμε. Μιλάμε για ένα 

έργο 4.700.000, εάν μείνουμε μόνο στην επικαιροποίηση έχει καλώς, αν μιλούμε και πάρουμε 

απόφαση και για την πίστωση, θα πρέπει να αποφασίσουμε από πού θα είναι αυτά τα λεφτά.  

κ. Πρόεδρος: Αναφέρεται στην εισήγηση, λέει: ¨Οι όροι δημοπράτησης και η 

διακήρυξη θα καταρτιστούν από την Δ.Ε. σύμφωνα με την παρ. … του άρθρου 82 … Σας 

πληροφορούμε επίσης ότι μέρος της παραπάνω πίστωσης περιλαμβάνεται στον 

προϋπολογισμό του 2009 και μέρος του προτάθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ που περάσαμε 

μετά τον διαγωνισμό και την υπογραφή σύμβασης θα οριστικοποιηθεί και η απαιτούμενη 

δημοτική δαπάνη η οποία θα εξασφαλιστεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ του 2009 και 2010.  

κ. Μωυσιάδης: Θα πρέπει επομένως αυτό το 4.700.000 να φαίνεται. Τα 3.720.000 θα 

πρέπει να φαίνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου. Εμείς βάζουμε τόσα, όχι ότι έχουμε 

τόσα και θα ξοδέψουμε τόσα. Αλλά μπαίνουν στον προϋπολογισμό.  

κ. Πρόεδρος: Μπορούμε να βάλουμε 1 εκ.  

κ. Μωυσιάδης: Μπορούμε να πούμε ότι ψηφίζουμε να δαπανήσουμε τόσα και για το 

έτος 2009 και θα χρησιμοποιήσουμε 1 εκ.  

κ. Δήμαρχος:   Σήμερα είναι ο τρόπος, ¨Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – και 

σύμβαση παραχώρηση¨. Συμφωνούμε; Από εκεί και πέρα τους όρους τους καθορίζουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Θα πρέπει να έρθει ξανά.  
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κ. Δήμαρχος:   Σαφώς.  

κ. Αναστασιάδης: Θα γίνει με κλασικό τρόπο ο διαγωνισμός; Πως θα γίνει; Που είναι 

η διακήρυξη; Θα πρέπει να περάσει πρώτα από την Δ.Ε. να γίνουν τα πράγματα πεντακάθαρα. 

Εδώ στο Δ.Σ. θα ειπωθούν όλα, θα υπάρχει διακήρυξη, διαγωνισμός. Πρέπει να προηγηθεί η 

διακήρυξη, να προηγηθεί σχέδιο, διαφορετικά θα γίνει …  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης Στατικής Επάρκειας του 

Δημοτικού Γηπέδου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος: Εδώ η υπηρεσία λέει για όλο το γήπεδο να κάνουμε μελέτη μόνο για το 

νότιο πέταλο. Να έχουμε μια μελέτη … Η πρόταση της υπηρεσίας μας είναι μια 

προγραμματική με το ΤΕΙ ή με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.  

κ. Αναστασιάδης: Αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν προέκυψε αυτό το θέμα με το 

δημοτικό στάδιο, εμείς είμαστε η γενιά εκείνων που ματώσαμε, κουραστήκαμε, φάγαμε ξύλο, 

ταλαιπωρηθήκαμε. Αγαπάμε τον Πανσερραϊκό πιο πολύ από τον καθένα εδώ μέσα, το αίμα 

μας έχουμε δώσει στα γήπεδα παντού. Όταν ήρθε το θέμα, είπα στον κ. Δήμαρχο τότε να 

γκρεμιστεί αμέσως, αφού προηγουμένως κάνουμε τα γραφεία του Πανσερραϊκού στο απέναντι 

πέταλο, να γκρεμιστεί και να το κάνουμε πάλι γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Δυστυχώς όμως δεν 

εισακούστηκα, πέρασε ο καιρός, δεν κάναμε τίποτα και κινδυνεύει ο Πανσερραϊκός, το 

διαμάντι της πόλης, να διαλυθεί. Είναι κρίμα και συνεχίζεται ακόμα το ίδιο πράγμα. Είναι 

γνωστό τι έχει γίνει. Κρίμα είναι. Δεν λυπάστε τον Πανσερραϊκό;  

Έπρεπε να γκρεμιστεί αμέσως και να γίνει κατευθείαν. Να μην είχαμε κανένα 

πρόβλημα.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    35ο: Ανάκληση της αρίθμ. 1016/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

¨Τροποποίηση της αρίθμ. 957/2008 περί αποδοχής χρηματοδότησης για 

την πράξη «Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του 

κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών»¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είχαμε πάρει μια απόφαση να μην αναγραφεί για το δάνειο, τελικά την 

ανακαλούμε.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση μελετών έργων και παροχών υπηρεσιών.   

 

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

 

- Εγκρίνεται. 

     
ΘΕΜΑ    37ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο: ¨Διαμόρφωση κόμης και κοπή παλαιών μεγάλων 

δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    38ο: Έγκριση συνέχισης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, για το έτος 

2009.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    39ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων εργασιών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    41ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    42ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρ. 389/2008 Α.Δ.Ε. 

 

κ. Πρόεδρος:  Κρατείται αυτό. Θα περάσει από την Δ.Ε. Το ποσό είναι πολύ φτωχό. 

Κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουν αυτοί που έχουν λεφτά.  

 

- Αναβάλλεται. 

 

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

αποφάσεις:  

 

132/09  Έκδοση ψηφίσματος για πρώην εργαζομένους στα S.M. Χαβαλές.               

 

133/09 Έγκριση βράβευσης του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη από το Δήμο Σερρών.  

   

Πρ. 3/1/09 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων για τους 

φουσκωμένους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ. 

   

134/09 Πρόταση τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του 45% του προγράμματος 

¨ΘΗΣΕΑΣ¨. 

 

135/09  Πρόταση τροποποίηση κατανομής πιστώσεων του 35% του προγράμματος 

¨ΘΗΣΕΑΣ¨. 

 

136/09 Έγκριση παραλαβής Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

Πρ. 3/2/09 Αποσύρεται το θέμα: ¨Μετατροπή της Δ.Ε. ¨ΔΗΠΕΘΕ¨ σε κοινωφελή 

επιχείρηση του άρθρου 254 του Ν. 3463/06 με την επωνυμία: ¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΣΕΡΡΩΝ¨. (ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) 
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137/09  Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου, προς το σκοπό προσαρμογής του στις 

διατάξεις του Ν. 3731/2008 ¨Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και 

ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών¨.  

         

138/09  Έγκριση μεταφοράς εργαζομένων στην ΚΑΔΕ και νυν Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. στο δήμο 

Σερρών και σύσταση προσωρινούς προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου.                   

 

139/09 Έγκριση μεταφοράς εργαζομένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχειρήσεως 

του Δήμου Σερρών με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών 

Σταθμών, (πρώην ΔΕΠΣ) στο Ν.Π. του Δήμου Σερρών με την επωνυμία ¨ΚΠΑ¨ 

και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου στο ανωτέρω Ν.Π. αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.  

 

140/09 Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Επαγγελματικής 

Κατάρτισης και διάθεση πίστωσης ύψους 16.305,94 €.  

 

141/09  Έγκριση διάθεσης πίστωσης προς αύξηση αρχικού κεφαλαίου και ορισμός 

Δ/κού Συμβουλίου: ¨Κοινωφελούς Επιχειρήσεως Παιδικών Σταθμών Δήμου 

Σερρών¨.  

 

142/09 Διάθεση πίστωσης στη Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. ποσού 49.313 € ως κεφάλαιο. 

 

143/09  Έγκριση απόδοσης υπολοίπων προς το πρόγραμμα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ 

(ΔΕΕΚ και ΚΑΠΗ). 

  

143α/09  Διαπίστωση εφαρμογής του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και 

συνέχιση αυτή μέχρι 30/4/2009. 

144/09 Υπόδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη 

Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής (ΝΕΤΠ). 

 

145/09  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στο 5ο Ετήσιο Πανελλήνιο 

Συνέδριο του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΟΤΑ με θέμα: ¨Η πρόληψη για την Υγεία, αρμοδιότητα της Τ.Α.¨.  

 

146/09 Έγκριση συμμετοχής των Κοινωνικών Λειτουργών του Τμήματος Κοινωνικής 

Μέριμνας του Δήμου, στο 14ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. (Εταιρεία 

Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και Παιδιού). 

 

147/09  Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 της συμμετοχής του Δήμου στον 

Ευρωπαϊκό Συνασπισμό των Πόλεων κατά του Ρατσισμού.  

 

148/09 Αντικατάσταση του πρώην Αντιδημάρχου από την επιτροπή Ελέγχου Στοιχείων 

προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων κ.λπ.  

 

149/09  Ομοίως από την Επιτροπή γνωμοδότησης επί θεμάτων εγκατάστασης 

περιπτέρων.  
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150/09 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του Μαξιμείου Πνευματικού και 

Πολιτιστικού Κέντρου ¨ΜΑΞΙΜΕΙΟΝ ΊΔΡΥΜΑ¨.  

 

151/09  Αποκλειστική διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου μέσω των ΕΛΤΑ Α.Ε. 

προς επίτευξη οικονομικότερων αποτελεσμάτων.  

 

152/09 Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨67η Σ.Ε. ΕΔΣ Κωφών – Βαρήκοων 

Σερρών¨.  

  

153/09  Ψήφιση Κανονισμού Διοίκησης του Ν.Π. ¨67η Σ.Ε. ΕΔΣ Κωφών – Βαρήκοων 

Σερρών¨.   

 

154/09 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨31η Σ.Ε. 6ου Νηπιαγωγείου¨.  

  

155/09  Ομοίως ¨5ης Σ.Ε. 10ου – 24ου Δημοτικού Σχολείου¨.  

 

156/09 Έγκριση απολογισμού της ¨Σ.Ε. Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου 

Οινούσας Σερρών¨, έτους 2008. 

  

157/09  Ομοίως της 1ης Σ.Ε. 1ου Γυμνασίου.  

 

158/09 Ομοίως της 2ης Σ.Ε. 2ου Γυμνασίου – 2ου Ενιαίου Λυκείου.  

 

159/09  Ομοίως 4ης Σ.Ε. 3ου Γυμνασίου.  

 

160/09 Ομοίως 5ης Σ.Ε. 10ου Δημοτικού Σχολείου και 24ου Δημοτικού Σχολείου.  

  

161/09  Ομοίως 6ης Σ.Ε. 17ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

162/09 Ομοίως 7ης Σ.Ε. 20ου Δημοτικού Σχολείου.  

  

163/09  Ομοίως 8ης Σ.Ε. 5ου Λυκείου.  

 

164/09  Ομοίως 9ης Σ.Ε. 1ου – 3ου – 4ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ Σερρών.  

 

165/09 Ομοίως 10ης Σ.Ε. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου.  

  

166/09  Ομοίως 12ης Σ.Ε. 1ου – 7ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

167/09  Ομοίως 13ης Σ.Ε. 2ου – 22ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

168/09 Ομοίως 14ης Σ.Ε. 3ου Δημοτικού Σχολείου.  

  

169/09  Ομοίως 15ης Σ.Ε. 4ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

170/09  Ομοίως 16ης Σ.Ε. 5ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

171/09 Ομοίως 17ης Σ.Ε.  6ου Δημοτικού Σχολείου. 
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172/09  Ομοίως 18ης Σ.Ε.  8ου – 25ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

173/09  Ομοίως 19ης Σ.Ε.  9ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

174/09 Ομοίως 20ης Σ.Ε.  11ου Δημοτικού Σχολείου. 

  

175/09  Ομοίως 21ης Σ.Ε.  12ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

176/09  Ομοίως 22ης Σ.Ε.  13ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

177/09 Ομοίως 23ης Σ.Ε.  14ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

178/09  Ομοίως 24ης Σ.Ε.  15ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

179/09  Ομοίως 26ης Σ.Ε.  18ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

180/09 Ομοίως 27ης Σ.Ε.   1ου Νηπιαγωγείου.  

  

181/09  Ομοίως 28ης Σ.Ε.  2ου Νηπιαγωγείου. 

 

182/09  Ομοίως 29ης Σ.Ε.  3ου Νηπιαγωγείου. 

 

183/09 Ομοίως 30ης Σ.Ε. 4ου Νηπιαγωγείου.   

  

184/09  Ομοίως 31ης Σ.Ε. 6ου Νηπιαγωγείου.   

 

185/09  Ομοίως 32ης Σ.Ε. 7ου και 10ου Νηπιαγωγείου.   

 

186/09 Ομοίως 11ου Νηπιαγωγείου. 

 

187/09  Ομοίως 35ης Σ.Ε. 12ου Νηπιαγωγείου – 21ου Νηπιαγωγείου.   

 

188/09  Ομοίως 38ης Σ.Ε. 16ου Νηπιαγωγείου. 

  

189/09 Ομοίως 39ης Σ.Ε.  18ου Νηπιαγωγείου. 

  

190/09  Ομοίως 40ης Σ.Ε. 19ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. 

 

191/09  Ομοίως 41ης Σ.Ε. 22ου Νηπιαγωγείου.   

 

192/09 Ομοίως 42ης Σ.Ε. 26ου Νηπιαγωγείου.   

  

193/09  Ομοίως 43ης Σ.Ε. 29ου Νηπιαγωγείου. 

 

194/09 Ομοίως 45ης Σ.Ε. 19ου Δημοτικού Σχολείου.   

    

195/09 Ομοίως 46ης Σ.Ε.  28ου Νηπιαγωγείου και 32ου Νηπιαγωγείου.  

 

196/09  Ομοίως 47ης Σ.Ε. 6ου Γυμνασίου.  
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197/09  Ομοίως 48ης Σ.Ε. 4ου Γυμνασίου – Εσπερινού Γυμνασίου.    

 

198/09  Ομοίως 50ης Σ.Ε. 3ου Λυκείου.   

 

199/09  Ομοίως 51ης Σ.Ε. 5ου Γυμνασίου.  

 

200/09  Ομοίως 52ης Σ.Ε. 2ου ΕΠΑΛ. 

 

201/09  Ομοίως 53ης Σ.Ε. Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου.  

 

202/09  Ομοίως 54ης Σ.Ε. 15ου Νηπιαγωγείου.   
 

203/09  Ομοίως 56ης Σ.Ε. 33ου Νηπιαγωγείου.   

 

204/09  Ομοίως 57ης Σ.Ε. 1ου Γενικού Λυκείου.     

 

205/09 Ομοίως 58ης Σ.Ε. του Εργ. Ειδ. Επαγγ. Εκπ/σης και Κατάρτ. (ΕΕΕΕΕΚ) Σερρών 

– ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.    

 

206/09 Ομοίως 59ης Σ.Ε. 23ου Νηπιαγωγείου. 

 

207/09 Ομοίως 61ης Σ.Ε. Νηπιαγωγείου Ελαιώνα.   

 

208/09  Ομοίως 62ης Σ.Ε. 24ου Νηπιαγωγείου.   

 

209/09 Ομοίως 63ης Σ.Ε. 4ου Λυκείου.   

 

210/09  Ομοίως 64ης Σ.Ε. 34ου Νηπιαγωγείου. 

 

211/09 Ομοίως 65ης Σ.Ε.  30ου Νηπιαγωγείου. 

 

212/09 Ομοίως 66ης Σ.Ε. Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ¨Κωνσταντίνος 

Καραμανλής¨.    

 

213/09 Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτόματων μηχανών έκδοσης εισιτηρίων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.   

 

214/09 Διαγραφή χρεών οφειλετών που διατηρούν κατάστημα στη Δημοτική Αγορά 

από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

  

215/09 Ομοίως χρέος του κ. Σμυρή Γεωργίου από δημοτικό φόρο 2%.  

 

216/09 Ομοίως του κ. Μαντζάρη Νικολάου από παράβαση ΚΟΚ.  

 

217/09 Ομοίως της κ. Σιαμίδου Κυριακής από εισφορά σε γη και χρήμα.  

 

218/09 Ομοίως του κ. Σιμόπουλου από παράβαση ΚΟΚ. 
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219/09 Ομοίως του κ. Σαριβασιλειου Κων/νου από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου 

χώρου για το 2007. 

 

220/09 Ομοίως του κ. Καραγιάννη Στέργιου από πρόστιμο ΚΟΚ. 

 

221/09  Παραχώρηση χώρου στον κ. Κιτμερίδη Χρήστο για σύσταση οικογενειακού 

τάφου.  

          

222/09  Ομοίως στην κ. Δουρδουλάκη Μαρία.  

 

223/09 Έγκριση πρακτικού επίλυσης φορολογικών διαφορών του κ. Κουτρουμανίδη 

Χρήστου.  

 

224/09 Ομοίως με τον κ. Αργυρίου Χαράλαμπο.  

 

225/09  Ομοίως με τον κ. Κιοσσέ Αθανάσιο και Σία Ο.Ε.  

   

226/09 Ομοίως με την Πελιτάρη Αβραάμ και Σία Ο.Ε.  

 

227/09  Ομοίως με την Μπαγκαλά Ευαγγ. – Τσούκαλο Χρ. Ο.Ε.  

           

228/09  Ομοίως με τον κ. Στογιάννου Δημήτριο.  

                  

229/09 Ομοίως με τον κ. Ψαθά Αθανάσιο.  

 

230/09 Ομοίως με τον κ. Ανθουλάκη Χρήστο – Αθανασιάδη Ευάγγ. ΟΕ. 

 

231/09  Ακύρωση του διαγωνισμού προμήθειας ενός μηχανήματος πολλαπλών 

χρήσεων.  

 

232/09 Ομοίως προμήθειας υπερκατασκευής αποκατάστασης ασφάλτου και επισκευής 

δρόμων.  

 

233/09  Ομοίως προμήθειας υπερκατασκευής πλύσης κάδων απορριμμάτων πρ/σμού 

45.000 €.  

 

234/09  Ομοίως προμήθειας μεταχειρισμένου αυτοκινήτου (σασί). 

 

235/09 Έγκριση προμήθειας κινητού συστήματος αρχειοθέτησης για το Τμήμα 

Πολεοδομίας.  

  

236/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών φωτιστικών 

σωμάτων.  

 

237/09  Ομοίως υλικών περίφραξης και άρδευσης.  

 

238/09 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης στον κ. Λαζούδη Θωμά.  

 

239/09  Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  
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240/09  Έγκριση δαπάνης αγοράς βιβλίου για την ΔΤΥ του Δήμου.  

 

241/09 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης για την εκτέλεση αποβολής της κ. 

Παπαδοπούλου Φεβρωνίας από κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου.  

 

242/09 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στους 

δικαιούχους κ.κ.: Κοτζαμπιγίκη Γεωργίου κ.λπ.  

 

243/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. Χαρίτου 

Γεωργίου κ.λπ.  

 

244/09 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 

μελέτης: ¨Διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο τη διερεύνηση της 

αναγκαιότητας των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης του Δημαρχείου Σερρών 

καθώς και άλλων Δ/κών Υπηρεσιών της πόλης των Σερρών¨.  

 

245/09 Έγκριση προμελέτης και όρων δημοπράτησης του έργου: ¨Μελέτη – 

Κατασκευή – Χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου 

σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181.  

 

246/09 Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης Στατικής Επάρκειας του Δημοτικού 

Γηπέδου Σερρών.  

 

247/09 Ανάκληση της αρίθμ. 1016/08 ΑΔΣ ¨Τροποποίηση της αρίθμ. 957/08 περί 

αποδοχής χρηματοδότησης για την πράξη: ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και 

ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

248/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.¨.  

 

249/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών¨.  

 

250/09 Ομοίως ¨Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων¨.  

 

251/09 Ομοίως: ¨Συντήρηση δρόμων¨.  

 

252/09 Ομοίως: ¨Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων¨.  

 

253/09 Ομοίως: ¨Διαμόρφωση χώρων πρασίνου στα στρατόπεδα Εμμ. Παπά και 

Παπαλουκά Δήμου Σερρών¨.  

 

254/09 Ομοίως: ¨Αποκατάσταση οδοστρωμάτων¨.  

 

255/09 Ομοίως: ¨Αποκατάσταση φθορών στα κτίρια του 2ου Βρεφονηπιακού και 1ου 

παιδικού σταθμού¨.  

 

256/09 Ομοίως: ¨Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στο Β.Δ. τμήμα της πόλης των 

Σερρών¨.  

 

257/09 Ομοίως: ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Ιερολοχιτών – Παπαπαύλου¨.  
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258/09 Ομοίως: ¨Κατασκευή εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας 

αμαξοστασίου Δήμου Σερρών¨.  

 

259/09 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών της μελέτης παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο: ¨Διαμόρφωση κόμης και κοπή παλαιών μεγάλων δέντρων 

σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Σερρών¨.  

 

260/09 Έγκριση του 1ου Α.Π. και συνέχιση για το έτος 2008 του έργου: ¨Διάφορες 

οικοδομικές παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨.  

 

261/09 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή συντήρηση W.C. – έργα υποδομής στο 

στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨.  

 

262/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 του έργου: ¨Περιφράξεις δημοτικών 

χώρων¨.  

 

263/09 Ομοίως: ¨Αποπεράτωση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών¨.  

 

264/09 Ομοίως: ¨Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

 

265/09 Ομοίως του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨.  

 

266/09 Ομοίως ¨Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Ιωάννη¨.  

 

267/09 Ομοίως της μελέτης: ¨Μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

 

268/09 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών: ¨Φυτοτεχνικές εργασίες στο Αθλητικό Πάρκο 

Ομόνοιας¨.  

 

269/09 Ομοίως: ¨Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου¨.  

 

270/09 Έγκριση καταβολής οφειλής 4ου Λογαριασμού και συνέχιση για το έτος 2009 

του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (β’ 

φάση)¨.  

 

271/09 Έγκριση παράτασης περαίωσης προθεσμίας του έργου: ¨Διάφορες 

αποκαταστάσεις και συμπληρώσεις υφισταμένων εγκαταστάσεων αθλητικού 

Κέντρου Ομόνοιας¨ και συνέχισης αυτού για το έτος 2009. 

 

272/09 Ομοίως του έργου: ¨Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης έτους 

2006¨.  

 

273/09 Έγκριση παραλαβής της μελέτης οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης 

διάθεσης μη επικινδύνων στερών αποβλήτων του Δήμου Σερρών, του πινακίου 

αμοιβής και συνέχιση αυτής για το έτος 2009. 

 

274/09 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών ¨Καθαρισμός υπογείων στο 

Δημοτικό Κατάστημα¨.  
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275/09 Ομοίως: ¨Τοποθετήσεις φρεατίων στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου της 

πόλης των Σερρών¨.  

 

276/09 Ομοίως: ¨Μόρφωσης, ισοπέδωσης και τοποθέτησης πλακών στο ανατολικό 

τμήμα της πόλης των Σερρών¨.  

 

277/09 Ομοίως: ¨Τσιμεντοστρώσεις στο Α’ Νεκροταφείο Σερρών¨.  

 

278/09 Ομοίως: ¨Τσιμεντοστρώσεις στο Α’ Νεκροταφείο Σερρών¨.   

 

279/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμόρφωση χώρου Ηρώων Δήμου Σερρών¨.  

 

280/09 Ομοίως: ¨Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε διαβάσεις πεζών Δήμου 

Σερρών¨. 

 

281/09 Ομοίως: ¨Ανόρυξη γεώτρησης στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. Ελαιώνα του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

282/09 Έγκριση τοποθέτησης 6 Φ.Σ. στην οδό Μητακίδη περιοχή Σιγής.  

 

283/09 Ομοίως 1 Φ.Σ. στο Δ.Δ. Ξηροτόπου.  

 

284/09 Ομοίως 4 Φ.Σ. στην οδό Χαρ. Τρικούπη.  

 

285/09 Ομοίως 2 Φ.Σ. στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

286/09 Ομοίως στην Περιαστική οδό περιοχής Ομόνοιας.  

 

287/09 Ομοίως στο 1ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.  

 

288/09 Ομοίως στον οικισμό Ξηροτόπου.  

 

Πρ. 3/4/09 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Έκδοση κανονιστικής απόφασης 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ. 389/08 

Α.Δ.Ε.¨.  

   

289/09 Αποδοχή χρηματοδότησης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ για 

την αντιμετώπιση δαπανών Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Moto – Cross. 

 

   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 


