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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΘΕΜΑ    1ο: Τροποποίηση και κωδικοποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την 

επωνυμία: ¨ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ¨.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Πρόσκληση του Δημάρχου της πόλης Fosses για την διεξαγωγή 

πολιτιστικής εκδήλωσης με επίκεντρο τις ανταλλαγές μαθητών, 

καθηγητών, δημάρχων και φορέων των πόλεων Σέρρες – Fosses, στις 18 

Ιουνίου 2010. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Περί αποδοχής των όρων δανείου 356.720,00 € για την καταβολή 

αποζημιώσεως ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας Βασιλείου 

Κουντούρη ευρισκομένου στο Κεντρικό Πάρκο της πόλεως.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Καταβολή στη ¨ΣΙΡΙΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΤΕΛ ΑΤΕ¨ ποσού 247.693,22 € και 

λοιπών διαταχθέντων ποσών δυνάμει της αρίθμ. 96/2010 αποφάσεως 

του Μ.Π.Σ. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο: ¨2η Μεγάλη 

Πανσερραϊκή Γιορτή ΣΕΡΡΑΙΩΝ Συνάντηση: Παράδοση – Πολιτισμός 

– Τουριστική Ανάδειξη του ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: α) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ και β) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: 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    8ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς πρώτης κατοικίας με δόσεις 

στον υπάλληλο του Δήμου Ασλανίδη Εδουάρδο.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Εξέταση πρότασης για εγκατάσταση προτομής του Ρήγα Φεραίου του 

Βελεστινλή στην πόλη μας.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Διακοπή μίσθωσης του υπ’ αρίθμ. 26β’ καταστήματος Δημοτικού 

Μεγάρου.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 21/2010 ΑΔΣ περί ορισμού υπαλλήλων της 

Δημοτικής Αστυνομίας που θα φέρουν τη στολή των δικυκλιστών.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 των Ν.Π.:  

α) ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας¨ και  

β) ¨Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Συγκρότηση επιτροπής για εξέταση αιτημάτων χορηγήσεως βεβαιώσεων 

σε αγρότες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.  
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ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση συμπληρωματικού πίνακα οφειλών.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) κηπευτικού χώματος,   

β) αρδευτικού δικτύου,   

γ) ζωοτροφών για το κυνοκομείου του Δήμου και  

δ) ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου Σερρών, έτους 2010. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας ενός πλυντηρίου κάδου 

απορριμμάτων.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης για το έτος 2009. 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.    

    

ΘΕΜΑ  21ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ  22ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Πληρωμή των 33 λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, οι κάρτες (SIM) 

των οποίων χρησιμοποιούνται στο Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών 

Δήμου Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ  24ο: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Ιερά Μητρόπολη Σερών 

και Νιγρίτης.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Διαγραφή του με Α.Κ.Δ. 590 δημοτικού οικοπέδου.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 499 στην 

περιοχή ¨Ομόνοια¨ του Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  27ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, επικειμένων κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση έκτασης προς ίδρυσης μικτής 

κτηνοτροφικής μονάδας στην κ. Μαρία Καρακούτη στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών¨.  
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ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχών υπηρεσιών, προϋπολογιστικών 

πινάκων, κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κ.λπ. 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Οδοστρωσία 2009¨.  

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της 

μελέτης με γενικό τίτλο: ¨Διαμόρφωση – ανάπλαση των όψεων του 

Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  35ο: Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διαχείρισης 

και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών (2010 – 2011). 

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.  

    

ΘΕΜΑ  37ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

ΘΕΜΑ  38ο: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση την αρίθμ. 68/2010 Α.Δ.Ε., που αφορά 

θεσμοθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο εμπορικό κέντρο και τους 

δρόμους με εμπορική κίνηση της πόλης.  

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Προ ημερησίας 

διάταξης έχουμε ένα θέμα είναι για την 5η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών 18-19 

Ιουνίου στην Κρήτη. Παράλληλα όμως, έχει και το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκλεγμένων 

γυναικών στην Τ.Α. Η εισήγηση του Γενικού Διευθυντή για την 5η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη 

στην Κρήτη, είναι ότι λόγω της … παρακαλούμε να μην εγκριθεί η συμμετοχή. Εν πάση 

περιπτώσει όποιες από τις κυρίες θέλουν ας δηλώσουν. Βέβαια, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα 

πρόβλημα με την επίτροπο, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες πόλεις. Είναι την ίδια ημερομηνία 

και τα δύο, το ένα είναι στην Κρήτη και το άλλο στον Δήμο Αμαρουσίου. Όποιες κυρίες 

θέλουν να πάνε να συνεννοηθούν μαζί μου για να δούμε τι θα κάνουμε γιατί υπάρχει το 

πρόβλημα με τον επίτροπο. 

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, βάσει του 

άρθρου 47 του Κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. θα θέλαμε να κάνουμε μια ερώτηση που έχει 

σχέση με την αγορά ενός επιβατικού αυτοκινήτου για μετακίνηση Δημάρχου και των 3 

επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπαλλήλων του Δήμου. Έγινε η αγορά αυτών 

των αυτοκινήτων και κρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο αυτή η αγορά μη νόμιμη, με 

αποτέλεσμα να μη βγει το ένταλμα πληρωμής και να μην πληρωθούν οι έμποροι. Θα θέλαμε, ο 

κ. Δήμαρχος να μας ενημερώσει σχετικά με το θέμα αυτό και να απαντήσει σε δυο ερωτήσεις, 

1ον, πως έχει το θέμα, ποια είναι η εξέλιξη της πορείας αυτού του θέματος και 2ον, εάν υπάρχει 

η δυνατότητα για να νομιμοποιηθεί η αγορά αυτών των αυτοκινήτων και να μην κυκλοφορεί 

παράνομα το αυτοκίνητο του Δημάρχου.  
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κ. Πρόεδρος: Για τα 3 συμβατικά ήταν εισήγηση της υπηρεσίας. Επειδή 

συγκροτήθηκε και η Δημοτική Αστυνομία, γιατί 2 από τα παλιά τα έχει πάρει η Δημοτική 

Αστυνομία, ήταν εισήγηση της υπηρεσίας. 

κ. Αγγελίδης: Πως κρίθηκε μη νόμιμη η αγορά; 

κ. Πρόεδρος:   Θα σας πω. Υπήρχε ομόφωνη απόφαση και για τα 3 αυτοκίνητα και για 

το δημαρχιακό. Για το δημαρχιακό, το είχαμε πει και άλλη φορά ότι, τα δυο τελευταία χρόνια 

πληρώσαμε κοντά στις 10.000, δεν έχω στοιχεία ακριβή αλλά εκεί πρέπει να είναι, μόνο για 

συντηρήσεις. Το αυτοκίνητο αγοράστηκε μεταχειρισμένο επί θητείας του κ. Μωυσιάδη, και 

ήταν κάθε εβδομάδα στο συνεργείο. Μπορούμε να βγάλουμε τα τιμολόγια για να δούμε πόσα 

πληρώσαμε στα δύο χρόνια. Δεν ήταν για να το κρατήσουμε. Το ότι δεν υπογράφει ο 

επίτροπος, δεν υπογράφει γιατί υπήρχε ένα κενό, μια παράλειψη από το προμηθειών. 

Νομιμοποιείται παίρνοντας μια δικαστική απόφαση. 

Η αγορά έγινε κανονικά και με τον διακανονισμό, όπως προβλέπεται, πήραμε τα 

αυτοκίνητα και στη συνέχεια όταν πήγε στον επίτροπο τότε εντοπίστηκε αυτό το κενό από το 

Γραφείο Προμηθειών.  

κ. Δήμαρχος: Την ίδια ερώτηση έκανα και εγώ στις υπηρεσίες και ζήτησα εγγράφως 

να μου πουν όλους αυτούς τους λόγους. Και εγγράφως θα σας τα φέρω στο επόμενο Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης: Το ελεγκτικό συνέδριο απάντησε και είπε ότι κρίνεται μη νόμιμη η 

αγορά του αυτοκινήτου του Δημάρχου γιατί υπήρχαν άλλα δύο επιβατικά αυτοκίνητα που 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Δήμαρχος και δεν χρειαζόταν να πάρει το τρίτο. Ο δεύτερος 

λόγος είναι ότι όταν μια δημόσια υπηρεσία, ένας Δήμος, θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, 

απευθύνεται στον ΟΔΔΥ και όχι στο ελεύθερο εμπόριο, στο ελεύθερο εμπόριο απευθύνεται 

όταν υπάρχει ειδική αιτιολογία, όλα αυτά δεν τηρήθηκαν και γι’ αυτόν τον λόγο θεώρησε μη 

νόμιμη την αγορά του αυτοκινήτου του Δημάρχου. Όσον αφορά για τα τρία άλλα αυτοκίνητα, 

το ελεγκτικό συνέδριο είπε επίσης ότι δεν υπήρχε λόγος να αγοράσουμε τρία αυτοκίνητα γιατί 

υπήρχαν 11 ακόμα αυτοκίνητα που μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε και έπρεπε αν θέλετε να 

αγοράσετε να πάτε στον ΟΔΔΥ και αν θα πηγαίνατε στο ελεύθερο εμπόριο να υπήρχε ειδική 

αιτιολογία. Αυτή είναι η εξήγηση, αυτό λέει το ελεγκτικό συνέδριο, εδώ είναι οι αποφάσεις, 

και το θέμα που προκύπτει είναι ότι το αυτοκίνητο του Δημάρχου αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί 

παράνομα. Πως μπορεί να νομιμοποιηθεί η αγορά και του αυτοκινήτου του Δημάρχου για να 

κυκλοφορεί νόμιμα και πως μπορεί να νομιμοποιηθεί και η αγορά των 3 άλλων αυτοκινήτων.  

κ. Δάγκος: Υπάρχει άδεια, υπάρχει ασφάλεια, πως είναι παράνομο; 

κ. Πρόεδρος:   Για όλα τα αυτοκίνητα υπήρχαν ομόφωνες αποφάσεις, για το κενό αυτό 

που σας λέω, θα πάρουμε την απάντηση από το Προμηθειών.  

κ. Αγγελίδης: Η απάντηση του ελεγκτικού συνεδρίου λέει αυτά που σας είπα. Εμείς, 

το Δ.Σ., πρέπει να ενημερωθεί για το θέμα αυτό, όπως πρέπει να ενημερωθεί και ο Σερραϊκός 

λαός. Πως μπορεί να νομιμοποιηθεί αυτή η αγορά; Τι γίνεται τώρα; Μας πήγαν στα 

δικαστήρια οι έμποροι;  

κ. Πρόεδρος:   Έκανε χρήση του άρθρ. 47 ο κ. Αγγελίδης, έκανε ερώτηση, παίρνει την 

απάντηση, άσχετα αν ικανοποιείται ή όχι.  

κ. Αγγελίδης: Απάντηση δεν δώσατε. Θα μας πάνε στα δικαστήρια οι άνθρωποι.  

κ. Δήμαρχος:  Ήρθε θέμα στο Δ.Σ. για αγορά αυτοκινήτων, πήραμε απόφαση 

ομόφωνη, ο Δήμαρχος ανέθεσε στις υπηρεσίες, τώρα τι λάθος έκανε η υπηρεσία το ζήτησα 

εγγράφως. Θα μου δώσει εγγράφως το για ποιο λόγο έκανε λάθος και τι λάθος έκανε και θα 

σας απαντήσω. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Δήμαρχος πρέπει να κάνει τις ενέργειες; Δουλειά 

της υπηρεσίας αυτής είναι. Για ποιο λόγο έχουμε τους διευθυντές και τους υπαλλήλους; Θα 

ελέγξω την υπηρεσία που έκανε λάθος.  

κ. Αγγελίδης: Ποτέ δεν παίρνετε την ευθύνη για τίποτα. Όλοι οι άλλοι φταίνε εκτός 

από εσάς. Πλήρης ανευθυνότητα. 
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κ. Πρόεδρος:   Έκλεισε το θέμα. Πιστεύω να καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο λάθος 

κάνετε. Υπήρχε ομόφωνη απόφαση, υπήρχε έγκριση από την περιφέρεια.              

 

ΘΕΜΑ    1ο: Τροποποίηση και κωδικοποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την 

επωνυμία: ¨ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ¨.  

 

κα Μπιτζίδου:  Ο κ. Κάλλιος παρακαλώ να μας ενημερώσει γιατί υπάρχουν κάποια 

ερωτηματικά για το τι ακριβώς θα γίνει με όλη αυτή τη συγχώνευση.  

κ. Πρόεδρος:   Επί της ουσίας για την τροποποίηση, καμία σχέση με την τροποποίηση. 

Όταν θα φτάσει αυτό το θέμα στο Δ.Σ. θα το συζητήσουμε. Επί του συγκεκριμένου, 

τροποποίηση και κωδικοποίηση. Μέσα η εισήγηση του Γενικού Διευθυντή είναι 

αναλυτικότατη.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να προλαβέτε και να ξέρετε τι ακριβώς θα 

συναντήσετε αργότερα. Έχετε ενημερωθεί πλήρως αν μπορεί φέτος, από την καινούργια 

χρονιά να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί όπως λειτουργούσαν παλιά; Ή θα κάνετε 

εγγραφές και θα είναι όλη η διαδικασία νόμιμη; Ξεκινάν εγγραφές  για παιδικούς σταθμούς 

και θα πρέπει να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι θα λειτουργήσουν και θα μπορέσουν 

ακολουθήσουν την πορεία τους.  

κ. Πρόεδρος:   κα Μπιτζίδου το θέμα είναι συγκεκριμένο, εσείς μιλάτε για εγγραφές, 

αυτό είναι θέμα της διοίκησης του ΚΠΑ.  

κα Μπιτζίδου: Υπάρχουν τόσα προβλήματα και πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο.  

κ. Πρόεδρος:   Θα τον ενημερώσουμε τώρα, στο Δ.Σ.; Να μάθουμε σ’ αυτό το τραπέζι 

τις διαδικασίες και να μην ερχόμαστε αδιάβαστοι. Επί του συγκεκριμένου θέματος που έχει η 

ημερήσια διάταξη θέλετε να προσθέσετε κάτι; Έχετε κάποιο ερωτηματικό;  

κα Μπιτζίδου: Έχω πολλά ερωτηματικά.  

κ. Πρόεδρος:   Συγκεκριμένα επί του θέματος. Μη μου λέτε για εγγραφές τώρα.  

κα Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα μόνο μία τελευταία ερώτηση και κλείνουμε το θέμα, κ. 

Κάλλιο τελικά ξεκινήσατε εγγραφές στο Ν.Π.; 

κ. Κάλλιος: Πήραμε απόφαση στο προηγούμενο Δ/κό Συμβούλιο.  

κα Μπιτζίδου: Δεν θα εκθέσετε δηλαδή τους γονείς; 

κ. Πρόεδρος:   Είστε εκτός θέματος και οι δύο. Δεν μιλάμε για εγγραφές. Οι παιδικοί 

σταθμοί έχουν δική τους διοίκηση, αυτοί παίρνουν αποφάσεις, αυτοί ενημερώνουν. Είδατε 

πουθενά στο θέμα να λέει για εγγραφές; Όταν θα φτάσουμε στις εγγραφές τότε μιλάμε.  

κα Ιλανίδου: Εδώ λέει ¨Τροποποίηση – κωδικοποίηση¨, αν δείτε την εισήγηση του 

Γενικού Διευθυντή, δεν λέει πουθενά ποιο άρθρο τροποποιείται, πως ήταν και πως γίνεται.  

κ. Κάλλιος: Γίνεται καινούργια συστατική πράξη. Επειδή υπήρχε προηγουμένως Ν.Π.  

κ. Πρόεδρος:   Η εισήγηση αναφέρει για ποιους λόγους γίνεται η τροποποίηση, εσείς 

θέλετε να πάρουμε το παλιό να βάλουμε και το καινούργιο και να κάνουμε αντιπαραβολή;  

Προστίθεται η ακίνητη περιουσία της ΔΕΠΣ στο Ν.Π. 

κα Ιλανίδου: Λέει εδώ, ¨σε περίπτωση που από το Δ/κό Συμβούλιο απουσιάζει ο 

Πρόεδρος αντικαθίσταται από τον αντιδήμαρχο¨, στη συνέχεια λέει ¨σε περίπτωση που το 

Ν.Π. … στο δικαστήριο, αν απουσιάζει ο Πρόεδρος τότε τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος¨. 

Γιατί στο δικαστήριο τον αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος και στο Δ/κό Συμβούλιο κάποιος 

αντιδήμαρχος; Μήπως έγινε λάθος; Να το δείτε αυτό. 

κ. Κάλλιος:  Ο Δήμος προς το Ν.Π. Κ.Π.Α. έχει μια οφειλή της τάξης των 116.000 €. 

Θα παρακαλούσα, όπως και για κάποια υπόλοιπα της ΔΕΠΚΑ και επειδή δεν μπορούν να 

δοθούν εφάπαξ, να δοθούν σε 6 μηνιαίες δόσεις. Έχουμε πάρει μια παρόμοια απόφαση για την 

ΔΕΠΚΑ. Διότι ο ταμίας δεν εξοφλεί χρηματικά εντάλματα.  
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- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Πρόσκληση του Δημάρχου της πόλης Fosses για την διεξαγωγή 

πολιτιστικής εκδήλωσης με επίκεντρο τις ανταλλαγές μαθητών, 

καθηγητών, δημάρχων και φορέων των πόλεων Σέρρες – Fosses, στις 18 

Ιουνίου 2010. 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα καλέσουμε τον δήμαρχο και αναλαμβάνουμε μόνο την φιλοξενία.  

 

- Εγκρίνεται. 

  

ΘΕΜΑ    3ο: Περί αποδοχής των όρων δανείου 356.720,00 € για την καταβολή 

αποζημιώσεως ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας Βασιλείου 

Κουντούρη ευρισκομένου στο Κεντρικό Πάρκο της πόλεως.  

 

κ. Πρόεδρος:   Το δάνειο εγκρίθηκε, είναι για δέκα χρόνια, το επιτόκιο 5,90 και η 

τοκοχρεολυτική … είναι 48.000 €.  

κ. Αναστασιάδης: Ο Δήμος καθημερινά αιμορραγεί, δάνεια συνέχεια, αντιλαμβάνεστε 

τι θα γίνει μετά από δύο χρόνια όταν θα πρέπει να πληρώσουμε, που θα βρούμε αυτά τα λεφτά; 

Για ποιο λόγο κάνετε δάνειο; Να υπάρχει μια συνεννόηση με τους κατοίκους. Να κάνουμε ένα 

πολύγωνο να φύγει αυτός ο βραχνάς. Ποτέ δεν θα γίνει το πάρκο έτσι. Γιατί δεν 

καταλαβαίνετε; Αν δεν υπάρχει συναίνεση των κατοίκων δεν θα γίνει ποτέ πάρκο. Σε 5 μήνες 

φεύγετε, με ποιο δικαίωμα φορτώνετε τον δήμο με ακόμα ένα δάνειο; Αυτό είναι αιμορραγία 

για τον δήμο.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτή είναι η άποψη σας, την οποία την καταθέσατε και στην καταρχήν 

απόφαση και ήσασταν ο μόνος γιατί οι υπόλοιποι το ψήφισαν και στην τοποθέτηση σας είπατε 

το ίδιο πράγμα. Είναι μια άποψη, είναι η δική σας άποψη, την σεβόμαστε, αλλά εδώ οι 26 

πήραμε αυτή την απόφαση και τώρα περνάμε τους όρους.  

κ. Αναστασιάδης: Γι’ αυτό βουλιάζει ο Δήμος και το κράτος, από την ανικανότητα.    

    

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Καταβολή στη ¨ΣΙΡΙΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΤΕΛ ΑΤΕ¨ ποσού 247.693,22 € και 

λοιπών διαταχθέντων ποσών δυνάμει της αρίθμ. 96/2010 αποφάσεως 

του Μ.Π.Σ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα αναγκαστούμε ακόμη μία φορά από τη ΣΑΤΑ να πληρώσουμε αυτά 

τα λεφτά γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα.  

κ. Αναστασιάδης: Από ποιο έργο θα τα βγάλετε αυτά; 

κ. Πρόεδρος:   Από τα αδιάθετα. 

κ. Αναστασιάδης: Υπάρχουν χρήματα αδιάθετα;  

… 

     

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο: ¨2η Μεγάλη 

Πανσερραϊκή Γιορτή ΣΕΡΡΑΙΩΝ Συνάντηση: Παράδοση – Πολιτισμός 

– Τουριστική Ανάδειξη του ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨. 
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κ. Πρόεδρος:   Αδυνατούμε να βοηθήσουμε την εκδήλωση αυτή. Αυτό αναφέρει και η 

εισήγηση του Γενικού διευθυντή.  

 

- Δεν εγκρίνεται. 

  

ΘΕΜΑ    6ο: Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου: α) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ και β) ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.  

 

κ. Πρόεδρος:   Μετά από ένα ερώτημα τελικά επιτρέπεται και για λόγους διαφάνειας 

να πηγαίνουν για προληπτικό έλεγχο οι δαπάνες των δύο Ν.Π.Δ.Δ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 ΘΕΜΑ    7ο: 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¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα αυτό το είχαμε κρατήσει την προηγούμενη φορά να το 

επανεξετάσει ο Πρόεδρος ο κ. Κουλουφάκος, το επανεξέτασε και έρχεται προς ψήφιση στο 

Δ.Σ.  

κ. Κουλουφάκος:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε σήμερα 

στην Κ.Ε.Κ.Α.Σ. υπάρχουν άτομα που υλοποιούν τα προγράμματα για το Δ.Σ. Με την 

παρούσα κατάσταση δεν μπορεί να δουλέψει η επιχείρηση. Γι’ αυτόν τον λόγο είχαμε ζητήσει 

για να πάρουμε έναν διευθυντή για να δουλέψει η Δ.Ε. και είχαμε πει να είναι οικονομολόγος 

για να μπορεί να έχει και το ταμείο, τα λογιστικά, για να ξέρει να βγάλει και τα προγράμματα 

και αυτά τα οποία χρειάζονται. Εμείς είχαμε κάνει στα μέσα Ιανουαρίου αίτηση στον ΑΣΕΠ 

αν μπορούμε να πάρουμε με σύμβαση έργου και η οποία μας ήρθε αρνητική η απάντηση. 

Τώρα η επιχείρηση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Κινδυνεύουμε να μην υλοποιηθούν τα 

προγράμματα.  

κ. Αγγελίδης:  Δηλαδή πρέπει να γίνει πρόσληψη του διευθυντή. Μόνο διευθυντή 

θέλουμε; 

κ. Κουλουφάκος: Και ένα άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. Με την εισήγηση την 

οποία ζητάμε είναι να γίνει όπως ήταν επί θητείας του κ. Μητλιάγκα, του κ. Μωυσιάδη, που 

είχαν οικονομολόγο. 

κα Ιλανίδου: Για γραμματειακή υποστήριξη θέλετε φιλόλογο; Εδώ δεν λέει για 

γραμματειακή υποστήριξη αλλά για συντονιστή προγραμμάτων. Δεν λέει για γραμματειακή 

υποστήριξη. 

κ. Αγγελίδης:  Θα επαναλάβουμε αυτά που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. 

Βασικά για τα προσόντα του Διευθυντή, βεβαίως να είναι οικονομολόγος, όμως σε μια 

ανταγωνιστική εποχή που ζούμε, είναι δυνατόν στα προσόντα να μην βάλουμε ξένη γλώσσα 

και μεταπτυχιακά; Ζητάμε ξένη γλώσσα στον συντονιστή προγραμμάτων και δεν βάζουμε 

ξένη γλώσσα στον διευθυντή. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Άρα για τα προσόντα του 

διευθυντή εμείς προτείνουμε να είναι οικονομολόγος αλλά και στα προσόντα να έχει ξένη 

γλώσσα και μεταπτυχιακά, τα περισσότερα παιδιά έχουν πάρει μεταπτυχιακά. Σφύζει η αγορά 

από μεταπτυχιακά και μάστερ κ.λπ., είναι πρόκληση αλλιώς.   
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2ον, όσον αφορά τον συντονιστή των προγραμμάτων, και την προηγούμενη φορά 

είχαμε  πει, δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση με αυτό το θέμα, να υπάρχει και κοινωνικών 

επιστημών και να δίνεται και σ’ αυτούς που ασχολούνται με τις κοινωνικές επιστήμες να 

πάρουν μέρος στον διαγωνισμό αυτό και στον συντονιστή προγραμμάτων εκτός από την ξένη 

γλώσσα που υπάρχει να βάλουν και τα μεταπτυχιακά. Δεν υπάρχει προκήρυξη που να μην 

ζητάει ξένη γλώσσα και μεταπτυχιακά, ξένη γλώσσα για τους δημοτικούς αστυνόμους 

ζητούσαν.  

κα Ιλανίδου:  Μέσα σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί ο Καλλικράτης, θα δημοσιευθεί στο 

Φ.Ε.Κ., και απαγορεύει να υπάρχουν δεκάδες Δ.Ε., οι δήμοι συγχωνεύονται, γίνεται μία Δ.Ε. 

και έρχεται όλο το προσωπικό και ενώνεται. Επομένως δεν υπάρχει κάποιος λόγος να 

βιαστούμε να κάνουμε μια προκήρυξη.  

2ον, η Ελλάδα πεθαίνει και εμείς την σκοτώνουμε ακόμη περισσότερο. Της δίνουμε την 

χαριστική βολή. Όταν η Ελλάδα δεν έχει αυτή τη στιγμή να συντηρεί τα παιδιά της, ερχόμαστε 

εμείς εδώ και κάνουμε ρουσφέτια και να κάνουμε τις προσλήψεις. 

κ. Δήμαρχος: Σώπα.   

κα Ιλανίδου:  Δεν σωπαίνω, μιλάω. Το προσωπικό πριν από λίγους μήνες ψηφίσατε 

ότι είναι υπεράριθμο στην ΔΕΠΚΑ, την οποία δουλειά της ΔΕΠΚΑ δεν συνεχίζετε καν, και το 

προσωπικό ήρθε στον Δήμο …, πήρατε οικονομολόγο, πήρατε το υπόλοιπο προσωπικό και 

λέτε σήμερα ότι ¨δουλεύουμε χωρίς προσωπικό, δεν έχουμε προσωπικό και έχουμε σκοπό να 

κάνουμε προσλήψεις¨. Μα εσείς το πήρατε σαν υπεράριθμο που δεν χρειάζεται και το φέρατε 

στον δήμο. Εφόσον χρειάζεται γυρίστε το πίσω να δουλέψουν. Ποιος ο λόγος να κάνουμε 

προσλήψεις τη στιγμή που δεν χρειαζόταν και ήταν υπεράριθμο; Σήμερα δεν είναι 

υπεράριθμο; Σήμερα μας χρειάζεται και πρέπει να πάρουμε άλλους στη θέση τους;  

Αυτή τη στιγμή είναι άσκοπο, δεν εξυπηρετεί τίποτα εκτός από κάποια ρουσφέτια.  

Είναι γνωστό και το έχει πει και ο κ. Κουλουφάκος ότι ακολουθούν προσλήψεις μετά 

από την …, η μελέτη η οικονομοτεχνική πρώτη φορά έγινε από ευρωσυμβούλους 8.800, δεν 

σας άρεσε και την δώσατε στον κ. Βέρρο, δεν ξέρω πόσα πήρε ο κ. Βέρρος, την προηγούμενη 

φορά στον φάκελο εγώ πήρα την μελέτη και ήταν αυτή, αυτή ήταν η μελέτη που αποσύραμε 

την προηγούμενη φορά και αυτή τη φορά δεν είναι τα ίδια πράγματα. Η μελέτη του κ. Βέρρου 

μιλάει για 11 θέσεις, για άλλες ειδικότητες και άλλα πράγματα, και σήμερα μέσα στον φάκελο 

έχετε 9 θέσεις, οπότε δεν μιλάμε για τροποποίηση μόνο των 2 θέσεων που έχουμε εδώ στο 

έγγραφο της Κ.Ε.Κ.Α.Σ. … 

κ. Πρόεδρος:   Τροποποίηση γίνεται.  

κα Ιλανίδου:   Γιατί κάνουμε συνέχεια μελέτες; Πληρώνουμε τόσα λεφτά και εδώ 

τώρα έχουμε μια μελέτη που κάναμε μόνοι σας και όπως μας βολεύει και την κάναμε και 

τζάμπα. Γιατί δεν το κάναμε από την αρχή τζάμπα; Γιατί η Ελλάδα πρέπει να ξοδέψει μέχρι 

και την τελευταία ρανίδα του αίματος της, μιλάνε όλοι για τη σπατάλη του Δήμου και εμείς να 

συνεχίζουμε και δεν ντρεπόμαστε που καθόμαστε σ’ αυτό το τραπέζι; Δεν πάμε στα σπίτια μας 

να συνεχίσουμε αυτό το χάλι; Αυτό το θέμα σήμερα πρέπει να πάει στο γραφείο του 

πρωθυπουργού και αν δεν το πάτε εσείς θα το πάω εγώ. Γιατί αυτό το πράγμα δεν μπορεί να 

συνεχιστεί από τη στιγμή που σήμερα υπάρχει αυτό το χάλι. Τα παιδιά που είναι εδώ είναι 

ενάμιση χρόνο απλήρωτα και έχετε να πληρώσετε για τα άτομα που θα προσλάβετε; Τα 

πήρατε εδώ στον δήμο σαν υπεράριθμα και στις θέσεις τους βάλατε άλλες ζωγραφιές; Αυτή τη 

στιγμή ζωγραφίζουνε. Τι να κάνουν αυτοί; Ο οικονομολόγος τι να κάνει, θα πει στην 

κοινωνική λειτουργό ποια δουλειά θα κάνει; Ποια προγράμματα εκπαιδευτικά έχει αυτή τη 

στιγμή η κοινωνική επιχείρηση; Έχει κανένα πρόγραμμα οικονομολογικό; Η κοινωνική 

επιχείρηση έχει διαλυθεί, δεν υπάρχει, κι εσείς θα κάνετε προσλήψεις; Τα καταστρέψατε 4 

χρόνια και τώρα έρχεστε να κάνετε προσλήψεις; Μόνο αυτό σας ενδιαφέρει; Αν είναι 

δυνατόν!  
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Μας είπε ο κ. Κουλουφάκος ότι ο οικονομολόγος διευθυντής θα έχει και το ταμείο. Το 

είπατε στο Δ.Σ. και λυπάμαι πολύ, αυτό το πράγμα είναι για εισαγγελέα. Δεν μπορεί ο 

οικονομικός διευθυντής, οικονομολόγος και ταμίας συγχρόνως! Που ακούστηκε αυτό! Αυτό 

απαγορεύεται δια νόμου. Πως το λέτε και δεν έχετε τύψεις; Θα το ακούσει ο εισαγγελέας και 

θα μας πάει έτσι. Ο οικονομολόγος διευθυντής να έχει και το ταμείο; Κλειστήκαμε. Αλίμονο 

μας, προστατέψτε τον εαυτό σας κ. Κουλουφάκο, μην ακούτε αυτούς που σας τα λένε αυτά.  

Αυτή τη στιγμή δεν δουλεύει αυτός ο οικονομολόγος που έχουμε; Εγώ ξέρω ότι 

δούλευε, πως δούλευε; Χωρίς σύμβαση, χωρίς έγκριση; Πως τον είχατε και αυτόν παράνομα; 

Τα πάντα δουλεύουν παράνομα πια σ’ αυτή τη Δ.Α.;  

Και να μας πείτε και τι θα ψηφίσουμε. Ο κ. Κουλουφάκος είπε για τροποποίηση δύο 

θέσεων. Εγώ βλέπω ότι αλλάζουμε όλη την μελέτη, και την 2η μελέτη την αλλάζουμε εντελώς. 

Αλλάζουμε ειδικότητες, εδώ μέσα έχει ότι θέλει κανείς εκτός από κοινωνικούς λειτουργούς. 

Είναι δυνατόν κοινωνική υπηρεσία να δουλέψει χωρίς ψυχολόγους, χωρίς κοινωνικό 

λειτουργό, χωρίς νοσοκόμες, χωρίς οικογενειακούς βοηθούς και να δουλεύει με 

οικονομολόγους, με φιλόλογο και παιδαγωγό; Είναι πράγματα αυτά που περνάμε; Εγώ σας 

λέω ότι το θέμα θα το κινήσω πανελληνίως.  

κ. Γούνας: Θέλω να κάνω μια ερώτηση, πλην τον Διευθυντή θα προσληφθεί άλλον 

άτομο στην επιχείρηση χωρίς ΑΣΕΠ;  

κα Ιλανίδου: Ο φιλόλογος εξαιρείται του ΑΣΕΠ, είναι εκπαιδευτικό προσωπικό και 

εξαιρείται από τον ΑΣΕΠ. 

κ. Πρόεδρος:   κα Ιλανίδου μη διακόπτετε, είναι η 4η φορά που σας το λέω. 

κα Ιλανίδου: κ. Πρόεδρε σας προστατεύω… 

κ. Αναστασιάδης: Τι συμπεριφορά είναι αυτή; Ποια είσαι εσύ;  

κ. Γούνας: Να επαναλάβω το ερώτημα, εάν πλην τον διευθυντή υπάρχει η δυνατότητα 

να προσληφθούν ένα ή δύο άτομα χωρίς ΑΣΕΠ. Και 2ον να εξαιρεθεί από την μελέτη η 

ορολογία για τον φιλόλογο. 

κ. Αναστασιάδης: Όταν αναλάβατε κ. Ιλανίδου Δ.Α., πήγατε στην ΔΕΥΑΣ και είχαν 

εκεί 100 άτομα και εσείς βάλατε άλλα 12 άτομα την ίδια μέρα. Σας είπε κανείς τίποτα; Εδώ 

προσπαθούν να προσβάλλουν τον κ. Κουλουφάκο. Να μας πει η κ. Ιλανίδου που μας μιλάει, 

πήραν 7,5 εκ. δάνεια, που είναι αυτά; 

Να μάθει η κ. Ιλανίδου να μην προσβάλλει κυρίους.  

κ. Παπαδόπουλος:   Θα ήθελα να πω το εξής, επειδή αναφερόμαστε στον ΑΣΕΠ και 

επειδή αυτή η προκήρυξη δεν πάει στον ΑΣΕΠ, θα σας υπενθυμίσω τι γίνεται πανελληνίως. 

Όταν έγινε η πρώτη πρόσληψη ΑΣΕΠ, δεν έγινε προκήρυξη στον ΑΣΕΠ, υπήρχε μια οδηγία 

από το Υπουργείο που έδινε κάποια χαρακτηριστικά για προσλήψεις, εκεί μπορούσε ο 

Δήμαρχος να αυθαιρετήσει, δηλαδή να επιλέξει όποιον αυτός ήθελε. Και επειδή η 

συναδέλφισσα που είναι απ’ έξω, δεν ξέρω ποια είναι, εγώ θα υπενθυμίσω το εξής, έβαλε Π.Ε. 

και είπε στους Π.Ε. θέλω έναν νομικό, έναν κ.λπ. κ.λπ. και τα κριτήρια που μπήκαν, αν 

θυμάται καλά, ήταν αυτά που σας είπα. Πτυχίο, ξένη γλώσσα και …, χωρίς να επιβάλλει ο 

ΑΣΕΠ. Και επειδή μπήκε σαν ερώτηση από την αντιπολίτευση εδώ, η απάντηση δόθηκε τότε.  

Τώρα όσον αφορά για την προστασία στον κ. Κουλουφάκο και στην Δ.Α. που νομίζω 

ότι αξίζει τον κόπο να το πω, δεν είπε κανείς να το στείλει στο ΑΣΕΠ, να βάλει κριτήρια 

ΑΣΕΠ. Τι θα πει κριτήρια ΑΣΕΠ; Όταν κάνω προκήρυξη μιας θέσης η οποία θέλω να είναι 

οικονομικού διοικητικού, λέμε προκηρύσσουμε αυτή τη θέση, την δημοσιοποιούμε εδώ και 

λέμε σε 10 μέρες, σε 15 μέρες, σε 20 μέρες, θέλουμε να υποβάλλουν αιτήσεις. Ποια αίτηση; 

Μπορεί να είναι οικονομολόγος, μπορεί διοικητικού, μπορεί να έχει μεταπτυχιακό, να έχει 

διδακτορικό. Εμείς τι κάνουμε; Αθροίζουμε αυτά που έχει το ΑΣΕΠ, δεν κάνουμε τίποτα 

άλλο. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να μπλεχτούμε όλοι μας εδώ σε μια ιστορία που δεν την 

αξίζουμε.  
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Θέλουμε Π.Ε. να διατηρήσουμε προγράμματα; Βάζουμε Π.Ε., στο Π.Ε. όμως 

δεχόμαστε όμως ανθρώπους που έχουν ειδικότητες α, β ή γ. Αυτές οι ειδικότητες με όλα τα 

προσόντα τα επιπλέον τους παίρνουμε. Δεν έχει σημασία αν είναι ο ΑΣΕΠ ή όχι, εμείς 

θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι στην κοινωνία; Αν θέλουμε, το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν 

υπάρχει πρόθεση εδώ να φωτογραφηθεί κάποιος, κάπου παρασυρθήκαμε και νομίζω ότι είναι 

το καλύτερο, φεύγοντας από εδώ να βγάλουμε όλο αυτό το πράγμα, τα δύο άτομα, εγώ λέω ότι  

πρέπει να τους πάρουμε αν τους έχει ανάγκη η επιχείρηση, αλλά αν κρίνουμε ότι δεν πρέπει να 

τους πάρουμε να μην τους πάρουμε, αλλά πρέπει να έχουν τα κριτήρια που σας είπα. Και 

νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο, ψηφίστηκε ένας νόμος πριν από 3 μήνες, ο οποίος έχει 

χαρακτηριστικά πόσο παίρνει το διδακτορικό, πόσο παίρνει ο βαθμός πτυχίου, πόσο παίρνουν 

οι ξένες γλώσσες. Διαφορετικά θα πέσουμε σε μια … που θα λέει ότι ¨βγήκατε σε μια 

κοινωνία στην οποία έχει προσόντα ένα σωρό ο καθένας και έρχεστε εδώ και παίρνετε αυτόν 

που επιθυμείτε εσείς¨. Τότε γιατί το φέρνετε; Δεν υπάρχει λόγος.  

κ. Κάλλιος: κ.κ. Συνάδελφοι πολλές φορές γίνονται πολιτικές παρατηρήσεις οι οποίες 

δεν έχουν πολιτικό υπόβαθρο. Έχουν καθαρά αστυνομικό χαρακτήρα. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει 

αλλά πέθανε, αλλά σήμερα το ταμείο του Δήμου είναι ανοικτό και αν ανατρέξετε στο 

παρελθόν θα δείτε ότι οι οφειλές του Δήμου ήταν εκατομμύρια €. Ντροπή. Η Κ.Ε.Κ.Α.Σ. δεν 

δύναται να καταθέσει διετή προγραμματισμό γιατί είναι κερδοφόρα και αν δεν πλήρωνε 

λογαριασμούς του παρελθόντος σήμερα θα είχε πληρωμένους ακόμα περισσότερο τους 

υπαλλήλους της. 3ον, ο άνθρωπος είναι μόνος τους, δεν μπορεί να εργαστεί. Δεν πρέπει να 

προσλάβει έναν διευθυντή; Θεμιτές οι παρατηρήσεις και τα κριτήρια που θέτετε, μην τον 

αφήνετε όμως στο έλεος του θεού. Ο Καλλικράτης αφήνει περιθώρια στις επιχειρήσεις μέχρι 

το 2011, τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι; Πως θα λειτουργήσουν τα καινούργια προγράμματα; 

κ. Σαντοριναίος: κ. Πρόεδρε θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, βέβαια δεν με τιμά 

προσωπικά η ερώτηση που θέλω να κάνω. Επειδή όμως έχουμε ταλαιπωρηθεί και δεν ξέρω 

από ποια μέλη του Δ.Σ. μπορούν να πληροφορούνται ή να παραπληροφορούνται οι 

συνδημότες μας, σ’ αυτές τις Δ.Ε. στη ΔΕΠΚΑ, νομίζω ότι όλοι ήταν καλυμμένοι γενικώς και 

από προσωπικό Βοήθεια στο Σπίτι και γενικά από ότι αρμοδιότητες είχε η ΔΕΠΚΑ. Μπήκαμε 

στη φιλοσοφία της Κ.Ε.Κ.Α.Σ., αφήσαμε τις υπόλοιπες και εξαναγκαστήκαμε το προσωπικό 

να το μεταφέρουμε στον δήμο, με ομόφωνη απόφαση, εγώ έχω μια ανησυχία και από την 

πρώτη φορά που ήρθε το θέμα στο Δ.Σ., προείπα ότι δεν ξέρω πως πληροφορούνται οι 

συνδημότες, αυτοί που πληροφορούν είναι μέσα από το Δ.Σ., δεν είναι απ’ έξω, η ανησυχία 

αυτών των ανθρώπων εδώ με την εισήγηση των 9 ατόμων, έχουν πρόβλημα να σχολάσουν από 

την δουλειά τους;  

κ. Πρόεδρος:   Τα παιδιά είναι σε προγράμματα.  

κ. Σαντοριναίος: Μπορούμε εμείς να τους κάνουμε αορίστου χρόνου; 

κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι δικό μας θέμα, ότι πει η Πολιτεία. Μακάρι τα παιδιά μετά 

από τόσα χρόνια, κάνουν έναν κοινό αγώνα, έχουν συνδικαλιστεί και με άλλους δήμους, κατά 

την προσωπική μου άποψη μακάρι να διεκδικήσουν και να κερδίσουν. Επί του συγκεκριμένου 

δεν τίθεται θέμα για τα παιδιά που εργάζονται με τα προγράμματα. Εδώ μιλάμε για το 

προσωπικό της Κ.Ε.Κ.Α.Σ. η οποία διεκδικεί και τα προγράμματα.  

κ. Αναστασιάδης:  Αν δεν πάει μέσα στην εβδομάδα ο Διευθυντής στην Αθήνα για να 

πάρει προγράμματα τότε δεν θα δουλέψει κανείς, και είναι κρίμα για τα παιδιά. Αυτό το ξέρω 

καλά. Και μην παίζετε με τις τύχες των παιδιών.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό είναι εκβιαστικό.  

κ. Αναστασιάδης: Καθόλου εκβιαστικό δεν είναι. Εγώ κάνω ότι είναι καλό για τα 

παιδιά. Να πάει στην Αθήνα για τα προγράμματα.  

κ. Πρόεδρος:   κα Ιλανίδου όταν σας έχω κάνει στη μισή ώρα έξι παρατηρήσεις αυτό 

δεν σας προβληματίζει καθόλου; 
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κα Ιλανίδου: Η κατάντια του Δ.Σ. με προβληματίζει πολύ και ντρέπομαι που 

βρίσκομαι εδώ μέσα. Είναι ειλικρινά πολύ λίγες οι φορές που ντρέπομαι …  χαίρομαι …….δεν 

θα ξαναβάλω υποψηφιότητα & δεν θα ξαναγίνω δημοτική σύμβουλος. 

κ. Πρόεδρος:  Ευτυχώς να γλιτώσει η σερραϊκή κοινωνία.  

κα Ιλανίδου:   Να ακούσει η Σερραϊκή κοινωνία ότι ο κ. Σωτηριάδης είπε στο Δ.Σ. ότι 

χαίρεται που η Σερραϊκή κοινωνία και το Δ.Σ. θα γλιτώσει από την Ιλανίδου.    

κ. Δήμαρχος:  Εσύ το λες αυτό. Ανόητη. 

κα Ιλανίδου: Χωρίς ντροπή.           

κ. Κατιρτζόγλου (πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων Δήμου):  Θέλω να κάνω μια 

ολιγόλεπτη παρέμβαση και αφορά το θέμα αυτό που συζητάμε. Εμένα προσωπικά σαν 

πρόεδρο εργαζομένων, με προσβάλλει η συζήτηση αυτή. Με προσβάλλει για τον εξής λόγο, 

επανειλημμένως έχουμε ζητήσει από την Δ.Α. να κάνει προσλήψεις σε χώρους όπως το 

πράσινο, η καθαριότητα στα οποία αναγκαζόμαστε και δίνουμε χιλιάδες στους εργολάβους, 

και η αιτιολογία είναι ότι ενόψει του Καλλικράτη δεν γίνεται καμία πρόσληψη και θα τα 

περιμένουμε από τον Καλλικράτη. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε μια εισήγηση, που από ότι 

βλέπουμε δεν είναι δύο ατόμων, είναι 9 άτομα, και η άποψη μας είναι ότι είναι καθαρά 

φωτογραφική. Με προσβάλλει σαν πολίτη και σαν εργαζόμενο, εκπροσωπώ τους 

εργαζόμενους αυτούς που δεν πήγαν σε κανένα … όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι δουλεύαν και 

ζητάνε μόνο από την κοινωνία να τους βλέπει με μια αξιοπρέπεια, την οποία την έχουμε χάσει. 

Ντρέπομαι που είμαι δημόσιος υπάλληλος. Και ένας λόγος της ντροπής είναι και αυτή η 

εισήγηση. Πάνω σ’ αυτή την εισήγηση στηρίχθηκε το κράτος αυτά τα χρόνια, με το 

πελατειακό και ρουσφετολογικό τρόπο, και συνεχίζουμε εμείς εδώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

Υπάρχει μια έντονη απορία, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καταρρέει οικονομικά από κάθε άποψη, 

κάνατε καμιά συζήτηση για λόγους διαφάνειας, για λόγους διαπλοκής; Συζητήσατε ποτέ για το 

πώς θα βγούμε από αυτό το αδιέξοδο το οικονομικό; Τι πρέπει να προτείνουμε; Τι ενέργειες να 

κάνουμε; 

κ. Δήμαρχος: Χρόνια τα συζητάμε αυτά.  

κ. Κατιρτζόγλου: Γιατί δίνουμε χιλιάδες σε εργολάβους και δεν παίρνουμε 

εργαζόμενους; Είναι δυνατόν να ζητάμε από αυτή τη Δ.Α. η οποία κλείνει σε λίγο καιρό να 

προσλάβει υπαλλήλους; Εμείς πέρα από αυτή τη καταγγελία θα προχωρήσουμε σε 

οποιαδήποτε άλλη νόμιμη καταγγελία. Η αγανάκτηση μας έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ο 

Δήμος, λυπάμαι που το λέω, … για να πάρουμε πρωτοβουλίες, για μια οικονομία, για να ρθουν 

κάποια έσοδα, για να μπει κάποια τάξη, αλλά όλα τα περιμένουμε από τον Καλλικράτη. Αυτά 

είχα να πω.  

Η πρόταση μας είναι να αποσυρθεί πάραυτα. Ο οικονομικός διευθυντής θα λύσει τα 

προβλήματα μας; Ας δούμε τι θα γίνει με τον Καλλικράτη. Γιατί αυτή η βία, δεν το 

καταλαβαίνω! 

κ. Κουλουφάκος: Πρέπει να λειτουργήσει το πρόγραμμα, πως θα λειτουργήσει; 

κ. Δήμαρχος:  Εδώ έχουμε κάποια μελέτη την οποία πολύ σωστά πληρώσαμε γιατί 

θέλουμε να προσαρμοστούμε με τον νόμο. Το Δ/κό Συμβούλιο της Δ.Ε. ζητά μια τροποποίηση 

όσον αφορά τα προσόντα του διευθυντή και κρίνει ότι ο Διευθυντής πρέπει να έχει ορισμένα 

προσόντα. Συμφωνώ απόλυτα να βάλουμε τα προσόντα που συνήθως ο ΑΣΕΠ θέλει. Και 

προτείνω να ξαναδούμε το σύνολο αυτής της μελέτης. Αλλά τώρα επειδή υπάρχει ανάγκη να 

λειτουργήσει η κοινωφελής επιχείρηση της πρόνοιας με όλα αυτά τα προγράμματα ΚΔΑΠ, 

ΑΜΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, και όλα αυτά της κοινωνικής πρόνοιας, τουλάχιστον, δεν ξέρω 

δοκιμαστικά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να κάνουμε τη δουλειά μας, να 

λειτουργήσουμε, να εκταμιεύσουμε τα χρήματα μας από τα προγράμματα, να μπορέσουμε να 

παρέχουμε στους 290 συνδημότες μας, αυτή είναι η ουσία, γιατί δεν άκουσα από πουθενά, για 

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.  
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Μιλάω μόνο για να βάλουμε έναν διευθυντή ο οποίος θα έχει την ευθύνη να 

λειτουργήσει αυτά τα προγράμματα έστω μέχρι τον Ιούνιο 2011 που ορίζει και ο νόμος. Από 

εκεί και πέρα με την προϋπόθεση … και με εισαγγελική εντολή ότι θα τηρηθεί ο ΑΣΕΠ, 

απόλυτο δίκιο έχετε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά τώρα θέλω να καταλάβετε όλοι σας ότι τα 

προγράμματα τρέχουν. Τα προγράμματα από την Ε.Ε. είναι σε εξέλιξη, κανένας δεν 

ενδιαφέρεται αν εμείς έχουμε προβλήματα ή δεν έχουμε, αν έχουμε χρήματα ή αν δεν έχουμε, 

αν χρωστάμε ή δεν χρωστάμε. Αυτά είναι τα προγράμματα λένε, τα θέλετε; Έχετε τα προσόντα 

να τα αξιοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε; Ναι ή όχι; Εν προκειμένω λέμε ναι γιατί κάναμε 

όλη αυτή τη διαδικασία όλο αυτό το διάστημα, καταθέσαμε τις προτάσεις, καταθέσαμε τεχνικά 

δελτία, καταθέσαμε τα πάντα που ήθελε ο νόμος, πήραμε τις εγκρίσεις και είναι κρίμα για 

οποιοδήποτε λόγο να μην υλοποιηθούν και να μην ισχύσουν. 

Άρα σας ζητάω τα υπόλοιπα να τα ξαναδούμε και σε συνεργασία με τους 

εργαζόμενους, και ενόψει του Καλλικράτη για τη συγχώνευση, να δούμε τι ανάγκες θα 

προκύψουν, θα μας έρθει προσωπικό και με την διαφάνεια πάνω από όλα να προκηρύξουμε 

κάποιες θέσεις ούτως ώστε να έχουμε κι εμείς την συνείδηση μας καλυμμένη και να είμαστε 

εντάξει απέναντι σ’ αυτή τη κοινωνία που θελήσαμε να υπηρετήσουμε. 

Η πρόταση μας είναι να βάλουμε για μια περίοδο έναν διευθυντή ο οποίος … 

κα Ιλανίδου: Ορισμένου χρόνου; 

κ. Δήμαρχος: Ναι. Για μια περίοδο μόνο διευθυντή και τίποτα άλλο. Με συνεργασία 

όλων των πλευρών, διότι με τον Καλλικράτη αν διαβάσατε και λέει ότι μέχρι 31/12 να 

συμμορφωθούμε με ότι λέει ο Καλλικράτης, με συνεργασία όλων των μελών να δούμε τι 

ανάγκες προκύπτουν, τι ανάγκες έχουμε και τι δεν έχουμε να το σημειώσουμε. Τι έχουμε 

επιπλέον να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν θα γίνει μετάταξη, αν θα πάρουμε δανεικούς. 

Εάν συμφωνείτε, είπαμε ορισμένου χρόνου, 6 μήνες με κριτήρια ΑΣΕΠ. Όχι η διαδικασία, τα 

κριτήρια. Θα βάλουμε στοιχειωδώς τα κριτήρια του ΑΣΕΠ γιατί είναι προσωρινά, ίσα για να 

κάνουμε τη δουλειά μας. Μόνο για διευθυντή. 

κ. Αγγελίδης: Για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, ψηφίζουμε για την πρόσληψη μόνο 

Διευθυντή 6 μήνες, με κριτήρια συγκεκριμένα ΑΣΕΠ, συν μεταπτυχιακό και ξένες γλώσσες.  

κ. Πρόεδρος:   Όχι.  

κ. Αγγελίδης:  Δεν το ψηφίζουμε έτσι. Συν το μεταπτυχιακό και ξένες γλώσσες.  

κ. Πρόεδρος:   Η απόφαση που παίρνουμε είναι ορισμένου χρόνου, 6 μηνών, μόνο 

Διευθυντή για να τρέξουμε τα προγράμματα. 

…:  Με κριτήρια ΑΣΕΠ κ. Πρόεδρε, μας ακούει όλος ο κόσμος. Θέλω να μου δώσετε 

το λόγο ….  

… ΔΙΑΚΟΠΗ … 

                 
κ. Πρόεδρος:   Θα παρακαλούσα τα μέλη του Δ.Σ. να μην οδηγούν το Προεδρείο σε 

τέτοιες αποφάσεις για διακοπές. Όταν πρωτοεκλέγεται ένας δημοτικός σύμβουλος το πρώτο 

πράγμα που διαβάζει είναι ο κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ. Αν θα αναρωτηθούμε πόσοι 

πιστά τον εφαρμόσαμε, λυπάμαι πολύ αλλά αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, ελάχιστοι. Από 

κανέναν δεν στερήθηκε ο λόγος να πει ότι θέλει, και επί προεδρίας του κ. Κάλλιου αλλά και 

του ενάμιση χρόνου που είμαι εγώ, άφησα ελεύθερα την αντιπολίτευση να εκφράζεται πολλές 

φορές να ακούμε και πράγματα που δεν επιτρέπονται. Αυτό όμως δεν σημαίνει από την άλλη 

ότι πρέπει να συνεχίσουμε μ’ αυτόν τον ρυθμό. Αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν. Θα 

παρακαλούσα πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους από τη στιγμή που δίνω τον λόγο και χρόνο 

απεριόριστο σε βαθμό που πολλές φορές πάρα πολύ καλά το ξέρετε ξεφεύγουμε με την ανοχή 

του Προεδρείου και από τους όρους του κανονισμού. Να μην υπάρχουν οι διακοπές, να μην 

μιλάνε οι δύο μαζί, να μην υπάρχει διάλογος. Αυτό που λέγεται πολιτική αξιοπρέπεια πρέπει 

πάνω από όλα να το έχουμε εμείς.  
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κ. Αναστασιάδης: Εγώ θα πω το εξής πράγμα, είναι γεγονός ότι εμείς είμαστε εδώ για 

να προστατεύσουμε τα παιδιά. Σας παρακαλώ, οπωσδήποτε πρέπει να βρούμε έναν διευθυντή, 

να τρέξει μέσα στην εβδομάδα για τα προγράμματα γιατί είναι κατεπείγον, διαφορετικά 

πιστεύω εγώ ότι θα μείνουν τα παιδιά εκτός δουλειάς. Αυτό να το ξέρετε. Προσέξτε, 

οπωσδήποτε να εκλέξουμε έναν διευθυντή και να πάει στην Αθήνα αύριο κιόλας. Κινδυνεύουν 

να χαθούν. Θα μείνουν χωρίς δουλειά τα παιδιά. Θέλω οπωσδήποτε να εκλεγεί ένας 

διευθυντής. Αν δεν πάει αυτή την εβδομάδα θα χαθούν τα προγράμματα.  

κ. Πρόεδρος:   Θα δώσω τον λόγο στην πρόεδρο των εργαζομένων Βοήθεια στο Σπίτι, 

θα παρακαλούσα όμως επί του συγκεκριμένου θέματος για δυο λεπτάκια.  

Πρόεδρος εργαζομένων: Αυτό που θα θέλαμε να πούμε εμείς που εργαζόμαστε στις 

κοινωνικές δομές είναι ότι αφού θεωρείτε επιβεβλημένη την πρόσληψη κάποιου διευθυντή με 

ορισμένο χρόνο, μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει χωρίς να προκληθεί ούτε ο Σερραϊκός λαός 

ούτε οι εργαζόμενοι, θα μπορούσε αυτή η πρόσληψη έστω και για 6 μήνες να γίνει σύμφωνα 

με τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να μην προκληθεί κανείς. Διότι σύμφωνα με όλα αυτά 

τα προσόντα που διαβάσαμε στον εσωτερικό κανονισμό, είναι τουλάχιστον φωτογραφικά, 

είναι ηλίου φαεινότερο ότι υπάρχουν άνθρωποι άνεργοι, μορφωμένοι, με πολύ περισσότερα 

προσόντα από ότι αυτά που ζητάτε. Και από τη στιγμή που μιλάμε για διευθυντή Δ.Ε. 

θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν όλα με τις νόμιμες διαδικασίες.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτή ήταν και η πρόταση του Δημάρχου.  

κ. Κουλουφάκος:  Εγώ θα ήθελα να πω ότι εδώ ζητήσαμε μια τροποποίηση που λέει 

από πτυχίο κοινωνικών επιστημών, να το κάνουμε πτυχίο οικονομικών. Αυτό ζητήσαμε και 

εδώ δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ζητήσαμε να βάλουμε από τον ΑΣΕΠ και μας είπαν ότι δεν 

μπορούμε. 

κ. Πρόεδρος:   Ορισμένου χρόνου. 

κ. Κουλουφάκος: Σύμβαση έργου.  

κ. Πρόεδρος:   Άλλο σύμβαση έργου και άλλο ορισμένου χρόνου. Ορισμένου χρόνου, 

από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα για διευθυντή, μπορούμε να κάνουμε πρόσληψη 

ορισμένου χρόνου, να μας πει η υπηρεσία από τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, η πρόταση του κ. 

Δημάρχου ταυτίζεται με την πρόταση του κ. Παπαδόπουλου, για να μπορέσει να λειτουργήσει 

η επιχείρηση έχοντας έναν διευθυντή για ορισμένο χρόνο. Τώρα θα είναι 6 μήνες, θα είναι 8 

μήνες θα το αποφασίσετε στο Δ/κό Συμβούλιο της επιχείρησης.  

κ. Παπαβασιλείου: Από πλευράς τουλάχιστον της παράταξης μας, όπως ακούσατε και 

τον κ. Αγγελίδη, ήμασταν σαφείς, συγκεκριμένοι, η πρόταση η δική μας είναι 

διαφοροποιημένη σαφέστατα από την πρόταση του Δημάρχου.  

Λέμε ναι στην πρόσληψη διευθυντού, ναι στα προσόντα αυτά που είναι γραμμένα, και 

προσθέτουμε ξένη γλώσσα και μεταπτυχιακό. Και η πρόσληψη όπως είπαμε ορισμένου 

χρόνου, για 6 μήνες. Αυτή είναι η δική μας η πρόταση.  

κ. Σαουλίδης: Κι εμείς από την τοποθέτηση του κ. Παπαδόπουλου προκύπτει ότι 

εμμένουμε στην άποψη του Δημάρχου για την προσωρινότητα, για 6 μήνες, αλλά επιμένουμε 

στα κριτήρια να είναι καθαρά αξιοκρατικά από τον ΑΣΕΠ, όχι τύπου ΑΣΕΠ, για να μπορεί ο 

καθένας να υποβάλλει την αίτηση του.  

κα Ιλανίδου: Όταν είχαμε ψηφίσει την αποδοχή του προσωπικού στον δήμο, είχαμε 

ρωτήσει πως θα λειτουργήσουν οι Δ.Ε. Είχαμε πάρει την διαβεβαίωση ότι άτυπα θα εργάζεται 

το προσωπικό εκεί … Γιατί ο διευθυντής δεν λειτουργεί άτυπα στην κοινωφελή επιχείρηση; 

Ότι δουλειά έκανε θα την κάνει.  

κ. Πρόεδρος:   Σ’ αυτό που λέτε κ. Ιλανίδου έχετε απόλυτο δίκιο, για την απόφαση 

που είχαμε πάρει τότε. Όμως τώρα δεν είναι υποχρεωμένος, δεν μπορούμε να τον 

υποχρεώσουμε. Εκτός αυτού αναφέρεστε για τον κ. Πούλιο που σε λίγο καιρό θα φύγει από 

τον Δήμο.  
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κα Ιλανίδου: Εδώ και τρία χρόνια λέει ότι φεύγει. Μακάρι να βρει κάτι καλύτερο και 

να φύγει.  

Ένα δεύτερο, εδώ η εισήγηση λέει για τροποποίηση, δεν δεχόμαστε την τροποποίηση, 

δεν την ψηφίζουμε, δεν ψηφίζουμε κανονισμούς ΚΔΑΠ, ΜΕΑ κ.λπ.  

κ. Πρόεδρος:   Τους κανονισμούς πρέπει να τους ψηφίσουμε για να μπορέσει να 

λειτουργήσει. Για τις θέσεις λέμε μόνο 1 θέση για να 6 μήνες με τα κριτήρια που είπαμε. Αλλά 

οι κανονισμοί λειτουργίας πρέπει να ψηφιστούν για να μπορέσει να λειτουργήσει. Δεν 

μπορούμε να πάρουμε διευθυντή χωρίς να έχουμε κανονισμό.  

κα Ιλανίδου: Πρέπει να έρθει το θέμα μια άλλη φορά, να μελετηθεί η μελέτη από 

εμάς, εγώ έχω μελετήσει την μελέτη του κ. Βέρρου, έχω μελετήσει την μελέτη των 

ευρωσυμβούλων που ήταν διαφορετική, και αυτά που φέρνετε τώρα στο θέμα είναι αυτά τα 

πράγματα τα ελάχιστα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα. Εδώ μιλάει για 

άλλα, για άλλον κανονισμό, έχει άλλες θέσεις, τι θα ψηφίσουμε; Του κ. Βέρρου που 

πληρώσαμε, των ευρωσυμβούλων; 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό που έχουμε τροποποιημένο.  

κα Ιλανίδου:  Όχι τροποποιημένο, ζωγραφισμένο. Οι κανονισμοί είναι ζωγραφισμένοι. 

… Το θέμα είναι σοβαρότατο. Εδώ είναι ζωγραφιά. Ψηφίζουμε του κ. Βέρρου.  

κ. Πρόεδρος:   Εάν σήμερα, την πρόταση που είπαμε για την πρόσληψη 6 μηνών οι 

κανονισμοί θα πρέπει να περάσουν για να λειτουργήσει ή όχι; 

κα Ιλανίδου: Δυο μελέτες πληρωμένες και μια απλήρωτη, ποια θα περάσει; 

κ. Πρόεδρος:   Μπορούμε να πάρουμε σήμερα την απόφαση, για τη μία θέση, για να 

λειτουργήσει η επιχείρηση και στη συνέχεια να έρθουν οι κανονισμοί λειτουργίας; Να 

κλείσουμε τους κανονισμούς, να τους φέρουμε σε ένα επόμενο Δ.Σ. και σήμερα η απόφαση 

μας να είναι για την πρόσληψη του διευθυντή για να λειτουργήσει η επιχείρηση.  

Η διαφωνία είναι της παράταξης του κ. Αγγελίδη οι οποίοι ζητάνε μεταπτυχιακό και 

ξένες γλώσσες.  

Η απόφαση μας είναι με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ. 

κ. Γούνας: Μπορεί να τα περιέχει αυτά και ο ΑΣΕΠ, αν τα περιέχει ότι λέει ο ΑΣΕΠ. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν.  

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, σαν την Κ.Ε.Κ.Α.Σ. 

λειτουργούν επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, … προσλήψεις διευθυντών έχουν γίνει, κριτήρια 

ΑΣΕΠ έχουν μπει για τέτοιες προσλήψεις, δεν έχουμε παρά να ρωτήσουμε να δούμε για 

τέτοιες θέσεις διευθυντών σε τέτοιες επιχειρήσεις κοινωνικής πρόνοιας τι κριτήρια 

χρειάζονται. Μια τέτοια ερώτηση, θα διευκόλυνε για να ορίσουμε κι εμείς τα κριτήρια μας.  

κ. Πρόεδρος:   Να ψηφίσουμε την πρόσληψη ενός διευθυντή για 6 μήνες, να τρέξει τα 

προγράμματα με κριτήρια ΑΣΕΠ, αυτά που η υπηρεσία θα υποδείξει.  

κ. Παπαδόπουλος: Για να καταλήξουμε, κριτήρια ΑΣΕΠ ξέρετε τι σημαίνει; Δεν λέει 

μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.λπ. Σημαίνει το εξής, έρχεται κάποιος, καταθέτει μεταπτυχιακό, 

διδακτορικό, ξένη γλώσσα τα πάντα, μοριοδοτούνται όλα αυτά. Δεν είναι προϋπόθεση το 

μεταπτυχιακό. Άρα κριτήρια ΑΣΕΠ τα οποία μοριοδοτούνται.  

κ. Παπαβασιλείου: Αυτή την πρόταση που κάνατε με επιπλέον την ξένη γλώσσα και 

το μεταπτυχιακό.  

κ. Πρόεδρος:   Εμείς λέμε με τα κριτήρια ΑΣΕΠ. Τώρα τι διαφορά έχει θα δούμε.  

 

- Εγκρίνεται (η πρόσληψη διευθυντή για 6 μήνες) (μειοψηφία Αγγελίδη όσον 

αφορά τα κριτήρια ΑΣΕΠ -να προστεθούν:Ξένη Γλώσσα & Μεταπτυχιακό-). 

                            

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς πρώτης κατοικίας με δόσεις 

στον υπάλληλο του Δήμου Ασλανίδη Εδουάρδο.  
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κ. Πρόεδρος:   Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να 

δώσουμε με δόσεις, εάν και εφόσον ανταποκριθεί το ΥΠΕΣ, ότι έχουμε πει σε παλαιότερες 

αποφάσεις για όλους τους συνεργάτες.  

 

- Δεν εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Εξέταση πρότασης για εγκατάσταση προτομής του Ρήγα Φεραίου του 

Βελεστινλή στην πόλη μας.  

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ έχω ένα αίτημα από τον Πανθεσσαλικό σύλλογο και αναφέρει 

στην εισήγηση, υπάρχει μια πρόταση για την πλατεία Ελευθερίας. Στην πλατεία Ελευθερίας 

εκκρεμεί μια παλιότερη απόφαση με τον ανδριάντα του αείμνηστου Κων/νο Καραμανλή. 

Πρόταση μου είναι μια τριμελής επιτροπή για να διαλέξει τον χώρο, καταρχάς είμαστε θετικοί 

στο αίτημα, ο κ. Δάγκος, ο κ. Παπαβασιλείου, η κ. Ιλανίδου, ο κ. Παπαδόπουλος και η κ. 

Τερμεντζίδου. 

 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Διακοπή μίσθωσης του υπ’ αρίθμ. 26β’ καταστήματος Δημοτικού 

Μεγάρου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  11ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 21/2010 ΑΔΣ περί ορισμού υπαλλήλων της 

Δημοτικής Αστυνομίας που θα φέρουν τη στολή των δικυκλιστών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Η κ. …, μπαίνει ο κ. Καραγιαννίδης.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 των Ν.Π.:  

α) ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείου Φυσικής 

Ιστορίας¨ και  

β) ¨Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών¨.  

 

κα Ιλανίδου:  Σ’ αυτό το θέμα λέει μόνο τι έσοδα και τι έξοδα υπάρχουν, δεν 

φαίνονται πουθενά οι υποχρεώσεις. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι και οι υποχρεώσεις. 

Παρακαλώ στο επόμενο Δ.Σ. να μας φέρετε αναλυτικά τι υποχρεώσεις υπάρχουν σε όλες τις 

Δ.Ε. και τα Ν.Π. που έχει ο Δήμος, τι έχουμε, τι ξοδεύουμε και τι υποχρεώσεις έχουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Στο Δ.Σ. έρχονται θέματα προς συζήτηση, εσείς μπορείτε για όποιο 

Ν.Π. και όποια Δ.Ε. να καταθέσετε ένα αίτημα και να τα πάρετε, δεν χρειάζεται να έρθει θέμα 

στο Δ.Σ., μπορείτε να το ζητήσετε από το Ν.Π.  

κα Ιλανίδου: Για όλες τις επιχειρήσεις του Δήμου.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν μπορεί να έρθει θέμα στο Δ.Σ. Αυτό γίνεται υπηρεσιακά. Όλες οι 

υπηρεσίες του Δήμου είναι υποχρεωμένες και στον τελευταίο δημότη να δώσουν όποια 

πληροφορία θέλουν. Πόσο μάλλον σε έναν δημοτικό σύμβουλο.  

κ. Γούνας: Ως πρόεδρος του Α.Ο. μπορεί αύριο όποιος θέλει να έρθει στο γραφείο και 

σε 5 λεπτά να πάρει έσοδα, έξοδα και υποχρεώσεις. Είναι στη διάθεση σας και μπορείτε να τα 

πάρετε.     
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- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη για το β΄). 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Συγκρότηση επιτροπής για εξέταση αιτημάτων χορηγήσεως βεβαιώσεων 

σε αγρότες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ως πρόεδρος ο κ. Δάγκος.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση συμπληρωματικού πίνακα οφειλών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) κηπευτικού χώματος,   

β) αρδευτικού δικτύου,   

γ) ζωοτροφών για το κυνοκομείου του Δήμου και  

δ) ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου Σερρών, έτους 2010. 

 

κ. Παπαβασιλείου:  Η πρόταση μας είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

  

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας ενός πλυντηρίου κάδου 

απορριμμάτων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης για το έτος 2009. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.    

 

κ. Πρόεδρος:   Να πω καταρχάς ότι καμία εμπλοκή δεν είχε ο πρώην Δήμαρχος ο κ. 

Μωυσιάδης, ο οποίος μάλιστα με το που κυκλοφόρησε η Ημερήσια Διάταξη και είναι ο 

πρώτος που βλέπει τα θέματα την επομένη πρωί – πρωί, μου ζήτησε να αποσύρω το θέμα.  
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κ. Αναστασιάδης: Πολύ καλά έκανε.  

κ. Πρόεδρος:   Ζήτησε επειδή η θέση του είναι λεπτή, για να μην θεωρηθεί ότι ο ίδιος 

έκανε κάποια παρέμβαση. Δηλώνω κατηγορηματικά, ουδεμία παρέμβαση έγινε από τον κ. 

Μωυσιάδη, απεναντίας μου ζήτησε το θέμα να το τραβήξω. Το θέμα δεν το τραβώ, υπάρχουν 

οι έξι υπογραφές και να πω ότι την ονοματοθεσία την ζήτησε η Νομαρχία, οπότε αυτή την 

διευκρίνιση ήθελα να σας την κάνω για τον κ. Μωυσιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Για ποιον λόγο κάνεις σ’ αυτόν τον άνθρωπο τιμή; Αυτός τα 

πούλησε, τα πήρε εργολαβία και τα πούλησε. Τι πρόσφερε στην κοινωνία;  

κ. Πρόεδρος:   Σας είπα ότι το αίτημα είναι των κατοίκων.  

κ. Αναστασιάδης: Να φέρετε έγγραφο που να λέει ότι οι κάτοικοι του Αγ. Νικήτα 

θέλουν αυτό το όνομα.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό λέει, έχει 26 υπογραφές. Να σας πω τα ονόματα …, είναι οι 

κάτοικοι.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ διαφωνώ.         

   

- Εγκρίνεται (για Μωυσή Μωυσιάδη μειοψηφία Δάγκου, Αναστασιάδη και 

Τσιμερίκας απών). 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Πληρωμή των 33 λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας, οι κάρτες (SIM) 

των οποίων χρησιμοποιούνται στο Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών 

Δήμου Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 150 € το μήνα.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην Ιερά Μητρόπολη Σερών 

και Νιγρίτης.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Παπαδόπουλου). 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Διαγραφή του με Α.Κ.Δ. 590 δημοτικού οικοπέδου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  26ο: Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 499 στην 

περιοχή ¨Ομόνοια¨ του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Η επιτροπή αποφάσισε μια τιμή. 
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- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, επικειμένων κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ  29ο: Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση έκτασης προς ίδρυσης μικτής 

κτηνοτροφικής μονάδας στην κ. Μαρία Καρακούτη στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

κ. Παπαβασιλείου:  Είχαμε αποφασίσει για την ίδρυση κτηνοτροφικού πάρκου στον 

Ελαιώνα. Το συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορεί να πάει εκεί; 

κ. Πρόεδρος:   Σ’ αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, για προηγούμενες περιπτώσεις που 

περάσαμε δεν ανήκαν στον Ελαιώνα. Εδώ υπάρχει κτηνοτροφικό πάρκο και μπορεί να 

εγκατασταθεί όποιος θέλει, όμως δεν στερείται του δικαιώματος να πάει να ακολουθήσει αυτή 

τη διαδικασία. Γι’ αυτό γίνεται η εισήγηση. Με την Διεύθυνση … και νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, να ρθούμε σε συνεννόηση για όλους όταν θέλουν μίσθωση να πηγαίνουν στο 

κτηνοτροφικό πάρκο. Εδώ όμως στο αίτημα αναφέρει και για μοσχάρια και για γίδια. Οπότε, 

εκεί πάνω είναι μόνο για μοσχάρια. Εμείς γνωματεύουμε ως Δ.Σ., την έκταση την παραχωρεί η 

Διεύθυνση της Πολιτικής Γης, επειδή όμως η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μικτή, γι’ αυτό 

και δεν μπορεί να πάει στο πάρκο. Όμως πριν μας προλάβουν εμείς θα ρθούμε με την 

Διεύθυνση Πολιτικής γης σε μια συνεννόηση τουλάχιστον για τα μοσχάρια να πηγαίνουν μόνο 

εκεί. Γνωματεύουμε θετικά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά.  

κ. Δάγκος: Πρόκειται για μια μονάδα η οποία λειτουργεί και η οποία για να 

νομιμοποιηθεί και να βγάλει άδειες λειτουργίες πρέπει να πάρει αυτή την εκμίσθωση … 

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς αυτό το πάρκο που έχει γίνει ανήκει σε δυο κοινότητες. 

Είναι του Ελαιώνα και της Οινούσας, είναι μικρό. Βρίσκεται στα όρια της Οινούσας, έγινε 

λάθος τοποθέτηση από την προηγούμενη Δ.Α.  

       

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχών υπηρεσιών, προϋπολογιστικών 

πινάκων, κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κ.λπ. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Οδοστρωσία 2009¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της 

μελέτης με γενικό τίτλο: ¨Διαμόρφωση – ανάπλαση των όψεων του 

Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.  

 

κ. Αναστασιάδης: Είναι Σερραίος ο μελετητής; Αν είναι Σερραίοι συμφωνώ. Όχι στο 

ΤΕΙ. Μόνο Σερραίους μελετητές.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  35ο: Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διαχείρισης 

και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών (2010 – 2011). 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση την αρίθμ. 68/2010 Α.Δ.Ε., που αφορά 

θεσμοθέτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο εμπορικό κέντρο και τους 

δρόμους με εμπορική κίνηση της πόλης.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

           Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

450/10 Δεν εγκρίνεται η συμμετοχή των αιρετών γυναικών του Δήμου στην 5η 

Πανελλήνια Συνδιάσκεψη αιρετών γυναικών που θα πραγματοποιηθεί στην 

Κρήτη στις 18-19 Ιουνίου 2010.  

 

451/10 Ομοίως στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκλεγμένων γυναικών στην Τ.Α. Α’ και 

Β’ Βαθμού (Η ΑΘΗΝΑ): Γυναίκες – όραμα και Δημιουργία για Ανθρώπινες 

Πόλεις, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 17-19 Ιουνίου 2010.  

 

Πρ. 6/1/10 Συζήτηση επί επερώτησης, με βάση το άρθρ. 47 του Κανονισμού Λειτουργία 

του Δ.Σ., του συνδυασμού του κ. Αγγελίδη σχετικά με τα προβλήματα που 

προέκυψαν από την αγορά του αυτοκινήτου του Δημάρχου και 3 επιβατικών 

αυτοκινήτων.   
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452/10 Τροποποίηση και κωδικοποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. ¨Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής¨.  

 

453/10 Έγκριση καταβολής οφειλής του Δήμου προς το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

σε 6 μηνιαίες δόσεις.  

 

454/10 Πρόσκληση του Δημάρχου της πόλης Fosses, για την διεξαγωγή πολιτιστικής 

εκδήλωσης με επίκεντρο τις ανταλλαγές μαθητών, καθηγητών, δημάρχων και 

φορέων των πόλεων Σέρρες – Fosses, στις 18 Ιουνίου 2010. 

 

455/10 Αποδοχή των όρων δανείου 356.720,00 € για την καταβολή αποζημιώσεων 

ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας Βασιλείου Κουντούρη ευρισκομένου 

στο Κεντρικό Πάρκο της πόλεως.  

 

456/10 Έγκριση καταβολής στη ¨ΣΙΡΙΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΤΕΛ Α.Τ.Ε.¨, ποσού 247.693,22 € 

και λοιπών διαταχθέντων ποσών δυνάμει της αρίθμ. 96/2010 απ. του Μ.Π.Σ. 

 

457/10 Δεν εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση με τίτλο: ¨2η Μεγάλη 

Πανσερραϊκή Γιορτή Σερραίων Συνάντηση: Παράδοση – Πολιτισμός – 

Τουριστική Ανάδειξη του Ν. Σερρών¨.  

 

458/10 Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ.: α) Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής και β) Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σερρών. 

 

459/10 Έγκριση πρόσληψης 1 Διευθυντή στην ΚΕΚΑΣ με σύμβαση Ορισμένου 

Χρόνου 6 μηνών με κριτήρια ΑΣΕΠ και μη λήψη αποφάσεων επί τροποποίησης 

οικον/κής μελέτης και ψήφισης κανονισμών προσωπικού, διαχείρισης υπηρ. της 

ΚΕΚΑΣ και δομών ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ – ΜΕΑ, Βοήθεια στο Σπίτι και Μονάδες 

Κοινωνικής Μέριμνας.  

 

460/10 Δεν εγκρίνεται η καταβολή επιδότησης αγοράς πρώτης κατοικίας με δόσεις 

στον υπάλληλο του Δήμου κ. Ασλανίδη Εδουάρδο.   

 

461/10 Συγκρότηση επιτροπής για υπόδειξη χώρου κ.λπ. προς εγκατάσταση προτομής 

του Ρήγα Φεραίου του Βελεστινλή στην πόλη μας.  

 

462/10 Διακοπή μίσθωσης του αρίθμ. 26Β καταστήματος Δημοτικού Μεγάρου.  

 

463/10 Τροποποίηση της αρίθμ. 21/2010 ΑΔΣ περί ορισμού υπαλλήλων της Δημοτικής 

Αστυνομίας που θα φέρουν τη στολή των δικυκλιστών.  

   

464/10 Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ¨Μ.Φ.Ι. – Κ.Π.Φ.Π.¨. 

 

465/10 Ομοίως Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σερρών.  

 

466/10 Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγησης βεβαιώσεων σε 

αγρότες παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.   

 

467/10 Έγκριση συμπληρωματικού πίνακα οφειλών.  
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468/10 Έγκριση μελέτης προμήθειας κηπευτικού χώματος.  

 

469/10 Ομοίως ¨Αρδευτικού δικτύου¨. 

 

470/10 Ομοίως ¨Ζωοτροφών για το κυνοκομείο του Δήμου¨.  

 

471/10 Ομοίως ¨Ειδών ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του 

Δήμου Σερρών έτους 2010¨. 

 

472/10 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής προμήθειας ενός πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων. 

 

473/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσιεύσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

474/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης συμβολαιογράφου για τέλη και δικαιώματα 

δήλωσης δέσμευσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για έκδοση οικοδομικής 

άδειας προς ανέγερση νηπιαγωγείου στην περιοχή Σιγής – Ν. Κηφισιά.  

 

475/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης στη δικαστική επιμελήτρια κ. Παναγιωτίδου Δ. 

Πετρούλα για επιδόσεις κατόπιν εντολής του δικηγόρου του Δήμου.   

 

476/10 Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων των εναγόντων Καλλιόπης συζ. 

Μενεγάκη κ.λπ. 

 

477/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου.  

 

478/10 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου κ. Καραγκιόζη Χρήστου.  

 

479/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης επισκευής ανελκυστήρα γραφείων Κοινωνικής 

Μέριμνας.  

 

480/10 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού στον κ. Ευάγγελο Πάππου.  

 

481/10 Έγκριση αγοράς βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

482/10 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή μηχανημάτων και 

αυτοκινήτων του Δήμου.  

 

483/10 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

 

484/10 Έγκριση Ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης για το έτος 2009. 

 

485/10 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της ΚΕΠΑΣ. 

 

486/10 Ομοίως ΚΕΚΑΣ. 

  

487/10 Ομοίως ΚΕΕΕΚ. 
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488/10 Ομοίως ΔΗΠΕΘΕ. 

 

489/10 Ονοματοθεσία οικισμού περιοχής Αγίου Νικήτα σε οικισμό Μωυσή Μωυσιάδη. 

 

490/10 Ομοίως τμήματος οδού Σερρών – Ελαιώνα σε οδό Βίκου.  

 

491/10 Ομοίως συμπλήρωσης της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης σε Αγίου 

Χρυσοστόμου επισκόπου Σμύρνης. 

 

492/10 Διαγραφή ποσού της κ. Στεφάνου Μαρίας από τους χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου που αφορά εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Σιγής – Ν. Κηφισιάς.  

 

493/10 Ομοίως της κ. Μπεκιαρούδη Κυπαρισσίας που αφορά Δημοτικό Φόρο 2%. 

 

494/10 Ομοίως του κ,. Τσιμπίρη Αλκιβιάδη που αφορά Δημοτικό Φόρο 2%. 

 

495/10 Ομοίως του κ. Σωτηρίου Κων/νου που αφορά Δημοτικό Φόρο 2%.  

 

496/10 Ομοίως της κ. Κουβοπούλου Καλλιρόης που αφορά πρόστιμο ΚΟΚ.  

 

497/10 Ομοίως του κ. Κοκκώνη Χρήστου που αφορά πρόστιμο ΚΟΚ. 

 

498/10 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Βλάσκου 

Βασιλική.  

 

499/10 Ομοίως στον κ. Βασιλακίδη Ιωάννη. 

 

500/10 Ομοίως στην κ. Ερημίδου Δέσποινα. 

 

501/10 Ομοίως στον κ. Δεϊμερτζή Ευστράτιο. 

 

502/10 Ομοίως στον κ. Πίμπα Ιωάννη. 

 

503/10 Ομοίως στον κ. Καϊδατζή Νικόλαο. 

 

504/10 Ομοίως στην κ. Γημίδου Άννα. 

 

505/10 Ομοίως στην κ. Ασημακοπούλου Χλόη. 

 

506/10 Ομοίως στην κ. Αγιοκατσίκα Σοφία.  

 

507/10 Έγκριση πληρωμής των 33 λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας οι κάρτες (SIM) 

των οποίων χρησιμοποιούνται στο Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών Δήμου 

Σερρών.  

 

508/10 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Ιερά Μητρόπολη 

Σερρών και Νιγρίτης.  

 

509/10 Διαγραφή του με Α.Κ.Δ. 590 δημοτικού οικοπέδου.  
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510/10 Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 499 στην περιοχή 

¨Ομόνοια¨ του Δήμου Σερρών.  

 

511/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό στις κ.κ. 

Κουκουλίδου Βασιλική και Μελπομένη. 

 

512/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στον κ. Αβδελά Κων/νο. 

 

513/10 Έγκριση καταβολής επικειμένων στον κ. Τσιρονάρη Δημήτριο. 

 

514/10 Ομοίως στους κ.κ.: Βογιατζόγλου Νικόλαο, Χατζηγαβριήλ Δέσποινα κ.λπ. 

 

515/10 Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση έκτασης προς ίδρυσης μικτής 

κτηνοτροφικής μονάδας στην κ. Μαρία Καρακούτη στο Δ.Δ. Ελαιώνα. 

 

516/10 Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών¨.  

 

517/10 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εργασίες συντήρησης των εξωτερικών όψεων του 

κτιρίου της ΔΕΠΚΑ¨.  

 

518/10 Ομοίως ¨Χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα¨.  

 

519/10 Ομοίως ¨Καθαίρεση επικίνδυνων περιφράξεων¨.  

 

520/10 Ομοίως μίσθωσης κρουστικού μηχανήματος για την καθαίρεση σκυροδέματος. 

 

521/10 Ομοίως του έργου: ¨Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών¨.  

 

522/10 Έγκριση μελέτης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: Καθαρισμός επαρχιακής οδού 

Σερρών – Χρυσοπηγής¨ για το έτος 2010. 

 

523/10 Ομοίως ¨Εκκαθάριση από αγριόχορτα επαρχιακής οδού Σερρών – Ελαιώνα¨, 

για το έτος 2010. 

 

524/10 Ομοίως ¨Εκρίζωση επικίνδυνων δένδρων στο στρατόπεδο Παπαλουκά¨, για το 

έτος 2010. 

 

525/10 Ομοίως ¨Καθαρισμός οδών, μονοπατιών και σκαλοπατιών στο Λόφο 

Ακρόπολης Σερρών¨, για το έτος 2010. 

 

526/10 Ομοίως ¨Εργασίες τοποθέτησης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα στον κόμβο 

Ουμβέρτου Αργυρού – Παλαιολόγου και στον κοινόχρηστο χώρο του Ο.Π. 113 

του Δήμου Σερρών. 

 

527/10 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα των εργασιών ¨Αντικατάσταση 

σωληνώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στα W.C.του Αμαξοστασίου του 

Δήμου. 
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528/10 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 της μελέτης με τίτλο: ¨Υδραυλική μελέτη 

εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

 

529/10 Ομοίως ¨Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς¨.  

 

530/10 Ομοίως ¨Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨ και παράταση 

προθεσμίας περαίωσης του έργου.  

 

531/10 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ¨Οδοστρωσία 2009¨.  

 

532/10 Έγκριση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με 

γενικό τίτλο ¨Διαμόρφωση – ανάπλαση των όψεων του δημαρχείου της πόλης 

των Σερρών¨.  

 

533/10 Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 

της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010 – 

2011). 

 

534/10 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διάνοιξη – διαπλάτυνση δρόμων στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  

 

535/10 Ομοίως ¨Διάνοιξη οδού για την πρόσβαση στο Κτηνοτροφικό Πάρκο του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

536/10 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ κατά 11 στύλους στο 4ο χιλ. Σερρών – 

Θεσσαλονίκης.  

 

537/10 Έγκριση τοποθέτησης 1 φ.σ. στην οδό Δ. Χόνδρου.  

 

538/10 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρ. 68/10 ΑΔΕ, που αφορά θεσμοθέτηση θέσεων 

φορτοεκφόρτωσης στο εμπορικό κέντρο και τους δρόμους με εμπορική κίνηση 

της πόλης.  

 

539/10 Έγκριση καταβολής κοινοχρήστων δαπανών και ζημιών κληροδοτήματος 

Κανάκη. 

 

540/10 Έγκριση δαπανών εορταστικών εκδηλώσεων για την 97η Επέτειο 

Απελευθέρωσης της πόλης των Σερρών. 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 


