
 

 

 Έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η/26-4-2010 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η 

 

 

Της 26ης  Απριλίου 2010 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Σαμπάνης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα 

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος 

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

       

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Κάλλιος Κων/νος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Άνοιγμα λογαριασμού στην Ε.Τ.Ε. για την διακίνηση των εισφορών 

προς τα διάφορα ταμεία.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Συναίνεση για την παραχώρηση από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας – Γραφείο Πολιτικής Γης του χώρου των παιδικών 

κατασκηνώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού καθαριότητας επί δίμηνο.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2009 του Δήμου 

Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Λύση της δημοτικής επιχειρήσεως με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών¨.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομοτεχνικής μελέτης και ψήφιση 

κανονισμών προσωπικού, διαχείρισης, υπηρεσιών της Κ.Ε.Κ.Α.Σ., 

καθώς και των δομών ¨ΚΔΑΠ¨, ¨ΚΔΑΠ ΜΕΑ¨, ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ και 

¨Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας¨.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση συνδρομής του Δήμου στον εορτασμό των Ελευθερίων 2010 

του Συλλόγου Σερραίων Μονάχου και περιχώρων.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως υπευθύνου του Τμ. Κοινωνικής 

Μέριμνας και μέλους της επιτροπής λειτουργίας του Ταμείου 

Αλληλοβοήθειας.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Σχετικά με αίτημα συμπαράστασης του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. 

Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων: 

α) στους κ.κ. Κουτούζη Κων/νο, Ελένη και Ειρήνη, για απαλλοτρίωση 

ιδιοκτησιών τους (Κεντρικό Πάρκο) και  

β) στους κ.κ. Μήλτσιου Ευαγγελία και Χρήστο, για αποζημίωση λόγω 

ρυμοτομίας ιδιοκτησίας τους.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών για παρουσία σε 

συμβολαιογραφική πράξη για άρση υποθήκης υπέρ του Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Παμμακεδονικών Αγώνων Στίβου, του 

Παμμακεδονικού Συλλόγου ¨ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ¨.   

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010.  
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ΘΕΜΑ  14ο: Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 

Αμπελοϊνικών θεμάτων για χορήγηση δικαιώματος χρήσης της ένδειξης: 

¨όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών 

εκμεταλλεύσεων¨ στις ετικέτες των Ελληνικών Οίνων. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) ηλεκτρολογικού υλικού για το ελαιοτριβείο Ελαιώνα,  

β) ειδών διαγράμμισης και  

γ) υλικών οδικής ασφάλειας.  

 

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.     

    

ΘΕΜΑ  18ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

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

    

ΘΕΜΑ  21ο: Εξέταση αιτήματος κατοίκων της ενορίας Αγίου Νικήτα της περιοχής 

Νέα Νίκαια του Δήμου Σερρών σχετικά με κοπή δέντρων.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Περί παραχώρησης έκτασης προς ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού 

στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Εργατικές κατοικίες¨. 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας ή ανταλλαγή, δημοτικών 

οικοπέδων της περιοχής Σιγής προς ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης 

στο Κεντρικό Πάρκο Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στην κ. Κατσικά 

Αγγελική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπέλλα Στέργιου από 

αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων στον 

Άξονα 4 του Ε.Π. ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨: 1) Επέκταση 

Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών και 2) 

Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Δήμο 

Σερρών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 10. 
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ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποίηση του προγράμματος 

(περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, 

αποθεραπείας, υιοθεσίας, επανένταξης) αδέσποτων ζώων για το έτος 

2010.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του 3ου υδατορέματος στον οικισμό 

Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου του έργου: 

¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ. Διάκου¨.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Εργασίες στατικής 

επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ και 

συνέχιση του για το έτος 2010.  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχών υπηρεσιών κ.λπ. 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση συνέχισης έργων για το έτος 2010. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου pits στο 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨. 

    

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση 1ου Α.Π. της παροχής υπηρεσιών: ¨Συντήρηση – βελτίωση – 

προγραμματισμός φωτεινής σηματοδότησης Σερρών¨ έτους 2008.  

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου υποστήριξης έργων και δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποιήσεις χωρητικότητας 

του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.  

 

ΘΕΜΑ  39ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι προχθές το Σάββατο, έφυγε από τη ζωή 

ο γιατρός ο Λεωνίδας Χαλκιόπουλος, ο κ. Χαλκιόπουλος να θυμίσω ότι διετέλεσε δημοτικός 

σύμβουλος κατά την περίοδο 1995-1998 με τον συνδυασμό του κ. Γεωργούλα, και σε συνέχεια 

το 1998 κατέβηκε και ως υποψήφιος Δήμαρχος. Ήταν μια αξιοπρεπέστατη παρουσία στο Δ.Σ., 

τον θυμούνται και οι παλαιότεροι και με έναν μοναδικό πολιτικό λόγο. Θα παρακαλούσα το 

Δ.Σ. να εκφράσει τα συλλυπητήρια και η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στους οικείους 

δημότες.  
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Πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έχουμε μια επερώτηση από τον 

συνδυασμό του κ. Μωυσιάδη που υπογράφουν ο κ. Μωυσιάδης, η κ. Ιλανίδου, ο κ. 

Νυκτοπάτης και ο κ. Σίγκας και το επερώτημα είναι ότι ¨η ΚΕΠΣ, πρώην ΔΕΠΣ, έως το 2007 

λειτουργούσε 6 παιδικούς σταθμούς και εξυπηρετούσε 262 βρέφη και νήπια χωρίς 

προβλήματα. Σήμερα λειτουργεί μόνο με 4 παιδικούς σταθμούς, με 155 βρέφη και νήπια και 

πολλά προβλήματα, μάλιστα πρόσφατα διακόπηκε η σίτιση των βρεφών και νηπίων. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πως έφτασε η επιχείρηση σ’ αυτό το επίπεδο, πότε και πως 

έγινε η μετατροπή της ΔΕΠΣ σε ΚΕΠΣ και με ποιες συνθήκες και τι υποχρεώσεις … αν 

υπήρξε κενό διάστημα στην μετατροπή της επιχείρησης και αν υπήρξε και πως καλύφθηκαν τα 

έξοδα. Το τι πλήρωσε και τι οφείλει να πληρώσει ο Δήμος από προγραμματικές συμβάσεις 

στην ΔΕΠΣ, ΚΕΠΣ και στο Ν.Π. ΚΠΑ από 1/1/2008 μέχρι σήμερα και ποιες ήταν οι 

υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις και το ταμείο τόσο της ΔΕΠΣ, όσο και της ΚΕΠΣ στις 31/12/2008 

και στις 31/12/2009¨. 

κ. Ζαπάρας:  Πριν απαντήσω θα ήθελα στην επερώτηση που έχει κάνει ο συνδυασμός, 

εδώ υπάρχει κάποιο λάθος, συγκεκριμένα αναφέρει ότι η ΔΕΠΣ λειτουργεί 4 παιδικούς 

σταθμούς ενώ είναι 5, ο 5ος είναι αυτός στο νοσοκομείο. Θα ήθελα να πω το εξής, ξεκινώντας 

θα ήθελα να σας αναφέρω, περισσότερο για την ΔΕΠΣ η οποία λειτουργούσε πρωτύτερα, θα 

ήθελα να σας αναφέρω ότι το εξάμηνο της δημαρχιακής θητείας προτού αναλάβω εγώ είχε 

ανοίξει ο 6ος Παιδικός Σταθμός τον οποίο και παρέλαβα. Θα σας πω πως έφτασε η επιχείρηση 

σ’ αυτό το επίπεδο. Θα σας πω πότε και πως έγινε η μετατροπή …γεγονότα τα οποία 

διαδραματίστηκαν και τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην ΔΕΠΣ. Συγκεκριμένα εγώ 

είχα αναλάβει πρόεδρος της ΔΕΠΣ τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου του 2007, με την 

ανάληψη μου είχα βρει 6 σταθμούς, μέσα σ’ αυτούς ήταν αυτός της Μαργαρίτας ο οποίος είχε 

προβλήματα σχετικά με την αδειοδότηση του. Δυστυχώς παρότι προσπαθήσαμε να πάρουμε 

άδεια, τα πράγματα ήρθαν διαφορετικά, σε συνομιλίες που είχαμε και εγγράφως και με τους 

ιδιοκτήτες του κτιρίου μας είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε σε κάποιες αλλαγές, 

δεν δέχονταν να κάνουμε αλλαγές και μάλιστα μας κοινοποιούσαν και τη λύση της σύμβασης. 

Ταυτόχρονα δεχόμασταν πιέσεις και από το τμήμα Πρόνοιας της Νομαρχίας για το κλείσιμο 

του σταθμού, πήραμε μια παράταση και κρατήσαμε αυτόν τον σταθμό όλο το 2007 και ο 

σταθμός αυτός έκλεισε το καλοκαίρι του 2008.  

Η μετατροπή της επιχείρησης βάσει του νόμου, έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι 

31/12/2007 αρχικά και πήρε παράταση για 31/12/2008. Εμείς προχωρήσαμε με βάση τη 

μελέτη που είχανε συντάξει τότε οι σύμβουλοι, βάσει της οποίας έπρεπε να γίνει η μετατροπή 

της επιχείρησης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και σχεδιάγραμμα που μας δώσαν 

προχωρήσαμε σ’ αυτή την μετατροπή. Συγκεκριμένα εκδόθηκε το ΦΕΚ αν θυμάμαι καλά στις 

19/1/2009, κατόπιν τούτου υπήρξαν οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων των οποίων το ΦΕΚ 

εκδόθηκε στις 14/4/2009. Αυτό εκ των πραγμάτων δημιούργησε ένα σπουδαίο πρόβλημα στην 

επιχείρηση, η επιχείρηση μέχρι τότε, το 2007 και το 2008, είχε προγραμματικές των 600.000 € 

τον χρόνο, το 2009 όμως οι προγραμματικές αυτές παύουν να ισχύουν λόγω της μετατροπής 

της. Το θέμα είναι ότι το προσωπικό το οποίο έμεινε εκεί τέσσερις μήνες, μέχρι να πάνε στην 

επιχείρηση στο ΚΠΑ, ουσιαστικά όλη η μισθοδοσία … επιβάρυνε την επιχείρηση. Τότε 

φυσικά άρχισαν και τα προβλήματα της κοινωφελούς επιχείρησης. Αναγκαστήκαμε να 

κάνουμε συνέχεια διορθωτικές κινήσεις μέσα στην επιχείρηση, ταυτόχρονα θα ήθελα να 

αναφέρω ότι παρόλο που υπήρχε ένα ποσοστό επιδότησης της τάξης των 50.000 €, ο Δήμος 

ποτέ, δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν το κατέβαλλε. Ενδεχομένως ήταν οι καταστάσεις οι 

οικονομικές, σημασία έχει ότι αυτά τα λεφτά δεν τα πήραμε ποτέ. Το αποτέλεσμα είναι από το 

2009 μέχρι και σήμερα να μην έχουμε πάρει παρά μόνο τις 50.000 €. Όπως αντιλαμβάνεστε, 

μια επιχείρηση η οποία μέχρι εκείνη τη στιγμή χρηματοδοτούνταν με 600.000 €, ήταν 

αδύνατον χωρίς επιχορήγηση να αντέξει.  
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Και τη στιγμή που φτάσαμε, πραγματικά έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας και με 

την βοήθεια όλων των υπαλλήλων οι οποίοι πραγματικά συμπαραστάθηκαν σε αυτή την 

προσπάθεια που γινόταν. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το 2009 με τις εκλογές ήμασταν 

υποχρεωμένοι να βγάλουμε τις συμβάσεις εξαιτίας των εκλογών, αυτό δημιούργησε ένα 

δεύτερο πρόβλημα στην επιχείρηση γιατί οι παιδικοί σταθμοί κάνουν εγγραφές τον Μάιο, τον 

Σεπτέμβρη ανακοινώνονται οι εκλογές και έτσι δεν μπορούμε να βγάλουμε συμβάσεις, σαν να 

μην έφτανε αυτό σταματάνε και τα Stage  και χάνουμε επιπλέον προσωπικό, αντιλήφθητε 

λοιπόν ότι ήταν μια επιχείρηση που δεν είχαμε προσωπικό, έλλειψη προσωπικού, χρημάτων 

και συμβάσεων, δηλαδή όλα τα καλά ήταν μαζί εκείνο το διάστημα. Θυμάμαι ότι το 

συζητούσαμε ότι θα έπρεπε να πάμε σε διακοπή και λέγαμε τότε ότι μπορούμε να 

διατηρήσουμε τους σταθμούς όπως μπορούμε έστω και με ελλιπή προσωπικό για να 

μπορέσουμε να τα φέρουμε βόλτα. Υπήρχε μια σκέψη τότε, να κλείσουμε δυο τρεις σταθμούς 

για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την επιχείρηση. Δεν το κάναμε, πήραμε απόφαση να 

κρατήσουμε την επιχείρηση ζωντανή με τα όσα προβλήματα παρά να κλείσουμε και 

δημιουργήσουμε πρόβλημα σε αρκετούς συνδημότες μας και μάλιστα ήταν εποχή που καμία 

άλλη επιχείρηση, όπως το ΚΠΑ, μπορούσε να απορροφήσει αυτά τα άτομα.  

Για το σχέδιο ενοποίησης, εδώ θα ήθελα να πω κάτι, κινήθηκε σε 3 άξονες, ο πρώτος 

άξονας ήταν να μην υπάρχει ούτε μία απόλυση εργαζομένων είτε είναι νόμιμοι, είτε είναι σε 

προγράμματα, είτε είναι συμβασιούχοι. Εκείνο που θέλαμε επίσης ήταν να μην υπάρχει καμιά 

διατάραξη στη λειτουργία, όλα τα προβλήματα προκλήθηκαν ενώ τα προβλήματα ήταν σε 

λειτουργία δεν είχαμε κάποιο άλλο πρόβλημα, δεν μπορούσαμε να την κλείσουμε, να κάνουμε 

την μετατροπή και να την ξανανοίξουμε, δυστυχώς είναι μια ζωντανή επιχείρηση η οποία δεν 

μπορούσε να σταματήσει τη λειτουργία της και ταυτόχρονα θα έπρεπε να κοιτάξουμε και 

κάποιο άλλο, να υπάρχει εργασιακή ειρήνη …θα έπρεπε να κάνουμε μια επιχείρηση. Θα ήθελα 

να σας αναφέρω κάποια πράγματα, τα κυρίαρχα … όταν κλείνει μια δημοτική επιχείρηση για 

να μεταφερθεί σε κοινωφελή λέγατε όλοι ότι θα έπρεπε να γίνει μια επιχείρηση, αυτό ήταν 

αδύνατο να γίνει, και θα σας εξηγήσω τους λόγους, δεν μπορούμε να ενοποιήσουμε πέντε 

διαφορετικές επιχειρήσεις για τον εξής λόγο, όλες αυτές οι επιχειρήσεις είχαν προγράμματα, 

αν θα άλλαζε το ΑΦΜ δεν θα μπορούσε ο ΟΑΕΔ ούτε να χρηματοδοτήσει και μάλιστα θα μας 

ζητούσε πακτωλό χρημάτων. Άρα λοιπόν ήταν μονόδρομος η μετατροπή αυτών των 

επιχειρήσεων, έπρεπε η κάθε επιχείρηση να πάει σε μια κοινωφελή. Εκείνο που πρέπει να 

προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις, κάτι τρέχει σήμερα με τον Καλλικράτη, 

όταν ο νομοθέτης όρισε ότι θα γίνουν οι Δ.Ε. Κοινωφελείς, αν θυμάστε κάποιοι λέγανε ότι 

αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και κερδοφόρες. Αυτό δεν φαίνεται πουθενά, σε 

κανέναν νόμο που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Αντιθέτως, ουσιαστικά κατά την 

άποψη τη δική μου, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς, αλλάζει το όνομα, 

τίποτα άλλο. Και έρχεται σήμερα, διότι αυτοί που σχεδίασαν το πρόγραμμα και τον 

Καλλικράτη ενδεχομένως το γνώριζαν, έρχεται ο Καλλικράτης και μας λέει ¨κλείστε όλες τις 

Δ.Ε.¨, κλείνουν αυτόματα όλες οι επιχειρήσεις και γίνονται Κοινωφελείς, άρα λοιπόν εκ των 

πραγμάτων, ακόμα και αν κάποιος Δήμος μετέτρεπε μια επιχείρηση του σε κοινωφελή και την 

έβγαζε σε κερδοφορία, όπως ζητάει ο επίτροπος, τότε ακόμα και αυτή η κερδοφόρα 

επιχείρηση θα έπρεπε να κλείσει. Θα σας αναφέρω σχετικά ότι κάποια στιγμή τα προβλήματα, 

εκτός από αυτό ήταν και κάποιο άλλο, το 2009 αναγκαστήκαμε μετά από αυτή τη κατάσταση 

που είχε δημιουργηθεί στην επιχείρηση, να κάνουμε το σχέδιο δράσης όπως προέβλεπε το 

σχετικό διάταγμα. Το σχέδιο δράσης όμως, όταν εμείς το πήραμε και τονίζω ότι δεν το είχατε 

ψηφίσει και χάσαμε ένα μήνα και περισσότερο αν θυμάστε, …, 2η φορά που ήρθε το θέμα στο 

Δ.Σ. ψηφίστηκε και από εκεί και πέρα καθυστέρησε, δεν ξέρω για ποιους λόγους 

γραφειοκρατικούς,  από πλευράς  Δήμου να πάει  το θέμα όπως ήταν με το σχέδιο δράσης στον  

6 



επίτροπο. Όταν έφτασε στον επίτροπο, ο επίτροπος αρνήθηκε να το υπογράψει λέγοντας ότι 

δεν είναι δυνατόν μέσα στο σχέδιο που είχαμε εκπονήσει ότι θα καλύπτει και μισθοδοσίες. 

Υπάρχουν όμως έγγραφα από τον Υπουργό Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θα σας 

πω τι λέει ο νόμος για να μη μακρηγορώ, ο νόμος ορίζει ¨άρθρο 1 παρ. 2 κοστολόγηση 

δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση, προϋπολογισμοί επενδύσεων και 

λειτουργικών εξόδων¨, στη συνέχεια στην παρ. 4 ¨με βάση την κοστολόγηση του παρόντος 

άρθρου και των υπολογισμό των εσόδων … καθορίζεται το ύψος της … της επιχείρησης από 

τον δήμο ή την κοινότητα για διετή περίοδο¨. Αυτό σημαίνει ότι βάσει νόμου μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν δράσεις όχι μόνο αναπτυξιακές όπως τις ορίζει εδώ ο επίτροπος και έχουμε 

αυτή τη στιγμή πρόβλημα να εκταμιεύσουμε λεφτά σε οποιαδήποτε Δ.Ε. του Δήμου. Αυτό 

είναι το ένα, αντίστοιχα υπάρχει μια απόφαση εδώ από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε έναν 

αντίστοιχο δήμο, αυτό που έλεγα πάντα ότι αυτά τα θέματα όταν υπάρχουν επίτροποι που το 

βλέπουν μ’ αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν προβλήματα και σε άλλους δήμους, εδώ 

υπάρχει απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο γνωμοδότησε σχετικά με ένα θέμα του 

Δήμου Πιερίας, για μια Κοινωφελή Επιχείρηση που είχε κάνει σύσταση ο Δήμος και μάλιστα 

η οποία δεν έχει καν έσοδα. Αναφέρει λοιπόν η επερώτηση ότι η πρώτη απόφαση του 

επιτρόπου ήταν αρνητική, στη συνέχεια ο Δήμος επέμεινε και επανυπέβαλλε το επίμαχο 

χρηματικό ένταλμα υποστηρίζοντας την νομιμότητα … Σε τελική ανάλυση, γράφει το έντυπο, 

απαντά ότι πράγματι έχει λυθεί το πρόβλημα και ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος είναι 

καινούργιος και μπορεί να δημιουργηθούν παρανοήσεις από διάφορους, είτε είναι οι επίτροποι 

είτε οποιοιδήποτε. Και σε τελική ανάλυση αναφέρει ότι αν αυτή η επιχείρηση είχε έστω και 

ένα παραμικρό έσοδο, ναι δικαιούνταν να πάρει την επιδότηση από τον δήμο, την 

επιχορήγηση. Επειδή όμως αυτή τη επιχείρηση δεν είχε κανένα αποκλειστικό έσοδο, ήταν 

σίγουρο ότι δεν έπρεπε να πάρει το χρηματικό …, παρόλα αυτά, στην τελική απόφαση 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι καλώς δοθήκαν τα λεφτά, άρα λοιπόν εδώ που είχαμε ένα 

πρόβλημα, που ήταν ουσιαστικά αυτό που μας αποτελείωσε την επιχείρηση, του ότι δεν 

μπορέσαμε να εκταμιεύσουμε αυτά τα λεφτά, έστω και του αναπτυξιακού, … ο αναπτυξιακός 

μας από πλευράς … πάνω σ’ αυτό το θέμα και εκείνο που έμεινε στην επιχείρηση, ήταν να 

πάρουμε ένα ποσό της τάξης των 50.000 € για το έτος 2009 και 96.000 για το 2010. Αυτά είναι 

τα ποσά που οφείλει αυτή τη στιγμή ο Δήμος.  

Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία για να πάμε λίγο παρακάτω, 

συγκεκριμένα  σχετικά με το τι πλήρωσε και τι οφείλει να πληρώσει ο Δήμος από πραγματικές 

συμβάσεις στην ΔΕΠΣ, στην ΚΕΠΣ και στο Ν.Π. ΚΠΑ από 1/1/2008 μέχρι σήμερα. Στο Ν.Π 

ΚΠΑ ο Δήμος επιχορηγεί κάθε … με το ποσό της τάξης των 129.000 €, θα σας έλεγα ότι από 

τις 129.000 που επιχορηγεί ο Δήμος, οι 125.000 είναι η καθαρή μισθοδοσία του ΚΠΑ και 

επίσης εκείνο που δεν φαίνεται εδώ, ο Δήμος θα πει ότι εμείς τα δίνουμε στους 12 μήνες, ναι 

αλλά οι μισθοί τους δεν είναι 12 μήνες αλλά είναι 14. Αυτό δημιουργεί αυτόματα στο Ν.Π. ένα 

άνοιγμα των 200.000 € και εδώ είναι και το πρόβλημα με την χρηματοδότηση γενικότερα των 

Παιδικών Σταθμών. Όσο για το ΚΠΑ έχει ήδη πάρει ήδη την προγραμματική που είναι της 

τάξης των 700.000 €, από αυτές τις 700.000 € ο Δήμος έχει επιχορηγήσει με το ποσό των 

330.000 €.  

Στις προγραμματικές συμβάσεις της ΔΕΠΣ ή ΚΕΠΣ, το 2007 το ποσό ήταν 600.000 το 

οποίο το πήραμε όλο. Το 2008 επίσης με προγραμματική των 600.000 το πήραμε εξίσου όλο, 

υπήρχε επίσης μια παλιότερη οφειλή του Δήμου, της τάξης των 45.000 €, ακόμη από την 

προηγούμενη Δ.Α., το οποίο δεν το πήραμε ούτε εμείς. Από το 2009 λοιπόν μέχρι και σήμερα 

το μοναδικό ποσό που εκταμίευσε ο Δήμος σ’ αυτή την επιχείρηση είναι το ποσό των 50.000 

€. Εξού και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε για 3 μέρες στη διακοπή της σίτισης των 

παιδιών.  
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Εάν θέλετε να σας αναφέρω και κάποια άλλα οικονομικά μεγέθη. Επειδή έχω ακούσει 

και άλλες φορές να αναφέρετε, αναφέρετε στις τηλεοράσεις και δεν τα αναφέρετε εδώ μέσα 

στο Δ.Σ., ήθελα να πω το εξής, όταν παρέλαβα το 2006, δεν μπορείς να πάρεις μια επιχείρηση 

και να πεις τι παρέλαβες χτες και να πεις τι έχεις σήμερα, εγώ θα αναφερθώ από το 2006 όταν 

παρέλαβα. Πράγματι, στο ταμείο της επιχείρησης υπήρχε το ποσό των 66.000 €, επίσης 

υπήρχαν και οφειλές οι οποίες μέχρι εκείνη την στιγμή δεν πέρασαν στην επόμενη χρήση που 

σημαίνει ότι σε προμηθευτές ήταν 35.000, για να μην σας κουράζω με τα νούμερα, το ποσό 

ανέρχονταν στις 125.000 € περίπου, αν κάνουμε μια διαφορά θα δείτε ότι είχαμε αρνητικό 

περίπου στις 60.000 και κάτι. Το 2007 τα έσοδα της επιχείρησης στο σύνολο τους έχουν 

ανεβεί στο ποσό της τάξης των 977.436,32 €. Τα έξοδα ήταν 209.000, η επιχείρηση είχε στο 

ταμείο της στις 31/12/07 το ποσό των 67.90.. €, το 2008 έχουμε συνολικά έσοδα 1.003.000 €, 

έξοδα 895.000 €. Εδώ θα διαπιστώσετε το εξής, στο 2008 έχουμε αύξηση συγκριτικά των 

εσόδων της επιχείρησης και μείωση των εξόδων, παράλληλα όμως θα σας θυμίσω ότι το 2008 

καταβάλλαμε τα ποσά των λεωφορείων και .. συν το ότι η επιχείρηση αγόρασε και ένα 

λεωφορείο. Πληρώσαμε και αγοράσαμε και παρόλα αυτά τα έξοδα μας είναι μειωμένα. Στις 

31/12/08 είχαμε στο ταμείο μας το ποσό των 108.000, οι υποχρεώσεις ανέρχονταν στις 35.000 

προς προμηθευτές και οι απαιτήσεις οι μοναδικές που είχαμε ήταν περίπου ένα ποσό στις 10-

15.000 € από φύλακτρα.  

Το ΄09 η κατάσταση αρχίζει πλέον και αντιστρέφεται, έχουμε φύλακτρα 179-180.000 € 

και πλέον φτάνουμε σε .. έσοδα εξαιτίας του γεγονότος αυτού. Έχουν σταματήσει οποιαδήποτε 

προγράμματα και επιδοτήσεις παίρναμε, με αποτέλεσμα τα συνολικά έσοδα τις επιχείρησης να 

ανέρχονται στις 314.000 € το χρόνο. Αναλογιστείτε ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε 1 εκ. 

έσοδα, το ΄09 έχουμε 314.000 €. Τα έξοδα είναι στις 303.961 €. Φτάνουμε και λέμε ότι εκείνη 

τη στιγμή η επιχείρηση είχε στην τράπεζα το ποσό των 10.600 €, οι υποχρεώσεις όμως προς το 

ΙΚΑ ανέρχονται στις 90.000 €, προς τους προμηθευτές 50.000 € και προς τους μισθούς γύρω 

στις 24.000 €. Οι μοναδικές όμως απαιτήσεις που είχαμε αυτή τη φορά ήταν 50.000 € από τον 

δήμο που όπως σας είπα εκταμιεύτηκε προχτές, την προηγούμενη εβδομάδα.   

κα Ιλανίδου:   Για το αν λειτουργούν 4 ή 5 οι παιδικοί σταθμοί, αν βάλετε 5ο παιδικό 

σταθμό τον σταθμό που μας έδωσε φέτος το νοσοκομείο και τα 4 παιδάκια που τα χορηγεί όλα 

το νοσοκομείο εκεί, αν θεωρείτε ότι κάναμε έργο και ανοίξαμε παιδικό σταθμό, είναι μια 

διευκόλυνση του νοσοκομείου και καλώς την κάνει. Αλλά δεν έχει ούτε τα παιδιά που …, ούτε 

έχει δαπάνες, ούτε οτιδήποτε, ούτε έχει το μεγάλο προσωπικό, με ένα άτομο λειτουργεί ο 

σταθμός.  

2ον, για την Μαργαρίτα, ήταν ένας παιδικός σταθμός που λειτουργούσε πάρα πολλά 

χρόνια, το πρότεινε η Πρόνοια της Νομαρχίας, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, όταν ήμουν εγώ 

είχε βγει η άδεια και τελευταία στιγμή και έβγαλαν ένα καθαρό … για να πάνε να βγάλουν 

άδεια και τελευταία στιγμή που λέει η υπεύθυνη ¨κα Ιλανίδου ας μη βγει στο δικό σας όνομα η 

άδεια, σε 20 μέρες αναλαμβάνει καινούργιος ας βγει η άδεια στον καινούργιο Πρόεδρο¨ και 

αυτό ήταν το έγκλημα μου που δεν πίστεψα τι γινόταν από πίσω, που ήθελαν να κλείσουν τον 

παιδικό σταθμό. Και δυστυχώς αντί να βγει η άδεια στον επόμενο πρόεδρο, κάθε φορά 

εμφανιζόταν προβλήματα. Στο τέλος σας είπε η Πολεοδομία ότι δεν μπορεί να βγάλει άδεια, 

και όταν ερχόταν εδώ το θέμα …, σας είπε ο κ. Μωυσιάδης ¨φέρτε σε μένα τα τοπογραφικά 

και θα βγάλω εγώ άδεια¨, το αποσύρατε εκείνη τη φορά το θέμα και μετά κλείσατε τον παιδικό 

σταθμό. Εκ των υστέρων έγινε αυτό που έγινε. Η Πρόνοια της νομαρχίας το πρότεινε και αυτή 

επέμεινε να βγει η άδεια.  

3ον, για το ΦΕΚ που είπατε. Εγώ σήμερα πήρα τα στοιχεία από την υπηρεσία, η 

απόφαση που πήρατε για να μεταφερθεί το προσωπικό στο Ν.Π.  και να γίνει η μετατροπή της 

ΔΕΠΣ σε ΚΕΠΣ έγινε στις 31/10/2008. Φέρατε το ΦΕΚ στις 19/1/2009 και το προσωπικό 

μεταφέρθηκε με το ΦΕΚ 335 στις 3/3/2009. 
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κ. Ζαπάρας:   Λάθος κάνετε. 

κα Ιλανίδου: Αυτό γράφει εδώ το ΦΕΚ. Το πρόβλημα για μένα πότε δημιουργήθηκε; 

Η Δ.Ε. έπαιρνε χρήματα από τον δήμο κάθε μήνα 50.000 € από μια προγραμματική 600.000. 

Από τον Ιανουάριο όμως του 2009, λόγω αυτών των αποφάσεων που πάρθηκαν να μεταφερθεί 

το προσωπικό στο Ν.Π. ΚΠΑ δεν μπορούσαν να δίνουν από την προγραμματική αυτό το ποσό. 

Οπότε μέχρι τις 10/4 που έγινε και η πρώτη χρηματοδότηση από εδώ έχουμε 3.5 μήνες, συν το 

δώρο Πάσχα 4 μήνες, εσείς δεν παίρνετε μεν επιχορήγηση το προσωπικό όμως εξακολουθούσε 

να πληρώνεται από τα έσοδα των τροφείων που φέρναν οι γονείς στην ΚΕΠΣ και 

σταματήσατε να πληρώνετε προμηθευτές και οποιοδήποτε άλλο έξοδο. Εκεί κατά τη γνώμη 

μου έγινε η ανατροπή της επιχείρησης.  

Καλώς ή κακώς οι υπάλληλοι αυτοί πληρώθηκαν, κατά τη γνώμη μου έπρεπε αυτά τα 

χρήματα να δοθούν από την προγραμματική. Αντί όμως να δώσετε 600.000 στην 

προγραμματική ο Δήμος την περσινή χρονιά, αρχίζοντας να πληρώνει από τις αρχές Απριλίου 

μέχρι τέλος χρόνου, έδωσε μόνο 330.000 € στο Ν.Π. που πήγε το προσωπικό. Για το δώρο 

Πάσχα δεν ήρθαν ποτέ από τον δήμο χρήματα και πιστεύω ότι εκεί έγινε το βούλιασμα των 

παιδικών σταθμών και ο Δήμος να βρει έναν τρόπο να …  

Μου είπαν από τις υπηρεσίες ότι κακώς πληρώνονταν οι υπάλληλοι από τα χρήματα 

της ΚΕΠΣ, όπως έγινε στην ΔΕΠΚΑ που από την ώρα που πάρθηκε η απόφαση μετατροπής 

της επιχείρησης και το προσωπικό να μεταταχθεί μέσα στον δήμο, έπρεπε να σταματήσει … 

και εφόσον αυτό το προσωπικό θα ήταν απλήρωτο με απόφαση του Δ.Σ. όπως και στη 

ΔΕΠΚΑ θα παίρναμε απόφαση να πληρωθούν αυτές οι μισθοδοσίες από τον δήμο. Επειδή 

όμως εσείς πληρώσατε το προσωπικό και δεν υπάρχουν οφειλές για μισθοδοσίες, δεν μπορεί 

να χρηματοδοτήσει τώρα ο Δήμος για προμηθευτές. Αυτό μου είπαν οι υπηρεσίες, τα έχω και 

γραμμένα από τους ίδιους.  

Μας φέρατε εδώ το σχέδιο δράσης το οποίο … για να το ψηφίσουμε και δεν το 

ψηφίσαμε κ.λπ., μα το σχέδιο δράσης που φέρατε δεν έχει καμία σχέση με την 

πραγματικότητα. Μας φέρατε ένα σχέδιο δράσης ότι θα λειτουργήσουν δυο παιδικοί σταθμοί 

στην ΚΕΠΣ, ο ένας θα είναι στον Κρίνο με 45 παιδιά και ο άλλος στο Αθλητικό Πάρκο της 

Ομόνοιας με 55 παιδιά. Εσείς αυτό δεν το εφαρμόσατε, όλοι οι παιδικοί σταθμοί 

εξακολούθησαν να λειτουργούν στην ΔΕΠΣ, τα έσοδα δεν πήγαν ποτέ από τους δύο αυτούς 

παιδικούς σταθμούς στο Ν.Π. όπως έπρεπε να γίνει, αλλά δυστυχώς όλα τα χρήματα και των 

τεσσάρων παιδικών σταθμών πήγαιναν στην ΚΕΠΣ με τα οποία πληρωνόταν οι υπάλληλοι και 

όχι μόνο οι παιδικοί σταθμοί που λέγατε ότι θα λειτουργήσουν … 

Όσο που είπατε για τα έσοδα για τα 900.000 και εμείς είχαμε 700.000, εμείς κάναμε 

προγραμματική 450.000 και εσείς κάνατε 600.000. Όσο για το τι παραλάβατε, αν βάζουμε τι 

απαιτήσεις έχουμε και πόσο ταμείο και δεν βάζουμε τι υποχρεώσεις και μόνο το ταμείο και 

δεν βάζουμε τις απαιτήσεις μας, πάλι έχουμε εμείς θετικό πρόσημο, φυσικά … αν βάζετε 

απαιτήσεις και βάζετε μόνο υποχρεώσεις.  

Εγώ εκείνο που ήθελα να πω, η άποψη μου είναι αυτά τα χρήματα που πληρώθηκαν 

στους υπαλλήλους για μισθοδοσίες η οποία μισθοδοσία γίνεται μέσα σε … μήνες, δηλαδή από 

1/11/2008 … μας βγάζει ένα ποσό άνω τις 200.000. Εκεί είναι η μεγάλη καταστροφή της 

ΚΕΠΣ και της ΔΕΠΣ. Δεν ξέρω τι τρόπο θα βρείτε, αν υπάρχει τρόπος, που … αντί να 

πληρώνετε προμηθευτές να πληρώνετε μισθούς, να βρείτε κάποια χρήματα να σωθούν οι 

παιδικοί σταθμοί. Είναι κρίμα, αν ο κ. Ζαπάρας δεν πλήρωνε τους μισθούς που κακώς κατά 

την άποψη μου τους πλήρωνε και πλήρωνε τους προμηθευτές τότε δεν θα είχαμε κανένα 

πρόβλημα και η σίτιση θα γινόταν κανονικά και τα χρήματα στο ταμείο θα ήταν παραπανίσια 

και θα περίσσευαν και θα ήταν πολύ λιγότερο το ποσό.  
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Όσο γι’ αυτό που είπε ο κ. Ζαπάρας ότι έπαιρναν 600.000 και τώρα μόνο 50.000, μα να 

τα λέμε σωστά τα πράγματα, ναι μεν πήρε 50.000 φέτος, αλλά πήρε και άλλα 330.000 το Ν.Π. 

για τους μισθούς …, επομένως 330.000 και 50.000, 380.000 , συν 70.000 που έδωσε το Ν.Π. 

για διαφορές μισθών του προσωπικού που μεταφέρθηκε εκεί φτάσαμε στις 450.000. Ας τα 

λέμε καλά τα πράγματα, δεν έδωσε μόνο 50.000 ο Δήμος.  

κ. Ζαπάρας: κα Ιλανίδου θέλω να μου δώσετε τα ονόματα των υπηρεσιακών 

παραγόντων γιατί φαίνεται ότι εδώ στον δήμο έχουμε και κάποιους παράγοντες πολλών 

ταχυτήτων. Άλλα λένε στον έναν και άλλα στον άλλον.  

κα Ιλανίδου: Θα φέρω και τις αποφάσεις της ΔΕΠΚΑ που μου είπαν ότι έπρεπε να 

λυνόταν όπως η ΔΕΠΚΑ.   

κ. Αγγελίδης:  Εγώ απλώς θα συμπληρώσω πάνω σ’ αυτά που είπε ο κ. Ζαπάρας. Όλα 

αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος και η ΚΕΠΣ θα είχαν αποφευχθεί αν η Δ.Α. 

είχε αποφασίσει της λύση της ΔΕΠΣ και την μεταφορά των δραστηριοτήτων και των 

λειτουργιών της στον ΚΠΑ. Είπατε κ. Ζαπάρα, όλες οι Δ.Ε. να καταργηθούν και να 

συγχωνευθούν σε μία Κ.Ε. Εμείς ήμασταν υπέρ αυτής της πρότασης και εμμένουμε σ’ αυτήν, 

έχετε άδικο, εκτός αν σε άλλους δήμους της Ελλάδας υπάρχουν άλλοι νόμοι. Στον δήμο 

Λαμιαίων 5 Δ.Ε. καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν σε 1. Να σας διαβάσω ποιες 

καταργήθηκαν;  

κ. Ζαπάρας: Μήπως δεν είχαν προγράμματα; 

κ. Αγγελίδης: Προγράμματα είχαν. Ακούστε, 1ον Δ.Ε. Κέντρο Μεσογειακής 

Μουσικής, 2ον Δ.Ε. Τουριστικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 3ον Δ.Ε. Τηλεπληροφοριών – 

Επικοινωνίας και Μελετών Δήμου, 4ον Δ.Ε. Κοινωνικής Παρέμβασης και 5ον Δ.Ε. Κέντρο 

Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Μπορούμε άνετα να λυθούν όλες οι 

επιχειρήσεις και να συγχωνευτούν σε μία. Εκτός αν στον δήμο Λαμιαίων άλλοι νόμοι ισχύουν 

και εδώ άλλοι. Την ευθύνη για ότι έχει συμβεί, και τα κάνατε δυστυχώς θάλασσα, η ευθύνη 

ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην Δ.Α. και σε κανέναν άλλον. Μην επιχειρείτε να ρίξετε 

ευθύνες σε κανέναν, ούτε στην Αντιπολίτευση, ούτε σε υπαλλήλους, ούτε σε άλλους 

εμπλεκόμενους ή πολίτες.  

κ. Σαουλίδης: Όταν ήρθε το θέμα ουσιαστικά της πρώτης μελέτης, εμείς είχαμε πει ότι 

ουσιαστικά έχουμε να προσαρμοστούμε με τα δεδομένα. Που σημαίνει ότι για μας η μελέτη 

ήταν περιττή. Και πράξη σήμερα, πληρώνουμε τις αδυναμίες αυτής της … μελέτης. Φτάσαμε 

να κάνουμε τροποποιήσεις, να ταλαιπωρηθούμε, να ταλαιπωρήσουμε τις επιχειρήσεις μ’ αυτά 

τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι υπήρχαν οι δυνατότητες να γίνουν αυτές οι κινήσεις, να δούμε 

τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.  

κ. Αναστασιάδης: Ο μόνος που δεν φταίει εδώ μέσα είναι ο Ζαπάρας. Έντιμος 

άνθρωπος, εργατικός, κύριος σε όλα του. Τι φταίει αυτός ο άνθρωπος αν αυτοί οι κύριοι 

παρασύρουν το Δ.Σ. και ψήφισε να γίνει αυτό που έγινε. Με ποιο δικαίωμα κατηγοράτε τον κ. 

Ζαπάρα, τι έκανε ο άνθρωπος; Αγωνίστηκε για τα παιδιά. 

Ένα πράγμα έχω να πω, κ. Ζαπάρα σας τιμώ και είναι κρίμα να κατηγοράμε τον κ. 

Ζαπάρα. Ο άνθρωπος αγωνίστηκε και αγωνίζεται.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Όταν ελέγχουμε μια 

κατάσταση σε έναν φορέα, ανεξαρτήτως του αν είχε καλή ή κακή πρόθεση ο υπεύθυνος του 

φορέα … 

Επίσης όλες οι Δ.Ε. και ο Δήμος στο σύνολο του αποτελούν μια …, δεν μπορεί να 

νίπτει τας χείρας του ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η Δ.Α. στο σύνολο της, επειδή μια Δ.Ε. έχει 

πρόβλημα. Έχει και ο Δήμος πρόβλημα.  
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Να μπούμε τώρα στην ουσία των πραγμάτων. Πρώτα – πρώτα, ανέφερε ο κ. Αγγελίδης 

γεγονότα σαν επιχειρήματα. Να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων, όταν πράγματι υπάρχει 

ένα πρόβλημα, όταν διαλυθεί μια επιχείρηση το πρόβλημα που έχει αυτή η επιχείρηση δεν 

μπορεί να το πάρει μια άλλη επιχείρηση. Και είπατε την περίπτωση του ΑΦΜ. Δεν σας 

πληροφόρησαν όμως σωστά, για το τι γίνεται όταν έχουμε συγχώνευση. Όταν γίνεται 

συγχώνευση όλες οι υποχρεώσεις  και όλα τα δικαιώματα του συγχωνευμένου φορέα 

μεταφέρονται χωρίς καμία εξαίρεση στο καινούργιο … που δημιουργήθηκε. Όταν έχουμε 

λοιπόν συγχώνευση από 3 ή 4 φορείς, ότι δικαιώματα και ότι υποχρεώσεις είχαν η καθεμία 

από αυτές μεταφέρονται στον φορέα που δημιουργείται. Μη μας λέτε λοιπόν, ή μάλλον κακώς 

σας είπαν αυτοί που σας είπαν ότι δεν μπορούσε να γίνει. Τις γνώσεις τις έχουν, δεν μπορούν 

να μας κοροϊδεύουν.  

Για το θέμα το οικονομικό, όταν ξεκινάτε και κάνετε κάποιες κινήσεις, σαφέστατα 

έχετε την υποχρέωση να ελέγξετε ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα και πρέπει να δείτε 

ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των κινήσεων αυτών. Εμείς σας είχαμε πει ότι είναι παράνομο να 

υπάρχουν δυο φορείς παιδικών σταθμών, εσείς δεν μας δώσατε σημασία, εξακολουθήσατε να 

επιμένετε ότι δεν μπορούσε να γίνει. Λάθος σας, μπορούσε να γίνει. Εκ των πραγμάτων 

αποδεικνύεται. Τώρα έρχεται μάλιστα ο Καλλικράτης και με το ζόρι σας βάζει αυτό που δεν 

κάνατε εθελούσια να το κάνετε …, με τον Καλλικράτη θέλουμε δεν θέλουμε, όλοι οι δήμοι μία 

επιχείρηση θα έχουν.  

Είπατε ότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση κ.λπ. Όταν υπάρχει μια υποχρέωση από τον 

δήμο και τις Δ.Ε. που στο σύνολο τους αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, η Δ.Α. στο σύνολο της 

κοιτάζει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις και στο τέλος – τέλος σας είπε η κ. Ιλανίδου, 

πήρατε όταν ξεκινήσατε 260 παιδιά, 150 έχετε τώρα. Γιατί δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε; 

κα Μπιτζίδου: Επειδή το θέμα απασχόλησε πάρα πολύ, ήδη με έχουν καλύψει οι 

προλαλήσαντες συνάδελφοι, εκείνο που ήθελα εγώ να καταλήξω και να τονίσω είναι ότι 

υπήρξε μια σοβαρότητα σχετικά με τη διαχείριση των όρων των οικονομικών μεγεθών. Άρα 

κατά τύχη χωρίς να υπάρξει σωστή πρόληψη και σωστή διαχείριση, πληρώνονταν οι 

υπάλληλοι χωρίς να ξέρουν αν είναι σωστό ή όχι. Καλώς πληρώνονταν οι υπάλληλοι, όμως 

βλέπετε αυτή τη στιγμή, και συμφωνώ με την κ. Ιλανίδου, υπάρχει αυτή η μεγάλη τρύπα που 

οδήγησε στο κλείσιμο των παιδικών σταθμών.  

Όταν ιδρύατε τις επιχειρήσεις, εδώ βλέπουμε μια δαπάνη η οποία πληρώθηκε στους 

ευρωσυμβούλους με πολύ υψηλά ποσοστά, η προσαρμογή της ΔΕΠΣ που πρέπει να είναι μαζί 

με το Αυτοκινητοδρόμιο με τις διατάξεις του νέου καθεστώτος αναφέρεται στις 10.476 €, η 

προσαρμογή της … και της ΕΣΑΝΣ ανεβαίνει και αυτή στις 10.476 €, η σύσταση δύο νέων 

Δ.Ε. για τον Πολιτισμό και την Κοινωνική Μέριμνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου 

κώδικα ανεβαίνει και αυτή στις 10.476 €, και αν συνεχίσουμε θα δούμε προσαρμογή της 

ΔΕΕΚ επίσης σε 10.476 €, και αν συνεχίσουμε έχουμε και … παροχής υπηρεσιών … και για 

άλλα θέματα τα οποία ξεπερνούν τα 20.000. Άρα αυτά τα λεφτά όταν δόθηκαν θα έπρεπε να 

πιάσουν τόπο.  

Κάτι άλλο που θέλω να μας πει ο κ. Ζαπάρας, η λύση της επιχείρησης σημαίνει και 

εξόφληση όλων χρεών; 

κ. Ζαπάρας: Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό είναι ένα θέμα που έγινε η εισήγηση της 

υπηρεσίας, από εκεί και πέρα … 

κα Μπιτζίδου: Από εκεί και πέρα όμως κ. Ζαπάρα και εμείς θα πρέπει να είμαστε 

ενήμεροι για το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να διευθετήσετε το θέμα των παιδιών. 

Βρέθηκε η λύση τι θα κάνετε τελικά;  

κ. Ζαπάρας: Φυσικά. 

κα Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα να μας ενημερώσει ο κ. Ζαπάρας σχετικά με το πώς θα 

γίνει η λύση αυτής της επιχείρησης και πως θα λυθούν τα προβλήματα τα οικονομικά.  
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κ. Πρόεδρος:   κα Μπιτζίδου έχουμε το 5ο θέμα και εκεί αναφέρεται στην εισήγηση αν 

διαβάσατε, αναφέρεται, παίρνουμε αυτή την καταρχάς απόφαση, έγκριση περιφέρειας, ΦΕΚ 

και στη συνέχεια ο ορκωτός λογιστής για να αναλάβει τη λύση και εκκαθάριση. Λύση και 

εκκαθάριση σημαίνει ότι όλα αυτά που οφείλει ο Δήμος σύμφωνα με τις προγραμματικές, τι 

οφείλουν γονείς, δηλαδή τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις και αν υπάρχουν απαιτήσεις τις 

καταβάλλει ο Δήμος και αν υπάρχουν έσοδα πάνε στον δήμο. Αυτό είναι στο 5ο θέμα.  

κ. Ζαπάρας: Αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να σας απαντήσω γιατί είμαι 

αναρμόδιος. Με μια πρόχειρη ματιά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι φτάνουν και 

υπερκαλύπτουν.  

Να δώσω κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με αυτά που ειπώθηκαν. Είπατε κ. Μωυσιάδη 

ότι μπορεί να γίνει σε συγχώνευση των επιχειρήσεων. Εμείς στον ΟΑΕΔ και με την … μας 

είπαν ότι χάνοντας το ΑΦΜ ότι ήταν σαν να τους ξεγελούσαμε. Αυτή ήταν η απάντηση που 

μας δώσαν. Σας λέω τι είπαν.  

Το θέμα της μεταφοράς των υπαλλήλων, λέτε ότι θα μπορούσε να κλείσει αυτόματα η 

επιχείρηση. Θα σας θυμίσω ότι οι υπάλληλοι αν δεν περνούσαν στην Κοινωφελή, ήταν 

αδύνατο να μεταφερθούν σε οποιονδήποτε άλλον φορέα. Άρα λοιπόν η λύση και η εκκαθάριση 

θα είχε πρόβλημα. Αν μιλάτε να έμενε ανενεργή η επιχείρηση, θα μπορούσε ενδεχομένως να 

γίνει, που σήμαινε όμως αυτό ότι …, και ξέρετε κάτι, οι υπάλληλοι στο ΚΠΑ έχουν τελείως 

διαφορετικό ωράριο λειτουργίας από αυτό που είχαν στην Κ.Ε., άρα έπρεπε να υπάρξει μια 

σταδιακή και μεταβατική περίοδος. Τελικά, με τα προβλήματα που υπήρξαν έμεινε η 

επιχείρηση χωρίς φαγητό.  

Όσο για το θέμα των υπαλλήλων που λέτε εδώ μέσα και αναφέρεστε ότι …, 

προσωπικά εγώ δεν έχω ούτε ένα έγγραφο, όποτε και αν συζήτησα κάτι το πήρα. Έγγραφα που 

λένε ότι έπρεπε να γίνει έτσι, αλλιώς, παραλλιώς, δεν το έφερε κανένας επίσημα στην 

επιχείρηση, να έρθει κάποιος και να πει κάντε αυτό.  

Αναφέρεστε ότι δεν έπρεπε να πληρωθούν, δεν μπορώ να το γνωρίζω, γνωρίζω όμως 

ότι ήταν οι υπάλληλοι σε έναν φορέα, μέχρι 16/4 που μεταφέρθηκαν, βάσει του νόμου έπρεπε 

να τους πληρώνουμε, αυτό ορίζει ο νόμος. Τώρα λένε κάποιοι υπάλληλοι ότι θα έπρεπε να 

μεταφερθούν και να πληρωθούν από έναν άλλον κωδικό, τι έγινε με τη ΔΕΠΚΑ. Συγγνώμη 

εγώ πηγαίνω σύμφωνα με τον νόμο. Εγώ έχω φτάσει να τους πληρώσω και έχω και αγωγή 

εναντίον μου από τον επόπτη εργασίας. Όλα αυτά εκ των υστέρων ότι θα μπορούσε και θα, 

εγώ τα ακούω βερεσέ, επίσημα ο νόμος τι λέει; 

κ. Αναστασιάδης: κ. Ζαπάρα κανείς δεν μιλάει για σένα, κανένας υπάλληλος.     

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν θα επιμείνω για το ΑΦΜ, δεν υπάρχει θέμα, και αν θέλετε 

να αναφερθώ και σε προσωπική περίπτωση. Γνωρίζετε ότι ασχολούμαι αποκλειστικά με 

εργασίες δημοσίου, είχα δυο … συγχώνευση σε μία και μελέτη που είχε από προγράμματα 

Ευρωπαϊκά η μία μεταφέρθηκαν στην επόμενη με τη συγχώνευση. Δεν υπήρχε κανένα 

πρόβλημα. Είναι αδιανόητο, νομικά δηλαδή δεν έχει να πει κάποιος ότι όταν γίνεται 

συγχώνευση δεν μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματα του ο φορέας ο συγχωνευόμενος. Ας το 

αφήσουμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει κακώς σας πληροφόρησαν.  

Από εκεί και πέρα, στο θέμα του προσωπικού και τις υποχρεώσεις, βεβαίως και οι 

άνθρωποι πρέπει να πληρωθούν, το ζήτημα είναι από πού και πως. Και εφόσον ήταν 

υπάλληλοι σε Δ.Ε., ο Δήμος έπρεπε να επιχορηγεί την Δ.Ε. Εμείς δεν κατηγορούμε, απλά λέμε 

ότι δεν λειτούργησαν καλά τα πράγματα και δημιουργήθηκε πρόβλημα. Έπρεπε από τη στιγμή 

που ήταν στην Δ.Ε. οι υπάλληλοι να πάνε οι επιχορηγήσεις για να μπορέσουν να πληρωθούν. 

Είναι απλά τα πράγματα.  

κ. Δήμαρχος:   Δεν λειτούργησαν καλά τα πράγματα εξαιτίας κακής πληροφόρησης 

που έχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, η άποψη η οποία είναι σεβαστή. 
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κ. Μωυσιάδης: Τι πάει να πει κακή πληροφόρηση; Όταν υπάρχει κάποιος πολιτικά 

υπεύθυνος … 

κ. Δήμαρχος: Εσείς ισχυρίζεστε ότι κακώς μας πληροφόρησαν. Και τόσο πειστικά το 

είπατε.  

κ. Μωυσιάδης: Έχετε πολιτική ευθύνη διότι δεν έχετε σωστούς συμβούλους. Και τους 

ακριβοπληρώνετε κιόλας.  

κ. Δήμαρχος: Να θυμίσω κάποια βασικά, εδώ όλοι γινόμαστε αναλυτές, ειδικοί, και 

νόμους μεταφράζουμε και διατάξεις και σχετικά με τα εργατικά εργατολόγοι γινόμαστε, δεν 

είναι έτσι τα πράγματα, δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα. Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί σε 

σωστές βάσεις και δυστυχώς, και να θυμίσω σε όλους σας, ότι για την μετατροπή των Δ.Ε. σε 

Κ.Ε. δεν υπήρξε σωστή βάση. Δηλαδή ο νόμος ήταν ελλιπής, αποτέλεσμα αν θυμάστε, η 

προθεσμία ήταν μέχρι 31/12/2008, η προηγούμενη κυβέρνηση δίνει μια παράταση μέχρι 

31/12/2009, σήμερα η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές δεν 

ασχολήθηκε με τον νόμο αυτό και δεν φέρνει καμία παράταση, απεναντίας δίνει μια 

προθεσμία έως την ισχύ και την ψήφιση του νόμου της διοικητικής μεταρρύθμισης. Άρα το 

αφήνει. Υπάρχουν σήμερα δήμοι στη χώρα οι οποίοι δεν έχουν μετατρέψει τις Δ.Ε. σε Κ.Ε. 

Εμείς θέλοντας να είμαστε συνεπείς βάσει του νόμου, και πληρώνοντας χρήματα από το 

δημοτικό ταμείο σε ειδικούς οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με το θέμα και μας είχαν κάνει και 

παρουσίαση εδώ μέσα, και μια συνεδρίαση του Δ.Σ., και 2ο Δ.Σ. έγινε με τους ειδικούς και 

λύσαμε όλες μας τις απορίες και προχωρήσαμε για να είμαστε εντάξει έναντι των προθεσμιών 

που ο νόμος έδινε. Όταν συζητούνταν το θέμα της μετατροπής της Δ.Ε.Π.Σ. σε ΚΕΠΣ, είχαμε 

την διαβεβαίωση, τουλάχιστον από πλευράς προέδρου, και είχαμε πει εδώ προς πάσα 

κατεύθυνση ότι βεβαίως θα ενσωματωθεί, και το σωστό ήταν και η μελέτη έλεγε να 

ενσωματωθεί στο Ν.Π. ΚΠΑ, αλλά ήταν τότε που τρέχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είχαμε 

πει ότι με τη λήξη των προγραμμάτων αυτών θα έχουμε τη λύση και την εκκαθάριση της νέας 

ΚΕΠΣ. Αυτά είχαμε πει εδώ μέσα. Τα προγράμματα αυτά τελειώνουν τον Αύγουστο και γι’ 

αυτό έρχεται και το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη για να κάνουμε αυτό που τότε είχαμε πει. 

Ότι επειδή τρέχουν τα προγράμματα, πρέπει να διατηρήσουμε. Τώρα το τι από τα δύο ισχύει 

θα το δείξουν οι εξελίξεις.  

Επομένως, συνοψίζοντας και ολοκληρώνοντας, η μελέτη, το Διετές Πρόγραμμα 

Δράσης δεν επέτρεπε το να επιχορηγεί ο Δήμος την ΚΕΠΣ, αυτό έγινε με 700.000 ο Δήμος να 

επιχορηγεί το Ν.Π. ΚΠΑ, και αυτό κάναμε.  

Υπάρχει απόφαση Δ.Σ. και προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΚΠΑ; Ναι ή 

όχι;  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει.  

κα Μπιτζίδου: Θέλετε να τα μπερδέψετε κ. Δήμαρχε για να … 

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει αυτή η προγραμματική σύμβαση έναντι των οποίων η 

μισθοδοσία τουλάχιστον ο Δήμος φρόντισε τουλάχιστον το 2009 να την καλύψει. Ένα άλλο 

θέμα που προέκυψε. Το κενό που υπάρχει από τη δημοσίευση 19/1/2009 μέχρι τις 14/3/2009, 

το ποιος θα πλήρωνε τους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Εκεί θέλω να κάνω μια εξήγηση, 

γιατί αξίζει τον κόπο. Επίσης εκεί προκύπτει ένα άλλο θέμα, ξεχνάτε ότι οι εργαζόμενοι στη 

ΔΕΠΣ αλλά και στην ΚΕΠΣ οι συμβάσεις των εργαζομένων διέπονται από την κλαδική 

σύμβαση εργασίας που διαφέρει από την συνολική σύμβαση εργασίας. Υπάρχει μια διαφορά 

αρκετά σημαντική στη μισθοδοσία. Τους 4 αυτούς μήνες, θεωρήθηκε σωστό οι εργαζόμενοι 

στην επιχείρηση να πληρωθούν με την κλαδική σύμβαση εργασίας. Υπάρχει όμως 

αλληλογραφία, για να δείτε ότι δεν αφήνουμε έτσι τα θέματα, υπάρχει αλληλογραφία και μας 

έχει δοθεί η απάντηση ότι κακώς πληρωνόντουσαν με την κλαδική σύμβαση εργασίας αλλά 

έπρεπε  με την  εθνική και τώρα το  θέμα αυτό κάνοντας πάλι χρήση της κρατικής νομοθεσίας,  
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παρακρατούνται τα χρήματα στην διάρκεια των επόμενων μηνών που εργάζονται στο Ν.Π. 

ΚΠΑ. Σκόπιμο είναι να πω ότι είχαμε διαβεβαιώσεις ότι με τη λήξη των προγραμμάτων 

τελειώνει και η ΚΕΠΣ, τελειώνουν τα προγράμματα τελειώνει και η ΚΕΠΣ και όλα 

μεταφέρονται, και στο άλλο Δ.Σ. θα έρθει θέμα που θα λέει ότι η περιουσία των Παιδικών 

Σταθμών, τα κτίρια, οι ιδιόκτητοι παιδικοί σταθμοί, είναι μια δουλειά που να μου επιτρέψετε 

να πω ότι ήταν δημιουργία δική μου, της προηγούμενης 4ετίας. Αυτά θα μεταφερθούν στο 

Ν.Π. ΚΠΑ, θα έρθει στο Δ.Σ. έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και ότι προβλέπει η 

νομοθεσία, οι νόμοι σχετικά με την εκκαθάριση και τη λύση θα το δούμε στη διάρκεια, μια 

που σήμερα θα πάρουμε την καταρχήν απόφαση ανταποκρινόμενοι στη διαβεβαίωση που 

είχαμε πριν 1,5 χρόνο, ότι με τη λήξη των προγραμμάτων θα τελειώσει και αυτή η ΚΕΠΣ.             

κ. Αγγελίδης: Είχα πει προηγουμένως ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα είχαν 

αποφευχθεί αν η Δ.Α. είχε αποφασίσει τη λύση της Δ.Ε.Π.Σ. και την μεταφορά των 

δραστηριοτήτων της στο ΚΠΑ και μάλιστα πάγια θέση μας ότι μία κοινωφελής επιχείρηση να 

γίνει και όχι πέντε. Πάντως με διαφορετικό επιχείρημα απάντησε ο κ. Ζαπάρας και με 

διαφορετικό επιχείρημα απάντησε ο κ. Δήμαρχος. Ο κ. Ζαπάρας είπε ότι αυτό δεν μπορεί να 

γίνει, ήταν αδύνατο να γίνει και φυσικά όταν έδειξα το ΦΕΚ από τον δήμο Λαμιαίων ότι 

μπορεί να γίνει, ο Δήμαρχος είπε άλλο επιχείρημα και απάντησε αλλιώς και είπε ότι δεν 

μπορούσε να λυθεί η ΔΕΠΣ και να μεταφερθούν οι δραστηριότητες και οι λειτουργίες στην 

ΚΠΑ διότι τρέχαν προγράμματα. Αυτό το επιχείρημα δεν στέκει, η επιχείρηση μπορούσε να 

λυθεί και τα προγράμματα να ολοκληρωθούν από την ΔΕΠΣ μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της λύσης και εκκαθάρισης της επιχείρησης, όπως ακριβώς κάνετε και τώρα. Και 

τώρα υπάρχουν προγράμματα και όμως θα αποφασίσουμε μετά την λύση της ΚΕΠΣ, ενώ 

τρέχουν ακόμα προγράμματα και θα υλοποιηθούν αυτά τα προγράμματα μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της λύσης και εκκαθάρισης. Αυτά είναι όλα επιχειρήματα τα 

οποία δεν στέκουν, ήταν λάθος δικό σας για αυτά που συνέβησαν και πρέπει να αναλάβετε 

επιτέλους τις ευθύνες σας.  

κ. Ζαπάρας: Να αναφέρω ότι η θέση … συγκεκριμένα πρέπει να υπάρχει μια 

επιχείρηση στο θέμα της μετατροπής των παιδικών σταθμών. Σ’ αυτό που λέτε ίσως είναι η 

κατάλληλη στιγμή, δεν ξέρω πότε θα αποφασίσει η Δ.Α. γενικότερα στο θέμα των Δ.Ε. όταν 

θα γίνει εκκαθάριση. Δεν μπορούμε να πάρουμε 5 επιχειρήσεις που χρωστάνε σε μια 

επιχείρηση που ενδεχομένως και εκείνη θα χρωστάει. Κάτι να αναφέρω σχετικά με εκείνο που 

είπε η κ. Ιλανίδου ότι οι δύο σταθμοί ήταν να μεταφερθούν, σωστά ήταν να μεταφερθούν και 

δεν μεταφέρθηκαν εξαιτίας του γεγονότος όταν δεν ήρθε η επιχορήγηση κρατήσαμε τους 

σταθμούς πίσω για να μπορεί να έχει έσοδα η επιχείρηση να αντέξει.  

κα Ιλανίδου:  Αυτό όμως έπρεπε να ξαναέρθει γιατί ήταν απόφαση Δ.Σ.  

κ. Ζαπάρας: Εγώ θα χαρώ να ισχύει αυτό που είπατε εσείς, ότι κακώς οι υπάλληλοι 

ενδεχομένως πληρώνονταν γιατί κάλλιστα θα μπορεί να πληρώσει τώρα ο Δήμος. Αν οι 

υπηρεσίες του Δήμου μπορούσαν να οδηγήσουν σ’ αυτό το θέμα θα μπορούσε να 

τακτοποιηθεί εύκολα.  

κα Ιλανίδου: Τώρα δεν γίνεται.  

κ. Ζαπάρας: Μπορεί να γίνει και θα σας εξηγήσω αμέσως. Αν αποφασίσει ο Δήμος 

και ισχύει, αν όντως έχουν δίκιο, θα πληρώσει ο Δήμος την προγραμματική που έχει και από 

εκεί και πέρα θα δώσουν αυτοί τα λεφτά τους πίσω…  

Παρόλα αυτά εγώ έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη και γι’ αυτό και παραιτούμε και 

από το ΚΠΑ αλλά και από την ΚΕΠΣ. 

κ. Πρόεδρος:   Στην ίδια απόφαση για να μπορέσει να λειτουργήσει και η ΚΕΠΣ αλλά 

και το ΚΠΑ, στην θέση του μπαίνει ο κ. Κάλλιος. 
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κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Ζαπάρα, είναι ζήτημα πολιτικής αρετής, 

μπράβο του, διότι ανεξαρτήτως και εάν και έτσι είμαι σίγουρος, δεν είχε καθόλου κακή 

πρόθεση, απλώς οι συνθήκες ήταν έτσι, δεν υπήρξε από πλευράς … σωστή λειτουργία, 

προέκυψαν προβλήματα από τον τρόπο που αντιμετωπίσατε τις Δ.Ε. σαν Δ.Α. και το 

πρόβλημα φορτώθηκε στην πλάτη ενός προέδρου, ο οποίος δεν είχε πρόθεση να δημιουργήσει 

πρόβλημα, απλούστατα άθελα του αναλαμβάνει ευθύνες. Μπράβο του και πάλι.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη είχαμε θέσει μια 

ερώτηση η οποία ήταν σχετικά με το ΔΗΠΕΘΕ και επειδή στο προηγούμενο Δ.Σ. υπήρχαν 

πολλά έξοδα που ανέρχονταν 695.445 € και είχατε πει ότι σ’ αυτό το Δ.Σ. θα μας ενημερώνατε 

σχετικά με το που δόθηκαν όλα αυτά τα λεφτά και που δαπανήθηκαν. Και περιμένουμε αν 

έχετε να μας πείτε.  

κα Ευαγγελίδου: Έξοδα τόσα πολλά δεν νομίζω να υπήρχαν.  

κα Μπιτζίδου: Στο προηγούμενο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   κα Μπιτζίδου να ενημερωθεί η κ. Ευαγγελίδου και θα το απαντήσουμε.  

   

ΘΕΜΑ  21ο: Εξέταση αιτήματος κατοίκων της ενορίας Αγίου Νικήτα της περιοχής 

Νέα Νίκαια του Δήμου Σερρών σχετικά με κοπή δέντρων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ας το συζητήσουμε αυτό πρώτο, γιατί ζητήσαμε και την παρουσία της 

δασολόγου μας, και επειδή έχει ανειλημμένη υποχρέωση και πρέπει να φύγει θα παρακαλούσα 

να συζητηθεί πρώτο το θέμα. Είναι και εκπρόσωπος των κατοίκων, είναι ο κ. Εμμανουηλίδης. 

Το θέμα το γνωρίζετε, την εισήγηση της υπηρεσίας την γνωρίζετε, ο κ. Εμμανουηλίδης θέλει 

να μας πει ορισμένα πράγματα και να πάρουμε μια απόφαση στη συνέχεια. 

κ. Εμμανουηλίδης: κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι, το θέμα το 

οποίο συζητείται σας το είχαμε θέσει το Φθινόπωρο προφορικά, επειδή είχαμε διαπιστώσει ότι 

δεν γινόταν κάτι, αποφασίσαμε και συγκεντρώσαμε οι περίοικοι του πάρκου αυτού υπογραφές 

και ήρθαμε εδώ και ζητήσαμε την κοπή των δέντρων. Τα συγκεκριμένα δώδεκα πλατάνια είναι 

δασικά δέντρα, τα έσπειρε ο Δήμος πριν 30 περίπου χρόνια. Όταν ήταν μικρά ακόμα ζητήσαμε 

να τα αραιώσουν, είχα προσωπικά αντιδράσει, αλλά δεν είχα φανταστεί τι θα γινόταν σήμερα. 

Από την εισήγηση φαίνεται ότι η επιθυμία της Δ.Α. είναι τα δέκα από τα δώδεκα πλατάνια να 

διατηρηθούν και να φτάσουν στο ύψος των 30 μέτρων. Δηλαδή μια 10όροφη πολυκατοικία. 

Το πάρκο δεν είναι ούτε δάσος ούτε χώρος καλλιέργειας … για να φυτεύονται δέντρα που να 

είναι κοντά και να παίρνουν τέτοιο ύψος. Στο πάρκο σκοπός της τοποθέτησης των δέντρων 

είναι ο καλλωπισμός του χώρου με δέντρα που δεν παίρνουν ύψος αλλά να έχουν πολλά 

κλαδιά ώστε να λειτουργεί ως ομπρέλα. Παραδέχεστε στην εισήγηση ότι τα πλατάνια … ή 

αποκόπτονται. Τον κίνδυνο από τα αποκοπτόμενα κλαδιά όταν σε λίγα χρόνια τα πλατάνια θα 

γίνουν 30 μέτρα … Πριν δύο χρόνια σε παρακείμενο πάρκο πλησίον των κατοικιών, πλατάνι 

ίδιας ηλικίας ξεριζώθηκε, έπεσε πάνω στην πολυκατοικία και τα επακόλουθα τα γνωρίζετε 

καλύτερα εσείς. Έπρεπε να γίνει αυτό το γεγονός ώστε ο Δήμος να πάει και να κλαδέψει τα 

παρακείμενα πλατάνια. Τα πλατάνια που βρίσκονται μέσα σε συστάδα αναπτύσσονται …, 

όταν όμως αναπτύσσονται περιφερειακά αυτά αναπτύσσουν κλαδιά μεγάλου μήκους που 

ξεπεράσουν και τα 10 μέτρα. Τα δέντρα είναι πάνω από 15 μέτρα ύψος. Το ίδιο πρόβλημα 

είχαμε και με τα πλατάνια που βρίσκονται στην Μεραρχίας, νοτιότερα της Πυροσβεστικής. 

Εκεί ο Δήμος αναγκάστηκε και τα κλάδεψε μετά από μία έντονη κακοκαιρία. Επίσης 

κλαδέψατε και με τον ίδιο τρόπο τα πλατάνια που βρίσκονται στην πλατεία του ΙΚΑ. … 

Σχετικά με το έντομο ¨τίγρης¨ συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνει κάτι οπωσδήποτε. Ήδη 

εμφανίστηκε κάτω από τα φύλλα των πλατανιών, είναι σχεδόν αδύνατο να καθίσει κάποιος 

κάτω από τα πλατάνια, όποιος απλώνει ρούχα τα βλέπει γεμάτα μυγάκια, επίσης και το κόστος 

καταπολέμησης αυτών των εντόμων θα αυξάνεται ανάλογα με την … των δέντρων.  
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Σας καταθέτουμε και μια πραγματογνωμοσύνη από τον δασολόγο τον κ. Βαβαλέκα 

Κώστα σχετικά με το πάρκο αυτό, όπου στο τέλος εισηγείται ¨πριν από την οριστική λήψη 

απόφασης του θέματος της απομάκρυνσης των δέντρων, πρέπει να συνταχθεί μια ειδική 

μελέτη αρχιτεκτονικής του τοπίου η οποία βρίσκει με τρόπο ενδεδειγμένο την ταυτότητα του 

πάρκου, τον ρόλο του, την … του πολεοδομικού σχεδιασμού και της … των κατοίκων της 

περιοχής για μακροπρόθεσμη … Αν παρόλα αυτά δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί η 

παραπάνω πρόταση τότε να αξιολογηθεί για χαρακτηρισμό πάρκου σε κάποια από τις 

παραπάνω μορφές, για να απομακρυνθούν τα μισά τουλάχιστον …¨.  

Θα σας παρακαλούσαμε και πάλι να πάρετε μια απόφαση η οποία δεν θα έφερνε 

πρόβλημα στο μέλλον είτε αφήνοντας δυο τρία πλατάνια να αναπτυχθούν, ή κλαδεύοντας τα 

σε ένα ύψος περίπου 7 μέτρα για να μην έχουμε προβλήματα. Σας ευχαριστούμε που μας 

ακούσατε και ας ελπίσουμε να μην χρειαστεί να μας ακούσετε πάλι στο μέλλον.  

κ. Πρόεδρος: Η υπηρεσία έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, με πάρα πολύ φωτογραφικό 

υλικό, και η εισήγηση λέει ότι αν κόψουμε να κόψουμε μόνο 2 και βέβαια την βιολογική 

καταπολέμηση του εντόμου, κάτι που είχαμε εφαρμόσει στον Αγ. Ιωάννη πρόπερσι και στην 

κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων με πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Η εισήγηση είναι σαφέστατη.  

κα Χατζητόλιου: Μια μόνο παρατήρηση θα ήθελα να κάνω, εγώ βρίσκομαι σ’ αυτή τη 

θέση εδώ για να προστατεύσω το πράσινο. Τώρα αν αυτά καλώς ή κακώς μπήκαν, αυτή τη 

στιγμή είναι 30 χρόνια, από τη στιγμή που βρίσκονται εκεί, σκοπός μας είναι να τα 

προστατεύσουμε. Εκτός από το έντομο που υπάρχει, άλλο δείγμα ασθένειας δεν υπάρχει στα 

πλατάνια και προτείνω την κοπή μόνο των 2 γιατί είναι τα μόνα σε σχέση με τα άλλα που 

ελαφρώς πλησιάζουν το πλαϊνό τοίχο της οικοδομής που υπάρχει στο πάρκο. Πιστεύω ότι 

είναι για καθαρά ψυχολογικούς λόγους γιατί δεν έχω καθόλου δείγματα καταστροφής από τις 

ρίζες στις πολυκατοικίες. Τώρα αν οι κάτοικοι εκεί μπορούν να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν 

κάποιες ζημιές, με κάποιον μηχανικό μπορεί να γίνει μια περαιτέρω έρευνα. Και ένα θέμα 

ακόμη, όσον αφορά το κλάδεμα, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση να γίνει το κλάδεμα όταν 

πέσουν τα φύλλα, αλλά θα γίνει κλάδεμα και όχι αποκορύφωση, τα πλατάνια είναι ένα είδος 

δασικό το οποίο δεν επιδέχεται χειρισμό όπως άλλα δέντρα και αν κάνετε κάποια βόλτα στη 

Μεραρχίας θα δείτε ότι δεν κάναμε αποκορύφωση κάναμε κλάδεμα πλαγίων κλάδων. Δεν 

κόβουμε την κορυφή από τα πλατάνια, καταστρέφουμε το δέντρο, καταστρέφουμε την 

ισορροπία του και δεν κερδίζουμε τίποτα.  

κ. Εμμανουηλίδης: Αυτά τα δύο που λέτε να τα απομακρύνουμε, μπορούμε να τα 

κλαδέψουμε; 

κα Χατζητόλιου: Όταν λέμε απομάκρυνση εννοούμε κόψιμο. Όλα μπορούμε να τα 

κλαδέψουμε το φθινόπωρο και τον χειμώνα.  

κ. Αναστασιάδης: Όταν έγινε η μεγάλη θύελλα ήμουν αντιδήμαρχος, πιο μπροστά 

όμως εγώ με εντολή του κ. Δημάρχου, πήγα στην γειτονιά στα εργατικά σπίτια και είπαμε να 

τα κλαδέψουμε, δυστυχώς όμως πήγαμε τρεις φορές και μας έδιωξαν οι κάτοικοι. Όταν έπεσε 

όμως το πλατάνι, …είδαμε το κακό που συνέβη, κόψαμε το πλατάνι και προστατέψαμε όλη 

την περιοχή εκείνη αλλά εκεί δεν μπορέσαμε να το κλαδέψουμε, είναι γεγονός ότι είναι 

επικίνδυνα, οι ρίζες δεν είναι βαθιά μέσα, επειδή ποτίζονται κάνουν πλάγιες ρίζες, δεν κάνουν 

κατακόρυφες και είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να κοπούν πολύ χαμηλά, αλλά είναι πολύ 

επικίνδυνα γιατί με μια μεγάλη ανεμοθύελλα θα πέσουν. Είναι πλατάνια που δεν έχουν βαθιά 

ρίζα. Είναι λογικό, πρέπει να απομακρυνθούν πολλά. Όπως κάναμε εδώ στο πλατάνι στην 

πλατεία.  

κα Χατζητόλιου:  Το κόψαμε γιατί έσπασε η κορυφή. 

κ. Αναστασιάδης: Και αυτό θα σπάσει, πιστέψτε με έχω δει, και θα πάμε και φυλακή. 

Τα αγαπάμε τα δέντρα αλλά είναι και αυτοί άνθρωποι, κινδυνεύει η ζωή τους.  
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κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν πρόκειται για ένα θέμα εντελώς εξειδικευμένο, εμείς το 

μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε το τι λένε οι ειδικοί. Υπάρχουν δύο 

διαφορετικές εισηγήσεις, ανεξάρτητα του εάν είναι από ιδιώτη η δεύτερη εισήγηση, επειδή ο 

συγκεκριμένος ήταν επί χρόνια προϊστάμενος στην διεύθυνση δασών, επ’ ουδενί δεν θέλω να 

υποβαθμίσω τις γνώσεις και τις ικανότητες της κ. Χατζητόλιου, όταν υπάρχει μια διάσταση 

απόψεων βρισκόμαστε σε έναν προβληματισμό. Από ότι κατάλαβα, ο κ. Βαβαλέκας μίλησε 

για αραίωση, μήπως τυχόν ανεξάρτητα του αν … το πράσινο, χρειάζεται να το αραιώνουμε σε 

κάποιο βαθμό; Τα πλατάνια ξέρουμε ότι χρειάζονται αρκετό χώρο, επομένως μήπως τυχόν μια 

αραίωση θα εξυπηρετούσε και το πράσινο αλλά και τους κατοίκους; Και μήπως τυχόν θα ήταν 

σκόπιμο να το αφήναμε το θέμα και να ερχόταν και ο κ. Βαβαλέκας, να είχαν μια συνεργασία 

σαν ειδικοί και να καταλήξετε σε μια κοινή εισήγηση. Για να αιτιολογήσω την πρόταση που 

είπα, να το αναβάλλουμε για να κουβεντιάσετε οι δυο σας και είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε 

κοινή εισήγηση.  

κ. Σαουλίδης:  Η υπόθεση προστασίας πρασίνου είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. … 

πρέπει σε κάθε περίπτωση, είχαμε τα τελευταία χρόνια ακραία καιρικά φαινόμενα και 

καταστροφές, πράγματα στα οποία ίσως κινδύνεψαν και άνθρωποι. Η άποψη μου είναι η εξής, 

είναι γεγονός ότι … να μην πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση σήμερα, να το αφήσουμε για την 

επόμενη συνεδρίαση, να πάμε να δούμε τον χώρο. 

κ. Παπαβασιλείου: Πιστεύω ότι και οι κάτοικοι της περιοχής και ο κ. Εμμανουηλίδης 

διέπονται από ιδιαίτερη αγάπη για το πράσινο διότι όπως ανέφερε ο κ. Εμμανουηλίδης ήταν 

αυτός ο οποίος φύλαξε ουσιαστικά αυτό το μικρό δασύλιο με τα πλατάνια. Αν άκουγε τον τότε 

υπηρεσιακό παράγοντα σήμερα πιθανόν να υπήρχαν ένα ή δύο πλατάνια και να μην υπήρχε το 

θέμα. Τι θέλω να πω μ’ αυτό; Για όνομα του θεού, δεν σημαίνει ότι πρέπει να απορρίπτουμε 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες, ίσα – ίσα θα πρέπει να τους εμπιστευόμαστε. Πιστεύω ότι θα 

χρειαστεί συγκερασμός της δικής μας υπηρεσίας αλλά και του δασολόγου ή δασολόγων που 

έχουμε στην πόλη των Σερρών, νομίζω ότι θα βγει καλύτερο δυνατό πόρισμα το οποίο θα είναι 

πρώτα από όλα για την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, 2ον για την διατήρηση του 

πρασίνου και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Να γίνει συγκερασμός απόψεων.  

κα Μπιτζίδου: Εγώ συμπληρώνω τον κ. Παπαβασιλείου, το θέμα της ασφάλειας είναι 

πάρα πολύ σημαντικό, η αραίωση των δέντρων το κατά πόσο μπορεί να γίνει να γίνει με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, το να κόψεις όμως ένα πλατάνι το οποίο έχει φτάσει σε ηλικία τόσο 

μεγάλη είναι ένα έγκλημα, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει εμείς σαν Δήμος να 

διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών. … η παραπέρα έρευνα γιατί για μένα είναι εξίσου 

σημαντικό το εξής, ξέρουμε ότι το ριζικό σύστημα των πλατανιών είναι πολύ εκτεταμένο, εάν 

κινδυνεύουν τα θεμέλια των οικοδομών αυτό πρέπει να δούμε, πιστεύω ότι μπορεί να 

χρειαστεί και παραπέρα έρευνα, αυτό θα το κρίνουν οι ειδικοί … να κάνετε και γεωλογική 

μελέτη αν χρειάζεται για να είμαστε σίγουροι ότι το ριζικό σύστημα των πλατανιών δεν 

επηρεάζει τις οικοδομές. Από εκεί και πέρα, το επιφανειακό μέρος μπορούμε να το έχουμε σε 

μια καλή κατάσταση έτσι ώστε να μην επηρεάζει τους κατοίκους. Δεν έχουμε αντίρρηση σ’ 

αυτό που λέει η υπηρεσία αλλά και σ’ αυτό που είπαν οι συνάδελφοι να μιλήσουν μεταξύ τους 

και να βρουν μια κοινή λύση.  

κα Αγιαννίδου: Τα πλατάνια αυτά βρίσκονται στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου και 

του Νηπιαγωγείου, παρακαλώ πολύ να ληφθεί υπόψη αυτό, είναι πολύ σοβαρό. Στις ρίζες των 

πλατανιών υπάρχουν παιδάκια νηπιαγωγείου, ακριβώς απέναντι είναι η αυλή του δημοτικού 

σχολείου, εκτός της ασφάλειας των πολιτών είναι και των παιδιών.  

κ. Σαμπάνης: Πριν δυο χρόνια ζήσαμε εκείνη την μεγάλη καταιγίδα που πέσαν αρκετά 

δέντρα και να αναφερθώ ότι στο πάρκο Ομόνοιας δέκα δέντρα τουλάχιστον είχαν ξεριζωθεί.  
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Δεν θρηνήσαμε θύματα γιατί η ώρα ήταν τέτοια που δεν συγκεντρώνεται κόσμος εκεί. Θέλω 

να πω ότι τα πλατάνια λόγω του ότι δεν έχουν βαθιές ρίζες είναι εύκολο να πέσουν. Σίγουρα 

χρειάζονται κλάδευση, θα κλαδευτούν αν μπορούμε να αποφύγουμε την κοπή τους θα είναι ότι 

καλύτερο αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ελαφρυνθούν, να κλαδευτούν με τον τρόπο που 

συστήνουν οι δασολόγοι. Με την ευκαιρία αυτή, να πω ότι και βγαίνοντας από το δημαρχείο, 

δεξιά μπροστά στο Μουσείο είναι ένα τεράστιο πλατάνι και θέλω αυτό το δέντρο να 

ελαφρυνθεί, είναι επικίνδυνο να πέσει στη στέγη του Μουσείου και επειδή υπάρχει και 

πολυκοσμία θεωρώ ότι είναι σημαντικό.  

κα Χατζητόλιου:  Ήδη κάναμε την πρόταση να γίνει μια περαιτέρω έρευνα για να 

ακούσουμε και την γνώμη μιας άλλης υπηρεσίας, όπως του δασαρχείου, υπάρχει και μια άλλη 

επιτροπή … ελεγκτές οι οποίοι υπάρχουν ανά Περιφέρεια, η οποία αποτελείται από δασολόγο, 

γεωπόνο, κτηνίατρο κ.λπ. η οποία μπορεί και αυτή να αποφανθεί για το αν υπάρχει πρόβλημα 

ή όχι.  

Να πω κάτι για τις ρίζες που άκουσα, το πλατάνι δεν είναι δέντρο το οποίο είναι από τη 

φύση του επιφανόριζο. Απλά η ρίζα του βγαίνει επιφανειακά όταν αρδεύεται, όταν ποτίζεται 

δηλαδή. Όπως συνέβαινε στο παρκάκι δίπλα που έπεσε το δέντρο στο μπαλκόνι. Εγώ δεν είδα 

τέτοια δείγματα εδώ, οι ρίζες μάλλον πηγαίνουν κάθετα.  

κ. Μωυσιάδης:  Αν ισχύει αυτό, ο υδροφόρος ορίζοντας στην περιοχή εκεί είναι πάρα 

πολύ υψηλός, αυτό σημαίνει επομένως ότι με αυτό που λέτε δεν υπάρχει πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος:   Να γίνει αυτή η έρευνα σε συνεργασία με το δασαρχείο. Η απόφαση 

που παίρνουμε είναι να γίνει έρευνα.   

 

- Αναβάλλεται. 

   

ΘΕΜΑ    1ο: Άνοιγμα λογαριασμού στην Ε.Τ.Ε. για την διακίνηση των εισφορών 

προς τα διάφορα ταμεία.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    2ο: Συναίνεση για την παραχώρηση από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας – Γραφείο Πολιτικής Γης του χώρου των παιδικών 

κατασκηνώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Καθαρά και μόνο θέλουν γνωμάτευση. Συναινούμε θετικά.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού καθαριότητας επί δίμηνο.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι για το κυνοκομείο, για 4 διμηνίτες, τους παίρνουμε έναν – έναν.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2009 του Δήμου 

Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    5ο: Λύση της δημοτικής επιχειρήσεως με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών¨.  

 

κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, η Δ.Α. αφού σπατάλησε 

50.000 € σε μελέτες για να αυξήσει από 5 σε 6 τις Δ.Ε., τώρα τις μειώνει. Στερνή μου γνώση 

να σε είχα πρώτα, αυτή είναι η λαϊκή ρήση που αρμόζει απόλυτα στην περίπτωση της λύσης 

της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδικών Σταθμών την οποία η ίδια η Δ.Α. ίδρυσε πριν από 

έναν χρόνο. Συστήσατε πριν από ένα χρόνος την Κ.Ε.Π.Σ. σε αντικατάσταση της Δ.Ε.Π.Σ., 

αυτή η απόφαση σας ήταν μια λανθασμένη απόφαση διότι από τη στιγμή που υπήρχε το ΚΠΑ 

θα έπρεπε να υπάρχει λύση της ΔΕΠΣ και μεταφορά των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της 

στο ΚΠΑ κάτι που υποστηρίζαμε όχι μόνο εμείς αλλά και οι άλλοι συνδυασμοί της 

αντιπολίτευσης.  

Το επιχείρημα που προβάλλατε και προηγουμένως, ότι μετατρέψατε την Δ.Ε.Π.Σ. σε 

Κ.Ε.Π.Σ. διότι υπήρχαν προγράμματα σε εξέλιξη και έπρεπε να δημιουργηθεί μια Κοινωφελής 

Επιχείρηση για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν τα προγράμματα αυτά και να υλοποιηθούν, 

δεν ευσταθεί. Τα προγράμματα αυτά, της Δ.Ε.Π.Σ., θα μπορούσαν να υλοποιηθούν από την 

ίδια την Δ.Ε.Π.Σ. μέχρι να ολοκληρωνόταν η διαδικασία της λύσης και εκκαθάρισης της 

επιχείρησης κάτι που κάνετε τώρα. Και τώρα τρέχουν τα προγράμματα, λύνετε την Κ.Ε.Π.Σ. 

και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα προγράμματα θα υλοποιηθούν.  

Το ποσό των 50.000 € που διαθέσατε, που δαπανήσατε, που σπαταλήσατε άδικα για να 

αυξήσετε από 5 σε 6 τις Δ.Ε., θα μπορούσε να ήταν πολύ μικρότερο αν αποδεχόσασταν την 

πρόταση που σας είχαμε καταθέσει για δημιουργία μιας μόνο Κ.Ε. στη θέση των 5 πρώην 

Δ.Ε., έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο θα εξυπηρετούνταν όλοι οι σκοποί και οι δραστηριότητες των 

πρώην Δ.Ε. και παράλληλα θα εξασφαλιζόταν και η οικονομία στον δήμο διότι το κόστος θα 

ήταν πολύ μικρότερο. Άλλο να λειτουργούν 6 επιχειρήσεις και άλλο να λειτουργεί μία 

επιχείρηση, άλλωστε και με την εφαρμογή του Καλλικράτη προβλέπεται μόνο μία Δ.Ε. σε 

κάθε δήμο.  

Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι, άλλο ένα παράδειγμα σπατάλης και κακοδιαχείρισης 

των οικονομικών του Δήμου προσθέσατε στα τόσα άλλα παραδείγματα και να υπενθυμίσω 

μερικά, 45.000 € δαπάνη για αγορά νέου αυτοκινήτου Δημάρχου, 18.000 μηνιαίο … για 

μεταστέγαση της πολεοδομίας σε ιδιόκτητο κτίριο, 35.000 € σε καθηγητή πανεπιστημίου για 

παροχή υπηρεσιών στον δήμο τις οποίες υπηρεσίες δεν είδαμε και αρνείστε για τις υπηρεσίες 

αυτές να μας ενημερώσετε, 10.000 για οικονομοτεχνική διερεύνηση προκειμένου να 

κατασκευαστεί στον χώρο της Δημοτικής Αγοράς ο περιβόητος πύργος, το ωραίο κτίριο, και 

άλλα παραδείγματα.  

Η Δ.Α. με την αλλοπρόσαλλη πολιτική της και την κακοδιαχείριση των πόρων του 

Δήμου, ζημίωσε οικονομικά τον δήμο και δεν έχει παράγει έργο.  

Όσον αφορά τώρα την λύση της Κ.Ε.Π.Σ. όπως γνωρίζετε, από την αρχή που ήρθε το 

θέμα στο Δ.Σ. εμείς σταθήκαμε υπέρ της λύσης όλων των Δ.Ε. και την δημιουργία μιας μόνο 

Κ.Ε. που να εξυπηρετούσε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες των πρώην Δ.Ε. και γι’ 

αυτόν τον λόγο συμφωνούμε με την λύση της Κ.Ε.Π.Σ.  

κ. Δάγκος:  κ. Πρόεδρε, εκτός ημερησίας διάταξης στο θέμα που ανέπτυξε ο κ. 

Ζαπάρας, είπαμε γιατί έγινε η επιχείρηση και μέχρι πότε είχε ορίζοντα που θα είχε καταργηθεί. 

Φαίνεται ο κ. Αγγελίδης δεν το άκουσε. Αλλά επειδή ακούω κάθε φορά να λέει ο αρχηγός της 

αντιπολίτευσης ¨κατασπατάλησε¨, αύριο θα βγει και δελτίο τύπου με αυτά που είπε, θυμάμαι 

προεκλογικά τα ίδια ακριβώς έλεγε για ¨κατασπατάληση¨, όταν έβγαιναν και μάλωναν με τον 

κ. Μωυσιάδη στις τηλεοράσεις. Τα ίδια ακριβώς, ¨ψεύτη¨, έτσι, αλλιώς. Ε, αλλάξτε επιτέλους 

τροπάριο κ. Αγγελίδη, όλα τα φέρνετε καταστροφικά, ότι εισηγείστε και δεν σας ακούμε. 
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κ. Γαλάνης:  … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Γαλάνη μη διακόπτετε, εμείς ακούμε ότι έχετε να μας πείτε, εσείς 

δεν μπορείτε να ακούσετε χωρίς να διακόπτετε; 

κ. Δάγκος: Δεν είναι δικαστήριο εδώ για να υπερασπιστείτε τον κ. Αγγελίδη, αλλά… 

κ. Πρόεδρος:   Πάρτε το λόγο κ. Γαλάνη, είναι ανάγκη να διακόπτετε τον άλλον 

επειδή δεν σας αρέσει αυτά που λέει; 

κ. Γαλάνης: Είναι πολιτικά απαράδεκτο, τουλάχιστον σ’ αυτή την αίθουσα να μην 

αναλαμβάνει κανείς από την Δ.Α. τις ευθύνες του για ότι συμβαίνει σ’ αυτή την 4ετία, 3,5 

τουλάχιστον χρόνια, και να ρίχνει συνεχώς ευθύνη στην αντιπολίτευση και μάλιστα στον 

αρχηγό της αντιπολίτευσης ο οποίος εκ του θεσμικού του ρόλου ασκεί τα καθήκοντα του με 

πολύ σωστό τρόπο όλα τα χρόνια, και θα έπρεπε κ. Δάγκο να είστε χαρούμενοι που ασκεί 

κριτική ο κ. Αγγελίδης σε κάθε Δ.Α. που έχει περάσει μέχρι τώρα.  

κ. Δάγκος: Απλά υπενθυμίζω αυτά που λέει συνέχεια.  

κ. Γαλάνης: Είναι κρίμα που η Δ.Α. όχι μόνο δεν δέχεται κριτική αλλά βγαίνει και 

στην αντεπίθεση … και ρίχνει τις ευθύνες για το καθετί που συμβαίνει στην αντιπολίτευση. Ο 

Σερραϊκός λαός θα περίμενε από εσάς να έχετε την ευθιξία σε όσα λάθη έχετε κάνει, γιατί 

εμείς πέρα από την κριτική που σας ασκούμε, έχουμε επιδοκιμάσει την Δ.Α. σε διάφορα άλλα 

θέματα για τα οποία έχετε πάρει αποφάσεις, άρα επομένως θα είναι καλά, τουλάχιστον για 

κάποια θέματα να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Και ακούω εδώ για την προ ημερήσιας διάταξης 

ερώτηση που έγινε, ακούω συνέχεια, έγινε συζήτηση μιας ώρας και κανείς δεν παραδέχτηκε 

ότι πόσο άστοχα πολιτικά ήταν αυτή η απόφαση του Δημάρχου, γιατί πρόκειται για μια 

άστοχη απόφαση, και να αφήσουμε την ευθύνη που ρίχνουμε συνέχεια σε τεχνοκράτες ή σε 

μελέτες, ήταν μια καθαρά πολιτική απόφαση, πολύ καλά θυμάμαι ο σύμβουλος να λέει 

απευθυνόμενος σε εσάς και σε όλους μας να λέει ότι εσείς θα πάρετε την απόφαση για το 

πόσες επιχειρήσεις θα υπάρχουν. Αν δεν αναγνωρίζετε το γεγονός ότι σε έναν άλλον δήμο 

λειτούργησαν με έναν πιο ορθό τρόπο και συγχώνευσαν όλες τις επιχειρήσεις σε μία, ε τότε με 

συγχωρείτε αλλά όπως είπε και ο κ. Αγγελίδης, είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή γιατί εμείς 

εδώ επιλέγουμε λάθος τρόπο. Θα περίμενα από τον κ. Δήμαρχο να αναλάβει το βάρος της 

ευθύνης και να ζητήσει συγγνώμη στον Σερραϊκό λαό, να πει ότι δεν έπραξε σωστά, έπρεπε οι 

επιχειρήσεις αυτές να γίνουν μία και όπως πολύ σωστά έρχεται τώρα να διορθώσει ο 

Καλλικράτης τα κακώς κείμενα, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν εφαρμόσατε αυτή την 

τακτική αν θέλατε να ενώσετε τις επιχειρήσεις και να μειώσετε τις δαπάνες. Θα περίμενα από 

όλους σας, 3,5 χρόνια πέρασαν, θα περίμενα δημόσια και εδώ στο τραπέζι του Δ.Σ., θα 

περίμενα για κάποια θέματα που δεν έχετε λειτουργήσει με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο να 

ζητήσετε μια συγγνώμη. Στην πολιτική το να αναγνωρίζεις τα λάθη σου είναι μεγαλείο, 

θεωρείται αρετή.  

κ. Μωυσιάδης:  Δεν είχα σκοπό να τοποθετηθώ γιατί θεωρούσα ότι το θέμα αυτό είχε 

ήδη εξαντληθεί από την πρώτη συνεδρίαση. Επειδή όμως τοποθετούμενος ο κ. Δάγκος έγιναν 

κάποιες αντιπαραθέσεις και εύλογο είναι και πρέπει να συμβαίνει αλλά επειδή σ’ αυτά τα 

οποία είπε αναφέρθηκε στο ότι δώσατε κάποιες απαντήσεις θεωρώντας στο τέλος ότι αυτά που 

είπαμε εμείς δεν ήταν τίποτα και δηλώνοντας έμμεσα ότι αυτά που είπαμε δεν ήταν σωστά και 

σωστά ήταν αυτά που κάνατε. Έτσι με αναγκάζετε να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι εμείς δεν 

είπαμε μόνο κάποια πράγματα, εμείς φέραμε και επιχειρήματα και τώρα φέρνουμε 

επιχειρήματα, όπως επιχειρηματολογούσαμε και τότε και εκ των πραγμάτων έχει αποδειχθεί, 

ήδη και με την ενέργεια που κάνατε ότι δικαιωνόμαστε, και ο Καλλικράτης μας δικαιώνει, 

οπότε ο κ. Δάγκος δεν μπορεί να λέει ότι είπατε εσείς και ότι εμείς έπρεπε να θαυμάσουμε 

αυτά που είπατε. Θέσαμε επιχειρήματα και είπαμε ότι έπρεπε να γίνει μια επιχείρηση.  
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κ. Αναστασιάδης: Θα απαντήσω στον κ. Γαλάνη, … μας παρέσυραν οι 

ευρωσύμβουλοι. Μου είπαν ότι αυτός ήταν ο μοναδικός τρόπος; Εγώ είχα την γνώμη ότι 

έπρεπε να γίνει μόνο μία.  

κ. Σαουλίδης:  Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η μελέτη ήταν κενό γράμμα. 

Δεν βοήθησε, μας αποπροσανατόλισε και μπλεχτήκαμε περισσότερο. Η λύση έπρεπε να γίνει 

όταν πήραμε την απόφαση.  

κα Ιλανίδου: Εδώ έχω την μελέτη των ευρωσυμβούλων, ειδικά για τους παιδικούς 

σταθμούς προτείνει δύο λύσεις, μία λύση είναι η ενσωμάτωση της Δ.Ε. με το ΚΠΑ, και η 2η 

λύση ήταν να την κάνουμε κοινωφελή και να κάνουμε δυο επιχειρήσεις όπως και κάνατε. 

Εσείς προτιμήσατε τη μία να τις κάνουμε δύο, είναι δική σας πολιτική απόφαση, δικό σας 

λάθος και δική σας ευθύνη. Μπορούσατε να παίρνατε την πρώτη απόφαση για ενσωμάτωση σε 

μία.  

κ. Ζαπάρας:  Θα απαντήσω και θα το ξαναπώ, η επιχείρηση υπερίσχυσε όταν γινόταν 

η μετατροπή της επειδή ανήκαν σε διαφορετικό καθεστώς εργασιακό, εάν τους μεταφέραμε 

εκείνη ακριβώς τη στιγμή, μετά πεταγόταν προγράμματα συμβασιούχων έξω με αποτέλεσμα 

να μην μπορεί να λειτουργεί που σημαίνει ότι θα χάναμε τους μισούς και παραπάνω σταθμούς. 

Αν μπορείτε να το καταλάβετε έχει ένα νόημα, στο κάτω – κάτω, εδώ ερχόμαστε και το 

φέρνουμε σήμερα για εκκαθάριση γι’ αυτό ακριβώς, γιατί σας είπα ότι υπάρχει μια εύρυθμη 

λειτουργία, το ωράριο λειτουργίας είναι κυκλικό… 

Εργαζόμενος σε επιχείρηση: Είμαστε εργαζόμενοι σε Κοινωφελή επιχείρηση, … 

υπογραφή αορίστου χρόνου, τι γίνεται με μας τους υπόλοιπους; Θέλουμε μια απάντηση γιατί 

ήμασταν αορίστου χρόνου, πήραμε δάνεια, και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει.  

κ. Ζαπάρας: Δεν μπορώ να το γνωρίζω το εργασιακό καθεστώς, τι θα ισχύσει και τι 

δεν θα ισχύσει. Είναι ένα θέμα που θα ασχοληθεί ο κ. Υψηλάντης.  

κ. Δήμαρχος: Εκείνο που πρέπει να ξέρετε και να επαναλάβω είναι ότι εδώ έχουμε μια 

παράνοια, … από το μυαλό μας δεν βγαίνουμε, θα πάρουμε λέει πολιτική απόφαση, όλοι 

κρινόμαστε κ. Γαλάνη εδώ, εγώ εμμένω ότι τότε, την εποχή εκείνη πολύ καλά κάναμε και 

πήραμε αυτή την απόφαση και πολύ καλά κάναμε που διατηρήσαμε μετατρέποντας την ΔΕΠΣ 

σε ΚΕΠΣ εξαιτίας των προγραμμάτων. Αυτή η διαβεβαίωση υπήρχε, αυτή ήταν απόφαση 

πολιτική και πολύ σωστά κάναμε. Τώρα εάν όχι μελέτη που θέλετε να … στη μελέτη, αλλά 

στον νόμο τον ίδιο, σας έδωσε κάποια δείγματα εδώ του νόμου, παραλείψεις ή διευκρινίσεις 

από πλευράς νομοθεσίας που έπρεπε να υπάρχουν εκ των προτέρων προκειμένου να 

αποφευχθούν όλες αυτές οι δυσλειτουργίες οι οποίες προέκυψαν εξαιτίας του νόμου και όχι 

εξαιτίας της μελέτης. Εμείς πήραμε μια πολιτική απόφαση να κάνουμε την ΔΕΠΣ σε ΚΕΠΣ 

εξαιτίας των προγραμμάτων. Και βεβαίως τότε να θυμίσω, ότι η άποψη όλων εδώ που είχαν 

τοποθετηθεί, σηκωθήκατε και είπατε τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι, και το δεχθήκαμε και είπαμε 

να γίνει αυτό που έγινε.  

Όσον αφορά την κριτική, αν η κριτική είναι καλοπροαίρετη και βάσιμη, δεν είναι 

βάσιμη δυστυχώς, διότι τις 45.000 τις ψηφίσατε κι εσείς.  

κ. Αγγελίδης: Αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό, να το συζητήσουμε. Αν όχι, θα το 

φέρουμε εκτός ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Δ.Σ. για να το συζητήσουμε. 

κ. Δήμαρχος: Αυτό που λένε οι υπηρεσίες, που λέτε εσείς κακοδιαχείριση, απεναντίας 

λένε το αντίθετο. Το παλιό αυτοκίνητο θα ήθελε πάνω από 10.000, 12.000 το χρόνο 

συντήρηση για ανταλλακτικά. Για λόγους οικονομίας και μόνο … 

κ. Αγγελίδης: Ο επίτροπος γιατί το απέρριψε; Γιατί δεν εγκρίνει την αγορά; Είχατε 

άλλα αυτοκίνητα και πήρατε καινούργιο. Αυτό δεν είναι σπατάλη; 

κ. Δήμαρχος:  Ποια άλλα; Της Δημοτικής Αστυνομίας τα Σιτροέν; Το θέμα δεν είναι 

πόσα αυτοκίνητα υπήρχαν… 
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κ. Πρόεδρος:   Το αυτοκίνητο δεν είναι το θέμα, το θέμα είναι η λύση και η 

εκκαθάριση των παιδικών σταθμών.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ λέγονται πράγματα ανυπόστατα. Όσον αφορά τις … που δώσαμε σε 

κάποια επιχείρηση για να γίνουν οι μελέτες, ήταν απαραίτητο εργαλείο για την μετατροπή, να 

δούμε πόσες επιχειρήσεις ήταν, η ΚΑΔΕ, το Αυτοκινητοδρόμιο, κ.α., και αν το ποσό αυτό 

ήταν μεγάλο, ήταν απαραίτητο να έχουμε στα χέρια μας εμείς μελέτες από ειδικούς γιατί εδώ η 

υπηρεσία δεν ήταν σε θέση να εκπονήσει αντίστοιχες μελέτες. Που είναι η σπατάλη επομένως; 

Ή θα ξέρουμε τι λέμε και θα τα στηρίζουμε και θα επιχειρηματολογούμε ή θα λέμε για τις 

τηλεοράσεις για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αλλά, θέλω να ξέρετε ότι οι καιροί απαιτούν 

μια αλλαγή τακτικής, τουλάχιστον εκ μέρους σας διότι εδώ βλέπετε πως … 

Όσον αφορά για τον καθηγητή, θα σας θυμίσω ότι ο εν λόγω καθηγητής ο οποίος 

κατέχει δυο θέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι πολεοδόμος, είναι χωροτάκτης, 

ασχολήθηκε με τον δήμο των Σερρών πριν εγώ αποφασίσω να τον έχω δίπλα μου καθαρά για 

λόγους, πριν γίνει η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. και όλες αυτές οι διορθώσεις, οι εισηγήσεις, οι 

τροποποιήσεις, οι προτάσεις για την επέκταση ήταν δικές τους εργασίες, πολύτιμες εργασίες, 

διότι … που υπήρχαν εδώ από το Δ.Σ. και ενσωματώθηκαν και πήγαν στο γραφείο Δοξιάδη … 

κ. Γαλάνης: Γιατί δεν μας τα φέρατε;  

κ. Δήμαρχος:  Δεν μπορείτε να λέτε κατασπατάληση την ανάθεση σε ειδική ομάδα 

επιστημόνων για να εκπονήσει συγκεκριμένες μελέτες. Τα λέμε συνέχεια για ποιο λόγο; Είναι 

10.000 για να δούμε αν η επένδυση, η παραχώρηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς είναι 

ελκυστική επένδυση για τους υποψηφίους επενδυτές. Εμείς εδώ αίφνης τα ξέρουμε όλα και 

μπορούμε να τα κάνουμε από μόνοι μας όλα, μα ο νόμος το επιτρέπει, ο νόμος το λέει και δίνει 

το δικαίωμα στο Δ.Σ. βέβαια να αποφασίζει για να αναθέτει παρόμοιες εργασίες ή δουλειές σε 

εξωτερικούς συμβούλους. Αυτό είναι κατασπατάληση ή είναι χρήσιμες μελέτες και χρήσιμα 

στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται εδώ βάσει των οποίων τεκμηριωμένα και ολοκληρωμένα 

επιτέλους παίρνονται και σοφές αποφάσεις;  

κ. Αγγελίδης: Για να παραδεχθεί κάποιος τα λάθη του χρειάζεται πολιτικό θάρρος και 

πολιτική γενναιότητα που δυστυχώς κ. Δήμαρχε αποδείξατε ότι δεν το έχετε εσείς. Συνεχίζετε 

να είστε αμετανόητος. Πήρατε μια λανθασμένη απόφαση, έστω τώρα δεχτείτε ότι ήταν 

λανθασμένη. Δημιουργήθηκαν τόσα προβλήματα στην ΚΕΠΣ που θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί, μπορούσε να γίνει μια επιχείρηση, και συνεχίζεται εσείς να μην τα παραδέχεστε.  

Απαντήσατε σ’ αυτό που σας είπα ότι ξοδέψατε 50.000 € για τις μελέτες, εγώ σας είπα 

ότι αποφασίζατε να κάνετε μια Κοινωφελή Επιχείρηση, θα ξοδεύατε λιγότερα χρήματα για 

μελέτες και εσείς μου λέτε άλλα, δεν απαντάτε στην ουσία, εγώ δεν σας λέω ότι δεν θα δίναμε 

κάποια λεφτά αλλά θα δίναμε πολύ λιγότερα αν δεν διαπράττατε αυτό το λάθος. 

Όσον αφορά το αυτοκίνητο Δημάρχου, το αυτοκίνητο Δημάρχου σας το έκοψε δυο 

φορές ο επίτροπος και γιατί σας το έκοψε; Γιατί υπάρχει ο νόμος που λέει ότι αν υπάρχει άλλο 

αυτοκίνητο που να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Δήμαρχος δεν δικαιολογείται η αγορά νέου 

αυτοκινήτου και την αγορά νέου αυτοκινήτου την φέρατε πριν αποφασίσετε να φέρετε στο 

Δ.Σ. το θέμα για τα δάνεια των 4,5 εκ. €, και τότε σας είπαμε εμείς ¨μα από τη στιγμή που 

θέλετε να πάρετε 4,5 εκ. € δάνειο, φέρατε προηγουμένως θέμα αγοράς νέου αυτοκινήτου;¨  

Όσον αφορά την μελέτη, την παροχή υπηρεσιών του κ. Σταθακόπουλου, του 

αξιολογότατου κατά τα άλλα, πόσες φορές σας είπαμε, φέρτε μας αυτά που έκανε, δείξτε τα 

μας. Λέτε ότι έχει υπομνήματα, φέρτε τα την επόμενη φορά στο Δ.Σ. να τα δούμε τα 

υπομνήματα αυτά που έκανε μέσα σ’ αυτή την 4ετία και τότε θα πούμε εντάξει, καλώς 

δόθηκαν τα 35.000 €. Επί τρία χρόνια σας ρωτάμε αυτό το πράγμα, μας λέτε τα ίδια πράγματα 

και δεν μας φέρνετε κανένα αποδεικτικό στοιχείο.  
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Σας είπα επίσης ότι ξοδέψατε, πήγαν στον βρόντο 10.000 € για μια οικονομοτεχνική 

διερεύνηση που δώσατε σε κάποιον επιστήμονα για να μας πει στην Δημοτική Αγορά πως θα 

κάνατε εκείνο το κτίριο ¨κόσμημα¨, το οποίο εγκαταλείψατε, δεν το εγκαταλείψατε; Δεν πήγαν 

χαμένες οι 10.000 €; Γεγονότα που βγάζουν μάτια και δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Αγγελίδη, εκτός του ότι εξαντλήσατε τον χρόνο, θα σας 

παρακαλούσα επί του συγκεκριμένου θέματος. Για τη λύση και εκκαθάριση υπάρχει καμιά 

αντίρρηση; 

κ. Δήμαρχος:  Δεν μπορούμε να ακούμε τα ίδια και τα ίδια, να τελειώνει αυτό το θέμα. 

Αν θέλετε να ανοίξουμε θέματα έχουμε πολλά να ανοίξουμε. 

Θα κλείσω λέγοντας όσον αφορά για την επιχείρηση, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο 

Δήμος Λαμιαίων αυτές οι επιχειρήσεις δεν είχαν προγράμματα σε ισχύ. Η μία η τελευταία είχε 

και γι’ αυτό μπορέσαν να συνεχίσουν και να ενσωματώσουν στη μία και τελευταία λόγω ΑΦΜ 

και τις υπόλοιπες 4. Αυτό θα το ερευνήσουμε, γιατί δεν μπορούν να δίνουν εδώ άλλες 

συμβουλές και άλλες συμβουλές κάπου αλλού. Αλλά και πάλι επιμένω στην νομοθεσία και 

στον νόμο, ο οποίος έχει πάρα πολλά κενά με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν όλα αυτά. Δεν 

υπάρχει ημερομηνία λήξης αλλά περιμένουν όλα αυτά να εξυγιανθούν, να τροποποιηθούν, να 

συμμαζευτούν και μέσω του σχεδίου της διοικητικής μεταρρύθμισης Καλλικράτης.  

Παίρνουμε την καταρχήν απόφαση, μαζεύεται ο φάκελος του καθενός, συγκεντρώνεται 

και αποφασίζουμε.  

Να θυμίσουμε και κάτι άλλο, προς επιβεβαίωση των όσων είπα για τις Δ.Ε. και τις 

Κοινωφελείς, την περίπτωση της ΔΕΠΚΑ που ο επίτροπος μας είχε πει και είχαμε ξαναφέρει 

το θέμα εδώ, εξαιτίας των προγραμμάτων να μην την λύσουμε και αναβάλλαμε το θέμα. Γι’ 

αυτό λέω ότι δεν έχετε καλή μνήμη. Το θέμα είναι πολύπλοκο.  

κ. Πρόεδρος:   Ομόφωνα περνάει το θέμα της λύσης.  

 

- Εγκρίνεται. 

                                                

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση τροποποίησης οικονομοτεχνικής μελέτης και ψήφιση 

κανονισμών προσωπικού, διαχείρισης, υπηρεσιών της Κ.Ε.Κ.Α.Σ., 

καθώς και των δομών ¨ΚΔΑΠ¨, ¨ΚΔΑΠ ΜΕΑ¨, ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ και 

¨Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας¨.  

 

κα Ευαγγελίδου: Δεν μπορώ να το ψηφίσω το θέμα, της τροποποίησης του 

κανονισμού. Έχω την προσωπική μου άποψη και η δική μου άποψη είναι η εξής, ότι καταρχήν 

αυτή τη στιγμή, κανένας μας πιστεύω δεν μπορεί να μιλάει για οποιαδήποτε πρόσληψη. Αυτή 

τη στιγμή έρχεται Καλλικράτης, και δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε πρόσληψη. Πέραν 

αυτού έχω την άποψη ότι η διεύθυνση μιας τέτοιας επιχείρηση όπως είναι της Κοινωνικής 

Μέριμνας πρέπει να έχει πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών. Δεν κατανοώ για ποιο λόγο η 

Διεύθυνση μιας Επιχείρησης που ασχολείται με τη Μέριμνα πρέπει να έχει πτυχίο 

Οικονομολόγου και γνώση στα Ασφαλιστικά ζητήματα. Και το Λογιστήριο της Επιχείρησης τι 

κάνει; Ο λογιστής της επιχείρησης είναι αυτός που διαχειρίζεται τα οικονομικά της 

επιχείρησης.  

2ον, δεν καταλαβαίνω την εξειδίκευση που γίνεται στο τμήμα Νεολαίος όπου πρέπει να 

έχει πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής. Γιατί να είναι Φιλοσοφικής Σχολής και να μην είναι 

Ψυχολογίας, Κοινωνικών Επιστημών; Να υπάρχει ένα τρίπτυχο, πτυχίο ΑΕΙ από όλες αυτές τις 

σχολές.  

Και 3ον, δεν ψηφίζω και το πειθαρχικό δίκαιο που έχετε βάλει.  
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κ. Μωυσιάδης: Και άλλη φορά σε παρόμοιο θέμα έχουμε τοποθετηθεί, επειδή η θέση 

μας ήταν ότι έπρεπε να υπάρχει μια επιχείρηση και όχι πολλές επιχειρήσεις, δεν ψηφίζουμε τον 

κανονισμό. Πέρα όμως από αυτό, εδώ πέρα έρχονται και άλλα θέματα. Ήδη έχει γίνει μια 

αναφορά από την κ. Ευαγγελίδου. Έρχεται ο Καλλικράτης, που πηγαίνουμε; Έρχεται ο 

Καλλικράτης και λέει μια επιχείρηση, αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση αυτή πρέπει με τις άλλες 

να συγχωνευθεί. Και λέω να συγχωνευθεί και όχι να διαλυθούν οι άλλες διότι ούτως ή άλλως 

αν μείνει μόνο αυτή θα έχει περιορισμένη δράση, πρέπει να συμπεριλάβει και τις δράσεις των 

άλλων. Άρα πρέπει να διαφοροποιηθεί, δεν λειτουργήσει μόνο έτσι. Τι κάνουμε λοιπόν; 

Ξεκινάμε να κάνουμε αρχή και επειγόμαστε να αλλάξουμε τον κανονισμό και μάλιστα 

ερχόμαστε να αλλάξουμε τους κανόνες για το ποιους θα προσλάβουμε σαν να είμαστε έτοιμοι 

να προσλάβουμε; Ποιον πάτε να προσλάβετε; Σε 6 μήνες είναι οι εκλογές, αν είναι να 

προσλάβει, να προσλάβει η καινούργια Δ.Α. 1ον, λοιπόν η Δ.Ε. αυτή θα αλλάξει θέλετε δεν 

θέλετε, θέλουμε δεν θέλουμε. Εμείς το θέλουμε, εσείς δεν το θέλατε και τώρα θέλετε δεν 

θέλετε θα αλλάξει.  

Έρχεται ο Καλλικράτης και εμείς είχαμε δηλώσει από την αρχή ότι δεν συμφωνούμε με 

την λογική αυτή.  

κ. Αγγελίδης: Με κάλυψε ο κ. Μωυσιάδης και δεν θέλω να επαναλάβω τα ίδια. 

Πράγματι αυτό που πρέπει να κάνετε τώρα, αναγκαστικά δηλαδή, πρέπει να φέρετε θέμα για 

λύση όλων των επιχειρήσεων και σύσταση μιας μόνο Κοινωφελούς. Τι νόημα έχει τώρα; Άρα 

δεν έχει κανένα νόημα να κάνετε τροποποίηση προσωπικού και όπως είπε και ο κ. Μωυσιάδης 

είναι ανέντιμο πριν από τις δημοτικές εκλογές να κάνετε προσλήψεις.  

κ. Σαουλίδης: Δεν θα μπω στην ουσία, σε 15 μέρες ψηφίζεται η καινούργια 

μεταρρύθμιση που σημαίνει ότι θα αλλάξει κάποια πράγματα. Όταν θα γίνει αυτό, έχουμε 

περιθώριο να δούμε τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την καλύτερη δυνατή 

εισήγηση. 

κα Ιλανίδου: Στη ΔΕΠΚΑ όπως και στις άλλες Δ.Ε. έγινε οικονομοτεχνική μελέτη από 

τους ευρωσυμβούλους, και πληρώθηκαν και γι’ αυτή την επιχείρηση 10.500, επειδή δεν σας 

βόλεψε η μελέτη των ευρωσυμβούλων δώσατε άλλα 10.500 στον κ. Βέρρο, και σας έκανε 

καινούργια μελέτη ο κ. Βέρρος, και επειδή δεν ταιριάζει η μελέτη του κ. Βέρρου φέρατε 

τροποποίηση που λέει ότι ο Διευθυντής πρέπει να είναι Οικονομικών Επιστημών, ότι ο 

συντονιστής προγραμμάτων πρέπει να είναι Κοινωνικών Υπηρεσιών και έρχεστε τώρα χωρίς 

μελέτη και λέτε ο Διευθυντής θα είναι Οικονομολόγος και ο …των προγραμμάτων θα είναι 

Φιλόλογος. Τι πληρώνουμε 20.000; Πετάξτε τα όλα, κάντε όπως σας αρέσει μια δουλειά και 

μην πληρώνουμε 20.000 και μην ξοδευόμαστε. Δεν υπάρχει σπατάλη; 

κ. Κουλουφάκος: Το πρόβλημα είναι ότι ζητήσαμε στην τροποποίηση να γίνει όπως 

ήταν προηγουμένως επί της ΔΕΠΚΑ, γιατί εδώ στον Διευθυντή είναι 3 παράμετροι που λέει η 

οικονομοτεχνική μελέτη του κ. Βέρρου, λέει ¨θέμα οργάνωσης επιχειρήσεων, εφαρμογή 

προγραμμάτων επιμορφωτικού και κοινωνικού χαρακτήρα και καλή γνώση λογιστικής 

φοροτεχνικών και ασφαλιστικών θεμάτων¨. Και είπαμε να προσληφθεί ένας διευθυντής 

οικονομικών επιστημών διότι πληροί τα δύο από τα τρία. Διότι αν είχαμε έναν διευθυντή 

οικονομικών επιστημών θα μπορούσε να κρατήσει το λογιστήριο, αυτή τη στιγμή δεν έχει ούτε 

ταμείο ούτε λογιστήριο ούτε τίποτα. Οπότε αν παίρναμε έναν Κοινωνικών Επιστημών, θα 

έπρεπε να παίρναμε και έναν λογιστή, έναν ταμία. 

κα Ιλανίδου: Δηλαδή ο Διευθυντής θα είναι και ταμίας; Τι λέτε τώρα; 

κ. Πρόεδρος:  Ο κανονισμός έχει περάσει, έχει ψηφιστεί, και μιλάμε τώρα για 

τροποποίηση και ζητήσαμε αυτές τις τροποποιήσεις.  

κ. Κουλουφάκος: Από τις παραμέτρους που λέμε οι 2 πληρούνται αν υπάρχει 

διευθυντής οικονομολόγος. Έτσι το σκεφτήκαμε για να μην παίρνουμε και άλλα άτομα.  
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κα Μπιτζίδου:  … 

κ. Αγγελίδης:  Ήθελα να σας πω το εξής, για τον Διευθυντή, πέρα το ότι πρέπει να έχει 

πτυχίο Οικονομολόγου, ο Διευθυντής μιας τέτοιας επιχείρησης μπορεί να έχει ή το πτυχίο 

Οικονομολόγου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, επίσης στα προσόντα που θα πρέπει να 

προσθέσετε είναι τα μεταπτυχιακά, εδώ τα παιδιά έχουν τρελαθεί να κάνουν μεταπτυχιακά, θα 

πρέπει να προσθέσετε τις ξένες γλώσσες, αυτά όλα δεν τα έχετε.  

Όσον αφορά για τον συντονιστή Προγραμμάτων, δεν μπορώ να καταλάβω, ο 

φιλόλογος τι σχέση έχει με τα προγράμματα; Έναν επιστήμονα που να μπορεί να τρέξει τα 

προγράμματα να προσλάβετε.  

κ. Δάγκος: Ή να μην αποκλείεται κανένας Α.Ε. με μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Όχι 

μόνο φιλόλογοι.  

κα Ευαγγελίδου: Επειδή έχουμε την απάντηση της Περιφέρειας που μας λύνει το 

ταμειακό μας πρόβλημα, πως οι Κοινωφελείς επιχειρήσεις μπορούν να εισπράξουν και χωρίς 

ύπαρξη προσωπικού με αυτόματη κατάθεση στον λογαριασμό της Τραπέζης των 

επιχειρήσεων. Επειδή μπορεί αυτό το θέμα το ταμειακό να λυθεί, πιστεύω όπως έγινε και στην 

ΚΕΠΑΣ με ανάθεση σε λογιστή ο οποίος κρατάει το σύνολο, τον ισολογισμό, τον 

προϋπολογισμό, με δυο αναθέσεις νομίζω ότι προς το παρόν μέχρι να δούμε τι θα γίνει.   

κ. Πρόεδρος:   Ο κανονισμός έχει ψηφιστεί, τώρα μιλάμε για την τροποποίηση. Κυριε 

Μωυσιάδη εσείς είπατε ότι δεν το ψηφίζετε. Το κρατάμε το θέμα. 

 

- Αναβάλλεται. 

                   
ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση συνδρομής του Δήμου στον εορτασμό των Ελευθερίων 2010 

του Συλλόγου Σερραίων Μονάχου και περιχώρων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Η οικονομική κατάσταση του Δήμου δεν είναι καλή, λέμε να βάλουμε 

1.500 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως υπευθύνου του Τμ. Κοινωνικής 

Μέριμνας και μέλους της επιτροπής λειτουργίας του Ταμείου 

Αλληλοβοήθειας.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Κουλουφάκος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Σχετικά με αίτημα συμπαράστασης του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. 

Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων: 

α) στους κ.κ. Κουτούζη Κων/νο, Ελένη και Ειρήνη, για απαλλοτρίωση 

ιδιοκτησιών τους (Κεντρικό Πάρκο) και  

β) στους κ.κ. Μήλτσιου Ευαγγελία και Χρήστο, για αποζημίωση λόγω 

ρυμοτομίας ιδιοκτησίας τους.  
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κ. Πρόεδρος:   Το α) είναι για διαφυγόντα κέρδη. Και το β) είναι από δημοτικούς 

φόρους.  

κ. Μπόλαρης (για Κουτούζη): Επειδή ακολουθούν και άλλες τέτοιου είδους 

αποφάσεις, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας γιατί σε λίγο καιρό το βάρος τέτοιων δικαστικών 

αποφάσεων ο Δήμος δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Ίσως θα πρέπει να δείτε λίγο καλύτερα 

την πρόταση που σας κάναμε παλιότερα.  

κ. Αναστασιάδης: Έχει πάνω από 12 χρόνια που έχω κάνει μια πρόταση στον δήμο 

Σερρών για να σταματήσει αυτή η μεγάλη αδικία. Πολλά λεφτά θα χρειαστούνε, να 

αποζημιώνουμε στη συνέχεια και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Να μαζευτούμε όλοι μαζί και ο 

Δήμος και κάποιοι εκεί, να γίνει ένα πολύγωνο να τελειώσει αυτή η ιστορία, διότι πληρώνουμε 

συνέχεια χρήματα. Αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ πάρκο εκεί. Που θα βρίσκουμε τα χρήματα να 

πληρώνουμε; 

 

- Εγκρίνεται. 

        
ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών για παρουσία σε 

συμβολαιογραφική πράξη για άρση υποθήκης υπέρ του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Δήμαρχος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Παμμακεδονικών Αγώνων Στίβου, του 

Παμμακεδονικού Συλλόγου ¨ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ¨.   

 

κ. Πρόεδρος:   1.000 €, τα οικονομικά μας δεν το επιτρέπουν.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι για 2.000 €.  

κ. Μωυσιάδης: Υπήρχαν 2.000, δεν φτάνει το ποσό και κάνουμε αναμόρφωση. Θα 

έπρεπε να φτάνει, γιατί; Δεν ήξερε πόσο είναι;  

κ. Πρόεδρος:   Να σας πω τι ακριβώς συνέβη, μου το δώσαν ως θέμα, ζήτησα να μου 

έχουν την εισήγηση, μου το φέραν βιαστικά. Είναι για να προσθέσουμε κάπου 2.000. 

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ  14ο: Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 

Αμπελοϊνικών θεμάτων για χορήγηση δικαιώματος χρήσης της ένδειξης: 

¨όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών 

εκμεταλλεύσεων¨ στις ετικέτες των Ελληνικών Οίνων. 

 

κ. Πρόεδρος:   Στη Α/θμια ο κ. Πεχλιβανίδης και ο κ. Ζαπάρας και στη Β/θμια ο κ. 

Σωτηριάδης και αναπληρωτής ο κ. Ιωαννίδης.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

26 



ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) ηλεκτρολογικού υλικού για το ελαιοτριβείο Ελαιώνα,  

β) ειδών διαγράμμισης και  

γ) υλικών οδικής ασφάλειας.  

 

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό.  

 

- Εγκρίνεται. 

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.     

 

κ. Μωυσιάδης: Επ’ αυτού υπάρχουν δύο θέματα.  Το ένα του ΔΗΠΕΘΕ για την 

Πανεπιστημιάδα.  

κ. Πρόεδρος:   Μέσα θέμα του ΔΗΠΕΘΕ έχει μόνο μία απόφαση, δεν έχει ούτε για 

Πανεπιστημιάδα.  

κ. Μωυσιάδης: Για την ΚΕΠΑ συγγνώμη, για την Πανεπιστημιάδα θέλουμε να πούμε. 

Υπήρχαν δύο προτάσεις, το ένα ήταν να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχείο και το άλλο να 

φιλοξενηθούν στους ξενώνες. Αλλά νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία πάρθηκαν … και δίνουν 

μια εικόνα διαφορετική. Στην διερεύνηση την οικονομική, όταν αναφερόμαστε στο 

ξενοδοχείο, λέμε ότι θα είναι 10 € το δωμάτιο. 

κα Ευαγγελίδου: Υπήρχε μια χορηγία που μας την έκανε ο κ. Κωνσταντινίδης φέτος 

από το ΕΛΠΙΔΑ RESORT και η χορηγία αυτή ήταν να φιλοξενούνται προκειμένου να 

προσφέρουμε εμείς διαφήμιση στο έντυπο υλικό μας. Και αντιστοίχως, θεωρώντας ότι αν 

δεχτεί να μας …αντιστοίχως για την Πανεπιστημιάδα θα ήταν αυτή η τιμή.  

κ. Μωυσιάδης: Τελικά ισχύει; 

κα Ευαγγελίδου: Ισχύει ναι. Θα είναι 10 €. Φυσιολογική τιμή δεν υπάρχει, επειδή 

όμως κατά τη διάρκεια του έτους φιλοξενούμε πάρα πολύ κόσμο, ζητήσαμε να μας κάνει μια 

χορηγία και αντί χρημάτων μας το έδωσε σε είδος.  

Αυτό που μας αφορά εμάς είναι να μείνει ο κόσμος στο κέντρο, είναι σημαντικό 

νομίζω, 180 άτομα να μένουν μέσα στην πόλη και να κινούνται μέσα στην πόλη ελεύθερα.  

κ. Μωυσιάδης: Εντάξει τότε δεν υπάρχει θέμα. Το 2ο που ήθελα να πω, υπάρχει μια 

ημερομηνία κατάθεσης μέρους του κεφαλαίου 30.000 … 

κα Ευαγγελίδου: Αυτά δεν έχουν δοθεί ακόμη.  

κ. Μωυσιάδης: Για το κεφάλαιο υπάρχει ένα πρόβλημα, … Σε κάθε φορέα, όταν 

δημιουργείται το κεφάλαιο υποχρεωτικά σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να κατατεθεί εντός 

2μήνου. Εάν λοιπόν λέμε για μερική κατάθεση κεφαλαίου, αυτά …, αλλά με επίσημες 

αποφάσεις να λέμε ότι μερική κατάθεση κάνουμε και το υπόλοιπο παραμένει, είναι σαν να 

δηλώνουμε ότι παρανομούμε.  

Κατάθεση κεφαλαίου γίνεται οπωσδήποτε εντός διμήνου, μετά το δίμηνο βάζουν και 

τόκους, σιωπηρά γίνεται, όχι επίσημα.   

κ. Πρόεδρος:   Η υπηρεσία λέει ότι μπορεί να γίνει.  

κα Μπιτζίδου:   Πρόκειται για την απόφαση ¨Έναρξη διαδικασιών σύστασης χορού 

από την ΚΕΠΑΣ¨, εγώ ήμουν απούσα και φυσικά δεν είμαι ενήμερη, όμως προχτές που είχα 

έρθει … 
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κα Ευαγγελίδου: Είπαμε για τροποποίηση του θέματος αυτού.  

κα Μπιτζίδου: Αν δεν κάνω λάθος μου είπατε ότι θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό.  

κα Ευαγγελίδου: Την τροποποίηση του θέματος αυτού, συστήνουμε μια σχολή χορού, 

θεωρώντας ότι η δεύτερη σχολή χορού μπορούσε να ληφθεί ως παράρτημα, η Νομαρχία όμως 

μας ενημέρωσε ότι κάθε αίθουσα θεωρείται σχολή χορού και πρέπει να τροποποιήσουμε την 

απόφαση αυτή που πήραμε, την οποία την είχαμε πάρει και δεν μπορούσαμε να επανέλθουμε 

πάλι σ’ αυτήν και να δημιουργήσουμε δυο σχολές, τη μία όπως την έχουμε δημιουργήσει και 

άλλη μία.  

κα Μπιτζίδου: Μα εκεί θέλω να καταλήξω, κατόπιν συμβουλής τίνος καταλήγουμε 

στο να έχουμε δυο σχολές χορού.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν υπάρχει συμβουλή, εδώ και 15 χρόνια λειτουργούν … 

κα Μπιτζίδου: Θα θέλαμε να δικαιολογήσετε για ποιο λόγο θέλετε να συσταθεί άλλη 

μία σχολή χορού κατόπιν συμβουλής ποιας υπηρεσίας και αν είναι αυτό το καλύτερο δυνατό. 

Δεν υπάρχει καμιά άλλη εισήγηση υπηρεσιακή για να καταλήξουμε σ’ αυτό. 

κα Ευαγγελίδου: Υπάρχει νόμος ο οποίος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο με ακρίβεια, 

προεδρικό διάταγμα το οποίο ορίζει πως ιδρύονται οι σχολές χορού. Αυτή τη διαδικασία την 

εκπονεί πλέον, ενώ παλιά ήταν σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ., πλέον μόνο το τμήμα 

Πολιτισμού Αθλητισμού της Ν.Α. Δεν μας καθοδηγεί κανείς, ακολουθούμε τον νόμο κατά τι 

λέει. Αυτή τη στιγμή στις Σέρρες, εδώ και 15 χρόνια, λειτουργούνε δύο τμήματα σχολών 

χορού τα οποία εξυπηρετούν συγκεκριμένο αριθμό παιδιών. Εμείς δεν πάμε να κάνουμε ούτε 

κάτι καινούργιο, ούτε κάτι παλιό, πάμε να νομιμοποιήσουμε μια δράση που τόσα χρόνια 

περιφέρεται χωρίς να είναι νόμιμη. Αυτά τα πράγματα όμως δεν πρέπει να τα λέμε συνέχεια. Ο 

νόμος επιτρέπει μέχρι δύο σχολές χορού, δεν είναι τμήματα.  

κ. Αναστασιάδης: Για το ΔΗΠΕΘΕ με πιάνει ο κόσμος και μου λένε ότι δεν 

πληρώνονται. Τι συμπεριφορά είναι αυτή στο ΔΗΠΕΘΕ; Για ποιο λόγο δεν πληρώνονται 

αυτοί που εργάστηκαν;  

κα Ευαγγελίδου: Μόλις μας πληρώσουν, θα πληρώσουμε.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν πληρώσατε, μας έχετε ξεφτιλίσει.  

κ. Μωυσιάδης: Υπάρχει μια μελέτη η οποία … χώρου με 25.000 €. Επανέρχομαι σ’ 

αυτό που είχα πει … 

κα Ευαγγελίδου: Θα κλείσει η σχολή χορού, αυτή τη στιγμή συστεγάζονται δύο 

τμήματα.  

κ. Μωυσιάδης: Να μην κλείσει η σχολή χορού, αλλά μέχρι να εγκριθεί η μελέτη να 

γίνει δημοπρασία… 

κα Ευαγγελίδου: Εγκρίθηκαν όλα. Ακούστε να σας πω, εγώ χρειαζόμουν μελέτη γιατί 

πρέπει να κατατεθούν τα χαρτιά στη Νομαρχία και την άδεια μέχρι 30/4… 

κ. Μωυσιάδης: Η μελέτη έρχεται να εγκριθεί, δεν έχει εγκριθεί με το 32ο θέμα, 

βρίσκεται μέσα στο 32ο θέμα για έγκριση. Άρα δεν έχει εγκριθεί. Θα εγκριθεί τώρα η μελέτη, 

θα πάει να οριστικοποιηθεί στην Περιφέρεια, θα ρθει, θα ξεκινήσει η δημοπρασία, θα γίνει η 

δημοπράτηση, θα βρεθεί ο εργολάβος, πότε θα εγκατασταθεί, πότε θα εκτελέσει το έργο; Άρα 

αυτός για να τελειώσει και για να χρησιμοποιηθεί ήδη θα έχουν γίνει οι εκλογές και θα 

υπάρχει νέα Δ.Α. 

κα Ευαγγελίδου: κ. Μωυσιάδη τον Σεπτέμβριο τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν σε μια 

σωστή και νόμιμη σχολή χορού. Ο νόμος ορίζει το εμβαδόν της σχολής χορού συγκεκριμένα. 

Η προηγούμενη αίθουσα που νοικιάζαμε δεν το είχε αυτό το εμβαδόν, δεν μπορούσε να 

νομιμοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή φτιάχνεται μία αίθουσα παρόμοια με του 2ου ορόφου της 

ΔΕΠΚΑ, η οποία είναι πάρα πολύ σωστή, εγκρίνεται από τον νόμο, για να στεγαστεί το 2ο 

τμήμα που έπαθε αυτό το πρόβλημα με την Αλ. Παναγούλη στον 4ο όροφο της ΔΕΠΚΑ.  
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Έγιναν οι στατικές μελέτες, πήραμε βεβαίωση στατικής επάρκειας από την υπηρεσία, και όλες 

αυτές οι κινήσεις από τη δική μου την πλευρά έγιναν μ’ αυτή την ταχύτητα γιατί ο φάκελος 

στην Νομαρχία πρέπει να κατατεθεί μέχρι τις 30/4, έτσι ορίζει ο νόμος ότι οι άδειες δίνονται 

Γενάρη με Απρίλη. Αν αυτή τη στιγμή το απορρίψετε σημαίνει ότι τον Σεπτέμβριο η 2η σχολή 

χορού δεν θα ανοίξει. Ας γίνει με δική σας ευθύνη.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

                                                       

ΘΕΜΑ  18ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

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

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Περί παραχώρησης έκτασης προς ανέγερση Πυροσβεστικού Σταθμού 

στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Εργατικές κατοικίες¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ η υπηρεσία λέει ¨στην εισήγηση αναφέρουμε μέσα ότι ιδιοκτησίες 

από την Πολεοδομική μελέτη που προορίζονται για την δημιουργία …χώρων θεωρούνται 

αυτοδίκαια προσφερόμενες για τον σκοπό που προορίζονται¨ και έχουμε δυο προτάσεις, ή 

παραχώρηση κατά κυριότητα ή ανταλλαγή των οικοπέδων. Εμείς πάμε ανταλλαγή.  

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας ή ανταλλαγή, δημοτικών οικοπέδων της 

περιοχής Σιγής προς ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης στο Κεντρικό Πάρκο 

Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Ήδη με την καταρχάς απόφαση που είχαμε πάρει μετά από την 

εκτίμηση των ορκωτών εκτιμητών που έχουμε για όλα αυτά τα οικόπεδα εκεί, βγάζουμε τα 

δύο πρώτα για να δούμε και τι ανταπόκριση θα υπάρχει.  

κ. Αγγελίδης: Συμφωνούμε με τη φιλοσοφία αυτή, απλώς εδώ πρέπει να προσέξετε το 

εξής, κάτι που είχε επισημάνει ο κ. Αναστασιάδης στο προηγούμενο Δ.Σ. Επειδή τα οικόπεδα 

αυτά προέκυψαν μετά την Πράξη Εφαρμογής, τα χρήματα από την πώληση αυτών των 

οικοπέδων πρέπει να πέσουν σε εκείνη την περιοχή για έργα υποδομής κ.λπ. Αν ο κ. 

Αναστασιάδης κάνει ένσταση, θα την κερδίσει. Δείτε το το θέμα, εμείς δεν διαφωνούμε, με 

την προϋπόθεση να το ψάξετε.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αγγελίδη η απόφαση που πήραμε για εκποίηση, πήραμε μια 

καταρχάς απόφαση, να εκποιήσουμε και όλα τα χρήματα αυτά να πάνε στις απολλοτριώσεις 

για το Κεντρικό Πάρκο.  

κ. Αγγελίδης: Εκφράσαμε την πολιτική μας βούληση καταρχήν γι’ αυτό το θέμα.  
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κ. Πρόεδρος:   Ομόφωνη ήταν η απόφαση.  

κ. Αγγελίδης: Δεν είπαμε ότι αποφασίζουμε την εκποίηση εκείνων των στρεμμάτων. 

Καταρχήν απόφαση εμείς είπαμε για πολιτική βούληση, δεν πήραμε απόφαση για να τα 

πουλήσουμε. Λέμε ότι θέλουμε να πουλήσουμε δυο οικόπεδα από εκείνη την περιοχή, πολύ 

πιθανόν να έχει δίκιο ο κ. Αναστασιάδης ο οποίος είχε πει ότι αυτά τα οικόπεδα επειδή έχουν 

προκύψει από την Πράξη Εφαρμογής τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε εκεί. Δείτε το αυτό, 

κοιτάξτε το. Εμείς δεν διαφωνούμε, απλώς πρέπει να δείτε ενδεχομένως αν πράγματι μπορεί 

να γίνει αυτό και δεν διατρέχει η απόφαση κίνδυνο από μια ένσταση που θα κάνει ο 

Αναστασιάδης. Αν δεν υπάρχει κίνδυνος, θα προχωρήσει η απόφαση, αν υπάρχει κίνδυνος 

όμως θα πρέπει να το ξαναφέρετε στο Δ.Σ. για να δούμε μήπως μπορούμε να πουλήσουμε 

άλλα οικόπεδα, σε άλλα μέρη.  

κ. Πρόεδρος:   Επειδή το θέμα το έχουμε συζητήσει με τον Γενικό Διευθυντή, το έχει 

ψάξει ο κ. Υψηλάντης και λέει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να πουλήσουμε οικόπεδα και 

να αγοράσουμε στο Κεντρικό Πάρκο.  

κ. Αναστασιάδης:  Ο νόμος … αρθ. 8 λέει ότι ¨τα εδαφικά τμήματα που προέρχονται 

από εισφορά γης διατίθενται αποκλειστικά στην ίδια πολεοδομική ενότητα¨, δηλαδή εκεί που 

έγινε η πράξη εφαρμογής, όσα χρήματα θα εισπραχθούν είτε από πώληση οικοπέδων είτε από 

εισφορά σε χρήμα, θα πάνε αποκλειστικά στην ίδια πολεοδομική ενότητα.  

Επειδή την άλλη φορά είχα αναλύσει με πολύ λεπτομέρεια, επαναλαμβάνω ότι για να 

υπάρχει μεγάλο κεντρικό πάρκο το οποίο να έχει …, για να λειτουργεί, πρέπει να υπάρχει 

κοινωνική συναίνεση, να συνεννοηθούμε εκεί με τους κατοίκους, έχουμε πρόσφυγες  που 

ήρθαν το 1922 και πήραν ανταλλάξιμη ιδιοκτησία. Δεν είναι του Δήμου αυτά. Οπότε αυτοί 

ήταν εκεί ανέκαθεν. Να γίνει ένα Ο.Π. για να γίνει Κεντρικό Πάρκο και να τελειώνει αυτή η 

ιστορία. Σε 5 μήνες δεν είστε Δ.Α. 

κ. Πρόεδρος:   Συμφωνούμε με την … με αυτή την παρατήρηση.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν να διευκρινίσω το τι ακριβώς γίνεται για να μην υπάρχει 

κάποια σύγχυση. Όντως, όταν γίνεται μια τακτοποίηση, είναι όλοι οι οικοπεδούχοι 

υποχρεωμένοι να δώσουν εισφορά σε γη και χρήμα. Η εισφορά αυτή που γίνεται σε γη από 

τους διάφορους ιδιοκτήτες, γίνεται για να υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι θα είναι 

αποκλειστικά για την χρήση των κατοικούντων στον χώρο αυτό. Από αυτή τη γη, από τα 

οικόπεδα που θα προκύψουν από αυτή την εισφορά σε γη, σίγουρα δεν μπορούμε να τα 

χρησιμοποιήσουμε για οτιδήποτε άλλο, αλλά αν έχει ο Δήμος ένα δικό του οικόπεδο, και με 

την κατανομή που γίνεται με την πράξη εφαρμογής παίρνει οικόπεδο, εκείνο το οικόπεδο είναι 

δικό του, ιδιοκτησία και το χρησιμοποιεί όπως θέλει. Σημασία λοιπόν έχει το πώς προέκυψαν 

αυτά τα οικόπεδα, είναι από εισφορά σε γη άλλων ή ήταν δικό μας κομμάτι γης αυτό το οποίο 

δικαιούμασταν; Αν ήταν κομμάτι γης δικό μας το οποίο δικαιούμασταν, χωρίς συζήτηση 

μπορούμε να το κάνουμε ότι θέλουμε. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος.  

Όσον αφορά το θέμα, βεβαίως έχουμε συμφωνήσει, αλλά είχαμε πει την προηγούμενη 

φορά και επαναλαμβάνουμε και τώρα ότι προϋπόθεση είναι ή να έχουμε συνεννοηθεί με τους 

ιδιοκτήτες στο Κεντρικό Πάρκο να συμφωνούν και να έχουμε καταλήξει για να τους 

αποζημιώσουμε για να απελευθερώσουμε οικοπεδική γη στο Κεντρικό Πάρκο, ή εάν δεν 

έχουμε συμφωνήσει με κανέναν, αν έχει ωριμάσει δικαστικά το θέμα και επειδή η απόφαση 

και μπορούμε να την καταθέσουμε στο Τ.Π. και Δ., τότε θα είναι ώριμο το πράγμα να 

προχωρήσουμε σε απαλλοτριώσεις για να πάμε να πληρώσουμε. Αυτή τη στιγμή αν δεν είναι 

… η οριστικοποίηση, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, δεν νομίζω ότι συμφέρει να 

πάμε να κάνουμε τώρα την εκποίηση και να πάρουμε χρήματα τα οποία θα τα παραδώσουμε 

… θα βγούμε ζημιωμένοι. Όταν θα είναι ώριμο τότε θα συμφέρει.  
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Επομένως, δεν συμφωνώ με την καταρχήν απόφαση του να υπάρχει αυτή η λογική. Με 

το να προχωρήσουμε τώρα σε εκποίηση αν δεν υπάρχει η ωριμότητα, δεν συμφωνώ. Πρέπει να 

ξέρουμε ότι έχουμε καταλήξει κάπου. Αν ξέρουμε κάτι τέτοιο ναι να προχωρήσουμε. Και 2ον, 

όταν θα ωριμάσει θα μπει σε Ειδικό λογαριασμό και θα είναι αποκλειστικά γι’ αυτόν τον 

σκοπό, αλλά το να το κάνουμε τώρα και να μείνει παγωμένο για 2-3 χρόνια, είναι κρίμα.  

κ. Πρόεδρος:   Η καταρχάς απόφαση ήταν για 6 οικόπεδα, βγαίνουν μόνο δύο ακριβώς 

γι’ αυτόν τον λόγο. Ήδη μπορούμε να πούμε για μια αποζημίωση για την οποία είμαστε σε 

διαδικασία για το … τα 300.000.  

κ. Αναστασιάδης: Είχα πει και άλλη φορά σ’ αυτό το τραπέζι ότι δεν ήρθαμε για να 

κάνουμε πειράματα. Υπάρχουν περιουσίες ανθρώπων που τις έχουν 100 χρόνια. Είναι ντροπή 

αυτό που κάνετε εδώ μέσα, ποιοι είμαστε εμείς; 100 χρόνια περάσαν, τους κρατάμε δέσμιους 

τους ανθρώπους.  

κ. Πρόεδρος:   Την ξέρουμε την ιστορία του Κεντρικού Πάρκου.  

κ. Αναστασιάδης: Να συνεννοηθούμε με τους κατοίκους, γιατί δεν θα γίνει ποτέ αν 

δεν υπάρχει συναίνεση.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτησιών που τρέχουν τώρα δικαστικά; 

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε την περίπτωση του Κουτούζη. Γι’ αυτό πήραμε την απόφαση. 

κ. Αγγελίδης: Αυτά τα λεφτά αν θα τα πάρουμε σε πόσο καιρό… 

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα πάρουμε το δάνειο και αυτά θα πάνε εκεί.  

κ. Σαουλίδης: Και στην αρχική απόφαση που πήραμε βάλαμε αυτόν τον όρο, ότι 

πρέπει να έχουμε ώριμες καταστάσεις. Αυτή ήταν η απόφαση. Ας γίνουν προσεκτικά βήματα 

για να μην χάνουμε και χρόνο και … 

κ. Μωυσιάδης: Μήπως τυχόν πηγαίνοντας για πληστειριασμό … χρήματα για να 

προχωρήσουμε σε αποζημιώσεις ρυμοτομιών στο Κεντρικό Πάρκο; Υπόψην αυτό εδώ που 

είπατε δεν είναι … και ίσως να έχετε πρόβλημα. 

κ. Πρόεδρος:   Για ποιο; 

κα Ιλανίδου: Διαφυγόντα κέρδη. 

κ. Πρόεδρος:   Για πιο λέτε, για την οικογένεια Κουτούζη; Για τις 15.000;  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό είναι για διαφυγόντα κέρδη, το διευκρίνισα.  

κ. Μπόλαρης: κ. Μωυσιάδη ευχαριστώ μας καλύψατε πολύ, γιατί όσον αφορά τις 

προτάσεις που είχατε για την εισφορά σε γη και όλα τα σχετικά εδώ, το σχέδιο που είχα ήδη 

καταρτημένο καλύφτηκε και δίνει κάποια … δικά μας προς τον δήμο. Για παράδειγμα αν είναι 

15 στρ. εμείς δίνουμε 3-4 στρ. για να μεγαλώσει ο χώρος του Δήμου.  

Το δεύτερο είναι το εξής, ότι η απόφαση αυτή η δικαστική που έχει βγει εδώ είναι για 

τα 200.000 € σαν αποζημίωση που έχει κάνει για διαφυγόντα κέρδη εκ των οποίων τα 15.000 € 

είναι άμεσα πληρωτέα. Ακολουθούν και άλλα τέτοια. Θα πάνε για διαφυγόντα κέρδη και όχι 

αποζημιώσεις.  

 

- Εγκρίνεται. 

                                 

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στην κ. Κατσικά 

Αγγελική σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπέλλα Στέργιου από 

αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Μπέλλας είναι εδώ, ήρθε πριν από την έναρξη του Δ.Σ. μας ζητάει 

επειδή έχει μια διαφορά με τα μέτρα, με τον δήμο, και μπορεί με έναν μηχανικό να μας φέρει 

στοιχεία, θα τα εξετάσει η υπηρεσία, το αφήνουμε για το επόμενο Δ.Σ. 

 

- Αναβάλλεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων στον Άξονα 4 του Ε.Π. 

¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨: 1) Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών 

Ινών Δήμου Σερρών και 2) Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών 

υπηρεσιών στο Δήμο Σερρών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 10. 

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ υπήρχε χρηματοδότηση από την Κοινωνία της Πληροφορίας, έργα 

που έχουν ολοκληρωθεί, απλά μας ζητούν τώρα επειδή μέχρι το 2009 δεν πήραν ούτε ένα € να 

κάνουμε πρόταση στο Ε.Π.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποίηση του προγράμματος 

(περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, 

αποθεραπείας, υιοθεσίας, επανένταξης) αδέσποτων ζώων για το έτος 

2010.  

 

κ. Πρόεδρος:   Σήμερα κ.κ. Συνάδελφοι μου έφερε ο Φιλοζωικός όμιλος ένα αίτημα γι’ 

αυτό και δεν υπήρχε. Και λέει ¨προτείνουμε να αναλάβουμε εμείς ως Φιλοζωικός όμιλος 

Δήμου Σερρών τις στειρώσεις των αδέσποτων ζώων του δημοτικού καταφυγίου και 

αντιστοίχως τα χρήματα αυτά των στειρώσεων να διατεθούν σε άλλες … δαπάνες όπως 

επιδιόρθωση και ενίσχυση υπάρχουσας σάπιας περίφραξης, συντήρηση του παλιού 

αποχετευτικού συστήματος, αποπεράτωση των ημιτελών εγκαταστάσεων και φιλοξενία 

περισσότερων ζώων και δημιουργία … ιατρείου κ.λπ.¨. Αυτή ήταν η πρόταση που έκανε ο 

Φιλοζωικός όμιλος. Όμως ήδη το πρόγραμμα τρέχει, έχουμε υπογράψει σύμβαση με τον 

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, ήδη το πρόγραμμα τρέχει, έχουν κάνει στειρώσεις, οπότε 

σ’ αυτή τη φάση που το ζητάει ο Φιλοζωικός όμιλος δεν γίνεται. Όμως σήμερα το πρωί πήρε 

τηλέφωνο η υπεύθυνη προγράμματος και μου είπε ¨μη διανοηθείτε να σπάσετε την σύμβαση 

αυτή¨.  

κ. Δάγκος: Δεν πληρώνει το υπουργείο τη χρηματοδότηση.  

κ. Πρόεδρος:   Εκτός αυτού το κτηνιατρείο πρέπει να είναι φουλ εξοπλισμένο για να 

μπορεί να τα στειρώσει, κάτι που δεν έχει …  

 

- Εγκρίνεται. 

    
ΘΕΜΑ  29ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του 3ου υδατορέματος στον οικισμό 

Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών.  
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- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου του έργου: 

¨Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ. Διάκου¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι γύρω στις 3.500.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Εργασίες στατικής 

επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ και 

συνέχιση του για το έτος 2010.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι με την αναπροσαρμογή του ΦΠΑ. 

κ. Αγγελίδης: Θα γίνει το έργο αυτό; Θα γίνει με δημοπρασία; 

κ. Πρόεδρος:   Όχι. Εδώ είναι για την αύξηση του ΦΠΑ.   

κ. Μωυσιάδης:   Ο προϋπολογισμός λέει για 600.000, τα χρήματα που έχουμε είναι 

250.000, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα; 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Θεοδωρίδης, του είπαμε ότι δεν έχουμε λεφτά και μας είπε ¨εσείς 

κάντε το, πάρτε μια πίστωση από ΣΑΤΑ, 10-15.000, αυτό το έργο μπορώ να το χτυπήσω και 

να το φτάσω στις 250.000.  

κ. Αναστασιάδης: Αυτά είναι πράγματα που δεν λέγονται εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος:  Μα δεν έχει το δικαίωμα κάποιος να … 

κ. Αναστασιάδης: Εγώ ποτέ δεν ψηφίζω μελέτες οι οποίες δεν γίνονται από 

Σερραίους. Ένα πράγμα να ξέρεις, ότι για να δημοπρατήσεις ένα έργο πρέπει τα λεφτά να 

υπάρχουν στο ταμείο. 

 

- Εγκρίνεται. 

      
ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχών υπηρεσιών κ.λπ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση συνέχισης έργων για το έτος 2010. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου pits στο 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση 1ου Α.Π. της παροχής υπηρεσιών: ¨Συντήρηση – βελτίωση – 

προγραμματισμός φωτεινής σηματοδότησης Σερρών¨ έτους 2008.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου υποστήριξης έργων και δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποιήσεις χωρητικότητας 

του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  39ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

           Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

Πρ. 5/1/10 Συζήτηση επί επερώτησης του συνδυασμού ¨Όλοι Μαζί¨, σχετικά με τη 

λειτουργία της ΚΕΠΣ.  

 

378/10 Αποδοχή παραίτηση του κ. Ζαπάρα Στέργιου από τη θέση του Προέδρου της 

ΚΕΠΣ και του ΚΠΑ και αντικατάσταση αυτού.  

 

379/10 Έγκριση διεξαγωγής έρευνας από ειδικούς για να αποφανθούν για την κοπή ή 

μη δέντρων.  

 

380/10 Άνοιγμα λογαριασμού στην Ε.Τ.Ε. για τη διακίνηση των εισφορών προς τα 

διάφορα Ταμεία.  

  

381/10 Συναίνεση για την παραχώρηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(Γραφείο Πολιτικής Γης) του χώρου των παιδικών κατασκηνώσεων του Ιερού 

Ναού Αγίου Δημητρίου Σερρών.  

 

382/10 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού καθαριότητας επί δίμηνο.  

 

383/10 Έγκριση λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2009 του Δήμου Σερρών.  

 

384/10 Λύση της δημοτικής επιχειρήσεως με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση 

Παιδικών Σταθμών¨.  

 

Πρ. 5/2/10 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης επί του θέματος: ¨έγκριση τροποποίησης 

οικονομοτεχνικής μελέτης και ψήφιση κανονισμών προσωπικού, διαχείρισης, 

υπηρεσιών της ΚΕΚΑΣ, καθώς και των δομών ¨ΚΔΑΠ¨, ¨ΚΔΑΠ ΜΕΑ¨, 

¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ και ¨Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας¨.   

34 



385/10 Δεν εγκρίνεται η συνδρομή του Δήμου στον εορτασμό των Ελευθερίων 2010 

του Συλλόγου Σερραίων Μονάχου και περιχώρων.  

 

386/10 Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως υπεύθυνου Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας 

και μέλους της επιτροπής λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.  

 

387/10  Εκφράζεται η συμπαράσταση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σύλλογο 

Πολυτέκνων Ν. Σερρών για τα δίκαια αιτήματα τους.  

          

388/10  Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων στους κ.κ Κουτούζη Κων/νο, Ελένη και 

Ειρήνη για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας τους στο Κεντρικό Πάρκο. 

 

389/10 Έγκριση άμεσης καταβολής επιδικασθέντων στους κ.κ.: Μήλτσιου Ευαγγελία 

και Χρήστου για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας τους.  

 

390/10 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σερρών για παρουσία σε συμβολαιογραφική 

πράξη για άρση υποθήκης υπέρ του Δήμου Σερρών.  

 

391/10  Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Παμμακεδονικών Αγώνων Στίβου, του 

Παμμακεδονικού Συλλόγου ¨ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ¨. 

   

392/10 Έγκριση αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου χρήσης 2010. 

 

393/10  Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών 

Θεμάτων για χορήγηση δικαιώματος χρήσης της ένδειξης ¨όνομα 

αμπελουργικής εκμετάλλευσης ή ομάδας αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων¨ στις 

ετικέτες των Ελληνικών οίνων¨. 

           

394/10  Έγκριση μελέτης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το Ελαιοτριβείο του 

Ελαιώνα.  

                  

395/10 Ομοίως ειδών διαγράμμισης.  

 

396/10 Ομοίως υλικών οδικής ασφάλειας.  

 

397/10  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας Καμπουρίδου 

Βασιλ. και Δέσποινα. 

 

398/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου κ. 

Τερμεντζίδου Μαρίας.   

 

399/10  Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης για προμήθεια και εγκατάσταση 

Ευρυζωνικού δικτύου Οπτικών Ινών.  

 

400/10  Ομοίως ανακοίνωσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

401/10 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί απόφασης (10/10) του ΔΗΠΕΘΕ. 

  

402/10 Ομοίως επί αποφάσεων της ΚΕΚΑΣ. 
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403/10  Ομοίως επί αποφάσεων της ΚΕΠΑΣ. 

 

404/10 Διαγραφή ποσού από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου του κ. 

Καραδεμιρτζόγλου Νικολάου από εισφορά λόγω συμψηφισμού.  

 

405/10  Ομοίως του κ. Κλιάμπα Παύλου από εισφορά σε γη και χρήμα.  

 

406/10  Ομοίως της Κοέντας Δημ. και Χρήστος Ο.Ε. 

 

407/10 Ομοίως της Μπαγγάλας Ε. – Τσούκαλος Χρ. Ο.Ε. για αυθαίρετη χρήση 

πεζοδρομίου.  

 

408/10 Επιστροφή ποσού στην Πανταζής Γ. – Μυγδαλά Ε. και Σία Ο.Ε. λόγω 

αποκατάστασης τομής ασφάλτου.  

 

409/10 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Κερασνούδη 

Κων/νο. 

 

410/10 Ομοίως στην κ. Σεμελίδου Άννα. 

 

411/10 Ομοίως στην κ. Ζγέρα Παρασκευή.  

 

412/10 Ομοίως στην κ. Παναγιώτου Αναστασία.  

 

413/10 Ομοίως στην κ. Παπαδημητρίου Αικατερίνη.  

 

414/10 Έγκριση ανταλλαγής έκτασης με τις εγκαταστάσεις του Πυροσβεστικού 

Σταθμού Σερρών.  

 

415/10 Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικό οικόπεδο εμβαδού 1.207,28 τ.μ. 

στην περιοχή ¨Σιγής¨ προς ολοκλήρωση της απαλλοτρίωσης στο Κεντρικό 

Πάρκο.  

 

416/10 Ομοίως εμβαδού 611,88 τ.μ.  

 

417/10 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στην κ. Κατσικά Αγγελική 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 108/80. 

 

418/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στις κ.κ.: Καμπουρίδου Βασιλική και 

Δέσποινα μετά από συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής.  

 

419/10 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Κυριάκο. 

 

420/10 Ομοίως στους κ.κ: Δουκίδου Παρθένα, Αθηνόδωρο Αιμίλιο και Γεώργιο. 

 

421/10 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Ευάγγελο. 

 

Πρ. 5/3/10 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. 

Μπέλλα Στέργιου από αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική έκταση¨.  
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422/10 Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση των ενταγμένων έργων στον Άξονα 4 του Ε.Π. 

¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨: 1) Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών 

Ινών Δήμου Σερρών και 2) Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών 

υπηρεσιών στον Δήμο Σερρών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 10. 

 

423/10 Έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και υλοποίηση του προγράμματος 

(περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, 

αποθεραπείας, υιοθεσίας, επανένταξης) αδεσπότων ζώων για το έτος 2010. 

 

424/10 Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του 3ου υδατορέματος στον οικισμό Αγ. 

Ιωάννη Δήμου Σερρών.  

 

425/10 Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή του αναδόχου του έργου: ¨Κατασκευή 

τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Αθ. Διάκου¨.  

 

426/10 Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Εργασίες στατικής 

επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ και συνέχιση 

του για το έτος 2010. 

 

427/10 Έγκριση μελέτης του έργου: Πλακοστρώσεις πέριξ του Αυτοκινητοδρομίου 

Σερρών¨.  

 

428/10 Ομοίως ¨Εργασίες διαμόρφωσης του 4ου ορόφου του κτιρίου της ΔΕΠΚΑ σε 

σχολή χορού¨.  

 

429/10 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών ¨Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 

το δασικό φυτώριο Σερρών¨.  

 

430/10 Ομοίως ¨Καταπολέμηση ζιζανίων σε δρόμους, πεζοδρόμια και πρανή της πόλης 

των Σερρών¨.  

 

431/10 Ομοίως ¨Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής – αξιοποίηση αποθεστοθαλάμων 

στρατοπέδου Παπαλουκά¨.  

 

432/10 Ομοίως ¨Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία 

Ελευθερίας Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2010.   

 

433/10 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 του έργου: ¨Βελτίωση οδικής σήμανσης¨.  

 

434/10 Ομοίως ¨Αποπεράτωση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών¨.  

 

435/10 Ομοίως ¨Αναπλάσεις χώρων Δήμου Σερρών¨.  

 

436/10 Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  
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437/10 Ομοίως ¨Συντήρηση – βελτίωση – προγραμματισμός φωτεινής σηματοδότησης 

Δήμου Σερρών¨.  

 

438/10 Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης της Παροχής Υπηρεσιών 

Συμβούλου υποστήριξης έργων και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης. 

 

439/10 Ομοίως ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης χωρητικότητας 

του ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

 

440/10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Αντικατάσταση – συντήρηση κεραμοσκεπούς στέγης στο 1ο – 7ο και 9ο 

Δημοτικό Σχολείο Σερρών¨. 

 

441/10 Ομοίως ¨Ανακατασκευή – συντήρηση WC στο Αμαξοστάσιο του Δήμου 

Σερρών¨.  

 

442/10 Ομοίως ¨Αποπεράτωση διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών στην περιοχή 

Ομόνοιας¨.  

 

443/10 Ομοίως ¨Κατασκευή υποδομών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των 

τσιγγάνων στις Σέρρες¨.  

 

444/10 Έγκριση τοποθέτησης 2 φ.σ. στην οδό Αν/ρχου Συμεωνίδη.  

 

445/10 Ομοίως 1 φ.σ. στην οδό Καλλιπάτειρας 20. 

 

446/10 Ομοίως επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στο πεδίο βολής στρατού μεταξύ Επταμύλων 

και Οινούσας.  

 

447/10 Ομοίως μετατόπιση παροχής.  

 

448/10 Εκφράζονται τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος διατελέσαντος 

Δημοτικού Συμβούλου Χαλκιόπουλου Λεωνίδα.  

 

449/10 Έγκριση συνέχισης  για το έτος 2010 του έργου: «Κατασκευή κυκλικού  

κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών». 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

38 



ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπαρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


