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Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα 

Γαλάνης Στέργιος 
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Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 
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Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Νυχτοπάτης Χαράλαμπος, 2. Παπαβασιλείου Βασίλειος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση κατάθεσης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2009, Δήμου 

Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ    3ο: Εξέταση αιτήματος εταιρείας ¨Ι. Μπεντές – Δ. Κηπουρός Ο.Ε.¨.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση χρηματικού υπολοίπου 

του Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ    5ο: Τροποποίηση Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨.  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των 

μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ¨Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών Α.Ε. ¨.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση πρακτικού των εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων που 

μετέχουν στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Προτάσεις για τον καθορισμό τουριστικών περιοχών.  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος & Εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων 

σχετικά με την νομιμοποίηση τους.  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ¨Ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπο¨.  

    

ΘΕΜΑ    12ο: Περί μισθώσεως ή μη εκτάσεως προς εγκατάσταση ξηραντηρίου 

μηδικής.  

    

ΘΕΜΑ    13ο: Διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ¨(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    14ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 568/2002 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα του 

ιδιοκτήτη περιπτέρου.    

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός φορτωτή.  

  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   
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ΘΕΜΑ    17ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.    

    

ΘΕΜΑ    18ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

    

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

    

ΘΕΜΑ    20ο: Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009 της Δ.Ε. 

¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.  

 

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2008 της Δ.Ε. ¨Κ.Ε.Ε.Κ.¨.  

 

ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ    23ο: Έκδοση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του 

κεντρικού καταστήματος ΕΛΤΑ Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    24ο: Εξώδικη επίλυση διαφοράς που αφορά ακίνητο της τέως κοινότητας 

Επταμύλων, το οποίο εκποιήθηκε – μεταβιβάστηκε ακύρως στον κ. 

Νικόλαο Σιδηρόπουλο.  

    

ΘΕΜΑ    25ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης: 

 α) στους κ.κ. Θεοχάρη Μιχαήλ, Θεοχάρη Βασίλειο και Καραμπάση 

Βασιλική και  

 β) στον Ιερό Ναό Προφ. Ηλία.  

    

ΘΕΜΑ    26ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών, προς μείωση της εισφοράς σε χρήμα.  

    

ΘΕΜΑ    27ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική 

έκταση των κ.κ. Λεπινιώτη Ιωάννη και Λεπινιώτη Στέργιου.  

    

ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΚτΠ για χρηματοδότηση του 

έργου: ¨Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου 

Σερρών¨ στο πλαίσιο του μέτρου 4.2 ¨Ανάπτυξη Υποδομών δικτύων 

τοπικής πρόσβασης¨, πρόσκληση 195. 

    

ΘΕΜΑ    29ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης: ¨Διαμόρφωση – 

ανάπλαση των όψεων του Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    30ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα¨.  

    

ΘΕΜΑ    31ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Προώθηση 

της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο δήμο Σερρών¨ από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ και έγκριση 

υλοποίησης της σχετικής προμήθειας.  
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ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ερευνητικού προγράμματος μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και του Α.Π.Θ. με θέμα: ¨Εκπόνηση επιχειρησιακού 

προγράμματος βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    33ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Σερρών για την 

εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων με τίτλο:  

α) ¨Εργαστηριακοί έλεγχοι και εργασίες που απαιτούνται για τη στατική 

επάρκεια του νοτίου πετάλου του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨,  

β) ¨Εικονική περιήγηση στην πόλη των Σερρών¨ και  

γ) Διερεύνηση δυνατοτήτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο 

Δήμο Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ¨Πράξη Εφαρμογής 

Πολεοδομικής Μελέτης Ε.Π.Α. περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου 

Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    35ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

¨Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨, του 

1ου ΑΠΕ αυτού και ψήφιση επιπλέον πίστωσης 37.000,00 €.  

    

ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων, παροχής 

υπηρεσιών κ.λπ.     

    

ΘΕΜΑ    37ο: Έγκριση συνέχισης έργων.   

    

ΘΕΜΑ    38ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων και συνεχίσεις αυτών.    

 

ΘΕΜΑ    39ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.     

    

ΘΕΜΑ    40ο: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 389/2008 και 72/2009 Α.Δ.Ε. 

    

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

    

  

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι έχουμε δύο επερωτήσεις, η μία από την 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων και η μία από τον κ. Σαουλίδη.  

Η πρώτη επερώτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας αναφέρει: ¨Οι δημοτικοί σύμβουλοι 

της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων, καταθέτουν την εξής επερώτηση προς τον δήμαρχο 

Σερραίων σύμφωνα με το άρθρο 48 του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. Σερρών για την 

συνεδρίαση του Δ.Σ. που θα γίνει Τετάρτη 3 Ιουνίου. Κ. Δήμαρχε, κατά την διάρκεια της 

δημαρχιακής θητείας 2003-2006 καθιερώθηκε στον δήμο Σερρών ο θεσμός της 

Πανεπιστημιάδας θεάτρου και από τότε κάθε χρόνο τον μήνα Μάιο πραγματοποιείται στην 

πόλη μας. Ενώ περιμέναμε την περαιτέρω ενίσχυση του ωραίου αυτού θεσμού, διαπιστώσαμε 

με έκπληξη ότι δεν υλοποιήθηκε τον Μάιο του τρέχοντος έτους. Σας ερωτούμε για ποιον λόγο 

δεν έλαβε χώρα ο θεσμός της Πανεπιστημιάδας θεάτρου το έτος 2009 στον Δήμο Σερρών¨.  
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κα Ευαγγελίδου: Αυτή η επερώτηση δεν αφορούσε καθόλου τον δήμαρχο, και 

κανέναν δήμαρχο, μόνο θεωρητικά γιατί πρακτικά ο θεσμός της Πανεπιστημιάδας ξεκίνησε 

από τον καλλιτεχνικό διευθυντή τότε του ΔΗΠΕΘΕ, όπως και το σύνολο του προγράμματος 

του ΔΗΠΕΘΕ είναι θέμα της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Γι’ αυτό δεν μιλάμε για απλή 

διεύθυνση, μιλάμε για καλλιτεχνική διεύθυνση στην οποία το Δ/κό Συμβούλιο έχει δικαίωμα 

να αποδέχεται το σύνολο του προγράμματος ή να το απορρίψει. Και από τη στιγμή που 

αποδεχόμαστε το σύνολο του προγράμματος ενός διευθυντή πρέπει να το αποδεχθούμε.  

Η επερώτηση αφορά το Δ/κό συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ και τον Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ 

και κυρίως αφορά τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ. Προς το παρόν θα σας 

απαντήσω εγώ αν και επειδή σήμερα έτυχε να παρακολουθήσω για πάρα πολύ λίγο, γιατί 

αγανάκτησα, ένα μικρό κομμάτι της συνέντευξης που είχε κάποιος από τη Δημοτική 

Πρωτοβουλία Σερραίων σε έναν τηλεοπτικό σταθμό, εγώ θα ζητήσω στην επόμενη 

συνεδρίαση που θα έχουμε να βρίσκεται εδώ ο καλλιτεχνικός διευθυντής και να απαντήσει 

στις ερωτήσεις σας, όπως και μέλος των εργαζομένων του ΔΗΠΕΘΕ, γιατί ακούστηκε σε αυτή 

τη συνέντευξη ότι κάποιοι … να δουλέψουν. Το ότι δεν έχουμε λεφτά φαίνεται ότι είναι κάτι 

που δεν συγκινεί κανέναν. Η ενίσχυση αυτού του ωραίου θεσμού θα ήταν καλά να επέλθει 

μετά την ενίσχυση του θεσμού του ΔΗΠΕΘΕ όταν φτάσουμε να πραγματοποιηθεί αυτό που 

ήδη εδώ και ένα χρόνο έχω ανακοινώσει και στο Δ/κό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ, έχω ζητήσει 

από τον δήμαρχο να αυξηθεί η προγραμματική που μας δίνονταν, … για δεύτερη χρονιά χωρίς 

προγραμματική σύμβαση. Η περασμένη προγραμματική είχε λήξει τον Αύγουστο του 2007, 

ανανεώθηκε τον Ιούνιο του 2008 και η τωρινή προγραμματική ανανεώθηκε τον Μάιο, τέλη 

Μαΐου του 2009. Δεν έχουμε προγραμματική, δεν μπορούμε να εισπράξουμε από πουθενά, 

σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε το κάνουμε χωρίς χρήματα και πως οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς 

να πληρώνονται. Λειτουργήσαμε τα ΑΣΤΕΡΙΑ, λειτουργήσαμε ένα καινούργιο μεγάλο κτίριο 

και του δώσαμε νομίζω την αίγλη που θα έπρεπε να έχει για μια πόλη σαν τις Σέρρες, για έναν 

δήμο σαν των Σερρών. Μια αίγλη, μια πανελλήνια εμβέλεια. Δεν ρωτάτε γιατί η ΔΕΠΚΑ δεν 

μπορεί να λειτουργήσει … εδώ και δυο χρόνια. Για να καταλάβετε πόσο δύσκολο ήταν να 

λειτουργήσει ένα κτίριο με μεγαλύτερες απαιτήσεις στα οικονομικά και διαχειριστικά έξοδα 

και μεγαλύτερες απαιτήσεις στο προσωπικό του.  

Έχουμε προσωπικό, έναν για κάθε ειδικότητα. Έχουμε έναν φωτιστή, έναν 

ηλεκτρολόγο, έναν ηχητικό, έναν φροντιστή, αυτό σημαίνει ότι το προσωπικό μας απλήρωτο 

δουλεύει καθημερινά, φέτος δε για να λειτουργήσει το συνεχόμενο πρόγραμμα ροής που 

θέλαμε να έχει η πόλη, και πιστεύουμε ότι η πόλη αξίζει να έχει ένα θέατρο ανοικτό και ήταν 

αίτημα του Δ/κού Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ εξαρχής, έχουμε ένα προσωπικό το οποίο δεν 

έχει σταματήσει να δουλεύει από τον Σεπτέμβρη, και ακόμα το χρωστάμε 3 μήνες μισθούς, 

που δεν ξέρω, οι μισθοί τους είναι τόσο χαμηλοί που τι αξία έχουν με τέτοια καθυστέρηση που 

τους παίρνουν.  

Δεν έχουμε λεφτά σημαίνει, δεν έχουμε τηλέφωνο, 3 μήνες το τηλέφωνο μας είναι 

κομμένο, δεν μπορούμε να στείλουμε φαξ, δεν έχουμε λεφτά σημαίνει ότι δεν μπορούσαμε να 

εισπράξουμε λεφτά ούτε από τον δήμο, αυτά που εισπράξαμε ήταν για να πληρωθεί ένα 

κομμάτι της μισθοδοσίας το οποίο σταμάτησε τον Μάρτιο, είναι ακόμα απλήρωτοι 3 μήνες, 

σημαίνει ότι έπρεπε να πληρωθεί το ΙΚΑ και η Εφορία για να μπορούμε να έχουμε 

ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Δεν έχουμε εισπράξει ούτε μία δραχμή από το 

Κράτος. Από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πέρσι εισπράξαμε το 1/3 της προγραμματικής που 

υπολογίζαμε ότι θα παίρναμε, για κάποια δικά του θέματα το Υπουργείο Πολιτισμού θεώρησε 

σκόπιμο να δώσει 90.000 από τις 205.000, χωρίς να μας κόψει ούτε ένα κομμάτι από τις 

υποχρεώσεις που έπρεπε να έχουμε. Οι υποχρεώσεις μας δεν είναι η Πανεπιστημιάδα, δεν 

είναι οι θεσμοί του ΔΗΠΕΘΕ, οι υποχρεώσεις μας όπως αναφέρεται και στην προγραμματική 

είναι  τρεις  παραγωγές  θεατρικές  τον  χρόνο,  οι  οποίες  με  τα  χρήματα  που παίρνουμε  δεν  
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καλύπτονται ή καλύπτονται πάρα πολύ δύσκολα για να κάνεις κάτι πρόχειρο και εμείς 

πρόχειρη διοργάνωση δεν θέλουμε να κάνουμε.  

Δεν έχουμε προσωπικό, με την έννοια ότι έχουμε προσωπικό που έπρεπε φέτος να 

τρέξει το πρόγραμμα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ συνεχόμενα και τα προβλήματα ήδη σας τα είπα και 

αποφασίστηκε το ΔΗΠΕΘΕ για φέτος να μην τρέξει την Πανεπιστημιάδα, παίρνοντας βάσει 

όλα αυτά τα προβλήματα που προανέφερα, τα οποία όποιος τα θεωρεί λίγα ή όποιος τα θεωρεί 

ότι δεν έχουν σημασία για μας είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και μάλιστα έγινε και μια πρόταση 

στον κ. Δήμαρχο, η Πανεπιστημιάδα να φύγει από το ΔΗΠΕΘΕ, γιατί το ΔΗΠΕΘΕ εξαρτάται 

από το Υπουργείο Πολιτισμού, το ΔΗΠΕΘΕ εξαρτάται από τον καλλιτεχνικό του διευθυντή 

όπως ορίζει η προγραμματική του σύμβαση, και να γίνει ένας θεσμός που θα περάσει στον 

δήμο, και βέβαια ο Δήμος για την υλοποίηση του θα περάσει στην Δ.Ε. του Δήμου. Βέβαια η 

Δ.Ε. του Δήμου είναι η ΔΕΠΚΑ, άρα μιλάμε για την πολιτική επιχείρηση του Δήμου όταν 

αυτή θα εξυγιανθεί και θα μπορεί να τρέξει και να σηκώσει θεσμούς, δεδομένου ότι δεν 

υπάρχει μια σταθερή επιχορήγηση, μπορεί την μια χρονιά να μπορέσει να βρει χορηγίες για 

τον θεσμό και την μια χρονιά να μην μπορέσουμε να βρούμε. Μια Ν.Α. που στηρίζει την 

Πανεπιστημιάδα, φέτος στήριξε την παρουσίαση του Εθνικού Θεάτρου εδώ, δεν ήταν 

λιγότερης σημασίας αυτό. Δεν είναι λιγότερης σημασίας το ότι αυτή τη στιγμή το ΔΗΠΕΘΕ 

κάνει συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο, αλλά είναι πολύ σοβαρό το ότι αυτή τη στιγμή 

χρειαζόμαστε λεφτά για να φτιάξουμε τα σκηνικά έτσι όπως έχουμε δεσμευτεί και ότι οι 

άνθρωποι βάλαν από την τσέπη τους για να αγοραστούν ρούχα.  

Λοιπόν, το ενδιαφέρον των κυρίων που ρωτούν για την Πανεπιστημιάδα, επιτρέψτε 

μου να το ξέρω καλά. Μια παράσταση της Πανεπιστημιάδας παρακολούθησε ο κ. Αγγελίδης 

και έφυγε από τη μέση, ενώ σε όλη την διάρκεια σχολίαζε και το έργο αναφερόταν στο Έιτζ 

και τα Ναρκωτικά, εγώ καθόμουν πίσω και το παρακολουθούσα, καθόταν στην πρώτη σειρά 

και μου έκανε εντύπωση πόσο Πρόεδρος της Αντιπολίτευσης έχει μια τέτοια συμπεριφορά 

απέναντι στους φοιτητές οι οποίοι φυσικά δεν παρουσιάζουν επαγγελματικό θέατρο, 

παρουσιάζουν τους προβληματισμούς και τις αναζητήσεις τους και θέλει και λίγο κουράγιο για 

να μπορέσεις να παρακολουθήσεις, αλλά αν δεν έχεις κουράγιο καλύτερα να μην ασχολείσαι 

με σοβαρά θέματα.  

Η Πανεπιστημιάδα είναι ένας σοβαρός θεσμός, τον έτρεξα μόνη μου δύο χρόνια χωρίς 

βοήθεια από καλλιτεχνικό διευθυντή, κάτι που δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητες του 

Προέδρου, τον έτρεξα γιατί τον πίστεψα, κάναμε πολύ σοβαρές συνεργασίες με το εξωτερικό 

και πιστεύω ότι είναι ένας θεσμός που μπορεί να τον πάρει ο Δήμος, μπορεί να τον πάρει η 

επιχείρηση Πολιτισμού και να τον τρέχει ανεξάρτητα από τα προβλήματα ή από την 

καλλιτεχνική διεύθυνση του ΔΗΠΕΘΕ.  

κ. Αγγελίδης: Πριν τοποθετηθώ, ήθελα δυο διευκρινιστικές ερωτήσεις, επειδή 

αναφέρθηκε ότι ήταν απόφαση του καλλιτεχνικού διευθυντή, η Δ.Α. συμφωνεί με την 

απόφαση του καλλιτεχνικού διευθυντή; Και 2ον, επειδή αναφέρθηκε και το οικονομικό 

πρόβλημα, πέρσι πόσο στοίχισε ο θεσμός της Πανεπιστημιάδας που κάνατε; 

κα Ευαγγελίδου:  Η Δ.Α. δεν αποφασίζει για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του 

ΔΗΠΕΘΕ, αποφασίζει το Δ/κό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ, το οποίο επέλεξε τον συγκεκριμένο 

καλλιτεχνικό διευθυντή ομόφωνα πλην ενός. Συμφωνώ απόλυτα με τον καλλιτεχνικό 

διευθυντή ότι ο θεσμός ήθελε αναβάθμιση και εσείς για να σηκωθείτε και να φύγετε από τη 

μέση αυτό αισθάνεστε, ότι ήθελα αναβάθμιση.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό δεν ήταν απάντηση.  

κα Ευαγγελίδου: Συμφωνώ ότι τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται με προχειρότητα, 

συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του καλλιτεχνικού διευθυντή ότι οι θεσμοί μας πρέπει να 

προσπαθούμε να έχουν ένα Πανελλήνιο και όχι τοπικό επίπεδο, και η Πανεπιστημιάδα ήταν 

ένας  θεσμός  που  προσπαθούσε  πάρα πολύ  σκληρά να  βγει έξω  από τα  όρια της  πόλης και 
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ξέρουμε ότι αν ο κ. … ασχολιόταν μαζί της θα είχε πάρα πολύ σοβαρές προοπτικές να το 

πετύχει. Από τη στιγμή όμως που δεν μπορούσαμε να του παρέχουμε ούτε τα χρήματα, για να 

κάνει τα πράγματα έτσι όπως ήθελε, τον είχαμε απλήρωτο από τον  Ιανουάριο, όχι με δική μας 

ευθύνη, με ευθύνη του Υπουργείου, δεν του παρέχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε να βάλουμε 

τους ανθρώπους να κάνουν θαύματα, εγώ προσωπικά … 

κ. Αγγελίδης: Εντάξει έγινε κατανοητό. 

κα Ευαγγελίδου: Ναι, αλλά να βγαίνετε στην τηλεόραση και να λέτε ότι κάποιοι δεν 

θέλουν να δουλεύουν, αυτό για μένα είναι εξοργιστικό. Γι’ αυτό σας παρακαλώ στο επόμενο 

συμβούλιο θα είναι εδώ τα παιδιά του ΔΗΠΕΘΕ για να το πείτε κατάμουτρα ότι δεν θέλουν να 

δουλεύουν και ο κ. … να τον ρωτήσετε αν τελικά δουλεύει ή δεν δουλεύει. Γιατί κράτησαν 

ένα θέατρο που άλλοι δήμοι θα είχαν κάνει επένδυση στον πολιτισμό για να φανερώσουν αυτό 

το πράγμα που ανεβάσαμε εμείς φέτος.  

Η Πανεπιστημιάδα κόστισε 15.000 € πέρσι τα οποία καλύφτηκαν 5.000 από την 

Νομαρχία και οι 10.000 ήταν μέσω, είχα κάνει εγώ ένα αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας, είχα 

πει για την Πανεπιστημιάδα και με παρέπεμψαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και είχαμε 

μεγάλη χαρά γιατί πήραμε και κάποια χρήματα από εκεί. Αυτά όμως δεν αποτελούν 

συμβάσεις, επιχορηγήσεις μόνιμες, δόθηκαν μια χρονιά, δεν ήταν σαφές ότι θα δίνονταν και 

την επόμενη. Επιπλέον η Νομαρχία επιχορήγησε με αυτά τα 5.000 το να έρθει εδώ το Εθνικό 

Θέατρο να ανεβάσει παράσταση το οποίο δεν είχε έρθει ποτέ. Αυτό δεν είναι … σημασίας.  

κ. Αγγελίδης: Καταρχήν το αν η επερώτηση απευθύνεται στον δήμαρχο, δεν είναι η 

ουσία του θέματος. Και πολύ καλά κάναμε, μπορούμε να απευθυνόμαστε με επερώτηση και 

στα Ν.Π. κ.λπ. Απευθυνθήκαμε στον δήμαρχο και από εκεί και πέρα αναθέτει σε όποιον θέλει 

για να απαντήσει. Δεν είναι η ουσία του θέματος αυτή. Σχετικά με αυτό που είπατε ότι είπε ο 

Πρόεδρος της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων που δεν τον άκουσα φυσικά, ο κ. Δήμου, 

ότι κάποιοι δεν θέλουν να δουλέψουν, ασφαλώς και είναι σίγουρο ότι δεν αναφέρεται στο 

προσωπικό του ΔΗΠΕΘΕ, αυτό είναι σίγουρο. 

Ακούστηκε προηγουμένως ότι ο λόγος που η Δ.Α. δεν έκανε φέτος την 

Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, οι λόγοι μάλλον, είναι δύο, 1ον γιατί δεν ήθελε ο καλλιτεχνικός 

διευθυντής και συμφωνεί η Δ.Α. με την απόφαση αυτή του καλλιτεχνικού διευθυντή και 2ον ο 

οικονομικός λόγος, δεν είχε η Δ.Α. 15.000 για να κάνει τον θεσμό. Ούτε ο ένας ήταν ο λόγος, 

ούτε ο άλλος. Η Δ.Α. καθαρά δεν ήθελε να κάνει τον θεσμό αυτό. Εύχομαι να μην ξανακάνετε 

το λάθος, του χρόνου να τον κάνετε τον θεσμό και να τον αναβαθμίσετε διότι αν από τη στιγμή 

που συμφωνήσατε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή δείξατε την πολιτική σας βούληση ότι δεν 

θέλατε να τον κάνετε φέτος τον θεσμό, αν διαφωνούσατε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή θα 

μπορούσατε να τον κάνετε τον θεσμό και εκτός ΔΗΠΕΘΕ, μέσα από τον δήμο.  

Όσον αφορά το αίτιο για το ότι δεν είχε ο Δήμος 15.000 για να κάνει την 

Πανεπιστημιάδα δεν ξέρω αν υπάρχει ένας πολίτης που μπορεί να πιστέψει ότι γι’ αυτόν τον 

λόγο δεν έγινε η Πανεπιστημιάδα. Πρώτα – πρώτα, όλες τις χρονιές, από το 2004 που γίνεται η 

Πανεπιστημιάδα Θεάτρου γίνεται με χορηγίες, ελάχιστα δίνει ο Δήμος. 

Όσον αφορά ότι πέρσι πήγα παρακολούθησα την Πανεπιστημιάδα και έφυγα, πρέπει να 

σας πω ότι κ. Ευαγγελίδου ότι εσείς είσαστε φιλοξενούμενη στην πόλη μας, ήρθατε πριν από 

ένα χρόνο … 

κα Ευαγγελίδου: Πότε ήρθα; Αυτό είναι θράσος. Είστε αγενής και θρασύς και να 

γραφούν στο πρακτικό οι χαρακτηρισμοί.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς γεννηθήκαμε και ζούμε … 

κα Ευαγγελίδου: Και τα παιδιά σας βρίσκονται στην Αθήνα, κανένας στην Αθήνα δεν 

τα αποκάλεσε φιλοξενούμενα.  

κ. Αγγελίδης: Από τότε που γεννηθήκαμε … 
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κα Ευαγγελίδου: Είναι ντροπή σας να με λέτε ¨φιλοξενούμενη¨ … που τον 

εκπροσωπώ στο Δ.Σ. και έχω τα δικαιώματα μου εδώ. Μεγαλώνω εδώ τα παιδιά μου, ψωνίζω 

από εδώ, αγοράζω εδώ το σπίτι μου, είναι ντροπή σας. Είναι ντροπή σας ότι στον τόπο που 

μεγάλωσε η μάνα μου, στον τόπο που ζούσαν οι παππούδες μου, είναι ντροπή σας να με λέτε 

¨φιλοξενούμενη¨. Είναι επί προσωπικού, δεν είναι τοποθέτηση αυτή.  

κ. Αγγελίδης: Κι εμένα ήταν επί προσωπικού. Ντροπή είναι αυτό που ελέχθει 

προηγουμένως, και ούτε είναι κακό να λείπει κάποιος από την πόλη. Αυτό είναι γεγονός, 

πρόσφατα μένετε στην πόλη των Σερρών, εμείς από τότε που γεννηθήκαμε ζούμε και μένουμε 

στην πόλη των Σερρών και από τότε που έγινε ο θεσμός της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου, από 

το 2004, δεν ήσασταν εσείς για να δείτε … 

κα Ευαγγελίδου: Ήμουν στην πόλη των Σερρών.  

κ. Αγγελίδης: Δεν ήσασταν από το 2004 για να δείτε πόσα έργα εγώ παρακολούθησα 

στην Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, παρακολούθησα πολλά έργα και από την πρώτη στιγμή που 

το έφερε η προηγούμενη Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη και καθιέρωσε τον θεσμό, είπαμε μπράβο του 

που το κάνει και από την πρώτη στιγμή λέμε να ενισχυθεί αυτός ο θεσμός. Αυτά 

δικαιολογημένα να μην τα ξέρετε διότι τώρα μόνιμα κατοικείτε στην πόλη των Σερρών και δεν 

μπορώ να καταλάβω γιατί θίγεστε με αυτά που λέω. Είναι πραγματικό γεγονός.  

Έτσι έχει το θέμα, είναι ξεκάθαρο, δεν ήθελε η Δ.Α. να κάνει τον θεσμό της 

Πανεπιστημιάδας Θεάτρου, το άλλο ότι δεν είχαν λεφτά, δεν είχαν 15.000 για να κάνουν τον 

θεσμό, αυτά είναι δικαιολογίες που δεν πείθουν κανέναν, τουλάχιστον του χρόνου πρέπει 

οπωσδήποτε να το κάνετε και να τον ενισχύσετε.  

κα Ευαγγελίδου: Καταρχήν δεν καταδέχομαι να σας απαντήσω επί προσωπικού κ. 

Αγγελίδη, εγώ γνώριζα όχι απλώς τον θεσμό της Πανεπιστημιάδας από το 2004 αλλά γνώριζα 

και την λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ εκ των έσω. Είμαι στην πόλη των Σερρών από το 2002, και 

είμαι στην πόλη των Σερρών από τότε που γεννήθηκα αλλά ξέρετε πάρα πολύ λίγα πράγματα 

για την προσωπική μου ιστορία και δεν θέλω και να τα μοιραστώ μαζί σας, αλλά γνώρισα και 

τα του ΔΗΠΕΘΕ εκ των έσω γιατί δούλευα στο ΔΗΠΕΘΕ και ήξερα πάρα πολύ καλά πως 

ξεκινούσαν τα πράγματα, γιατί ξεκινούσαν και πως λειτουργούσαν. Δεν μπήκα … αλλά μου 

κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι εκπροσωπείτε και, είστε της σοσιαλιστικής παράταξης 

με τέτοιο ρατσισμό;  

κ. Αγγελίδης: Τώρα τι είναι αυτά που λέτε; Να μάθετε να ακούτε.  

κ. Πρόεδρος:   Ήσασταν προκλητικός κ. Αγγελίδη γι’ αυτό την κατανοώ απόλυτα.                        

κα Ευαγγελίδου: Όταν υφίσταμαι τέτοιου είδους ρατσισμό, εκπροσωπώ νόμιμα τους 

Σερραίους πολίτες μέσα στο Δ.Σ. Μιλάω σπάνια στο Δ.Σ. από συστολή απέναντι σε όλους 

όσους είναι περισσότερα χρόνια εδώ μέσα, σπάνια παίρνω τον λόγο και κυρίως αυτό 

συμβαίνει όταν μου απευθύνονται, εκπροσωπώ νόμιμα τους Σερραίους πολίτες, αυτά τα λίγα 

χρόνια λοιπόν που είμαι εγώ βγήκα και είμαι στο Δ.Σ., μεγαλώνω τα παιδιά μου στην πόλη 

των Σερρών, είναι Σερραίοι δημότες, έχω εδώ τα δικαιώματα μου, το σπίτι μου, και έρχεστε 

εσείς να με πείτε φιλοξενούμενη; Ένα χρόνο είμαι εδώ φιλοξενούμενη; Να το πείτε αυτό μέσα 

στην αίθουσα της δημοκρατίας; Εγώ ειλικρινά αφήνω να σας κρίνει ο κόσμος, αλλά να σας 

κρίνουν πρωτίστως οι κύριοι που κάθονται δίπλα σας.  

κ. Αγγελίδης: Είναι γνωστές οι τακτικές της κ. Ευαγγελίδου, μένει μόνιμα 10ετίες 

στην πόλη μας; Τώρα εγκαταστάθηκε εδώ και γι’ αυτό είπα ότι ενδεχομένως επειδή 

εγκαταστάθηκε πρόσφατα ίσως να μην γνωρίζει ότι εγώ παρακολουθούσα την 

Πανεπιστημιάδα Θεάτρου από το 2004.   

Να μιλήστε απ’ ευθείας, δεν θέλατε να κάνετε την Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, αυτή 

είναι η ουσία.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανεβαίνουν οι τόνοι τόσο και δεν ωφελεί 

σε τίποτα. 

8 



κ. Πρόεδρος:   Εξαρτάται όμως από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων κ. Μωυσιάδη. 

Κάποιοι πρέπει να μάθουν … 

κ. Μωυσιάδης: Όλοι εκείνοι οι οποίοι ανεβάζουν τους τόνους. Εκείνο που χρειάζεται 

είναι να δούμε για τον θεσμό ορισμένα πράγματα. Είναι αναμφισβήτητο ότι η Πανεπιστημιάδα 

είχε γίνει αποδεκτή από όλους και η μάλιστα η κ. Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ είπε πέρσι είπε 

πολύ κολακευτικά λόγια για τον θεσμό αυτό, σαν θεσμό, και είχε πει ότι … 

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο προϋπολογισμός του ΔΗΠΕΘΕ είναι αρκετά υψηλός 

ανεξαρτήτως της ταμειακής ροής και ανεξαρτήτως των καθυστερήσεων για τις εισπράξεις των 

επιχορηγήσεων. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός που εν πάση περιπτώσει, αργά γρήγορα, 

καθυστερημένα ή όχι, κάποια στιγμή φτάνει στο ταμείο, και αυτός ο προϋπολογισμός 

καταναλίσκεται. Μέσα σ’ αυτόν τον προϋπολογισμό λοιπόν, ένα κονδύλι των 5.000 ή 10.000, 

δεν είναι κονδύλι απαγορευτικό για να λειτουργεί κάτι το οποίο τόσο πολύ το είχαμε παινέψει. 

Και αυτές οι 10.000 μπορούν να ελεχθούν ενδεχόμενα και επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι 

η ίδια η κ. Πρόεδρος είπε ότι πέρσι μπόρεσαν και βρέθηκαν από έξω χρήματα, άρα και φέτος 

εάν το αναζητούσαμε, εάν το ψάχναμε, θα μπορούσαν να βρίσκαμε πάλι αυτά τα χρήματα. 

Άρα δεν κάναμε την προσπάθεια να βρούμε αυτά τα χρήματα για να λειτουργήσει ο θεσμός, 

άρα δεν ενδιαφερθήκαμε φέτος. Και νομίζω, ας ξεχάσουμε το ΔΗΠΕΘΕ σαν ΔΗΠΕΘΕ, εδώ 

πέρα υπάρχει ένας Δήμος, και δίπλα στον δήμο υπάρχουν λειτουργούντες για την εξυπηρέτηση 

του Δήμου οι διάφοροι δικοί του φορείς, μεταξύ των οποίων και το ΔΗΠΕΘΕ, ο Δήμος λοιπόν 

άνετα μπορεί να πει πέρα των επιχορηγήσεων, προκειμένου να γίνει η Πανεπιστημιάδα δίνω 

και 5-10.000. Επομένως όταν συζητάμε γιατί δεν έγινε, ερχόμαστε και λέμε, γιατί στο σύνολο 

του ο φορέας Δήμος μετά του ΔΗΠΕΘΕ, δεν συναποφάσισε ότι πρέπει να γίνει και να βρει το 

ελάχιστο αυτό ποσό που χρειαζόταν. Στην ουσία δεν είναι το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαμε τις 

5-10.000, το θέμα είναι ότι δεν είχαμε το ενδιαφέρον για να το κάνουμε. 

κ. Σαουλίδης: Πιστεύω ότι σε όλα τα θέματα πρέπει να έχουμε χαμηλούς τόνους αλλά 

κυρίως όταν μιλάμε για πολιτισμό πιστεύω ότι θα πρέπει να δείχνουμε ότι μπορούμε κάποια 

πράγματα να τα παλέψουμε ακόμη περισσότερο. Θεωρώ το εξής, ότι αυτή η σκέψη του, εγώ 

ήμουν στο προηγούμενο Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ, είναι γεγονός ότι αυτή ήταν η ιδέα του 

καλλιτεχνικού διευθυντή και το ασπάστηκε το Δ/κό Συμβούλιο. Είναι καλό να συνεχιστεί αυτή 

η πρωτοβουλία, σαφώς και θέλει καλύτερη οργάνωση, κ. Δήμαρχε και μια προσπάθεια και μια 

συνεργασία και το σκεπτικό του να διοργανώνεται από την ΔΕΠΚΑ, δεν είναι κακό γιατί ο 

κάθε καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τα χαρακτηριστικά που έχει, και η ΔΕΠΚΑ αν είναι ο 

φορέας σε συνεργασία και με τοπικούς φορείς θα είναι καλό γιατί είναι μια πρωτοβουλία πάρα 

πολύ σημαντική. Θεωρώ ότι τον επόμενο χρόνο τα πράγματα θα είναι καλύτερα και θα 

μπορούμε κάλλιστα ο Δήμος να διοργανώσει.  

κα Ευαγγελίδου: Ήταν πολύ σωστά αυτά που άκουσα από τον κ. Σαουλίδη, κάθε 

καλλιτεχνικός διευθυντής έχει τις προτεραιότητες του και βάσει προγραμματικής σύμβασης οι 

προτεραιότητες του είναι αυτές και δεν μπορεί το Δ/κό Συμβούλιο να επέμβει εκτός αν 

αναιρέσει το σύνολο του έργου του ή εκτός εάν δεν θέλει αυτόν τον καλλιτεχνικό διευθυντή. 

Παρά ταύτα εγώ πιστεύω ότι όταν επιλέγουμε έναν άνθρωπο θα πρέπει να τον υποστηρίζουμε 

και πρέπει να μην του κάνουμε, όχι παρέμβαση, να μην επεμβαίνουμε στο έργο του έτσι ώστε 

το έργο που παράγει να είναι πραγματικά αυτό που τον εκπροσωπεί, γιατί αυτό είναι και το 

παράπονο των καλλιτεχνικών διευθυντών ότι πολλές φορές οι δήμαρχοι και οι διοικήσεις δεν 

τους άφηναν να εκτελέσουν το έργο τους. Παρά ταύτα πιστεύω, δυο χρόνια κράτησα την 

Πανεπιστημιάδα ολομόναχη, και αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό το ξέρετε ήδη αλλά 

μπορούν να σας το πιστοποιήσουν κιόλας.  

Πιστεύω ότι ο θεσμός της Πανεπιστημιάδας είναι θεσμός που τον αποδέχεται το Δ.Σ. 

που σημαίνει ότι τον αποδέχεται η πόλη των Σερρών, ως έναν σοβαρό θεσμό, άσχετα με ποιο 

σκεπτικό  ξεκίνησε.  Καταρχήν  δεν  μας τιμά  να  λέμε ότι ένας θεσμός μας κοστίζει 5-10.000,  
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ένας θεσμός σοβαρός θα πρέπει να κοστίζει 15-20-25.000, όσο πιο πολύ κοστίζει αυτό 

σημαίνει ότι τόσο πιο πολύ έχουμε επενδύσει σ’ αυτόν. 

Κατά 2ον, η πρόταση μου ήταν από πολύ νωρίς να περάσει ο θεσμός αυτός στην πόλη, 

στην επιχείρηση του Πολιτισμού, η οποία είναι Δ.Ε., αμιγής Δ.Ε., και μπορεί να τρέχει, να 

δημιουργεί θεσμούς, προγράμματα που τα θέλει η πόλη των Σερρών και όχι όποιος 

καλλιτεχνικός διευθυντής περάσει και έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα να λειτουργήσει στο 

μυαλό του.  

κ. Δήμαρχος: Η επερώτηση του κ. Αγγελίδη και οι ενστάσεις είναι σωστές. Διότι 

υπήρχε ένας θεσμός από το 2004 και εντεύθεν και φέτος σταμάτησε, δεν πραγματοποιήθηκε, 

δεν υλοποιήθηκε. Λογικότατο να ρωτάμε για ποιο λόγο φέτος δεν υλοποιήθηκε, δεν 

πραγματοποιήθηκε αυτός ο θεσμός που ξεκίνησε από το 2004. Από την άλλη όμως πλευρά, … 

την πολύ σωστή τοποθέτηση, κατανοητή σε όλους με επάρκεια απάντηση της κ. 

Αντιδημάρχου, πιστεύω ότι δεν θα σηκώναμε τόνους γιατί δεν υπήρχε κανένας λόγος. Απλά 

πράγματα, το γεγονός και μόνο ότι το 2007 και 2008 είπε η κ. Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ, η 

Αντιδήμαρχος, … αυτός τον θεσμό, τον αγκάλιασε, τον σήκωσε, τον υλοποίησε και με 

επιτυχία, συνέχισε δηλαδή, νομίζω ότι της αξίζει κάθε έπαινος, αυτό πρέπει να ακουστεί εδώ. 

Ότι το 2009 με την πρόσληψη ενός νέου καλλιτεχνικού διευθυντή, και σας τόνισε την έννοια 

του καλλιτεχνικού διευθυντή και τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την υπογραφή της 

πρόσληψης και της σύμβασης που έχει στα χέρια του, και αυτά όλα απορρέουν από τον νόμο. 

Μας έδωσε την εξήγηση, και επίσης  είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ναι μεν θα το συνεχίσουμε, 

φέτος όχι για τους λόγους που ακούσαμε όλοι μας, αλλά έκανε μια πρόταση, γι’ αυτό παίρνω 

τον λόγο για να την υιοθετήσει το Δ.Σ., πολύ σωστή πρόταση και αποδεικνύει πολλά 

πράγματα το ότι η Αντιδήμαρχος κάνει αυτή την πρόταση, και εμείς πρέπει να την 

αποδεχτούμε και εγώ προτείνω στο Δ.Σ. να γίνει αυτή η πρόταση, αλλά με την υποσημείωση 

και υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο θεσμός θέλει να τον αγκαλιάσουμε όλοι μας, να τον 

χρηματοδοτήσουμε, να βρούμε τους πόρους για να κάνουμε κάτι σοβαρό. Αυτό ακούστηκε, 

και αυτή είναι και η άποψη του καλλιτεχνικού διευθυντή. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη, κάθε 

χρόνο υπάρχει και βελτίωση αλλά για να ξεφύγουμε και από τα όρια τα τοπικά, τα όρια της 

πόλης και του νομού και νομίζω ότι το ΔΗΠΕΘΕ τελευταία μας έδωσε τέτοια δείγματα. 

Η ουσία είναι η πρόταση που ακούστηκε από την κ. Αντιδήμαρχο.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν όσον αφορά το μέγεθος των δαπανών, η σοβαρότητα ενός 

θεσμού ή μιας εκδήλωσης δεν μετριέται με το μέγεθος της δαπάνης. Άλλωστε το μέγεθος της 

δαπάνης εξαρτάται από το ύφος της δραστηριότητας. Στην προκειμένη περίπτωση, στην 

Πανεπιστημιάδα, έρχονται κάποιοι ερασιτεχνικοί φοιτητικοί ή σπουδαστικοί σύλλογοι, με το 

δικό τους δυναμικό, με τα δικά τους σκηνικά, δίνουν την δική τους παράσταση, εμείς 

επομένως τι τους παρέχουμε; Απλώς στέγη και τροφή. Επομένως, θα αναβαθμίσουμε τον 

θεσμό αν τους κρατήσουμε αντί για 3-5 μέρες, 15 μέρες για να κάνουν παραθέριση ή θα τον 

αναβαθμίσουμε αν τους δίνουμε αστακό; Είναι συγκεκριμένες οι δαπάνες και είναι κάποιου 

μεγέθους. … Επομένως δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για έναν θεσμό πολυδάπανο ή 

που για να τον αναβαθμίσουμε θα τον κάνουμε πολυδάπανο.  

Όσον αφορά δε το ότι το ΔΗΠΕΘΕ ακούγεται ανά το Πανελλήνιο και χαλάει ο κόσμος 

γι’ αυτό, βεβαίως δίνει κάποιες παραστάσεις για τις οποίες γράφουν οι εφημερίδες, για ποιο 

λόγο δεν ξέρουμε, θα μπορούσαμε ίσως να σχολιάσουμε, δεν είναι της ώρας να ανεβάσουμε 

τους τόνους γιατί αν το σχολιάσουμε θα ανέβουν οι τόνοι, εκείνο που θα ήθελα να πω, έχουμε 

το ¨Οψόμεθα εις Φιλίππους¨ για το οποίο χάλασε ο κόσμος στο πανελλήνιο, και βλέπω εγώ, 

ευτυχώς υπήρχε η ΤΕΔΚ, για να πάρουμε από εκεί 72.000 €, δεν μιλάμε για τα €, μιλάμε για 

τους θεατές οι οποίοι ήρθαν να μας θαυμάσουν και διέδωσαν τον θαυμασμό τους ανά το 

Πανελλήνιο στη συνέχεια. Εδώ βλέπω εγώ, 350 εισιτήρια, σύνολο εισπράξεων. Έτσι μας 

θαύμασε  το πανελλήνιο.  Στη μεγάλη αυτή παράσταση που για να την κάνουμε χρειάστηκε να  

10 



ξοδέψουμε 389.000 €; Αυτό είναι το θαύμα του ΔΗΠΕΘΕ; Εάν υπάρχουν άλλα πράγματα  να 

μας τα πείτε. Επίσης όσον αφορά το να δώσουμε την Πανεπιστημιάδα κάπου αλλού, το 

ΔΗΠΕΘΕ είναι ο φορέας εκείνος που ασχολείται με έναν συγκεκριμένο τομέα του Πολιτισμού 

και της Τέχνης, με το θέατρο, υπάρχει και η ΔΕΠΚΑ που θα έπρεπε και θα μπορούσε να κάνει 

διάφορες άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, και είδαμε τον τελευταίο καιρό το ΔΗΠΕΘΕ να 

είναι εκείνο που αναλαμβάνει αντί για την ΔΕΠΚΑ κάποιες δραστηριότητες που δεν είναι 

καθαρά θεατρικές, ίσως θα έλεγα ακόμη πολύ λίγο έχουν σχέση και με το θέατρο, εκεί λοιπόν 

το ΔΗΠΕΘΕ έχει αρμοδιότητα και τα παίρνει, για μια δραστηριότητα, έναν θεσμό που είναι 

καθαρά θεατρικός, θα τον δώσει αλλού έξω; Και το βρίσκετε αυτό λογικό; Εγώ δεν το βρίσκω.  

κα Ευαγγελίδου: Η αναβάθμιση του θεσμού κ. Μωυσιάδη δεν σημαίνει ότι θα 

αναβαθμίσουμε την διατροφή των φιλοξενουμένων, η αναβάθμιση του θεσμού όπως την 

έχουμε σκεφτεί και την έχουμε προτείνει είναι πολύ συγκεκριμένη, αυτό που έχει αξία ίσως, 

μια πρόταση είναι να γράφονται τα έργα αποκλειστικά από τους φοιτητές, να γίνεται ένας 

διαγωνισμός, να υπάρχει ένα έπαθλο, να υπάρχει μια επιτροπή πανεπιστημιακών και 

ανθρώπων του θεάτρου, και ανθρώπων της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων οι 

οποίοι θα φιλοξενούνται εδώ, οι οποίοι θα κρίνουν τις παραστάσεις που θα παρακολουθούν 

και έτσι όλη αυτή η διοργάνωση 1ον θα δημιουργήσει θεατρικούς συγγραφείς μέσα από τα 

Πανεπιστήμια, θα ωθήσει τα παιδιά να εκφράσουν τους πραγματικούς προβληματισμούς και 

όχι απλώς να ανεβάσουν μια παράσταση, αυτό γίνεται και από το δημοτικό δεν χρειάζεται να 

πάει κανείς Πανεπιστήμιο για να μπορέσει να το κάνει, θα δημιουργηθούν και θα βγουν 

καινούργιοι συγγραφείς, θα έχουν κίνητρα, θα είναι μια δημιουργική απασχόληση στον χώρο 

τον φοιτητικό που ξέρουμε πόσο δύσκολος χώρος είναι και πόσο έχουν ανάγκη τα παιδιά από 

δημιουργικές απασχολήσεις σ’ αυτές τις κρίσιμες ηλικίες. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη 

πρόταση για την αναβάθμιση του θεσμού και δεν αφορά φυσικά το αν θα τους δώσουμε τοστ ή 

αστακό, γιατί δεν είναι θέμα πολιτιστικό αυτό. 2ον εγώ θέλω να έρθετε μια μέρα να δούμε τι 

τιμολόγια πληρώνουμε στο ΔΗΠΕΘΕ, γιατί ο καλλιτεχνικός διευθυντής που, μου κάνει 

εντύπωση που μιλάτε γιατί φαίνεται να μην ξέρετε καθόλου τι γινόταν στο ΔΗΠΕΘΕ, εγώ 

θέλω να ρθείτε πραγματικά, ο καλλιτεχνικός διευθυντής που έφυγε γρήγορα … 

κ. Μωυσιάδης: Επειδή είπατε προηγουμένως για θράσος, εσείς διαθέτετε θράσος. 

κα Ευαγγελίδου: Εγώ θράσος; Επειδή σας λέω για τον καλλιτεχνικό διευθυντή και ότι 

πληρώνουμε τιμολόγια από το 2003; 

κ. Μωυσιάδης: Ότι εγώ δεν ήξερα τι γίνεται.  

κα Ευαγγελίδου: Αν έρχεστε και μου λέτε ότι 15.000 και 5.000 θα τα βρούμε, ελάτε 

λίγο από κοντά να δείτε την κατάσταση του ΔΗΠΕΘΕ, ελάτε να καθίσουμε να δούμε ακόμα τι 

τιμολόγια υπάρχουν και από πότε και ότι δεν πληρώθηκε ούτε ένας προμηθευτής, ούτε ένας 

συνεργάτης, ούτε ένας όμως από το 2003. Ελάτε να το αντιμετωπίσουμε μαζί, εγώ έκανα 

πρόταση από κοινού.  

κ. Πρόεδρος:   Στην 2η επερώτηση της ¨Σύνθεσης Πολιτών¨. ¨Θα θέλαμε να 

επισημάνουμε πρώτοι ότι τον τελευταίο καιρό εμφανίστηκε πολύ έντονα το φαινόμενο κατά 

τις ώρες λειτουργίας της αγοράς αλλά και κατά τις βραδινές ώρες, τα αυτοκίνητα να 

παρκάρουν στα σημεία που βρίσκονται οι διαβάσεις των αναπήρων με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατή η κυκλοφορία των αμαξιδίων και καροτσιών. Σας παρακαλούμε να μας 

ενημερώσετε εάν η Δ.Α. έχει πρόθεση να επιληφθεί του θέματος αυτού. Και 2ον με τις νέες 

ασφαλτοστρώσεις που γίνονται σε διάφορα σημεία της πόλης δημιουργούνται … οδόστρωμα 

κάτι που το καθιστά επικίνδυνο κατά την οδήγηση. Επίσης να μας γνωρίσετε αν κατά την 

σχετική μελέτη έγινε πρόβλεψη να αποτυπώνονται οι βάνες ύδρευσης και τα φρεάτια 

αποχέτευσης¨.  

Στο πρώτο ερώτημα ο κ. Ιωαννίδης και μετά ο κ. Δάγκος. 
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κ. Ιωαννίδης: Πραγματικά δεν κατανοώ τον λόγο της συγκεκριμένης επισήμανσης ή 

επερώτησης, την εκλαμβάνω προσωπικά ως δική σας άποψη και σαφέστατα κατά την γνώμη 

μου δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σίγουρα όμως είναι μια μομφή προς την 

υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πω ότι από τις 

βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας είναι η διαφύλαξη των θέσεων αυτών, 

παρκαρίσματος των ΑΜΕΑ, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και των διόδων προς την είσοδο 

ή έξοδο των πεζοδρόμων για να μπορούν να κινούνται απρόσκοπτα τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Σίγουρα μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία καταγγελία, τουλάχιστον στην Δημοτική 

Αστυνομία, που δεχόμαστε καθημερινά 100άδες καταγγελίες για οτιδήποτε μπορεί να 

φανταστεί ο καθένας, σίγουρα όμως δεν έχουνε δεχτεί καμία καταγγελία για τον συγκεκριμένο 

λόγο, για την απρόσκοπτη μετακίνηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και αυτό να τονίσω για 

μια ακόμη φορά ότι είναι συνεχής και από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής 

Αστυνομίας η συνεχής αστυνόμευση των θέσεων αυτών και εν πάση περιπτώσει να πω, 

δοθείσης της ευκαιρίας της επερώτησης του κ. Σαουλίδη, ότι προσωπικό μου παράπονο είναι 

ότι κανείς, μα κανείς δημοτικός σύμβουλος από την Αντιπολίτευση πλην μιας εξαίρεσης, δεν 

πέρασε από την Δημοτική Αστυνομία την καινούργια αυτή διεύθυνση, να δει τι έργο γίνεται 

πραγματικά και να ενημερωθεί, ούτως ώστε να αποφύγουμε αυτού του είδους τα ατοπήματα 

και τις επερωτήσεις.  

κ. Πρόεδρος:   Να απαντήσει ο κ. Δάγκος στην άλλη ερώτηση.  

κ. Δάγκος: Να ξεκινήσω με τα φρεάτια και τις βάνες. Αυτές οι εργασίες οι οποίες 

εκτελούνται και εκτελέστηκαν, στις δύο έχει προβλεφτεί να γίνει … των βανών, στη μία μόνο 

δεν είχε προβλεφτεί, θα γίνει αναθεώρηση και θα … Έχουν καταγραφεί όλες που είναι.                         

κ. Ιωαννίδης:  Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω για τις ράμπες στους δρόμους που 

είπατε, δεν καταλαβαίνω τι εννοείτε. 

κ. Σαουλίδης: Καταρχήν δεν έχουμε συνηθίσει να φέρνουμε θέματα στο Συμβούλιο 

για να δημιουργήσουμε σύγχυση, όταν εντοπίζουμε ένα πρόβλημα πιστεύω ότι πρέπει να το 

αναφέρουμε για να το ξεπεράσουμε, να βοηθήσουμε την Δ.Α. και τις υπηρεσίες. Κ. 

Αντιδήμαρχε μπορούμε να κυκλοφορήσουμε όπου θέλετε τώρα μαζί, αν θέλετε και τις 

νυχτερινές ώρες, να πάμε να δούμε πως οι ράμπες στο κέντρο της πόλης, πόσες είναι 

ελεύθερες. Αν είναι ατόπημα αυτό που κάνουμε, είναι καθήκον μας να το κάνουμε.  

Για το άλλο θέμα, επειδή όλοι μας έχουμε κάνει … και στη δική μας Δ.Α., και στου κ. 

Μωυσιάδη, και στη δική σας Δ.Α., και δημιουργούνται προβλήματα στη φάση της 

ασφαλτόστρωσης και μέχρι να ψάχνουμε να βρούμε βάνες γιατί πρέπει να κλείσουν και δεν τις 

βρίσκουμε, γι’ αυτό το φέρνουμε. Τώρα, αν περπατήσουμε στο κολυμβητήριο θα δούμε ότι 

έγινε μια διαμόρφωση πάρα πολύ καλή, καθάρισε ο δρόμος, έγινε αυτό που έγινε, έχουμε 

πάνω από 10 ράμπες στο οδόστρωμα μέσα. Είναι επικίνδυνη, δημιουργεί προβλήματα, τα νερά 

δεν μπορούν να τρέξουν, πλημμυρίζει το οδόστρωμα, αυτό είναι πάρα πολύ απλό, υπάρχει 

σχέδιο της Τ.Υ. που είναι στη διάθεση των υπηρεσιών και όλων των εργολάβων που εκτελούν 

τα έργα, ξέρουν πως γίνεται η ασφαλτόστρωση και απαγορεύεται, μάλιστα εγώ ζήτησα και 

από κατασκευαστή να έχει το μυαλό του να μην κάνουν οι υπάλληλοι υποχωρήσεις σε 

αιτήματα δημοτών και κάνουν ράμπες σε κάποια σημεία που κατασκευάζουν πεζόδρομους.  

Ήθελα να κάνω δυο σχόλια πολύ σύντομα, ένα για τον πεζόδρομο στη Κουντουριώτη, 

πέρασαν οι οπτικές ίνες, καλώς πέρασαν, η αποκατάσταση δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει, 

είναι μια εικόνα άσχημη και όπου γίνονται παρεμβάσεις καλά είναι η αποκατάσταση να 

γίνεται από τον εργολάβο ή από τον υπεύθυνο, με το ίδιο υλικό γιατί ένα έργο όταν 

τραυματίζεται μ’ αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι αλλάζει και η αισθητική του χώρου και είναι εις 

βάρος της πόλης. Την κατασκευή του πεζοδρόμου … Ανδρόνικου, ήταν πάρα πολύ καλό, η 

κατασκευή όμως δεν είναι σωστή, ένα είναι ο πεζόδρομος πως γίνεται, δεν είναι ομαλός και 

πιστεύω  ότι και η τεχνική  στη χρήση  τσιμέντου στους  κύβους δεν είναι  ορθή.  Αυτό  γίνεται  
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κανονικά με υγρή άμμο η οποία είναι συμπιεσμένη και δεν χρησιμοποιείται τσιμέντο σ’ αυτές 

τις περιπτώσεις, γιατί αν κάποια στιγμή θέλεις να βγάλεις κάποιους κύβους, πρέπει να τους 

σπάσεις. Αλλά πάνω σ’ αυτό μου κάνει εντύπωση ότι η στρώση δεν είναι ομαλή. Πρέπει να το 

δείτε αυτό κ. Δήμαρχε.  

κ. Ιωαννίδης: Όσον αφορά το δικό μου κομμάτι για τη Δημοτική Αστυνομία και για 

την επερώτηση, ήθελα να απαντήσω στον κ. Σαουλίδη ότι προφανώς και δεν περιμένω κανείς 

να απαντήσει για ποιο λόγο δεν εμφανίστηκε μέχρι τώρα εδώ και 5-6 μήνες στην καινούργια 

διεύθυνση της Δημοτικής Αστυνομίας έστω και για λίγο να δει τι γίνεται, αφετέρου όμως πολύ 

θα χαρώ να έρθετε και να βγούμε μια βόλτα μαζί ένα πρωί, ένα απόγευμα, ένα μεσημέρι, ένα 

βράδυ, δέχομαι λοιπόν την πρόκληση – πρόσκληση σας, για να δείτε και εσείς ο ίδιος, ιδίοις 

όμμασι ότι αυτά που λέω, τα λέω με τη σιγουριά που έχω. Είναι καθημερινή και καθημερινός 

ο έλεγχος και η ευαισθησία που δείχνουμε στα άτομα με ειδικές ανάγκες και πραγματικά αυτά 

που λέω, βγαίνουν λόγω της σιγουριάς που έχω. Δηλαδή είμαι σίγουρος γι’ αυτά που λέω. 

Δέχομαι και την πρόκληση – πρόσκληση σας και πολύ ευχαρίστως να βγούμε και να 

διαπιστώσετε ότι πραγματικά είναι αυτά που λέω.  

                  

 

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση κατάθεσης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2009, Δήμου 

Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:  Πάνε πακέτο και τα δύο μαζί.  

κ. Δήμαρχος: Να πω δυο πράγματα κ. Πρόεδρε. Καταρχήν να πω ότι ο κ. Σαουλίδης 

αναφέρθηκε κυρίως για τις νυχτερινές ώρες και όσον αφορά για τις αποκαταστάσεις έχει γίνει 

μια σχετική έκθεση, την είδαμε όλοι μας, και εγώ, και η αρμόδια υπηρεσία έχει κάνει την 

έκθεση και ζητά επισταμένως την πρόταση για την διαδικασία της σωστής αποκατάστασης και 

επιβολής χρέωσης αν και εφόσον δεν γίνει όπως εμείς το επιζητούμε.  

Όσον αφορά τώρα για την Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κ. Πρόεδρε, 

να κάνω γνωστό σε όλους σας ότι ο Δήμος των Σερρών ακολουθώντας τις θεσμικές επιταγές 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων αφενός και αφετέρου το Νομικό Πλαίσιο το οποίο είναι 

σε ισχύ όσον αφορά την κατάθεση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, είναι να θυμίσω σε 

όλους ότι έγινε η προκήρυξη για την ανάδειξη της παροχής υπηρεσιών κάποια εταιρείας, με 

απόφαση μου συγκροτήθηκε μια διεπιστημονική ομάδα έργου η οποία έχει την ευθύνη και την 

αρμοδιότητα ως συντονιστικό όργανο αλλά και να φροντίσει, να συλλέξει όλα εκείνα τα 

στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να καταρτιστεί αυτό το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα, να θυμίσω βέβαια ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός εγκρίθηκε, παρουσιάστηκε και 

εγκρίθηκε, είχαμε την δημόσια διαβούλευση μετά την ανάθεση στην ιστοσελίδα του Δήμου 

όλης αυτής της εργασίας η οποία έγινε, και επίσης, συμφώνησαν και σε συνεργασία με όλες 

τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και όλες τις Δ.Ε. και τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρύματα, Δημοτικές 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και τις Α.Ε., καταλήξανε και συμφώνησαν σε αυτό που όλοι 

γνωρίζετε. Περάσαμε στην δεύτερη φάση μετά από εντολή και έγκριση του Δ.Σ., οι τυχόν 

παρατηρήσεις, διορθώσεις, όλες ελήφθησαν υπόψη, υπήρξε μια καθυστέρηση, βεβαίως τα 

χρονικά περιθώρια ακόμη υπάρχουν αλλά εξαιτίας του γεγονότος της μεταβατικής φάσης της 

μετατροπής των Δ.Ε. σε Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, εκεί υπήρξε μια καθυστέρηση, εν πάση 

περιπτώσει είναι εμπρόθεσμη και βέβαια αυτό στοχεύει και αποσκοπεί και ο στρατηγικός 

σχεδιασμός και το επιχειρησιακό πρόγραμμα αλλά και το σχέδιο δράσης του έτους 2009 στην 

βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των δράσεων του Δήμου καθώς και στην 

ποιότητα  των  εργασιών λαμβάνοντας  βέβαια υπόψη ότι κατατέθηκε από πλευράς υπηρεσιών,  
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από πλευράς παραγόντων, Δ.Α., στελεχών του Δήμου, διευθύνσεων δηλαδή, Ν.Π., ιδρυμάτων, 

Α.Ε. και λοιπά. Και βέβαια το ετήσιο πρόγραμμα είναι αυτό το οποίο προκύπτει από αυτό το 

γενικό πρόγραμμα το επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο έχετε μπροστά σας, είχατε την 

ευκαιρία και να ασχοληθείτε και να συμμετέχετε και λάβατε μέρος στην διαμόρφωση του 

τελικού σχεδιασμού. Κ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι το Δ.Σ. θα εγκρίνει αυτόν τον στρατηγικό 

σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, βεβαίως παρατηρήσεις μπορούν να ακουστούν 

έστω και αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν, που πιστεύω ότι δεν υπάρχουν γιατί έμεινε πολύ καιρό 

σε διαβούλευση και είχαμε όλη την χρονική ευχέρεια και περιθώρια χρονικά και να 

ενημερωθούνε και να λάβουνε γνώση και πιστεύω ότι είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι 

στα πλαίσια πάντοτε της ανάπτυξης και της βελτίωσης όπως προανέφερα των υπηρεσιών και 

της αύξησης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου.  

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό το τελευταίο που είπε ο κ. Δήμαρχος 

ότι είχαμε όλο τον καιρό να ενημερωθούμε, να δούμε, να παρακολουθήσουμε. Όσο βρισκόταν 

σε εξέλιξη η όλη η διαδικασία … σε πρώτη φάση, υπό ταξινόμηση, δεν ήταν επίκαιρο το να 

πάμε να δούμε, όταν ολοκληρώνεται και τελειώνει, τότε ολοκληρωμένο και τελειωμένο, 

ενημερωνόμαστε ότι υπάρχει και πηγαίνουμε να το δούμε. Το ολοκληρωμένο και τελειωμένο 

και ότι υπάρχει και μπορούμε να το δούμε, δεν το λάβαμε γνώση.  

Εγώ έλαβα γνώση πριν από 4 μέρες, πήγα είδα τόμο, τα πήρα επειδή σε όλους μας 

όπως συμβαίνει δεν είναι δυνατόν να είμαστε άμεσα διαθέσιμοι να διαθέσουμε 3-4 μέρες, που 

κι αυτές δεν φτάνουν, είχα ταξίδι, έλειψα, ήρθα σήμερα το πρωί, εκείνο που από τα λίγα είδα 

είναι ότι δεν πρόκειται για ένα επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο ετοιμάζουμε σαν πρόγραμμα 

υλοποίησης, είναι απλούστατα το σύνολο των αναγκών και των επιθυμιών μας μέσα από τις 

οποίες, ένα πολύ μικρό μέρος, θα μπορέσουμε, αφού κάνουμε μια αξιολόγηση και δώσουμε 

προτεραιότητες να προχωρήσουμε σε … Φυσικά είναι … της Δ.Α. να κάνει την επιλογή και να 

θέσει τις προτεραιότητες, είναι σαφές αυτό, το αναγνωρίζουμε, αλλά εκείνο που θα θέλαμε 

πρώτιστα εμείς είναι μέσα από το σύνολο των επιθυμιών και των αναγκών, να ξέρουμε τι είναι 

αυτά τα οποία προβλέπονται σε πρώτη φάση. Θα μπορούσατε να πείτε βέβαια ότι αυτά που 

προβλέπονται σε πρώτη φάση είναι αυτά που βάλατε στο 2ο Θέμα σαν Ετήσιο Πρόγραμμα, το 

οποίο πάλι δεν θα μπορέσει τελικά να είναι έτοιμο το πρόγραμμα γιατί ένα μικρό μέρος από 

αυτά θα μπορέσουν να γίνουν αλλά δείχνουμε ότι είναι μια πρώτη προτεραιότητα. Εν πάση 

περιπτώσει, για το σύνολο αυτών, θα έπρεπε να έχουμε κάποιο χρόνο, δεν ξέρω πόσο πιεστικά 

έχουμε κάποιες  προθεσμίες.  

Ούτως ή άλλως πρέπει να το έχουμε το πρόγραμμα, πρέπει επομένως αυτό να πούμε 

ότι το αποδεχόμαστε. Καλό θα ήταν να το πούμε αυτό, αφού το μελετήσουμε κιόλας και αφού 

το σχολιάσουμε και όλοι μας για να ειπωθούν και κάποιες σκέψεις και να βγουν και κάποια 

συμπεράσματα. Αν υπάρχει περιθώριο.  

κ. Πρόεδρος:  Για το 2ο Θέμα, κανονικά είναι μέχρι τέλη Μαΐου, για να περάσει όμως 

το 2ο πρέπει απαραίτητα να ψηφιστεί το 1ο.  

κ. Μωυσιάδης:  Τα περνάμε για να είμαστε εντάξει, και λέμε ότι ναι και η έννοια αυτή 

έχει του περάσματος, ότι εγκρίνουμε την εργασία που έγινε, την μελέτη που έγινε, αυτό που 

μας παρουσιάστηκε σαν αποτέλεσμα, από εκεί και πέρα όμως, την κάθε μία δραστηριότητα 

από αυτές, δεν σημαίνει ότι σήμερα έχουμε εγκρίνει και ότι θα προχωρήσει χωρίς να το 

συζητήσουμε. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, διότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία έχουμε 

κάποιες ενστάσεις, θα πρέπει το καθετί να το φέρετε για να το συζητήσουμε, αν όχι εγώ θα 

ήθελα να το ξανακουβεντιάσουμε. Να πούμε γενικώς ότι το περνάμε αλλά θα ήθελα να το 

ξανακουβεντιάσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Μα είναι λογικό … αυτά όταν θέλεις να τα υλοποιήσεις θα πρέπει να 

εγκρίνονται από το Δ.Σ. Το Πρόγραμμα σου δίνει το δικαίωμα να το φέρεις στο Δ.Σ.  

κ. Μωυσιάδης: Μετά είναι μόνο το θέμα της χρηματοδότησης. 
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κ. Δήμαρχος: Όχι η χρηματοδότηση προβλέπεται.  

κ. Μωυσιάδης: Προβλέπεται αλλά δεν … τα χρήματα.  Δεν υπάρχουν πιστώσεις για 

όλα αυτά στον προϋπολογισμό. Για να εγκρίνουμε το έργο θα πρέπει να υπάρχουν στον 

προϋπολογισμό.  

κ. Αγγελίδης: Χρειάζεται νέα απόφαση του Δ.Σ. για κάθε δραστηριότητα. Οπότε δεν 

δεσμευόμαστε.  

κ. Σαουλίδης: Συμφωνούμε να το περάσουμε, αλλά έχουμε τον χρόνο και αν θέλετε 

έξω από την συνεδρίαση να βρεθούμε να το κουβεντιάσουμε και να γίνει μια καλύτερη 

ενημέρωση, να ανταλλάξουμε απόψεις.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν περνάμε τίποτα άλλο στην απόφαση. Και το 1ο και το 2ο εγκρίνεται. 

 

- Εγκρίνονται (μειοψηφία Αναστασιάδη, δεν ενημερώθηκε επαρκώς) 

          

ΘΕΜΑ    3ο: Εξέταση αιτήματος εταιρείας ¨Ι. Μπεντές – Δ. Κηπουρός Ο.Ε.¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι το θέμα του Αναψυκτηρίου. Σήμερα … (αλλαγή CD) … είναι μια 

ορθή επανάληψη της επιστολής του Δασαρχείου που μας είχε στείλει στις 7/10. Βέβαια γι’ 

αυτό πρέπει κάποια στιγμή, το Δασαρχείο να μας δώσει εξηγήσεις. Δεν είναι δυνατόν, να 

στέλνει ένα έγγραφο, γιατί πρωτοκολλήθηκε στις 10/10/2008 το πρώτο έγγραφο και η ορθή 

επανάληψη ήρθε σήμερα. Ποια είναι η διαφορά; Στην πρώτη επιστολή έλεγε ¨παρακαλούμε να 

απομακρυνθούν¨, το διαβάζω γιατί ενδεχομένως οι συνάδελφοι που είδαν τα θέματα μέχρι και 

χτες δεν το γνωρίζουν, στην πρώτη λοιπόν επιστολή του Δασαρχείου, εμένα προσωπικά μου 

δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά πως γίνεται μια ορθή επανάληψη να έρχεται μετά από 8 

μήνες και να μην αιτιολογεί αυτή την αλλαγή, ¨παρακαλούμε να απομακρυνθούν το 

συντομότερο δυνατό, όλες οι κατασκευές που υπάρχουν μέσα στην έκταση για την οποία 

εκδόθηκε η πιο πάνω πράξη χαρακτηρισμού¨, η σημερινή λέει ¨παρακαλούμε να 

απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό, όλες οι πρόσθετες κατασκευές που υπάρχουν μέσα 

στην έκταση για την οποία εκδόθηκε η πιο πάνω πράξη χαρακτηρισμού (εκτός αυτής για την 

οποία υπάρχει η σχετική άδεια της Πολεοδομίας του Δήμου Σερρών)¨. Χωρίς καμία 

αιτιολόγηση, 8 μήνες μετά κ. Δήμαρχε. Η πρώτη επιστολή ήρθε 10/10, κάποια στιγμή το 

Δασαρχείο πρέπει να δώσει μια εξήγηση σε όλους μας γιατί δεν είναι θέμα Δ.Α. αλλά είναι 

θέμα Δ.Σ., πως μια ορθή επανάληψη έχει καθυστέρηση 8 μήνες και γι’ αυτήν την αλλαγή δεν 

υπάρχει καμιά αιτιολόγηση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το καταθέσω στο Σώμα, κ. 

Πεχλιβανίδη αρχίζει η συζήτηση, μπορείτε να έχετε το λόγο.  

κ. Πεχλιβανίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το έγγραφο αυτό του 

Δασαρχείου δεν θα το κρίνω, ούτε θα το χαρακτηρίσω, για ποιο λόγο; 1ον, από το πρώτο 

έγγραφο η δημαρχιακή επιτροπή στηρίχθηκε και έβγαλε μια απόφαση. Δεν θα την 

χαρακτηρίσω γιατί κι εγώ πήγα στο Δασαρχείο την Παρασκευή για να ενημερωθώ σχετικά με 

το θέμα και δεν με πληροφόρησαν καθόλου και για τίποτα. Βέβαια δεν αλλάζει στην ουσία 

τίποτα κατά την άποψη μου. Το αίτημα της εταιρείας ¨Ι. Μπεντές – Δ. Κηπουρός Ο.Ε.¨ 

διατυπώνεται ως εξής: ¨Διακοπή μισθωτικής σχέσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην 

Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων¨, αφορά το Δημοτικό Αναψυκτήριο, απασχόλησε την τοπική 

κοινωνία και το Δ.Σ. πάρα πολλές φορές. Προτού επεκταθώ στο θέμα, τυπικοί λόγοι 

επιβάλλουν να κάνω μια ιστορική αναδρομή στα Δ.Σ. για να δούμε κατά πόσο απασχόλησε το 

όλο θέμα. 

31/5/06 ώρα 9μ.μ., 16/5/06 1.30 μ.μ., 19/6/06 1.30 μ.μ., είναι αποφάσεις που πάρθηκαν 

κατά πλειοψηφία και ενέκριναν τις διάφορες εργασίες που γινόταν στο Δημοτικό 

Αναψυκτήριο, υπάρχει και η απόφαση 16/2/2006 της Δημαρχιακής Επιτροπής που ενέκρινε το 

…  
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Υπάρχει βέβαια και το Δ.Σ. του 2007 που με ομόφωνη απόφαση του δεν επέτρεψε 

καμία εργασία στο Δημοτικό Αναψυκτήριο. Επίσης υπάρχει η Δημαρχιακή Επιτροπή, μπήκε 

σαν θέμα στις 14/11/2008 και ημέρα Παρασκευή, όπου αναβλήθηκε το θέμα γιατί δεν υπήρχε 

γνωμάτευση του συμβούλου, ξαναμπήκε σαν θέμα στις 9/12/2008 και ημέρα Τρίτη γιατί 

υπήρχε ένα αίτημα για ένα χαρτί του Δασαρχείου. Ξαναμπήκε στις 23/2/2009 Δευτέρα, και 

πάρθηκε μια απόφαση, αυτή την απόφαση έρχομαι να στηρίξω και σήμερα, της Δημαρχιακής 

Επιτροπής. Βέβαια μειοψήφισε ο κ. Παπαβασιλείου λέγοντας ότι το θέμα πρέπει να έρθει στο 

Δ.Σ., ακυρώθηκε η απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, όχι γιατί δεν ήταν σωστή αλλά γιατί 

έκρινε η Περιφέρεια ότι το όργανο της Δημαρχιακής Επιτροπής ήταν αναρμόδιο για να 

εκδώσει μια τέτοια απόφαση, μιας και που το Δ.Σ. έδωσε άδεια στο εν λόγω αναψυκτήριο.  

Η Δημαρχιακή Επιτροπή πήρε απόφαση και στηρίχτηκε στα εξής έγγραφα, είναι το 

έγγραφο του Δασαρχείου με θέμα ¨Απομάκρυνση κατασκευής αναψυκτηρίου κοιλάδας Αγ. 

Αναργύρων¨, θα μπω στην ουσία της υπόθεσης, ¨… και προκειμένου να έχουν … οι διατάξεις 

της … νομοθεσίας καθώς και οι οδηγίες της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, παρακαλούμε να 

απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό όλες οι κατασκευές που υπάρχουν μέσα στην έκταση 

για την οποία εκδόθηκε η παραπάνω πράξη χαρακτηρισμού. Ως … αναψυχής μπορούν να 

λειτουργούν σε δάση και δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

66102/970/23-2-1995 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας …¨. Η Δημαρχιακή επιτροπή έλαβε 

υπόψη όταν πήρε αυτή την απόφαση, αφενός αυτό εδώ, το έγγραφο του Δασαρχείου και 

στηριχτήκαμε βέβαια και στο άρθρο 95 του Συμβουλίου Επικρατείας που μας επιβάλλει να το 

δεχτούμε σαν δικαστική απόφαση, γιατί λέει ¨Εισαγγελία Αρείου Πάγου¨. Έλαβε υπόψη 

σαφώς την πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου, που χαρακτηρίζει την περιοχή σαν δασική, 

βέβαια το υπ’ αρίθμ. 1370 τεμάχιο όπως χαρακτηρίζεται από το 1936 είναι χαρακτηρισμένο ως 

¨ρέμα κοινό¨. Παραχωρήθηκε το 1957 στον δήμο Σερρών με απόφαση Νομάρχη και το 1993 

εκδόθηκε μια οικοδομική άδεια. Στην Δημαρχιακή Επιτροπή, λάβαμε υπόψη βέβαια, και την 

γνωμοδότηση του δικού μας νομικού συμβούλου, ¨Συμπερασματικά γνωμοδοτώ ότι 

αναμφίβολα αν υπάρχει υποχρέωση κατεδάφισης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου του Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου, υπάρχει αδυναμία εκμίσθωσης 

Δημοτικού Αναψυκτηρίου και επομένως πρέπει να λυθεί μίσθωσης¨. Επίσης λάβαμε υπόψη 

όλα αυτά τα στοιχεία, κατόπιν έρευνας, αφού μου ανατέθηκε η υπόθεση επειδή ήμουν στην 

Δημαρχιακή Επιτροπή και ψήφισα και την λύση της μίσθωσης και φαντάζομαι ότι γι’ αυτόν 

τον λόγο μου ανατέθηκε το ζήτημα, κατόπιν έρευνας και από το δικό μας κτηματολόγιο και 

από το Δασαρχείο και βέβαια και από τα αποδεικτικά που προσκόμμισε ο νομικός σύμβουλος 

της εταιρείας, τα οποία επαλήθευσε και αφορούν δυο τοπογραφικά που συνυπογράφουν οι 

κύριοι Στέλιος Χριστοδούλου τοπογράφος Ανωτάτου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το 2ο 

τοπογραφικό το οποίο υπογράφει η Τσομπανίδου Αναστασία Πτυχιούχος Πολιτικός 

Μηχανικός … Και βέβαια και τις δύο αποφάσεις, τις πήρα από τον κ. Καρτάση που ήταν 

νομικός σύμβουλος των οικοπεδούχων … του αγροτεμαχίου 1448 το οποίο συνορεύει του 

τεμαχίου … που είναι χαρακτηρισμένο σαν ρέμα. Στηριζόμαστε επίσης σε μια απάντηση των 

δικών μας Τ.Υ. που απάντησε σε μια εξώδικη όχληση του νομικού συμβούλου της εταιρείας, η 

οποία τι λέει ¨τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Σερρών δεν είναι δυνατόν να βεβαιώσει αν 

η επιχείρηση ή οι πελάτες της κινδυνεύουν από το ρέμα, καθόσον η περιοχή αυτή ανήκει στην 

αρμοδιότητα του Δασαρχείου Σερρών. Θεωρούμε όμως δεδομένο αλλά και προφανή τον 

κίνδυνο μετά από την πλημμύρα της 18/6/2004¨, δικό μας έγγραφο. Θα επανέλθω στο έγγραφο 

το τελευταίο, στην ορθή επανάληψη, για να σας διαβάσω τι ακριβώς προτείνει το Δασαρχείο 

για τις δασικές εκτάσεις. ¨Φορέας διαχείρισης του χώρου Δασικής Αναψυχής είναι η αρμόδια 

Περιφερειακή Δασική Υπηρεσία, η οποία φροντίζει για την ομαλή λειτουργία και την 

εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της καθώς επίσης και για την συντήρηση …¨ 

αναφέρει κάτι για την προστασία του περιβάλλοντος …  
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Τι προϋποθέτουν τα αναψυκτήρια του Δασαρχείου, ¨εγκατάσταση μικρών λυόμενων 

οικημάτων, μη επιτρεπόμενης λειτουργίας μετά τη δύση του ηλίου¨. Σε περιοχές δασικές τα 

αναψυκτήρια που επιτρέπονται είναι από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ¨απλή διάθεση 

αναψυκτικών, σάντουιτς για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του χώρου αναψυχής¨. Δεν 

ξέρω τι σύμβαση υπογράψαμε εμείς με την εν λόγω εταιρεία, δεν νομίζω να είναι η ίδια 

πάντως. Δεν ξέρω τι λόγο πρέπει να έχει αυτό το χαρτί. Βέβαια δεν μας λέει εδώ το 

Δασαρχείο, μιλάει για δασικές εκτάσεις, δεν μιλάει για ρέματα.  

Να σας διαβάσω λίγο «Κτιριοδομικός Κανονισμός άρθρο 349, δόμηση κοντά σε 

ρέματα, ¨Τα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 188 ¨Ανέγερση κτιρίων – εγκαταστάσεων …¨ η δόμηση … ως εξής, απαγορεύεται 

απολύτως η δόμηση μέσα στην έκταση που περικλείεται από τις οριογραμμές του ρέματος¨. 

Στα τοπογραφικά μας το αποτυπώνουν μέσα στην κοίτη. Φαντάζομαι μέσα στον φάκελο της 

Πολεοδομίας όταν εκδόθηκε η άδεια θα είναι και το Δασαρχείο που υποδεικνύει την ένσταση, 

δεν θα πήγε το Δασαρχείο να δώσει μια άδεια έτσι, γνωμοδότησε. Φαντάζομαι θα υπάρχει. 

Επιτρέπεται η δόμηση έξω από την έκταση της προηγούμενης περίφραξης σύμφωνα με τους 

όρους δόμησης της περιοχής μόνο εφόσον έχουν κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του 

ρέματος. Εάν δεν έχουν κατασκευαστεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος, η δόμηση 

επιτρέπεται σε απόσταση τουλάχιστον 10 μ. από την οριογραμμή. Έχουμε φωτογραφίες που 

αποδεικνύουν την κατάσταση. Στα 2,5 χρόνια εδώ μέσα, σας ξέρω άλλους λιγότερο, άλλους 

περισσότερο, γνωρίζω το αισθητήριο σας.  

Ας δούμε την κατάσταση ως έχει τώρα, γιατί πήγα επάνω και με μηχανικό, όπως και 

στο Δασαρχείο πήγα με Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο, δεν χρειάζεται να είσαι μηχανικός για 

να καταλάβεις τι γίνεται. Από το 2004, μόνοι μας να πάμε επάνω θα δούμε που έσπασε και 

είχαμε αυτή τη πλημμύρα, στατιστικά τέτοιες πλημμύρες γίνονται ανά 35 χρόνια μας 

διαψεύδει η νεροποντή του 2009 που αν δεν είχε αναλάβει τις ευθύνες τότε, να καθαρίσει την 

κοίτη του χειμάρρου, ο κ. Αναστασιάδης ήταν, πάλι θα είχαμε τα ίδια προβλήματα. Ένας να 

πάει εκεί θα δει που είναι το όριο, στην οριογραμμή, μετά την οριογραμμή του κτίσματος, ένα 

βήμα και έπεσες μέσα. Στα ρέματα των οποίων οι οριογραμμές δεν έχουν καθοριστεί σύμφωνα 

με τις παραπάνω διατάξεις, η δόμηση επιτρέπεται σε απόσταση από την οριογραμμή που 

ορίζεται προσωρινά από την Πολεοδομική Υπηρεσία. Μεγαλύτερη των 20 μ., σύμφωνα με 

τους όρους δόμησης της περιοχής που … Το Δασαρχείο μας έκανε μια αναφορά για την 

δασική αναψυχή και πως είναι τα δάση και πως πρέπει να τα προστατεύουμε. Το ίδιο όμως 

πρέπει να προστατεύουμε και τα ρέματα. … δημιουργούν κανονικά πάρκα σε όλο τους το 

μήκος, φιλτράρουν τον αέρα, και τέλος διατηρούν την ιστορική και περιβαλλοντική συνέχεια 

αυτού του τόπου.  

Κλείνοντας θα ήθελα να αποταθώ στο Δ.Σ. και να στηρίξετε την εισήγηση μου που 

λέει να ζητήσουμε την διακοπή της μίσθωσης και να πάμε στα δικαστήρια για την λήψη 

διοικητικού συμβιβασμού. 

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, έρχεται το θέμα της συνέχισης 

ή όχι της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στο Δ.Σ. μετά από αίτημα των 

επιχειρηματιών που νοικιάζουν το Δημοτικό Αναψυκτήριο και οι οποίοι ρωτάνε αν μπορεί να 

συνεχιστεί η μίσθωση ή όχι.  

Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω και να πω ότι το θέμα αυτό έρχεται με μεγάλη και 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση για συζήτηση στο Δ.Σ., γι’ αυτή τη μεγάλη και αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση ευθύνεται η Δ.Α. Το θέμα μπορούσε να έχει έρθει προ πολλών μηνών και να 

συζητηθεί, από το καλοκαίρι του 2008 όταν υπήρχε μια ξεκάθαρη γνωμάτευση της νομικής 

υπηρεσίας που έλεγε ότι μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου.  
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Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο ιστορικό της όλης υπόθεσης, είναι γνωστά τα 

γεγονότα, δύο γεγονότα ήταν που παίξαν ρόλο στην όλη αυτή εξέλιξη, ένα ήταν το 2006 με 

μια απόφαση του Δ.Σ. που επιτράπηκαν κάποιες παρεμβάσεις με αποτέλεσμα να αλλάξει ο 

χαρακτήρας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, και εν συνεχεία το γεγονός της διακοπής της 

λειτουργίας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου μετά από μια απόφαση του Δασαρχείου, τον Μάιο 

του 2008 σύμφωνα με την οποία χαρακτήριζε ως δάσος τον χώρο εκείνον στον οποίο 

βρίσκεται το Δημοτικό Αναψυκτήριο. Από τότε οι επιχειρηματίες, και πολύ καλά κάναν οι 

άνθρωποι, με εξώδικες οχλήσεις τους, ρωτούσαν συνεχώς τον δήμο αν μπορεί να συνεχιστεί η 

μίσθωση και φτάσαμε στο σημερινό σημείο.  

Η θέση της παράταξης μας σχετικά με την λειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου 

είναι γνωστή. Την διατυπώσαμε τον Μάιο του 2006 όταν είχε έρθει το θέμα της έγκρισης 

διαφόρων εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, εμείς τη δική μας 

τη θέση ήταν και είναι ότι το Δημοτικό Αναψυκτήριο πρέπει να έχει έναν λαϊκό και 

οικογενειακό χαρακτήρα χωρίς πρόσθετες παρεμβάσεις και κατασκευές που ενδεχομένως να 

μειώνουν αυτόν τον χαρακτήρα και επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον. Σ’ αυτή τη θέση μας 

είναι επόμενο ότι εμμένουμε, και όσον αφορά την απάντηση που δίνουμε ως παράταξη στην 

ερώτηση που θέτουν οι αγαπητοί μας συμπολίτες και επιχειρηματίες, για το αν μπορεί να 

συνεχιστεί η μίσθωση ή όχι, η απάντηση της δικής μας παράταξης είναι ότι η μίσθωση μπορεί 

να συνεχιστεί και το Δημοτικό Αναψυκτήριο μπορεί να λειτουργήσει με τον οικογενειακό και 

λαϊκό χαρακτήρα που οφείλει να έχει διότι δεν υπάρχει κανένα μα κανένα νομικό κώλυμα.  

Σύμφωνα με τα έγγραφα που υπάρχουν από το Δασαρχείο, και τα άλλα έγγραφα, και 

από την Ν.Υ. και από τον διευθυντή του Δήμου, και δεν ξέρω γιατί τις εισηγήσεις του 

διευθυντή του Δήμου δεν τις λάβατε υπόψη ή δεν το αναφέρατε … 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχουν μέσα στον φάκελο.  

κ. Αγγελίδης: Ναι αλλά γιατί δεν αναφέρατε τις εισηγήσεις; Σύμφωνα με όλα αυτά τα 

έγγραφα που υπάρχουν, ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το Δημοτικό Αναψυκτήριο, ανεξάρτητα 

αν είναι χαρακτηρισμένος ως δάσος, μπορεί να λειτουργήσει Δημοτικό Αναψυκτήριο από τη 

στιγμή που ανήκει στην κυριότητα του Δήμου. Ο χώρος αυτός ανήκει στην κυριότητα του 

Δήμου και σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, μπορεί να λειτουργήσει το Δημοτικό 

Αναψυκτήριο με την λαϊκή αυτή οικογενειακή του μορφή, αφού προηγουμένως οι 

επιπρόσθετες κατασκευές απομακρυνθούν και παραμείνει ο αρχικός οικίσμος, το αρχικό 

οίκημα το οποίο έχει πολεοδομική άδεια και λειτουργεί κατά τα άλλα νόμιμα.  

Θα ήθελα να πω στους αγαπητούς, ειλικρινά το εννοώ αυτό, αγαπητούς και 

αξιοσέβαστους συμπολίτες μας επιχειρηματίες, όταν ένας δημοτικός σύμβουλος ή μια 

δημοτική παράταξη εκφράζει μια διαφορετική άποψη ή πρόταση από αυτή που έχει κάποιος 

δημότης, δεν σημαίνει ότι ο δημοτικός σύμβουλος ή ότι η δημοτική παράταξη αντιπαθεί τον 

δημότη, διότι θέλει να τον πολεμήσει, διότι θέλει να έρθει σε αντιπαράθεση μαζί του. Για 

όνομα του Θεού, ο καθένας από εμάς δικαιούται να έχει μια άποψη και πρέπει να είναι 

σεβαστή η άποψη που καταθέτει, όπως επίσης είναι σεβαστές οι απόψεις που καταθέτουν και 

οι προτάσεις που καταθέτουν οι επιχειρηματίες τους οποίους σεβόμαστε γιατί είναι έντιμοι και 

επιτυχημένοι επιχειρηματίες, και έχουν κάθε δικαίωμα να υπερασπίζουν και να υποστηρίζουν 

τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι 

οι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με την αποστολή που τους ανέθεσε ο Σερραϊκός λαός, 

έχουν χρέος να υπηρετούν και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δήμου και του συνόλου 

των δημοτών, χωρίς φυσικά να αδικούν κανέναν δημότη.  

Σχετικά με την υπόθεση του Αναψυκτηρίου, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα 

νομικό κώλυμα για τη συνέχιση της μίσθωσης και της λειτουργίας του Δημοτικού 

Αναψυκτηρίου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 

νομοθεσία, και μπορεί να αποκτήσει τον λαϊκό και οικογενειακό του χαρακτήρα, κάτι το οποίο  
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θέλει όλος ο Σερραϊκός λαός, κάθε άλλη απόφαση κατά την άποψη μας έρχεται κόντρα στα 

συμφέροντα του Δήμου και του συνόλου των δημοτών και η πρόταση που κατατέθηκε 

προηγουμένως από την Δημοτική Αρχή, έρχεται καθαρά κόντρα με τα συμφέροντα του Δήμου 

και του συνόλου των δημοτών διότι εγείρει υποψίες ότι ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν 

διεκδικήσεις για αποζημιώσεις από την πλευρά των μισθωτών, και καλά θα κάνουν οι 

άνθρωποι, το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε.  

Δεν θέλω να πω περισσότερα, αυτά προς στιγμή και αν χρειαστεί θα επανέλθω.  

κ. Μωυσιάδης:  Πραγματικά μου έκανε εντύπωση, το ανέφερε και ο κ. Αγγελίδης, το 

γεγονός ότι υπάρχει μια εισήγηση από τον διευθυντή, μια εισήγηση που είναι κατηγορηματική. 

Το 2ο έχει σχέση με την τελευταία παράγραφο της εισήγηση του διευθυντή και περικλείεται 

στη συνέχεια στην εισήγηση τη δική σας. Λέει εδώ ότι ¨το άρ. 178 του Ν. 3463 κ.λπ., οι δήμοι 

οφείλουν¨ και όταν λέει οι δήμοι εννοούν ¨εμείς, όλοι μας¨, ¨να διατηρούν, να προστατεύουν 

και να διαχειρίζονται την περιουσία του Δήμου με τρόπο επιμελή και αποδοτικό¨. Και ξέρετε η 

παράβαση αυτού του κανόνα στοιχειοθετεί το παράπτωμα της απιστίας. Είναι σοβαρό να 

κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε υποχρέωση να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Όχι 

ερωτηματικά και νούμερα, αλλά στοιχειοθετείται παράπτωμα όταν δεν το κάνουμε αυτό. Πως 

λοιπόν, όταν έρχεται ο διευθυντής του Δήμου, και μας κάνει μια εισήγηση όπου είναι 

κατηγορηματικός ότι νόμιμα λειτουργεί το Αναψυκτήριο, ότι όλα έχουν καλώς, καλώς έγινε η 

μίσθωση και εμείς λέμε όχι και αλλάζουμε δρόμο. Πως θυμώνουμε που έρχεται το Δασαρχείο 

που βγάζει μια απόφαση διορθωτική η οποία εξυπηρετεί τον δήμο; Θέλουμε δηλαδή να μείνει 

… αυτό εξυπηρετεί τον δήμο; Τι κάνουμε; Είμαστε εναντίον του Δήμου; Αυτομάτως πρέπει να 

παραιτηθούμε. Διότι γιατί είμαστε εδώ αφού είμαστε κατά των συμφερόντων του Δήμου; Ας 

δούμε τα πράγματα με τη σειρά.  

1ον, όσον αφορά το ρέμα, υπάρχουν κάποιοι χάρτες, χαρακτηρίζουν έναν χώρο σαν 

ρέμα, κάποιας παλιάς εποχής είναι και από τότε διαμορφώνονται νέες καταστάσεις. Δεν 

σημαίνει ότι αυτό που έδειχναν κάποτε οι χάρτες ότι ισχύουν εσαεί. Να σας θυμίσω, την 

περίπτωση του Ελαιώνα, εκεί υπήρχε ένα ρέμα, το ξεχάσαμε ότι ήταν εκεί το ρέμα και 

επικαλεστήκαμε ότι έκλεισε το ρέμα και ότι μπήκε ένας κλειστός αγωγός. Οι χάρτες όμως 

έδειχναν ρέμα, έρχεστε και μου λέτε ¨μα ξέρετε έγινε οριοθέτηση¨, και εδώ θα κάνουμε 

οριοθέτηση, αλλά πέραν τούτου, όταν γίνεται οριοθέτηση ιδιοκτησιακά αυτό που έπαψε να 

είναι ρέμα ανήκει στον δήμο γιατί στον Ελαιώνα το ξεχάσαμε αυτό το πράγμα. Όπως μας 

αρέσει κάνουμε; Δυο μέτρα και δυο σταθμά κατά περίπτωση; Εδώ πέρα λοιπόν όντως, υπήρχε 

διαμορφωμένο ρέμα αλλά έγιναν και επιχωματώσεις. Όταν πάμε να δούμε βλέπουμε ότι 

υπάρχει μια κοίτη και έξω από την κοίτη βρίσκεται το κτίσμα, τώρα οι αποστάσεις των 10 μ. 

κ.λπ., ναι δεν αδειοδοτείται και δεν κτίζεται, όταν όμως έχει ήδη κτιστεί και μάλιστα με άδεια, 

δεν λέει πουθενά ότι πηγαίνουμε και το κατεδαφίζουμε. Διαφορετικά είναι τα πράγματα και 

πολύ περισσότερο όταν είμαστε ιδιοκτήτες που έχουμε υποχρέωση να το προστατέψουμε δεν 

είμαστε εμείς εκείνοι που θα κινήσουμε διαδικασίες για να το κατεδαφίσουμε.  

2ον, στο δάσος. Δασική έκταση. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο χαρακτηρισμός έγινε μετά 

από αίτημα των ενοικιαστών του χώρου. Εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ μια πολύ παλιά 

ιταλική κωμωδία, σικιελιάνικη, ήταν η Σικελία όπου τα ήθη ήταν όπως και εδώ πριν από 30 

χρόνια, το θέμα του ότι πολυτιμότερο έχει μια κοπέλα ήταν σοβαρότερο θέμα, υπήρχαν δύο 

νεαροί που αγαπήθηκαν, ο νεαρός είχε διαπιστώσει αν όντως η γυναίκα που θα έπαιρνε ήταν 

αγνή, και απαιτούσε να το διαπιστώσει, και αυτή απαντούσε ¨μα πως, αφού δεν επιτρέπεται, 

είναι αμαρτία¨. Και εκείνος απαντούσε ¨αφού θα παντρευτούμε έτσι και αλλιώς¨ και την 

έπεισε. Διαπίστωσε την αγνότητα αλλά μετά σκέφτηκε ¨και τώρα πως θα πάω να κάνω τον 

γάμο αφού έπαψε να είναι αγνή¨ και αρνείται να την παντρευτεί. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. 

 Δεν ήταν χαρακτηρισμένη δασική έκταση, οι κύριοι ζήτησαν να χαρακτηριστεί δασική 

και μόλις  χαρακτηρίστηκε  δασική  έρχονται και  λένε  ¨μα  εδώ  δεν  επιτρέπεται  να  υπάρχει 
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αναψυκτήριο, να το κατεδαφίσουμε το αναψυκτήριο¨, νομίζω ότι δεν στέκονται αυτές οι 

επιχειρηματολογίες.  

Επίσης, υπάρχει το θέμα του κινδύνου. Αν με ρωτήσετε κύριοι και εμένα αν αυτή τη 

στιγμή θα έβαζα την υπογραφή μου ότι δεν κινδυνεύετε να σας συμβεί ένα ατύχημα μόλις 

κατέβετε κάτω, δεν θα την έβαζα, γιατί μπορεί κάποιος από εσάς να πέσει και να χτυπήσει το 

κεφάλι του και να συνέβαινε το μοιραίο. Γιατί να υπογράψει ο διευθυντής της Τ.Υ. του Δήμου 

ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Δεν θα το υπογράψει ούτε για την πλατεία Ελευθερίας. Πέραν 

τούτου, ο κίνδυνος, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι ήταν γνωστός. Όταν πήγαν να λάβουν μέρος 

στη δημοπρασία, στον πλειστηριασμό για να πάρουν το αναψυκτήριο, γνώριζαν ότι είχε 

συμβεί μόλις πριν από λίγο καιρό, άρα το γεγονός τους ήταν γνωστό, δεν ήταν κάτι το ξένο, 

κάτι για το οποίο δεν μπορούσαν να υποψιαστούν με τίποτα. Ήταν γεγονός που το ξέραν και 

άρα εν γνώσει του κινδύνου το έκαναν.  

Και επειδή ο αγαπητός συνάδελφος, ο οποίος εισηγήθηκε δεν ήξερε τι ακριβώς λέει το 

ενοικιαστήριο, 1ον λέει ότι νοικιάζουνε αναψυκτήριο άρα όταν θα το λειτουργήσουν, θα το 

λειτουργήσουν υποχρεωτικά με όλους τους όρους και όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η 

νομοθεσία για τα αναψυκτήρια. Αν εκείνοι το λειτούργησαν ή θέλουν να το λειτουργούν άλλες 

ώρες, είναι υπόθεση δική τους. Ο Δήμος το παραχώρησε για αναψυκτήριο άρα για να το 

λειτουργούν τις ώρες που επιτρέπεται από τον νόμο για τα αναψυκτήρια. Το τι κάνουν οι 

κύριοι είναι δική τους υπόθεση.  

2ον, όταν υπέγραφαν τη σύμβαση, η σύμβαση έγραφε έναντι του ενοικιαστή ότι ¨δεν 

ευθύνεται για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μισθίο, για την λειτουργία 

των εγκαταστάσεων, δεν ευθύνεται για την ύπαρξη οποιασδήποτε … ή για τυχόν θέσπιση 

απαγόρευσης ή για περιορισμό της εκμετάλλευσης μισθίου για λόγους ασφάλειας ή για άλλους 

λόγους¨. Τα περιλαμβάνει όλα, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς. Εσείς που το νοικιάζετε ελέγξτε 

το, διαπιστώστε ότι είναι εντάξει και νοικιάστε το και χρησιμοποιήστε το.  

Τα θέματα είναι ξεκάθαρα, από εκεί και πέρα, εδώ δεν είμαστε επιχειρηματίες και πολύ 

περισσότερο στυγνοί επιχειρηματίες. Βεβαίως θέλουμε τα συμφέροντα του Δήμου, αλλά 

θέλουμε ταυτόχρονα και τα συμφέροντα των δημοτών. Εάν τυχόν, οι ενοικιαστές νομίζουν ότι 

δεν τους συμφέρει να λειτουργήσουν το αναψυκτήριο, εμείς στεκόμενοι με ευαισθησία 

απέναντι στους συμπολίτες μας θα το αντιμετωπίσουμε με κατανόηση. Και όταν λέω ¨εμείς¨ 

λέω την άποψη τη δική μου και την άποψη τουλάχιστον των συναδέλφων οι οποίοι είναι στην 

παράταξη μου, και νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι μια άποψη που κανείς δεν θα διαφωνήσει 

μαζί της. Τι σημαίνει αυτό; Αν θέλουν και λένε ¨σας παρακαλούμε δεν μπορούμε να 

συνεχίσουμε¨ εγώ θα δείξω κατανόηση και θα πω ¨ναι, αν θέλετε ζητήστε τη λύση της 

μίσθωσης και ζητήστε να την αποδεχτούν¨, ουδέν νόμος πέραν τούτου, διότι από εκεί και πέρα 

θα υποπέσουν στο παράπτωμα της απιστίας.  

κ. Σαουλίδης:   Εμείς όταν νοικιάστηκε το αναψυκτήριο ήμασταν θετικοί καθαρά και 

μάλιστα από κάποια στιγμή και μετά είχαμε ξαναθέσει θέμα ότι έπρεπε να λειτουργεί από τις 

πρωινές ώρες, όπως λειτουργούσε παραδοσιακά, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και 

συγκεκριμένες τιμές. Είναι γεγονός, και δεν θέλω να μπω στην ουσία, δεν χρειάζεται να 

αναφέρω κάποια πράγματα, κάποια ακούστηκαν, σαφώς και ο Δήμος είχε και έκανε 

προσπάθεια να κάνει το καλύτερο γιατί είναι γεγονός ότι από τότε που κατασκευάστηκε το 

αναψυκτήριο, η χρήση του και τα αποτελέσματα τα οικονομικά δεν ήταν τα καλύτερα. Δεν 

έχω πρόχειρα στοιχεία αυτή τη στιγμή αλλά πιστεύω ότι δεν εισπράξαμε πάνω από 25% από 

τα έσοδα που έπρεπε να έχουμε εισπράξει όλα αυτά τα χρόνια.  

Από εκεί και πέρα εάν δεν υπήρχε η πλημμύρα, το Δασαρχείο, από τότε που 

κατασκευάστηκε το Αναψυκτήριο, είχαμε πολλές εκκρεμότητες με τους ενοικιαστές. 

κ. Δήμαρχος: Μόνο φασαρίες, μόνο πονοκεφάλους.  
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κ. Σαουλίδης: Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε το πρώτο έγγραφο του Δασαρχείου το οποίο 

ουσιαστικά μας στάλθηκε λόγω του ότι είχαμε την πλημμύρα, γιατί όλοι λίγο πολύ ξέρουμε 

πως διαμορφώθηκαν και πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εμείς στην Δημαρχιακή είχαμε δεχθεί 

να λυθεί η συμφωνία, σαφώς, πρώτα απ’ όλα εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου και 

σεβόμενοι την δυνατότητα των συμπολιτών μας να έχουν την απαίτηση που έχουν και δεν 

ξέρω ποια ακριβώς είναι. Εμείς πιστεύουμε ότι με τα δεδομένα τα σημερινά, πρέπει να το 

αναγνωρίσουμε, δεν μπορούμε να εκτεθούμε. Θεωρώ ότι τον συγκεκριμένο χώρο, σαφώς και 

το γράφει στο συμβόλαιο, αναφέρει κάποια πράγματα που έχουν σχέση με τους κινδύνους, 

πράγματι είχε πλημμυρίσει το ποτάμι σε εκείνο το σημείο το συγκεκριμένο, ήταν γνωστό σε 

όλους ότι υπήρχε τέτοιος κίνδυνος. Σαφώς και δεν μπορούμε ούτε οι υπηρεσίες, ούτε το Δ.Σ. 

να πάρει απόφαση ότι μπορεί να διασφαλιστεί αυτός ο χώρος από μια κακοκαιρία. Δεν θα 

σταθώ στο αν είναι δασική έκταση, εγώ από τότε που τον ξέρω τον χώρο αυτό, από μικρό 

παιδί, δεν θυμάμαι να είχε μέσα δέντρα, ήταν πολύ μικρά, ήταν ένας ανοιχτός χώρος και 

υπήρχε μια διαμόρφωση τελείως διαφορετική, υπήρχε ένα άνοιγμα της κοίτης αρκετά μεγάλο 

και … με την διαμόρφωση της λίμνης και είχαμε αντιπαραθέσεις πολύωρες και πολυήμερες.  

Θεωρούμε ότι πρέπει να βρεθεί μια κοινή λύση. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι 

μπορεί να λειτουργήσει. Μπορούμε να πάμε κοινή συναίνεση στη λύση της σύμβασης, αλλά 

πάνω από όλα διασφαλίζουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν μπορούμε, έχουμε ευθύνη 

απέναντι στους πολίτες που τυχόν θα επισκέπτονται αυτόν τον χώρο. Δεν ξέρουμε ποια ώρα, 

μπορεί να είναι και μέρα που θα συμβεί κάτι, δεν ξέρω πως θα το … το θέμα, οι υπηρεσίες μας 

είναι εδώ, ας λυθεί αυτό το θέμα πρώτα και μετά να δούμε με ποιον τρόπο θα 

αντιμετωπίσουμε το άλλο ζήτημα που είναι το κτίσμα. Αλλά πάνω από όλα πρέπει να 

διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου και από εκεί και πέρα και οι συμπολίτες μας 

ενοικιαστές έχουν την υποχρέωση να αποδεχτούν κάποια πράγματα με βάση αυτά που 

υπέγραψαν και φαίνονται καθαρά από την σύμβαση που υπέγραψαν, να λυθεί αυτό το θέμα 

και να το ξεπεράσουμε ουσιαστικά και σαν πρόβλημα.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ και την ημέρα που είχε γίνει η μίσθωση πάντα έλεγα να μην 

αλλάξει ο κτιριολογικός χαρακτήρας του Δημοτικού Αναψυκτηρίου και παρέμεινα εκεί, ποτέ 

μου δεν είπα τίποτα άλλο. Τώρα, για να μην πάθει κανείς ζημία, γιατί είναι κρίμα για τους 

συμπολίτες μας, μια συναινετική πράξη να κάνουμε να λυθεί το θέμα, αλλά να μη θιγεί κανείς, 

ούτε ο Δήμος ούτε οι συμπολίτες μας. Να μην πάθει κανείς κακό.  

Η δική μου η άποψη είναι να λυθεί συναινετικά, κανείς να μην πάθει ζημιά, ούτε ο 

Δήμος, ούτε οι συμπολίτες μας γιατί και αυτοί είναι δικοί μας άνθρωποι. Αυτή είναι η δική 

μου γνώμη και την καταθέτω. 

κ. Σαντοριναίος: Δεν θα ήταν δυνατόν να μην πω δυο λόγια για το αναψυκτήριο, το 

συγκεκριμένο Δημοτικό Αναψυκτήριο, το οποίο μας ταλαιπωρεί από το 1987. Δεν ξέρω το 

πώς βρέθηκαν οι άδειες της Πολεοδομίας αλλά επί Ανδρέου είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Βέβαια 

οι συμπολίτες μας καλώς κάνουν, σύμφωνα με το ελληνικό πολίτευμα, ψηφίζουν τους 

διαχειριστές αλλά ψηφίζουν και τους παρατηρητές και οι διαχειριστές και οι παρατηρητές 

προσπαθούν για το καλό και τα συμφέροντα του Δήμου. Είναι υποχρέωση μας, αλλά δεν 

έχουμε το δικαίωμα να αδικούμε και τα συμφέροντα των συμπολιτών μας που κατά το 

παρελθόν, το συγκεκριμένο Δημοτικό Αναψυκτήριο, σύμφωνα με τα καταστρεπτικά καιρικά 

φαινόμενα, έχουν καταστραφεί επαγγελματίες, δεν μπορούσαν βέβαια να ανταπεξέλθουν σε 

εκείνο το χαμηλό μίσθωμα το οποίο είχαν και αναγκάστηκε ο Δήμος, τα υλικά τα οποία είχε, 

ποτήρια, μηχανές, καθίσματα και ότι άλλα περιουσιακά στοιχεία που είχε τα οποία 

ακολουθούσαν στα καταστήματα, να τα κάνει κατάσχεση ο Δήμος και να τα έχει στις 

αποθήκες να σαπίζουν. Και στη διάρκεια του χρόνου να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Θα 

παρακαλούσα το Δ.Σ., δεν έχουμε το δικαίωμα να ταλαιπωρούμε τους συμπολίτες μας, τους 

επενδυτές τους ελεύθερους επαγγελματίες, ούτε βέβαια και τους περιπατητές μας.  
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Με ελαφρά την καρδία θα στηρίξω την εισήγηση του συναδέλφου του κ. Πεχλιβανίδη. 

Αυτά είχα να πω, για να είμαι σαφής. 

κ. Δήμαρχος:  Πιστεύω το εξής, την ουσία του θέματος δεν την άγγιξε κανείς, εκτός 

από τον κ. Σαουλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε και σε κάποια οικονομικά, καλή η αναφορά σας 

για ενημέρωση των νέων, διότι εδώ το θέμα αυτό, η σημερινή Δ.Α. το κληρονόμησε, δεν έχει 

καμία ανάμειξη και ότι ακούστηκαν και κάποιες καθυστερήσεις δεν είναι έτσι, διότι προέκυψε 

το θέμα του Δασαρχείου τον 5/2008, η αίτηση της άλλης πλευράς είναι τον 1/2009 και έχουμε 

αλλεπάλληλες, παρακολουθήσαμε τον κ. Πεχλιβανίδη, πόσες φορές απασχόλησε το θέμα την 

Δημαρχιακή Επιτροπή. Απορώ δηλαδή! Η ουσία ποια είναι; Το θέμα είναι τόσο απλό. Είμαστε 

ιδιοκτήτες ενός κτίσματος. Την ιστορία του την γνωρίζουμε όλοι μας και ο ομιλών καλύτερα 

από όλους σας. Από την εποχή της δημαρχιακής θητείας του κ. Γεωργούλα χτίστηκε. Το που 

βρίσκεται αυτό μην το ξεχνάτε. Και ρωτώ ευθέως, είναι ή δεν είναι εντός κοίτης; Τι λέει το 

Δασαρχείο; Τι λέει το Κράτος; Περιφέρεια Δασών, Πολεοδομία, Τεχνικές Υπηρεσίες του 

Δήμου; Όλες αυτές οι υπηρεσίες που προανέφερα έχουμε την διαβεβαίωση τους, την σφραγίδα 

τους και την υπογραφή τους ότι είναι εντός κοίτης. Οι νόμοι του Κράτους τι λένε; Και αφήστε 

τα αν ο χαρακτήρας του είναι λαϊκός και τα λαϊκίζουμε εδώ και θέλουμε ένα αναψυκτήριο για 

να πωλεί ένα € τον καφέ. Αυτό είναι άλλο θέμα με το θέμα που συζητά το Δ.Σ. μετά από 

αίτημα της εταιρείας. Αυτά είναι να τα λέμε, για ποιο λόγο τα λέμε δεν μπορώ να καταλάβω.  

Είμαστε ιδιοκτήτες ενός κτίσματος, το οποίο έχει μια «άδεια», γιατί και η άδεια πρέπει 

να εξεταστεί, εκεί πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας σαν Δ.Α., να εξετάσουμε αυτή την 

άδεια η οποία εξαιτίας αυτού του γεγονότος της άδειας, έρχεται το Δασαρχείο, και πολύ καλά 

έκανε ο Πρόεδρος και έθεσε υπόψη σας αυτή την άποψη του Δασαρχείου, την οποία λαμβάνει 

υπόψη η νομική Υπηρεσία του Δήμου και λέει και κατευθύνει την Δημαρχιακή Επιτροπή και 

λέει η Ν.Υ. του Δήμου ότι ¨κοινοποιείται στον δήμο των Σερρών τον 5/2008 σχετικό έγγραφο 

του Δασαρχείου Σερρών με το οποίο καλείται ο Δήμος Σερρών να κατεδαφίσει το κτίσμα του 

Δημοτικού Αναψυκτηρίου¨, ένα και ένα κάνουν δύο. Έρχεται το Δασαρχείο, μετά από πέντε 

μήνες, τον 10ο μήνα και λέει ¨παρακαλούμε να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό όλες 

οι κατασκευές που υπάρχουν μέσα στην έκταση για την οποία εκδόθηκε η πιο παραπάνω 

πράξη χαρακτηρισμού¨.  

Τι ζητάμε λοιπόν; Ο νόμος τι λέει; Εγώ ακούω τον δασάρχη και μου λέει ¨έκοψες τα 

δέντρα τα αυτοφυή εντός της κοίτης; Δήμαρχε το συντομότερο δυνατό πάρε και τις ρίζες. Ότι 

υπάρχει εντός κοίτης πρέπει να απομακρυνθεί¨. Διότι ο χείμαρρος ο συγκεκριμένος τα δόντια 

του μας τα έδειξε, το 2004 που το θυμόμαστε όλοι και δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε ποτέ στη 

ζωή μας και επίσης 15/9/2008 που ευτυχώς αναφέρθηκε ο κ. Πεχλιβανίδης, εκείνη την ημέρα 

για καλή του ώρα το μεσημέρι του συνόλου της πόλης των Σερρών είχε ολοκληρωθεί ο 

καθαρισμός της κοίτης του χειμάρρου των Αγ. Αναργύρων. Διότι ιδίοις όμμασι εγώ ο ίδιος με 

τον Αντιδήμαρχο κ. Δάγκο είδαμε τόσο το νερό κάτω από την γέφυρα του Τσέλιου όπου το 

νερό περνούσε πάνω το νερό από την γέφυρα και την θυμούνται όλοι αυτή την ημερομηνία.  

Βάζω δύο θέματα και τι ερχόμαστε τώρα να πούμε; Τι ζητούν τώρα οι επιχειρηματίες; 

Λένε ¨να ανοίξω ή να μην ανοίξω¨; Και εμείς ρωτούμε με την σειρά μας ¨να ανοίξουν ή να μην 

ανοίξουν το καλοκαίρι του 2008¨; Ο Δασάρχης τους λέει ¨όχι, γιατί αν ανοίξετε την άλλη μέρα 

θα στείλω να σας κλείσουνε και να σας πάρουν αυτόφωρο¨, αυτά είναι, εγώ τουλάχιστον αυτά 

ξέρω, και αυτό είμαι υποχρεωμένος να το καταθέσω και το ξέρετε όλοι σας. Και μπαίνω στην 

περιπέτεια, και το ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα άκουσα, μα ακριβώς το πρόβλημα είναι 

καθαρά νομικό, ο νόμος τι λέει. Είναι εντός κοίτης; Εκτός αν λέμε ότι επιχωματώσεις γίνανε, 

είναι σε επαφή με το ρέμα, έγινε εκτροπή και δημιουργήθηκε η λίμνη, δια γυμνού οφθαλμού 

οποιοσδήποτε το καταλαβαίνει που ξέρει την πόλη, ότι αυτό είναι μέσα στην κοίτη, τι πρέπει 

να γίνει; Να γκρεμιστεί, να απομακρυνθεί. Όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε άλλο βρίσκεται εκεί 

μέσα,  ακόμη  και  τα  δέντρα,  γι’  αυτό  και τα κόβουμε,  γι’  αυτό  ήρθε  και  η εκρίζωση των 

22 



δέντρων τα οποία είναι εδώ και χρόνια πάρα πολλά και φεύγουνε πολλά χρήματα και πολλή 

δουλειά. Επομένως εδώ πρέπει να σταθούμε, έρχεται η Δημαρχιακή Επιτροπή και τι 

αποφάσισε, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που ακούσαμε προηγουμένως, παρά την εισήγηση 

του Γενικού Διευθυντή, γιατί ακούστηκε προηγουμένως ότι ο διευθυντής είναι αντίθετος με 

την Ν.Υ. και επικαλείται ο Γενικός Διευθυντής τι, συμβατική υποχρέωση, δηλαδή το 

συμβόλαιο που υπέγραψε ο Δήμος των Σερρών με τη συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή τι 

υποχρεώσεις έχω εγώ και τι υποχρεώσεις έχει η συγκεκριμένη εταιρεία. Τι σχέση έχει αυτό; 

Ακούστηκε δε κατά κόρον, ωραία λόγια, εδώ ορκιστήκαμε και εδώ είμαστε και μας έστειλε ο 

Σερραϊκός λαός για να προστατεύουμε τα συμφέροντα του Δήμου, γιατί ποιος είχε αμφιβολία; 

Τι άλλο να κάνουμε; Αυτή είναι η δουλειά μας. Σ’ αυτή τη περίπτωση πρέπει να σκεφτούμε 

και να λάβουμε σοβαρά υπόψη τον κίνδυνο που υπάρχει. Ακούστηκε από τον κ. Σαουλίδη ότι 

το πότε θα πλημμυρίσει αυτό το ποτάμι δεν ρωτάει, αν είναι πρωί, αν είναι μεσημέρι, αν στο 

συγκεκριμένο σημείο συχνάζουν μικρά παιδιά, μεγάλα παιδιά, ηλικιωμένοι.  

Το θέμα μας και το ζήτημα ποιο είναι, είναι εντός κοίτης ή δεν είναι; Ναι, το λένε όλοι. 

Εφόσον είναι μέσα στην κοίτη τι πρέπει να γίνει; Τι λέει ο νόμος; Να γκρεμιστεί, να 

απομακρυνθεί. Και από την στιγμή που δεν υπάρχει κτίσμα, δεν υπάρχει μίσθιο, δεν υπάρχει η 

σχέση. Τι πιο απλό και καθόμαστε εδώ και συζητάμε και συζητάμε. Έτσι εγώ το θεωρώ, έτσι 

το πήρα από την αρχή, το έθεσα υπόψη και στους επικεφαλής των συνδυασμών ότι εκεί 

υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε γιατί μετά τα καιρικά αυτά φαινόμενα και 

τις αλλαγές, και τις αλλαγές των νόμων και τις εγκυκλίους και τις τροπολογίες περί δασών, 

περί χαρακτηρισμών κ.λπ., τι είναι αναψυχή κ.λπ. Εδώ λέμε αναψυκτήριο, σε περιοχές δασικές 

επιτρέπεται λέει ένα επί ένα να μπαίνει ο περιπατητής και ο επισκέπτης έναν καφέ, ένα 

αναψυκτικό και ένα νερό. Το κτίσμα αυτό καθεαυτό που βρίσκεται; Τι λέει ο νόμος; Αυτό 

πρέπει να κάνουμε και σωστά η Δημαρχιακή επιτροπή οδηγήθηκε σ’ αυτή την απόφαση. Τα 

άλλα και ποιος χρωστάει σε ποιον εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αυτό είναι θέμα της 

εταιρείας, είναι θέμα των υπηρεσιών του Δήμου και πάνω σε όλες αυτές τις διαφορές είναι ο 

νόμος, το δικαστήριο. Ποιος πρέπει να προσφύγει, ας το κάνει, ο Δήμος θα είναι; Οι άνθρωποι 

της εταιρείας θα είναι; Εμείς εδώ έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε την ζωή, την ασφάλεια 

των συνδημοτών μας. Διότι δεν ξέρει κανείς πότε θα έρθει αυτό το καιρικό φαινόμενο, αυτή η 

πλημμύρα, ποιος θα είναι εκεί. Αυτά είχα να πω και αν χρειαστεί θα επανέλθω.  

κ. Χατζηδημητρίου: Να απαντήσω σε κάποια πράγματα ως προς το ιστορικό γιατί 

γίνανε κάποια λάθη που πιστεύω ότι αυτά τα λάθη γίνονται εσκεμμένα για να δημιουργηθούν 

εντυπώσεις. Δεν προσφύγαμε εμείς οι ίδιοι στο Δασαρχείο, ούτε πήγαμε σαν ιδιοκτήτες, είναι 

ψέμα … Το 2007, ενώ ταλαιπωρηθήκαμε το 2006 και το 2007, ταλαιπωρούμαστε στο Δ.Σ. 

γιατί ζητούσαμε να κάνουμε κάποιες κατασκευές νόμιμες όλες, όλες εγκεκριμένες από την 

ΕΠΑΕ, όμως επειδή δεν ανταποκρινόταν στην αισθητική κάποιων πολιτών και στην αισθητική 

του Δήμου οι περισσότερες από αυτές συνεχώς απαγορευόταν από το Δ.Σ. Ότι και αν κάναμε 

εκεί ήταν νόμιμο και δεν κάναμε καμία πρόσθετη παρέμβαση χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. 2ον 

το 2007 επειδή τις άλλες δύο χρονιές που προηγήθηκαν ήμασταν πάντοτε νόμιμοι στα Δ.Σ. για 

το θέμα των επισκευών που θα κάναμε στο Δημοτικό Αναψυκτήριο, αποφασίσαμε μετά από το 

τέλος της σαιζόν μετά το καλοκαίρι του 2007, απευθείας να προσφύγουμε στον δήμο για να 

δούμε τι συμβαίνει, για να δούμε τι επεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε πάνω στον χώρο του 

Αναψυκτηρίου. Οι επεμβάσεις που ξεκινήσαμε να κάνουμε και στο αίτημα που υποβάλλαμε, 

μας απάντησε ο Δήμος και συγκεκριμένα η υπηρεσία και ο κ. Τσαρουχάς, ότι βρισκόμαστε 

εντός κοίτης ρέματος, ότι … εργασίες διευθέτησης του χειμάρρου και ότι δεν μπορεί να μας 

δώσει άδεια να κάνουμε οτιδήποτε. Εκεί πραγματικά για μας αυτό το πράγμα ήταν 

συγκλονιστικό, γιατί όταν μισθώσαμε το ακίνητο, και συγνώμη που ξαναγυρνάω πίσω, αλλά 

αναφέρθηκε κάποια στιγμή ότι εμείς οφείλαμε να ελέγξουμε και από την ώρα που ορίσαμε και 

είδαμε  κάποια  πράγματα  και  αναλάβαμε  την ευθύνη  ζούμε μια ……… οπότε ευθύνονται οι 

23 



πελάτες. Όταν ήρθαμε για να ελέγξουμε το ακίνητο για να συμμετέχουμε στη μίσθωση, 

βρήκαμε μια οικοδομική άδεια, η οικοδομική άδεια η οποία μας φαινόταν καθ’ όλα νόμιμη 

διότι ήταν από τις υπηρεσίες σας, από την Πολεοδομία και εκεί βλέπαμε ότι υπάρχει ένα 

ακίνητο 7 στρ. και ένα νομίμως κατασκευσμένο κτίσμα 50 τ.μ. Αυτό είδαμε και έτσι 

συμμετείχαμε στον διαγωνισμό. Ποτέ δεν θα μπαίναμε σε έναν πλειοδοτικό διαγωνισμό, να 

πληρώνουμε 40.000 € το χρόνο για ένα ακίνητο που όπως ισχυρίζονται κάποιοι από το Δ.Σ. 

ήταν να λειτουργήσει από την ανατολή μέχρι τη δύση του ήλιου. Αν υπάρχει ένας Σερραίος 

που πιστεύει ότι βγήκε το ακίνητο σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για να λειτουργεί από την 

ανατολή του ηλίου μέχρι τη δύση του ηλίου, τότε εγώ δεν ζω σ’ αυτή την πόλη, όποιος το 

ισχυρίζεται αυτό, επίσης λέει ψέματα. Δεν μπορεί να λειτουργεί ο Δήμος έτσι, όπως είναι οι 

πολίτες δημότες έτσι είναι και οι επιχειρηματίες δημότες, ο Δήμος πρέπει να προστατεύσει το 

συμφέρον όλων, και συγνώμη που μιλώ έτσι αλλά επί ένα χρόνο ενημερώνω όλες τις 

παρατάξεις και όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Ως προς την ουσία, από τη στιγμή που 

μας έδωσαν … (αλλαγή CD) …  σ’ αυτόν τον ιδιώτη το μισό ενοίκιο και τι μας απαντάει, ¨ότι 

εγώ έχω κερδίσει δικαστική απόφαση και αυτά τα 7 στρ. που υποτίθεται ότι είναι μέσα στην 

οικοδομική άδεια μέσα στην οποία οικοδομήθηκε και αποτελούν το οικόπεδο, μέσα στην 

οποία οικοδομήθηκε το συγκεκριμένο κτίσμα, το μισό ανήκει σε μένα¨, στον κ. Λαζούδη.  

Εκεί ξεκινήσαμε την έρευνα και στραφήκαμε στο Δασαρχείο, το Δασαρχείο απαντάει 

κατευθείαν ότι είναι δασική έκταση, ελέγχω εγώ ο ίδιος το δικό σας το Κτηματολόγιο και τι 

ανακαλύπτω, οικόπεδο δεν υπάρχει. Το οικόπεδο που εμφάνισε ο Δήμος για να βγάλει την 

οικοδομική άδεια δεν  υπάρχει. Ο Δήμος είχε καταπατήσει 3.700 μέτρα από το ρέμα και 3.200 

από το ιδιωτικό οικόπεδο του κ. Λαζούδη, τα συνένωσε τα δύο οικόπεδα και έτσι έβγαλε μια 

παράνομη, κατά την δική μου εκτίμηση πάντα, άνθρωποι είμαστε μπορεί να κάνουμε και 

λάθος, απλώς σας λέω ότι τα ελέγχω εδώ και 1,5 χρόνο, βγήκε η ψυχή μου πάνω σ’ αυτό το 

θέμα αλλά και των πελατών μου, συνένωσε τα δύο τμήματα και έκανε ένα οικόπεδο 7 στρ. 

μέσα στο οποίο οικοδόμησε αυτά τα 50 μ. Η άδεια αυτή δεν υπάρχει, είναι παράνομη 

ολοσδιώλου, δεν θα επεκταθώ άλλο και θα πω μόνο μια κουβέντα, εμείς δεν συμμετέχουμε 

ούτε συγκαλύπτουμε, αν θέλετε εσείς να συγκαλύψετε το θέμα της άδειας είναι δικό σας θέμα, 

αν το καλύψετε και πείτε ότι αυτή την παρανομία την καλύπτετε τότε βεβαίως να συνεχίσουμε 

και κανένα πρόβλημα, δεν συγκαλύπτουμε, δεν συμμετέχουμε, και άμα θέλετε να μιλήσουμε 

για παράνομες πράξεις, οι ψευδείς δηλώσεις τιμωρούνται αλλά πιο αυστηρά τιμωρούνται η 

συγκάλυψη των ψευδών δηλώσεων ενώπιον δημοσίας αρχής. Όλοι αυτοί που αναφέρθηκαν οι 

υπάλληλοι, το Δασαρχείο, ο διευθυντής, που δώσαν τα χαρτιά που δώσαν, σκεφτείτε τα δώσαν 

εκ των υστέρων προκειμένου να καλυφτεί μια παράνομη άδεια. Αν μας πείτε ότι αυτή η άδεια 

είναι νόμιμη και η άδεια κατασκευής του συγκεκριμένου χώρου είναι νόμιμη, βεβαίως και να 

λειτουργήσουμε.  

Δεν συγκαλύπτουμε, δεν συμμετέχουμε και εννοείται το Δασαρχείο, οι αρχές του 

Δήμου και εσείς το Δ.Σ. περιμένουμε πάνω σ’ αυτό να μας καλύψετε γιατί κι εμείς είμαστε 

πολίτες, δεν είναι πολίτες μόνο οι δημότες, και το μέγιστο αγαθό που κάνει ένας Δήμος είναι η 

τήρηση νομιμότητας για όλους. Ευχαριστώ πολύ, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. 

κ. Μωυσιάδης: Πρώτα απ’ όλα όσον αφορά το Νομικό Συμβούλιο, να μην 

παραπληροφορούμε τους συναδέλφους λέγοντας ότι ο νομικός σύμβουλος είπε ότι πρέπει να 

κατεδαφιστεί. Ο νομικός σύμβουλος είναι δυνητικά, εάν τυχόν υπάρχει υποχρέωση τότε 

πρέπει.  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει το εάν; Εσείς που ξέρετε την περιοχή, είναι ή δεν είναι στην 

κοίτη;  

κ. Μωυσιάδης: Αφήστε την κοίτη, όταν έρθει η ώρα για την κοίτη θα μιλήσω και για 

την κοίτη. Εάν υπάρχει υποχρέωση κατεδάφισης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου, η υποχρέωση 

της  κατεδάφισης  προέκυπτε  από  το  έγγραφο  του  Δασαρχείου.  Το έγγραφο  όμως  αυτή τη 
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στιγμή, διότι πάντα το τελευταίο ισχύει, αυτή τη στιγμή το έγγραφο του Δασαρχείου εξαιρεί το 

αναψυκτήριο από την κατεδάφιση. Να μην παίζουμε. Σήμερα το Δασαρχείο έχει ένα έγγραφο 

το οποίο λέει ότι εξαιρείται από την κατεδάφιση το αναψυκτήριο. Δεν θα πάρουμε όποιο 

έγγραφο μας αρέσει, όποια στιγμή μας αρέσει.  

κ. Πρόεδρος:   Μ’ αυτούς τους όρους ενοικιάστηκε; Διότι ότι εγκαταστάσεις έχουν 

γίνει έχουν γίνει με άδεια της Πολεοδομίας. Άρα δεν αλλάζει η μισθωτική σχέση.  

κ. Μωυσιάδης:  Από τι αλλάζει η μισθωτική σχέση;  

κ. Πρόεδρος:   Μένει μόνο το κτίσμα, ενώ έχουν δοθεί άδειες … 

κ. Μωυσιάδης: Η μίσθωση έγινε μόνο με αυτό το κτίσμα. Μόνο για το αναψυκτήριο, 

το τι κατασκευάστηκε εκ των υστέρων είναι άλλη ιστορία. Μπορούσε να μην κατασκευαστεί. 

Επίσης ξέρουμε ότι μισθώθηκε το αναψυκτήριο, το αναψυκτήριο είναι νόμιμο, έρχεται ο 

δασάρχης και διορθώνει το λάθος του. Ο συνήγορος των ενδιαφερομένων είπε ότι αμφισβητεί 

την νομιμότητα της αδείας, μία άδεια από την στιγμή που δίνεται μέχρι την ημέρα που θα 

ανακληθεί, ισχύει, εάν δεν είναι νόμιμη, όποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι νόμιμη, να 

διεκδικήσουν την ανάκληση της αδείας, μέχρι την ημέρα όμως που θα γίνει η ανάκληση, η 

άδεια υπάρχει, μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.  

Σήμερα υπάρχει ένα έγγραφο του δασάρχη, το τελευταίο κοιτάζουμε, το οποίο λέει ότι 

εξαιρείται της κατεδάφισης το αναψυκτήριο. Σύμφωνα μ’ αυτό το έγγραφο επομένως και αυτό 

που έχουν επικαλεστεί και ο κ. Δήμαρχος και ο εισηγητής ότι ο κ. Αμαξόπουλος … 

κ. Πρόεδρος:   Μήπως πάει κάπου το μυαλό σας γιατί μετά από 8 μήνες έγινε ορθή 

επανάληψη;  

κ. Μωυσιάδης: Δεν ξέρω. Μήπως πάει το μυαλό σας αντίθετα του γιατί έγραψε πριν 

από 8 μήνες αυτό που έγραψε. Μήπως ενδεχόμενα τώρα είδε ότι έκανε πατάτα και πήγε να την 

διορθώσει; Σε πολλά πράγματα μπορεί να πάει το μυαλό μας. Δεν θα ψάξουμε τώρα ούτε 

μάντεις θα πάμε να γίνουμε ούτε ντετέκτιβς, αυτή τη στιγμή εκείνο το οποίο κοιτάζουμε είναι 

το τι ισχύει και εκείνο που ισχύει οφείλουμε να το γνωρίζουμε γιατί ξέρουμε όταν πηγαίνουμε 

στο δικαστήριο έρχεται ο Πρόεδρος και μας λέει, μολονότι είναι πολυδαίδαλος η νομοθεσία, 

άγνοια νόμου από κανέναν και από τον απλούστερο πολίτη δεν δικαιολογείται. Πρέπει να τα 

γνωρίζουμε, έχουμε υποχρέωση να τα γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τα γνωρίζουμε. 

Ξεκάθαρα τα πράγματα.  

Και όσον αφορά το θέμα του ρέματος, υπάρχει μια εκκρεμότητα εδώ και δυο χρόνια 

που λέμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στον καθαρισμό των ομβρίων του ρέματος. Πρέπει να 

προχωρήσει αυτό το πράγμα και να λυθεί τάχιστα. Θα πρέπει να πούμε επομένως, ότι θα 

πρέπει να προχωρήσει ταχύτατα η μελέτη για τον καθαρισμό των ομβρίων του ρέματος, να 

οριστούν τα όρια του ρέματος για να ξεκαθαριστεί το θέμα, διότι από την στιγμή που έχουν 

γίνει επιχωματώσεις, έχει αλλάξει η γεωμορφολογία εκεί πέρα, έχει αλλάξει η μορφή, έχει 

αλλάξει η κοίτη. Η κοίτη είναι πίσω από το αναψυκτήριο σήμερα. Εάν θελήσουμε στο πιο 

ήταν το ρέμα κάποτε και πως ήταν οριοθετημένο, τότε που λέτε με ευαισθησία, που κι εγώ 

είμαι ευαίσθητος, τι είμαι αναίσθητος και δεν ενδιαφέρομαι για τους συνανθρώπους μου; Και 

για μένα τον ίδιο; Να πάω εκεί και να πνιγώ; Εάν λοιπόν δεν θέλουμε να κάθεται κόσμος στο 

αναψυκτήριο επειδή εκεί είναι ρέμα, τότε πρέπει να απαγορεύσουμε από όλη την κοιλάδα να 

μην πατάει πόδι συμπολίτη μας γιατί όλη η κοιλάδα μας είναι χαρακτηρισμένη ως ρέμα. 

Ακόμη και ο δρόμος ο οποίος βρίσκεται ανατολικά της κοιλάδας, από τα νεκροταφεία μέχρι 

ένα παλιό αρτοποιίο, όλο εκείνο το κομμάτι και ο δρόμος που είναι έξω από την περίφραξη 

του ρέματος, και εκείνο είναι ρέμα. Λοιπόν, πρέπει όλα αυτά να τα απαγορέψουμε, να τα 

περιφράξουμε και να πούμε ότι δεν επιτρέπεται γιατί κινδυνεύει ο κόσμος. Πρέπει λοιπόν να 

μην χρησιμοποιούμε πράγματα όπως μας βολεύει, όπου μας βολεύει.  

κ. Χατζηδημητρίου:  Για το ότι βρέθηκαν και άλλοι ιδιοκτήτες εκεί δεν απαντήσατε.  
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κ. Μωυσιάδης: Πρώτα από όλα όταν μιλάμε για ρέμα και λέμε ότι είναι περιοχή 

ρέματος, δεν δικαιολογείται να υπάρχουν ιδιοκτήτες σε περιοχή ρέματος.  

κ. Χατζηδημητρίου: Υπάρχει και απόφαση.  

κ. Μωυσιάδης: Κοιτάξτε, πολλές αποφάσεις παίρνονται, όταν δεν τις υποστηρίζει η 

άλλη πλευρά … 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι, θα ξεκινήσω από αυτό το σημείο που 

αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος και έκανε πραγματικά μια … ανάλυση του τι είναι ρέμα και τι 

είναι κοίτη και όλα αυτά που μας ανέφερε. Έχω ένα έγγραφο στα χέρια μου, το 1997, όταν 

ήταν … ενημέρωνε τον δήμο Σερρών και τον κ. Βλάχο, γιατί τότε ο κ. Βλάχος ήταν Δήμαρχος, 

ότι ελάχιστη διατομή που πρέπει να έχει ο χείμαρρος είναι 60 τ.μ. Τι θέλω να πω, ότι 

πραγματικά προς εμένα μου κάνει αληθινή εντύπωση σημερινός Δήμαρχος να μας κάνει μια 

τέτοια ανάλυση για το τι είναι ρέμα και το τι είναι κοίτη, όταν έχει πάρει ένα έγγραφο από την 

προηγούμενη δημαρχιακή του θητεία σε σχέση με την διατομή του ρέματος και δεν έχει καν 

προχωρήσει στην οριοθέτηση. Σας  υπενθυμίζω ότι δεν έδειξε ο σημερινός Δήμαρχος το ίδιο 

ενδιαφέρον και δεν έκανε την ίδια ανάλυση στο ρέμα του Ελαιώνα, που εκεί ενώ σήμερα 

εμφανίζεται να θέλει να γκρεμίσει το Δημοτικό Αναψυκτήριο, εκεί σε ακίνητο που 

εμφανίστηκε μια ιδιοκτησία από του πουθενά, έδωσε άδεια και προχώρησε ένα κτίσμα 

ουσιαστικά στην ευρύτερη κοίτη του ρέματος.  

Πραγματικά είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος, έχοντας κανείς το βάρος της ευθύνης 

του Κ.Δ.Κ. σε σχέση με την εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου, και από 

την άλλη θέλοντας κανείς να απονείμει το δίκιο σε όλους τους συμπολίτες μας, και τους 

επιχειρηματίες αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας, μέχρι και σήμερα το πρωί 

που ήρθε αυτό το έγγραφο στο δήμο, ήμουν ιδιαίτερα προβληματισμένος και με την άλλη μου 

ιδιότητα για το τι ακριβώς συμβαίνει σ’ αυτή την υπόθεση. Με βάση όμως αυτό το σημερινό 

έγγραφο, το διορθωτικό, που έχει έρθει στον δήμο και δοθέντος ότι υπάρχει μια άδεια η οποία 

δεν έχει ανακληθεί μέχρι σήμερα, αν υπάρχουν λόγοι για να ανακληθεί αυτή η άδεια 

πραγματικά πρέπει να υποβληθούν. Και να υποβληθούν αρμοδίως στην Πολεοδομία, αίτηση 

για την ανάκληση της Πολεοδομικής άδειας, μέχρι σήμερα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι 

υπάρχει η σχετικά άδεια και ενισχύεται και η άδεια λειτουργίας του καταστήματος. Βλέποντας 

την πρώτη εισήγηση της κ. Τσινίκα, αναφέρει ότι η μίσθωση, γιατί αυτό είναι το ερώτημα της 

επιχείρησης, ότι η μίσθωση πρέπει να συνεχιστεί, το έγγραφο της κ. Τσινίκα είναι από τις 

26/6/2008. Επίσης ο κ. Αμαξόπουλος λέει ότι αν υπάρχει υποχρέωση κατεδάφισης, με το 

έγγραφο το σημερινό του Δασαρχείου, λαμβάνοντας γνώση αυτού του εγγράφου, εδώ 

πραγματικά δεν υπάρχει το θέμα που θέτει ο κ. Αμαξόπουλος, άρα δεν υπάρχει υποχρέωση 

κατεδάφισης για τον δήμο, προχωράω και λέω ότι με τα στοιχεία που βλέπω ότι, πραγματικά 

κ. Ευαγγελίδου θα το πω τώρα γιατί δεν μου δόθηκε προηγουμένως η ευκαιρία, είναι χαρά να 

δουλεύεις δίπλα σ’ αυτόν τον άνθρωπο, μιλάω για τον επικεφαλής της παράταξης μου, γιατί τα 

στοιχεία που παρουσίασε σήμερα εδώ, είναι τα στοιχεία που πραγματικά συνηγορούν στο να 

προστατευτεί η περιουσία του Δήμου. 

κ. Ευαγγελίδου: Άλλο θέμα.  

κ. Γαλάνης: Όμως έρχεται κανείς και σκέπτεται το εξής, αυτούς τους ανθρώπους γιατί 

καταρχήν τους καθυστέρησε τόσο η Δ.Α. και ήρθε το θέμα τόσο αργά ενώ εμείς είχαμε 

καταθέσει επερώτηση γι’ αυτό το θέμα, και πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί η προηγούμενη 

Δ.Α. έδωσε το δικαίωμα πέρα από τη μίσθωση για το συγκεκριμένο κτίσμα να γίνουν και 

άλλες ενέργειες. Έχοντας αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου σκέφτομαι ότι ναι μεν κατά την 

άποψη μας θα πρέπει να συνεχιστεί η μίσθωση αλλά εγώ έχω και κάποιες άλλες απόψεις, ότι 

ενδεχομένως αν υπάρχει αυτή η διάθεση, πράγμα το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στο Δ.Σ. 

από την πλευρά των αξιαγάπητων σε κάθε περίπτωση επιχειρηματιών και συμπολιτών μας, αν 

υπάρχει  αυτή η πρόθεση για να υπάρξει μια κοινή λύση για την … της μίσθωσης, αυτό έπρεπε 
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να διερευνηθεί και από το Δ.Σ. αφού πρώτα υπάρξει μια γνωμοδότηση του ειδικού συμβούλου. 

Δηλαδή άκουσα και από άλλους συναδέλφους να τίθεται στο τραπέζι αυτό το θέμα περί από 

κοινού λύση μίσθωσης, αυτό φυσικά θα προέκυπτε σαν θέμα σ’ αυτό το τραπέζι αν υπήρχε 

σαν αίτημα από τους επιχειρηματίες.  

Και κλείνω μ’ αυτόν τον τρόπο γιατί ειλικρινά σας το λέω, όλοι γνωριζόμαστε, 

θέλουμε να προασπίσουμε και να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Δήμου, από την άλλη 

γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, θα συμφωνήσω κι εγώ ότι πρόκειται για έντιμους και 

πετυχημένους επιχειρηματίες, τους ξέρουμε όλοι, κανείς εδώ δεν προσπαθεί να δείξει ότι τους 

συμπαθεί περισσότερο ή λιγότερο, άρα αν υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα και υπάρχει 

πρόθεση για το Δ.Σ. και κάποιους επιχειρηματίες για μια από κοινού λύση της μίσθωσης, πέρα 

το γεγονός ότι η τοποθέτηση τη δική μου και η τοποθέτηση της παράταξης μου είναι υπέρ της 

συνέχισης εγώ θα ήθελα να … το Δ.Σ.  

κ. Σαουλίδης:   Θέλω να ξεκινήσω και να πω το εξής, να απαντήσω στον συνάδελφο 

τον κ. Γαλάνη, ότι ο Δασάρχης δεν το έκανε μόνο στην Δ.Α. της προηγούμενης θητείας, το 

έκανε κάθε χρόνο. Και σε μας το είχε κάνει, αλλά ευτυχώς πιστεύω ότι πέρσι έγινε η 

παρέμβαση.  

Σαφώς και πρέπει να γίνει οριοθέτηση, να τελειώσει αυτό το θέμα, να κλείσουμε, γιατί 

είπε ο κ. Δήμαρχος, εκείνη η πλημμύρα ήταν ένα μέρος, εγώ τουλάχιστον δυο φορές, στην 

θητεία μας από το 1999-2003 μεσάνυχτα είδα τη στάθμη του νερού στην πεζογέφυρα να είναι 

στα όρια του να πλημμυρίσει. Είναι απαραίτητο με όλο το κόστος το οικονομικό να 

οριοθετήσουμε την κοίτη και να την προστατέψουμε.  

Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση, αυτή πρέπει να δούμε, και έρχομαι σ’ 

αυτό που είπε ο κ. Γαλάνης στο τέλος και το είπαμε και εμείς, ότι πρέπει να συμφωνήσουμε να 

λυθεί κοινή συναινέσει αυτή η σχέση, για να τελειώσει αυτό το θέμα, να διασφαλιστούν και τα 

συμφέροντα του Δήμου και δεν έχει και κανένας από εμάς πρόβλημα να διασφαλιστούν τα 

συμφέροντα των συμπολιτών μας.  

κ. Αναστασιάδης: Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη. 

Από το 1922 μέχρι σήμερα έχουν μείνει πάνω από … έργα, οπότε το ρέμα δεν πρέπει να 

υπάρχει κίνδυνος και αυτό έγινε γιατί μαζεύτηκαν ξύλα, φράκαρε η γέφυρα. Εγώ τι είπα, γιατί 

πολλά μιλάμε, κοινή συναίνεση να λήξει η σύμβαση για να μην πάθει κανείς κακό, ούτε οι 

επιχειρηματίες, ούτε εμείς. Κοινή απόφαση συναινετική να λήξει το θέμα.  

κ. Αγγελίδης: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος διότι καλύφθηκα από τους 

προλαλήσαντες και από τον κ. Μωυσιάδη κυρίως, και από τον κ. Γαλάνη, κ. Σαουλίδη και τον 

κ. Αναστασιάδη. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση και να πω το εξής, σε κάποια στιγμή όταν 

άκουγα τον δήμαρχο να μιλάει, αναρωτήθηκα αν ακούω τον δήμαρχο ή τον συνήγορο των 

επιχειρηματιών. 

κ. Πρόεδρος:   Τις αλήθειες είπε και τις ξέρουμε όλοι καλά.  

κ. Αγγελίδης: Αναρωτήθηκα ειλικρινά αν μιλούσε ο Δήμαρχος ή ο συνήγορος των 

επιχειρηματιών. Διότι δέχεται το προγενέστερο έγγραφο του Δασαρχείου αλλά δεν λέει τίποτα 

και απορρίπτει το τελευταίο έγγραφο του Δασαρχείου. Και απορεί γιατί να το έστειλε. Η ουσία 

είναι εκεί ή η ουσία είναι το περιεχόμενο του εγγράφου το οποίο φαρδιά πλατιά το υπογράφει 

και αναλαμβάνει όλη την ευθύνη; Να γίνουμε ντετέκτιβ για ποιο λόγο έστειλε το έγγραφο; 

Ειλικρινά απορώ γιατί να λαμβάνει υπόψη το προγενέστερο έγγραφο αλλά το τελευταίο 

έγγραφο το πετάω στον κάλαθο των αχρήστων.  

Λέτε ότι είναι παράνομη η άδεια λειτουργίας, ε κάντε ανάκληση της παράνομης αυτής 

άδειας. Από την στιγμή που δεν έχει γίνει ανάκληση είναι νόμιμη. Ιδού η Ρόδος ιδού και το 

πήδημα. Τον Σεπτέμβριο του 2008, εσείς κ. Σωτηριάδη στείλατε ένα έγγραφο στους 

επιχειρηματίες και τους λέτε ότι ναι πρέπει να συνεχίσει η επιχείρηση τους διότι είναι νόμιμη 

και συμφωνείτε με την  γνωμάτευση  της  Νομικής Συμβούλου της κας Τσινίκα με ημερομηνία 

27 



26/6/2008, ήταν η γνωμάτευση της κ. Τσινίκα που έλεγε ότι είναι νόμιμη η επιχείρηση και 

μπορεί να λειτουργήσει και έρχεστε και εσείς παίρνετε ένα έγγραφο και λέτε ότι είναι νόμιμη 

¨συνεχίστε τη λειτουργία¨. Τι άλλαξε τώρα;   

κ. Πρόεδρος:   Έχει αριθμό πρωτοκόλλου αυτό;  

κ. Αγγελίδης: Βεβαίως έχει.  

κ. Πρόεδρος:   Έχει παραληφθεί από κανέναν;  

κ. Αγγελίδης: Είναι μέσα στον φάκελο. Όταν ήρθε το θέμα στην Δημαρχιακή 

Επιτροπή, υπάρχει.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν έχει υπογραφεί.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχει έγγραφο που το έχετε υπογράψει και λέτε ¨συμφωνούμε με την 

γνωμάτευση¨, αν θέλετε να σας το φέρω το έγγραφο, το έχω.  

κ. Πρόεδρος:   Αν μιλάμε για το ίδιο.  

κ. Αγγελίδης: Και τώρα να το ψάξουμε μπορώ να σας το βρω, αύριο όμως θα σας το 

καταθέσω. Υπογράφετε και λέτε ότι ¨συμφωνούμε με την γνωμάτευση της Νομικής 

Συμβούλου, είναι νόμιμη η λειτουργία, συνεχίστε¨. Τι άλλαξε τώρα και μάλιστα μετά το 

σημερινό έγγραφο του Δασαρχείου που λέει ότι δεν πρέπει να γκρεμιστεί ο αρχικός οικίσκος. 

Τι άλλαξε δηλαδή και έχετε διαφοροποιηθεί. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, αν μπορείτε 

να δώσετε κάποιες απαντήσεις πειστικές να τις δώσετε.  

Όσον αφορά την συναινετική λύση, βεβαίως με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα 

συμφέροντα του Δήμου και για να ληφθεί μια απόφαση για συναινετική λύση χρειάζεται 

προηγουμένως και γνωμάτευση από τους νομικούς Συμβούλους που θα μας λένε τι και πως 

πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα απόφαση για συναινετική λύση.  

Το έγγραφο είναι εδώ, αριθμός Πρωτοκόλλου 40305 και ημερομηνία 18/9/2008, προς 

Μπεντέ – Κηπουρό, ¨σε απάντηση του κατατεθέντος στις 9/6/2008 υπομνήματος σας το οποίο 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου … σας αποστέλλουμε την γνωμάτευση της δικηγόρου του Δήμου 

Μαρία Τσινίκα με το περιεχόμενο της οποίας και συμφωνούμε. Συμφωνούμε με την 

συνημμένη γνωμάτευση, η συνέχιση της λειτουργίας του αναψυκτηρίου είναι σύμφωνα με την 

γνωμάτευση, η συνέχιση της λειτουργίας του αναψυκτηρίου είναι νόμιμη. Ως προς το ερώτημα 

σας, το αναφερόμενο στον κίνδυνο των πελατών και της περιουσίας σας, τούτο δεν δύναται να 

απαντηθεί διότι το εύρος των θεομηνιών κανείς δεν δύναται να το προσδιορίσει. Με δεδομένο 

τα ανωτέρω, η συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης σας είναι δυνατή και πάντοτε 

βεβαίως με τους όρους της δημοπρασίας¨. Τι άλλαξε δηλαδή και αλλάξατε γνώμη;  

κ. Ιωαννίδης: Επειδή το θέμα είναι καθαρά νομικό, και ζητήθηκε η άποψη γιατί ο 

Δήμαρχος δεν έλαβε υπόψη το δεύτερο έγγραφο του Δασάρχη, και πολύ καλά λοιπόν έκανε 

και έλαβε υπόψη μόνο το 1ο έγγραφο, γιατί στο μεσοδιάστημα από το 1ο έγγραφο μέχρι 

σήμερα που λάβαμε το 2ο έγγραφο και ενώ το 2ο έγγραφο εμφανίζει την ίδια ημερομηνία με το 

1ο έγγραφο, ο ίδιος ο Δασάρχης λοιπόν σε μια επικοινωνία, σε μια παρέμβαση που είχε κάνει 

στο Δίκτυο Τηλεόραση, είχε υποστηρίξει αυτά που αναφέρει το 1ο έγγραφο, πως λοιπόν εμείς 

να λάβουμε υπόψη το 2ο έγγραφο, μετά από 8 μήνες και ενώ στο μεσοδιάστημα αυτό 

υποστήριζε ο ίδιος το πρώτο. Είναι δυνατόν εμείς να κατεβάσουμε την κρίση μας τόσο χαμηλά 

και να δεχτούμε ότι πραγματικά το 2ο έγγραφο είναι το σωστό; Ο ίδιος ο Δασάρχης είναι αυτός 

που πρέπει να μας απαντήσει γιατί υπήρξε το 1ο και το 2ο έγγραφο και γιατί σε τηλεφωνική 

του επικοινωνία στην τηλεόραση υποστήριζε το 1ο έγγραφο.  

Και όσον αφορά για το 2ο, αν αλλάζει η μισθωτική σύμβαση κ.λπ., οι διατάξεις αυτές 

στις οποίες βασίζεται ο Δασάρχης και λέει ότι πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει το 

Αναψυκτήριο ως ήπιας μορφής, να διημερεύει, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες με αυτά που 

αναφέρονται στη σύμβαση μεταξύ των επιχειρηματιών και του Δήμου. Επομένως, είτε έτσι 

είτε αλλιώς, δεν υπάρχει αυτή η μισθωτική σχέση η οποία υπογράφηκε.  
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κ. Μωυσιάδης: Το μισθωτήριο λέει ότι δίνουμε αναψυκτήριο, η ώρα λειτουργίας είναι 

αυτές του αναψυκτηρίου.  

κ. Ιωαννίδης: Στο μισθωτήριο λέει ότι μπορούν οι επιχειρηματίες να λειτουργήσουν 

και ορχήστρα. Μέσα στους όρους της σύμβασης οι όροι γράφουν ότι οι επιχειρηματίες αν το 

θελήσουν και το επιτρέψει και ο Δήμος, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και μουσικά 

όργανα. Δηλαδή μη λέμε ότι σε ένα κατάστημα ήπιας διημέρευσης – αναψυκτήριο μπορούν να 

λειτουργούν μουσικά όργανα; Δηλαδή τι να παίζουν μπουζούκια 9 η ώρα το πρωί;  

κ. Μωυσιάδης: Σε πολλά αναψυκτήρια υπάρχει μουσική.  

κ. Γαλάνης: Αυτό το έγγραφο που ήρθε από τον Δασάρχη είναι δημόσιο έγγραφο, δεν 

μπορεί κανείς να το παραβλέψει, γιατί κάποιος είπε κάτι στην τηλεόραση να θεωρηθεί ότι έχει 

μεγαλύτερη ισχύ το 1ο έγγραφο και όχι το 2ο. Υπάρχει ένα δημόσιο έγγραφο, ο υπογράφων 

αναλαμβάνει την ευθύνη της υπογραφής του και μας λέει αυτά που μας λέει, το τι λέει η 

σύμβαση και το αν έγινε αλλαγή της μισθωτικής σχέσης ή όχι είναι κάτι που δεν θα το 

κρίνουμε εμείς, όταν υπάρχει και αυτό το άρθρο 25 και πρόκειται για μια συμφωνία που 

κληρονόμησε η Δ.Α., την κληρονόμησε η αντιπολίτευση και την κληρονόμησαν όλοι, υπάρχει 

μια σύμβαση, αυτή που είναι και με αυτά που λέει, άλλα λέει το άρθρο 23, άλλα λέει το άρθρο 

25, θέλω να πω ότι αν είναι να εξετάσουμε τη σύμβαση αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. 

Και για το ποιες ευθύνες υπάρχουν, τι ευθύνες, και ποιος έχει ευθύνες.  

κ. Αναστασιάδης: Σε όλα τα δημόσια έγγραφα ισχύει η ορθή επανάληψη.  

κ. Σαμπάνης: Επειδή έχουμε μπερδευτεί με όλα αυτά, και επειδή υπάρχει ένα έγγραφο 

της τελευταίας στιγμής και το οποίο προέρχεται από μια υπηρεσία και επειδή η υπηρεσία δεν 

είναι μια όποια υπηρεσία, έχει σοβαρό λόγο να γνωματεύει και να αποφασίζει σε πολλά 

θέματα που είναι της αρμοδιότητας της, επειδή θα πρέπει κι εμείς και να προστατέψουμε τα 

του Δήμου αλλά και τους επιχειρηματίες και τους συμπολίτες μας, μήπως θα είναι καλό το 

θέμα αυτό να ξαναέρθει στο συμβούλιο, να το δει η Ν.Υ., να δει το έγγραφο αυτό και να 

πούμε ένα ναι ή ένα όχι όλοι μαζί. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι πιο έντιμο και πιο σοβαρό από 

οτιδήποτε άλλο αποφασίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Και η επιστολή η πρώτη προς τον δήμο του Δασαρχείου που αναφέρει 

… και η 2η που για τους λόγους που είπε ο κ. Ιωαννίδης αλλάζει η μισθωτική σχέση χωρίς να 

μπούμε στην νόμιμη ή όχι άδεια δεν το συζητώ, αλλά και το ότι είναι στην κοίτη του 

χειμάρρου και εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι να θρηνήσουμε θύματα, η εισήγηση μας είναι ότι 

γι’ αυτούς τους λόγους η λύση της σύμβασης, την απόφαση αυτή που πήρε η Δημαρχιακή 

επιτροπή.  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Κοινή συναινέσει   

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Κοινή συναινέσει 

κ. Παπαδόπουλος:  Κοινή συναινέσει 

κ. Γαλάνης:     Κοινή συναινέσει  

κα Μπιτζίδου:  Κοινή συναινέσει  

κ. Αγγελίδης:  Κοινή συναινέσει  

κα Αγιαννίδου: Κοινή συναινέσει      

κ. Μωϋσιάδης:          Αίτημα διακοπής μίσθωσης   
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κα Ιλανίδου:  Αίτημα διακοπής μίσθωσης  

κ. Σίγκας: Αίτημα διακοπής μίσθωσης  

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Κοινή συναινέσει 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  14 ψήφους υπέρ 

   

ΘΕΜΑ    4ο: Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση χρηματικού υπολοίπου 

του Δήμου.   

 

κ. Κάλλιος:  … κ.κ. Συνάδελφοι λαμβάνεται με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την 

παρ. 2 του 171. Εγώ εισηγούμαι την κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου στην 

Συνεταιριστική τράπεζα, διότι είναι Σερραϊκή τράπεζα, δημιούργημα των Σερραίων 

επιχειρηματιών, απευθύνεται και ενισχύει το Σερραϊκό επιχειρησιακό τοπίο. Το επιτόκιο είναι 

3,5% μέχρι τέλος του 2009 και … να υπάρξει αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας ισόποση αύξηση, και από το 2010 1 € επιπλέον … των άλλων δύο μελών 

της επιτροπής, που έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, θα μπορούσε να μην … επιτροπή, 

δεν μπορεί μια πρόταση να χαρακτηρίζεται μη συμφέρουσα όταν παρουσιάζει υψηλά επιτόκια 

και 2ον ότι η τράπεζα η οποία προτείνουν ανήκει στο διατραπεζικό σύστημα με συνέπεια την 

πλέον γρήγορη και ασφαλέστερη διατραπεζική συναλλαγή. Και ξαναγυρίζω στην επιστολή 

που έλαβα στις 2/6 από την Συνεταιριστική Τράπεζα με την οποία μας πληροφορεί ότι οι 

κινήσεις των λογαριασμών, των επιταγών, … θα διακινούνται ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος ΔΙΑΣ.  

 

- Εγκρίνεται  

      

ΘΕΜΑ    5ο: Τροποποίηση Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Υ.Α.Σ.¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ο Ιατρικός Σύλλογος αλλάζει τον εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των 

μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: ¨Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών Α.Ε. ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Θα πάει ο ομιλών, Σωτηριάδης.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων. 

 

- Εγκρίνεται  

 

30 



ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση πρακτικού των εκπροσώπων των Πολιτικών Κομμάτων που 

μετέχουν στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. 

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Προτάσεις για τον καθορισμό τουριστικών περιοχών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα προτείνουμε περιοχές, θα προτείνουμε προορισμούς, γιατί 

ενδέχεται να μπλέξουμε με ωράρια χωρίς γνωμάτευση του Εμπορικού Συλλόγου κ.λπ. Δεν 

αναφέρεται πουθενά περιοχή, απλά προορισμός.  

κ. Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε να λάβετε υπόψη περιοχές, προορισμούς, τον δήμο 

Επταμύλων, την κοιλάδα Αγ. Γεωργίου, ο Ελαιώνας και το Χιονοχώρι. Αυτή είναι η πρόταση 

μας και θέλουμε να καταγραφεί.  

κ. Πρόεδρος:   Να καταγραφούν.   

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών 

Υπαλλήλων Ελλάδος & Εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων 

σχετικά με την νομιμοποίηση τους.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ένα ψήφισμα με τη συνεργασία των 3 νομικών που έχει το Δ.Σ., ο κ. 

Ιωαννίδης, ο κ. Γαλάνης και ο κ. Νυχτοπάτης. 

κ. Αναστασιάδης: Μαζί να είναι και το Βοήθεια Στο Σπίτι.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό είναι ξεχωριστό, δεν έχει καμία σχέση.  

 

- Εγκρίνεται  

 

      
ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της Αστικής μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ¨Ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπο¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   1.000 €.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    12ο: Περί μισθώσεως ή μη εκτάσεως προς εγκατάσταση ξηραντηρίου 

μηδικής.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    13ο: Διορισμός δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ¨(ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Θα παραμείνουν οι ίδιοι ο κ. Βέρρος Κωνσταντίνος και ο κ. Αβραμίδης 

Αθανάσιος και αμοιβή 150 € ο καθένας.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ    14ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 568/2002 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα του 

ιδιοκτήτη περιπτέρου.    

 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει μια απόφαση του 2002, τροποποιείται ως προς το όνομα.  

 

- Εγκρίνεται  

 

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός φορτωτή.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    17ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.    

 

- Εγκρίνεται  

 

   ΘΕΜΑ    18ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

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

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Έγκριση Προϋοπολογισμού οικονομικού έτους 2009 της Δ.Ε. 

¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨.  

 

κα Ιλανίδου:  Είμαστε στον Ιούνιο και έρχεται ο προϋπολογισμός για το 2009.  

Δεν ξέρω αν λειτουργεί και νόμιμα το Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ στο οποίο είμαι 

μέλος. Από την αρχή είχε διοριστεί σαν εκπρόσωπος πολιτιστικών συλλόγων και το είχαμε πει 

πολλές φορές στο Δ/κο Συμβούλιο την κ. Κωνσταντινίδη η οποία δεν αποδέχθηκε τον 

διορισμό της, στη συνέχεια διορίσαμε την κ. Τσιρογιάννη η οποία δεν αποδέχθηκε τον 

διορισμό της, στη συνέχεια ο κ. … διόρισε τον δικηγόρο τον κ. Κούρτη  και ο δικηγορικός 

σύλλογος αντέδρασε και είπε ότι δεν είναι εκπρόσωπος και ξαναβάζουμε την κ. Τσιρογιάννη 

που δεν αποδέχθηκε και δεν έχουμε εκπρόσωπο … Δεν έγινε ένα έγγραφο στους 

Πολιτιστικούς συλλόγους … 

κ. Κάλλιος: Έγινε πρόσκληση στους πολιτιστικούς συλλόγους, τους κάλεσα πολλές 

φορές και οι ίδιοι αρνήθηκαν να δώσουν εκπρόσωπο με την αιτιολογία ότι … και μας είπαν 

¨κάντε ότι θέλετε¨.  

κα Ιλανίδου: Πάντως η κ. Τσιρογιάννη δεν έχει αποδεχθεί τον διορισμό και υπάρχουν 

και 2 μέλη μέσα στο Δ/κό τα οποία δεν έχουν εμφανιστεί εδώ και 2 χρόνια, ο κ. Μπόνας και η 

κα Ευαγγελίδου. 
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- Εγκρίνεται.  

       
ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση Ισολογισμού έτους 2008 της Δ.Ε. ¨Κ.Ε.Ε.Κ.¨.  

 

 

κ. Μωυσιάδης: Μια παρατήρηση, όταν φέρνουμε τους Ισολογισμούς πρέπει να 

βάζουμε και το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρονιάς για να έχουμε σωστή εικόνα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

  ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Μωυσιάδης: Για τις αποφάσεις του ΔΗΠΕΘΕ. Καταρχήν έκανα μια αναφορά στην 

έγκριση του Απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς για την οποία είχαμε αναφέρει κάποια 

πράγματα και κάποια νούμερα, εκείνο που θα ήθελα να σας πω, ότι ενώ είχαμε όσον αφορά τις 

εισπράξεις, τα εισιτήρια, ανέφερα τους θεατές ήταν 350, ενώ ήταν 14.000 € από τα εισιτήρια 

και από τις πληρωμές, είχαμε έξοδα για δημόσιες σχέσεις, για την διαμονή και έξοδα εκτός 

έδρας του … καλλιτεχνικού διευθυντή, ένα σύνολο της τάξης των 80.000. Δηλαδή 

διαφημίσαμε με 80.000 για να μας έρθουν 350 θεατές, και για να εισπράξουμε 13.000 €. 

Πρέπει να προσέχουμε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. 

Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να σχολιάσω την απόφαση της … με το Εθνικό. 

Ελέχθη ότι για πρώτη φορά έχει έρθει το Εθνικό, έχει έρθει και άλλες φορές και το ξέρετε 

πολύ καλά. Το ζήτημα δεν έχει αν ήρθε το Εθνικό ή κανένας άλλος, σημασία έχει ποια είναι η 

σύνθεση του θιάσου που έρχεται, δηλαδή ποια είναι η πιθανολογούμενη ποιότητα. Όταν 

λοιπόν λέμε ότι δεν έχουμε χρήματα, το να λέμε ότι διαθέτουμε τόσα € σε μια στιγμή που λέμε 

ότι δεν έχουμε τίποτα μόνο και μόνο για να πούμε ότι κάνουμε συμπαραγωγή, δεν κάνουμε 

συμπαραγωγή, απλούστατα την χρηματοδοτούμε γιατί ούτως ή άλλως είναι παράσταση που 

την κάνει το Εθνικό. Έχω πολλούς ενδοιασμούς για τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας.  

κα Ευαγγελίδου: Τους ενδοιασμούς σας τους ακούμε και τους σκεφτόμαστε. 2ον 

συμψηφίζετε τα έξοδα διαφήμισης με τις διαμονές, τα εκτός έδρας, είπατε πολλά. Δεν ήταν 

έξοδα διαφήμισης όλα αυτά. Γνωρίζετε το ΔΗΠΕΘΕ, γνωρίζετε τι θα πει εκτός έδρας, το 

πόσοι πάνε στις περιοδείες και πόσο κοστίζουν τα εκτός έδρας, η διαμονή ήταν πάρα πολύς 

καιρός στους Φιλίππους που κάναμε πρεμιέρα, βέβαια πολύ λίγοι ήρθαν από εσάς οπότε δεν 

γνωρίζετε τι έκανε το ΔΗΠΕΘΕ εκεί, και 3ον εγώ δεν είπα ότι πρώτη φορά ήρθε το Εθνικό 

εδώ, εγώ είπα ότι πρώτη φορά το Εθνικό κάνει συμπαραγωγή με ΔΗΠΕΘΕ, και όχι μόνο, δεν 

ακολουθεί το ΔΗΠΕΘΕ το Εθνικό αλλά το Εθνικό εμπιστεύτηκε την παραγωγή του στο 

ΔΗΠΕΘΕ, έτσι ακριβώς είπε ο διευθυντής του Εθνικού στη συνέντευξη του και απόδειξη είναι 

ότι στη συνεργασία, ο ίδιος ο διευθυντής του Εθνικού ο κ. … πήρε τηλέφωνο τον καλλιτεχνικό 

διευθυντή και του πρότεινε τη συνεργασία. Τα νούμερα αυτά που βλέπετε είναι του συνόλου 

της παραγωγής το οποίο μοιράζεται στα τρία, είναι ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής 

και Εθνικό Θέατρο. Για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση.  

κ. Αναστασιάδης: Ότι πιο αποτυχία μπορούσε να υπάρξει. Είχαμε τον κ. Σίσκο ο 

οποίος μας είχε παρουσιάσει σε όλη την Ελλάδα και μας είχε προβάλλει. Ότι χειρότερο 

πράγμα υπάρχει σήμερα στην πόλη των Σερρών. Τίποτα δεν ψηφίζω. Μηδέν. 

 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 
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ΘΕΜΑ    23ο: Έκδοση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του 

κεντρικού καταστήματος ΕΛΤΑ Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    24ο: Εξώδικη επίλυση διαφοράς που αφορά ακίνητο της τέως κοινότητας 

Επταμύλων, το οποίο εκποιήθηκε – μεταβιβάστηκε ακύρως στον κ. 

Νικόλαο Σιδηρόπουλο.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι μια παλιά ιστορία του 1997, επιστρέφουμε τα 385 € συν τους 

τόκους και παίρνουμε πίσω το οικόπεδο.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    25ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης: 

 α) στους κ.κ. Θεοχάρη Μιχαήλ, Θεοχάρη Βασίλειο και Καραμπάση 

Βασιλική και  

 β) στον Ιερό Ναό Προφ. Ηλία.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    26ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών, προς μείωση της εισφοράς σε χρήμα.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι η κ. Καλογιάννη η οποία καλείται να πληρώσει 69.000 εισφορά 

σε χρήμα και μας δίνει ένα οικόπεδο. 

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    27ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική 

έκταση των κ.κ. Λεπινιώτη Ιωάννη και Λεπινιώτη Στέργιου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Σήμερα ο κ. Λεπινιώτης Ιωάννης και ο Στέργιος μου φέραν ένα αίτημα 

το οποίο αναφέρει, σας το διαβάζω γιατί σήμερα ήρθε, ¨Πληροφορηθήκαμε σήμερα τυχαία ότι 

πρόκειται να συζητηθεί στο Δ.Σ., θέμα 27ο, το θέμα της διοικητικής αποβολής μας σχετικά με 

ιδιοκτησίες μας στο Δ.Δ. Οινούσας και Ο.Π. 4. Επειδή το ζήτημα αυτό εκρεμμεί ήδη κατόπιν 

αιτήματος μας προς ΣΧΟΠ το οποίο αναμένεται να αποφανθεί άμεσα σχετικά με την 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά πολύγωνα 4 και 5 του Δ.Δ., παρακαλώ 

η συζήτηση του θέματος αυτού να αναβληθεί, προκειμένου να έρθει η αναμενόμενη απόφαση 

του ΣΧΟΠ. Τούτο είναι αναγκαίο σε περίπτωση που θα αποφασιστεί η διοικητική μας 

αποβολή και στη συνέχεια το αίτημα γίνει δεκτό από τον ΣΧΟΠ και τροποποιηθεί το σχέδιο 

της περιοχής, θα έχουμε ήδη υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και ζημιά, αφού θα έχουμε 

υποχρεωθεί να επιτελέσουμε περιφράξεις και λοιπές μόνιμες κατασκευές¨. Ήρθε και ο ίδιος 

και ζήτησε αναβολή του θέματος. Οφείλω όμως να σας πω ότι η υπηρεσία, γιατί κάποια 

στιγμή λέω να κοιτάξουμε αν είναι να το αναβάλλουμε, η υπηρεσία σας πληροφορώ ότι είναι 

ανένδοτη, πρέπει οπωσδήποτε να περάσει, γιατί έχουν εξαντλήσει όλα τα όρια της υπομονής 

και της ανοχής. Καταπατήσαν δρόμο και η υπηρεσία ήταν σαφέστατη, όχι άλλη καθυστέρηση, 

έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Έχουμε οδηγηθεί πλέον στα πλαίσια της κοροϊδίας.  
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κ. Δάγκος: Αν θα μπορούσαμε να το βάζαμε στο άλλο συμβούλιο; 

κ. Πρόεδρος:   Όχι κ. Δάγκο, λυπούμε πολύ.  

κ. Μωυσιάδης: Από τη στιγμή που υπάρχει εκκρεμότητα στο ΣΧΟΠ, τι θα 

εξυπηρετήσει το να βιαστούμε και να μην περιμένουμε ένα μήνα στο επόμενο συμβούλιο; 

κ. Πρόεδρος:   Το ρυμοτομικό δεν το κάνει το ΣΧΟΠ , το κάνει ο Δήμος και η 

υπηρεσία όταν άκουσε για αναβολή τρελάθηκε.  

κ. Μωυσιάδης: Δηλαδή το ΣΧΟΠ δεν θα έχει αρμοδιότητα;  

κ. Πρόεδρος:   Θα περάσει από τον δήμο, αυτό έγινε μόνο και μόνο για λόγους 

καθυστέρησης και όχι για οτιδήποτε άλλο. Γι’ αυτό υποβλήθηκε σήμερα.  

κ. Μωυσιάδης: Η αίτηση στο ΣΧΟΠ τώρα υποβλήθηκε; Τώρα ενημέρωσαν εσάς.  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ ενημέρωσα την υπηρεσία. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, όχι 

αναβολή.  

κ. Σαουλίδης: κ. Πρόεδρε, βασικά δεν θέλουμε να αδικηθεί κανείς. Πρόθεση μας είναι 

αυτή. Πέρασε τόσος καιρός, υπάρχει εκκρεμότητα στο ΣΧΟΠ, δεν πιστεύω ότι ούτε η 

υπηρεσία αλλά και εμείς οι ίδιοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πράξη … Παρακαλέστε τους 

άλλους ιδιοκτήτες να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για να λυθεί το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει φράξει τον δρόμο.  

κ. Σαουλίδης: Στο επόμενο Συμβούλιο κ. Δήμαρχε.  

κ. Πρόεδρος:   Στο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής τα έχουν προλάβει όλα. 

κ. Αναστασιάδης:  Ξέρετε τι σημαίνει ΣΧΟΠ; Το ΣΧΟΠ είναι ανώτερο όργανο. Να 

περιμένουμε στο άλλο συμβούλιο, είμαστε υποχρεωμένοι. 

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Αναβολή   

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Αναβολή 

κ. Παπαδόπουλος:  Αναβολή 

κ. Γαλάνης:     Αναβολή  

κ. Μπιτζίδου:  Αναβολή  

κ. Αγγελίδης:  Αναβολή  

κ. Αγιαννίδου: Αναβολή      

κ. Μωϋσιάδης:          Αναβολή   

κ. Ιλανίδου:  Αναβολή  

κ. Σίγκας: Αναβολή  

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι  

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  15 ψήφους υπέρ 
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ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΚτΠ για χρηματοδότηση του 

έργου: ¨Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου 

Σερρών¨ στο πλαίσιο του μέτρου 4.2 ¨Ανάπτυξη Υποδομών δικτύων 

τοπικής πρόσβασης¨, πρόσκληση 195. 

 

κ. Πρόεδρος:   Προϋπολογισμός 527.000 €.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    29ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης: ¨Διαμόρφωση – 

ανάπλαση των όψεων του Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.  

 

κ. Αγγελίδης:   Γιατί αυτή η διαφορά μεταξύ αυτής της μελέτης που ψηφίζουμε τώρα 

και της μελέτης που είχε έρθει πριν από 1 μήνα; 

κ. Πρόεδρος:   Την δουλειά αυτή θα την κάνει η υπηρεσία. Την μελέτη και τα τεύχη 

δημοπράτησης.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη, Σαουλίδη) 

    

ΘΕΜΑ    30ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    31ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Προώθηση 

της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο δήμο Σερρών¨ από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ και έγκριση 

υλοποίησης της σχετικής προμήθειας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

   ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης ερευνητικού προγράμματος μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και του Α.Π.Θ. με θέμα: ¨Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος βιώσιμης 

κινητικότητας Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    33ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Σερρών για την 

εκπόνηση των ερευνητικών προγραμμάτων με τίτλο:  

α) ¨Εργαστηριακοί έλεγχοι και εργασίες που απαιτούνται για τη στατική 

επάρκεια του νοτίου πετάλου του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨,  

β) ¨Εικονική περιήγηση στην πόλη των Σερρών¨ και  

γ) Διερεύνηση δυνατοτήτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο 

Δήμο Σερρών¨.  
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κ. Σαμπάνης: Γνωρίζω ότι 31/5, εκτός αν υπάρχει καινούργιο έγγραφο, που να 

αναφέρεται σε αθλητικά έργα που χρειάζεται να αποκτήσουν οικοδομική άδεια; Ελέγξαμε αν 

υπάρχει κάτι νεότερο, παράταση για τέτοιους χώρους;  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα είναι πολύ σοβαρό, όμως δεν έχει καμία σχέση με τη στατική 

επάρκεια του γηπέδου. Εμείς υπογράφουμε προγραμματική και για το θέμα της επιτροπής 

καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων το βλέπουμε όταν έρθει το θέμα.  

 

- Εγκρίνεται  

      
ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ¨Πράξη Εφαρμογής 

Πολεοδομικής Μελέτης Ε.Π.Α. περιοχής Αγίων Αναργύρων Δήμου 

Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    35ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

¨Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρυμάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨, του 

1ου ΑΠΕ αυτού και ψήφιση επιπλέον πίστωσης 37.000,00 €.  

 

κ. Αναστασιάδης: Είμαστε υποχρεωμένοι να αναδεικνύουμε ελληνικά μνημεία που τα 

έχουν κάνει Έλληνες, όχι Τούρκοι. Αυτό δεν είναι ελληνικό μνημείο, είναι ντροπή για μας να 

ψηφίσουμε κάτι τέτοιο.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

    

ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων, παροχής 

υπηρεσιών κ.λπ.     

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    37ο: Έγκριση συνέχισης έργων.   

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    38ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων και συνεχίσεις αυτών.    

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    39ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.     

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    40ο: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 389/2008 και 72/2009 Α.Δ.Ε. 

 

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

 

 

- Εγκρίνεται 

  

 

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

αποφάσεις:  

 

Πρ. 8/1/09 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων σχετικά με 

την πραγματοποίηση του θεσμού της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου.      

 

Πρ. 8/2/09 Ομοίως της Σύνθεσης Πολιτών – Στέλιος Σαουλίδης σχετικά με το παρκάρισμα 

μπροστά στις διαβάσεις αναπήρων και τις νέες ασφαλτοστρώσεις.  

 

491/09 Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Σερρών.  

 

492/09 Έγκριση κατάρτισης ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2009 Δήμου 

Σερρών.  

 

493/09 Διακοπή μισθωτικής σχέσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην κοιλάδα 

Αγίων Αναργύρων και επίλυση διαφοράς δικαστικά με τη διαδικασία 

διαιτησίας.  

 

494/09 Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση χρηματικού υπολοίπου του 

Δήμου.  

 

495/09 Τροποποίηση του Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε. ΔΕΥΑΣ. 

 

496/09 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων 

της Α.Ε. ¨Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.¨.   

 

497/09 Ψήφιση εξειδικευμένων πιστώσεων. 

 

498/09 Έγκριση πρακτικού των εκπροσώπων των Πολιτικών κομμάτων που μετέχουν 

στις εκλογές της 7ης Ιουνίου 2009. 

 

499/09 Υποβολή προτάσεων για τον καθορισμό τουριστικών περιοχών.   

 

500/09 Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος και Εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων σχετικά με τη 

νομιμοποίηση τους.  

 

501/09 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρείας ¨Ο Άνθρωπος για τον Συνάνθρωπο¨.   

 

502/09 Έγκριση μίσθωσης δια δημοπρασίας έκτασης προς εγκατάσταση ξηραντηρίου 

μηδικής.  
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503/09 Διορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ¨.   

 

504/09 Τροποποίηση της αρίθμ. 568/2002 ΑΔΣ ως προς το όνομα του ιδιοκτήτη 

περιπτέρου.   

 

505/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός φορτωτή.  

 

506/09 Έγκριση καταβολής συνδρομής έτους 2008 στην εφημερίδα Αδέσμευτη Γνώμη.  

 

507/09 Έγκριση καταβολής δαπάνης σε εφημερίδες για δημοσίευση διακήρυξης 

άγονου διαγωνισμού του έργου: ¨Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου στο Δ.Δ. 

Επταμύλων¨.   

 

508/09 Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης.  

 

509/09 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. 

Μακενατζή Αρίστ.  

 

510/09 Ομοίως ιδιοκτησίας Μουζά Σταύρου.  

 

511/09 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή δικαστικής δαπάνης υπέρ κ.κ. Κυριακής συζ. 

Παύλου Παυλίδη κ.λπ.  

 

512/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου 

Γιαννίκη Ιωάννη.     

 

513/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου.  

 

514/09 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου για Ιανουάριο – Απρίλιο 2009. 

 

515/09 Ομοίως οδηγών του Δήμου.  

 

516/09 Έγκριση ως καλώς γενόμενων εκδηλώσεων για τη γιορτή της μητέρας στην 

Κωστοπούλειο Στέγη και επίσκεψης εξεταστικών κέντρων Πανελλήνιων 

εξετάσεων καθώς και των σχετικών δαπανών.  

 

517/09 Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος.   

 

518/09 Έγκριση εκδήλωσης βράβευσης Σερραίων Αθλητών SPECIAL OLYMPICS για 

διακρίσεις τους στους Παγκόσμιους Χειμερινούς Αγώνες.  

 

519/09 Διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου για παράβαση 

ΚΟΚ του κ. Βαρβέλη Γεωργίου.  

 

520/09 Ομοίως του κ. Καραμπελιά Γεωργίου.  
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521/09 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨66η Σ.Ε. Δημοτικού 

Πειραματικού Σχολείου Σερρών (Κων/νου Καραμανλή)¨.  

 

522/09 Ομοίως 47ης Σ.Ε. 6ου Γυμνασίου.  

 

523/09 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Ζαχαριάδου 

Μαρία.  

 

524/09 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Γεωργιάδη 

Αγησίλαο. 

 

525/09 Ομοίως στον κ. Οικονόμου Δημητρίου.    

 

526/09 Ομοίως στην κ. Πετρίδου Δήμητρα.  

 

527/09 Ομοίως στον κ. Δράμπα Ευάγγελο.  

 

528/09 Ομοίως στον κ. Μέρκο Ευάγγελο.  

 

529/09 Έγκριση της αρίθμ. 124/2008 απ. της Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ ¨έγκριση προϋπολογισμού 

χρήσης 2009¨.  

 

530/09 Έγκριση ισολογισμού έτους 2008 της Δ.Ε. ¨ΚΕΕΚ¨. 

 

531/09 Ενημέρωση επί απ. Δ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

532/09 Ομοίως ΔΕΠΚΑ. 

 

533/09 Έγκριση της αρ. 4/09 απ. ΔΕ ΔΕΠΚΑ ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού 

Δεκεμβρίου 2008¨.    

 

534/09 Έγκριση έκδοσης άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση του 

κεντρικού καταστήματος ΕΛΤΑ Σερρών.  

 

535/09 Εξώδικη επίλυση διαφοράς που αφορά ακίνητο της τέως Κοινότητας 

Επταμύλων, το οποίο εκποιήθηκε – μεταβιβάστηκε ακύρως στον κ. Νικ. 

Σιδηρόπουλο.  

 

536/09 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία των κ.κ. Θεοχάρη Μιχαήλ και Βασίλειο και Καραμπάση Βασιλική.  

 

537/09 Ομοίως στην ιδιοκτησία του Ι.Ν. Προφήτη Ηλία.  

 

538/09 Έγκριση παραχώρησης οικοπέδου στην περιοχή πράξης Εφαρμογής ¨Σφαγεία – 

40 Μάρτυρες¨ προς μείωση της εισφοράς σε χρήμα.  

 

539/09 Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική έκταση 

των κ.κ. Λεπινιώτη Ιωάννη και Στέργιου.  
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540/09 Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ Κ.Π. για χρηματοδότηση του έργου: 

¨Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών¨ στο πλαίσιο του 

μέτρου 4.2 ¨Ανάπτυξη υποδομών δικτύων τοπικής πρόσβασης¨, πρόσκληση 

195. 

 

541/09 Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης ¨Διαμόρφωση – ανάπλαση 

των όψεων του Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.   

 

542/09 Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ του Επιχ/κού 

Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα¨.  

 

543/09 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Προώθηση της 

ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Σερρών¨ από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ και έγκριση υλοποίησης της 

σχετικής προμήθειας.   

 

544/09 Έγκριση σύναψης σύμβασης ερευνητικού προγράμματος μεταξύ Δήμου 

Σερρών και του ΑΠΘ με θέμα: ¨Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος 

βιώσιμης κινητικότητας Δήμου Σερρών¨.  

 

545/09 Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Σερρών για την εκπόνηση του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ¨Εργαστηριακοί έλεγχοι και εργασίες που 

απαιτούνται για τη στατική επάρκεια του νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου 

Σερρών¨.  

 

546/09 Ομοίως: ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο 

δήμο Σερρών¨.  

 

547/09 Ομοίως: ¨Εικονική περιήγηση στην πόλη των Σερρών¨.  

 

548/09 Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: ¨Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής 

μελέτης ΕΠΑ περιοχής Αγίων Αναργύρων¨.  

 

549/09 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Ανάδειξη 

αρχαιολογικών ευρυμάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου¨.  

  

550/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Οδοστρωσία 2009¨.  

 

551/09 Ομοίως ¨Αναπλάσεις χώρων Δήμου Σερρών¨.  

 

552/09 Ομοίως ¨Συντήρηση οδικού δικτύου πόλης ¨.  

 

553/09 Ομοίως ¨ Αποκατάσταση φθορών ασφαλτοταπήτων πόλης Σερρών ¨.  

 

554/09 Ομοίως ¨ Βελτίωση βατότητας πεζοδρομίων ¨.  

 

555/09 Ομοίως ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη¨.  
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556/09 Ομοίως ¨Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨.  

 

557/09 Ομοίως ¨Κατασκευή ξύλινης περίφραξης στο Πάρκο ISDE 2008 δήμού 

Σερρών¨. 

 

558/09 Ομοίως ¨Δημιουργία Πάρκου Προ – Σχολικής Αγωγής Ιθαγενούς Πανίδας 

Χλωρίδας¨.   

 

559/09 Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης προμήθειας: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο 

Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨. 

 

560/09 Έγκριση μελέτης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός επαρχιακής οδού 

Σερρών – Χρυσοπηγής¨ για το έτος 2009.  

 

561/09 Ομοίως ¨Εκκαθάριση από αγριόχορτα επαρχιακής οδού Σερρών – Ελαιώνα¨ για 

το έτος 2009. 

 

562/09 Ομοίως ¨Καθαρισμός οδών, μονοπατιών, σκαλοπατιών στο Λόφο Ακρόπολης 

Σερρών¨ έτους 2009. 

 

563/09 Ομοίως ¨Καταπολέμηση ζιζανίων σε δρόμους, πεζοδρόμια και πρανή της πόλης 

των Σερρών για το έτος 2009¨. 

 

564/09 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών πλακοστρώσεων στο 22ο 

Νηπιαγωγείο Σερρών.  

 

565/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 του έργου: ¨Κατασκευή WC στο 12ο 

Δημοτικό Σχολείο για άτομα με αναπηρία¨.  

 

566/09 Ομοίως ¨Τοποθέτηση υδρορροών και διάφορες συντηρήσεις στο 11ο και 19ο 

Δημ. Σχολεία¨.  

 

567/09 Ομοίως ¨Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 15ο – 21ο Νηπιαγωγείο Σερρών¨.  

 

568/09 Ομοίως της Παροχής Υπηρεσιών ¨Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας 

από το ΕΞ.Υ.Π.Π. στο Δήμο Σερρών¨, για το έτος 2009. 

 

569/09 Ομοίως του Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών κατασκευής σιδηρού 

πλαισίου ανάρτησης αφισών στη δ/νση της οδού Πιττακού με Περιφερειακή.  

 

570/09 Ομοίως εργασιών κατασκευής σιδηρού πλαισίου ανάρτησης γιγαντοαφισών 

ανάδειξης ¨Παλαιά Χάνια Σερρών¨.   

 

571/09 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή – συντήρηση ραμπών για άτομα με 

αναπηρίες¨.   

 

572/09 Ομοίως του έργου: ¨Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών στο 

γραφείο Τ.Υ.Δ. και συνέχιση αυτού για το έτος 2009¨. 
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573/09 Ομοίως ¨Ανακαίνιση χρωματισμών στο Κοινοτικό Κατάστημα Επταμύλων καις 

το 19ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Σερρών¨.  

 

574/09 Ομοίως ¨Διάνοιξη οδού για την πρόσβαση στο Κτηνοτροφικό Πάρκο του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

575/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο ΒΔ τμήμα του Α’ Νεκροταφείου¨.  

 

576/09 Ομοίως του έργου: ¨Τεχνικά έργα στο Κτηνοτροφικό Πάρκο στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα¨.  

 

577/09 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας επίπλωσης Ελαιοτριβείου 

Ελαιώνα.  

 

578/09 Ομοίως προμήθειας και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και 

οπτικοακουστικών συστημάτων κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 

 

579/09 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρίθμ. 389/08 ΑΔΕ. 

 

580/09 Ομοίως με βάση την αρίθμ. 72/09 ΑΔΕ. 

 

581/09 Έγκριση ηλεκτροδότησης τμήματος της οδού Εμμ. Ανδρόνικου.  

 

582/09 Ομοίως της μπάρας που θα τοποθετηθεί στη γωνία Π. Μελά – Κερκύρας.  

 

583/09 Ομοίως στον οικισμό Χιονοχωρίου.  

 

584/09 Έγκριση τοποθέτησης φ.σ. στη περιοχή Μελενικιώτικα εκτός ορίων Γ.Π.Σ. 

 

585/09 Ομοίως φ.σ. στο 5ο χιλ. της επαρχιακής οδού Μονής Τιμίου Προδρόμου 

Σερρών.  

 

586/09 Ομοίως φ.σ. στο 1ο χιλ. Νέας Περιφερειακής Οδού προς Νοσοκομείο.  

 

    

   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 – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


