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Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 
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Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 
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Παπαδόπουλος Χρήστος 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών 

                                                                              Τσιμερίκας Γεώργιος 
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4. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Καταβολή υποχρεώσεων προς το Τ.Π. & Δ. ύψους 10.059,20 € σε 

εκτέλεση του αρίθμ. 7342/22-7-2010 δανειστικού συμβολαίου.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Εκτίμηση από το Δημοτικό Συμβούλιο των καταβαλλομένων 

μισθωμάτων.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Διερεύνηση 

εναλλακτικών σεναρίων απόδοσης πολεοδομημένης της στην 

ΥΑΜΣ κατ’ εφαρμογή του Ν. 2745/99. (Περίπτωση του 

στρατοπέδου Εμμ. Παπά).  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Άμεση καταβολή αποζημιώσεως:  

α) δυνάμει της αρίθμ. 345/2010 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Μερτζιάνη Πέτρου, 

Παπαευαγγέλου Δημητρίου κ.λπ.), 

β) δυνάμει της αρίθμ. 175/2009 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Παύλου Παυλίδη κ.λπ.) και  

γ) δυνάμει της αρίθμ. 353/2010 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Ακριβόπουλου Χρήστου κ.λπ.). 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2009 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής¨.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Επιστροφή ποσού λόγω αποκατάστασης τομής ασφάλτου.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   

    

ΘΕΜΑ  11ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας πενήντα (50) ποδηλάτων πόλης.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  
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ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο Ο.Τ. 835 στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Σερρών για την κατασκευή του 12/θέσιου 

Δημοτικού Σχολείου.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας 

Τρούπη Σταύρου.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση 

πράξη εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση συμμετοχής στο έργο ACTIVE TRAVEL NETWORK 

που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT 

και αποδοχή χρηματοδότησης. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2010 για επισκευή 

και συντήρηση σχολείων.   

    

ΘΕΜΑ  19ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Π. 678 και 678α 

περιοχή Αγίων Αναργύρων (ΠΕ 5).   

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Διαμόρφωση – 

ανάπλαση των όψεων του Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

έργων και προμηθειών.  

 

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Έχουμε τρία 

θέματα προ ημερησίας διάταξης και μία επερώτηση. Θα περάσουμε πρώτα στα τρία 

θέματα.  

Το 1ο είναι ¨Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την 

κατασκευή του έργου ¨Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση 

εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών¨. Ο 

ανάδοχος έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο να κάνει κοινοπραξία. Αυτό κάνει, 

κατέθεσε τον φάκελο, είναι πλήρης ο φάκελος, αναφέρεται και στην εισήγηση της 

υπηρεσίας, σύμφωνα με τον νόμο 3669/08.  

Το 2ο θέμα είναι ¨Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Διοικητική Μεταρρύθμιση για την χρηματοδότηση της πράξης «Λειτουργική ενοποίηση 

υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων και … του Δήμου Σερρών»  για την 

εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ¨.  
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Ενώ μας είχε πει από το Πρόγραμμα ¨ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ¨ ότι θα 

γίνει στο σύνολο για όλους τους Καλλικρατικούς δήμους ένας πρόγραμμα, σήμερα 

πρωτοκολλημένο 30/8, από την Κοινωνία της Πληροφορίας μας έρχεται επιστολή η 

οποία μας λέει ότι ¨οι δήμοι που διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, θα υλοποιήσουν οι 

ίδιοι το έργο ως δικαιούχοι¨ και εμείς υποβάλλουμε πρόταση στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση, αυτό είναι το ένα κομμάτι και μας έστειλαν και 

το … δελτίο και το τεύχος διακήρυξης. Με την απόφαση μας, και ο προϋπολογισμός 

είναι 114.000 και να γίνει βέβαια ανοιχτός διαγωνισμός. Το βάζουμε σήμερα για να 

προλάβουμε τις ημερομηνίες.  

κ. Δήμαρχος:  Ενώ είχε αποφασιστεί από πλευράς κυβέρνησης η ενοποίηση των 

πληροφοριακών συστημάτων να γίνει κεντρικά, μετά τις αντιδράσεις των δημάρχων 

μέσω της ΚΕΔΚΕ όσοι δήμοι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια, και τους αναλογεί το 

ποσό που τους αναλογεί, να κάνουν την διαδικασία ανάθεσης αναδόχου για την 

ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων οι ίδιοι. Έρχεται κατεπειγόντως το θέμα για 

να προλάβουμε ώστε μέσα στον Σεπτέμβρη να έχουμε ανάδοχο για να ασχοληθεί με το 

όλο θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Το 3ο θέμα, είναι μίσθωση ακινήτου με δημοπρασία, είναι ένα 

αίτημα από τον όμιλο του ΟΡΦΕΑ για τη λύση, και αυτό πρέπει να προηγηθεί, εμείς 

θέλουμε απόφαση Δ.Σ. αλλά είναι απαραίτητο να γίνει η λύση της σύμβασης με το 

ΔΗΠΕΘΕ και στη συνέχεια με δημοπρασία η ενοικίαση του κτιρίου του ΟΡΦΕΑ 

προκειμένου να οριστεί ο Δήμος φορέας υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Μακεδονίας–Θράκης 2007-2013 με βάση την … 59/10 πρόσκληση 040 της 

… διαχειριστικής αυτής περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας η οποία έχει … 

προτεραιότητα την ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών. Το μηνιαίο μίσθωμα είναι 100 € 

το μήνα, θα είναι για 12 χρόνια, πρέπει όμως να προηγηθεί και να υπάρξει … γιατί θα 

έχει πρόβλημα με την έδρα των ΔΗΠΕΘΕ. Εμείς παίρνουμε την απόφαση και την 

περνάμε με μίσθωμα 100 € το μήνα προκειμένου να κάνουμε πρόταση, αλλά θα 

περιμένουμε και τη λύση της σύμβασης με το ΔΗΠΕΘΕ. 

κ. Δήμαρχος: Απλά πρέπει να υπάρχει αυτή η σχέση μεταξύ Δήμου με τον 

ΟΡΦΕΑ προκειμένου να συντάξουμε … δελτίο και να υποβάλλουμε ολοκληρωμένο 

φάκελο προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση στο έργο, να ενταχθούμε και να 

χρηματοδοτηθούμε για την ανακατασκευή του ΟΡΦΕΑ.  

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε μια επερώτηση σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς της 

πρώην ΔΕΠΣ ή ΚΕΠΣ. Η οποία έχει 8 ερωτήματα, λέει, ¨1ον, Τι σκοπεύει να κάνει η 

Δ.Α. με την λειτουργία των παιδικών σταθμών της πρώην ΔΕΠΣ; 2ον, Γιατί δεν 

μεταφέρθηκαν οι παιδικοί σταθμοί στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής όπως δεσμεύτηκε ο 

Δήμαρχος; 3ον, Για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε το 2009 να 

συνεχιστούν και να λειτουργούν από το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής οι παιδικοί 

σταθμοί οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση 1085/09 της ΚΕΠΣ που εγκρίθηκε από το 

Δ.Σ, θα συνέχιζε μόνο με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών Κρίνου και τον 

Βρεφονηπιακό σταθμό στο Πάρκο Ομόνοιας; 4ον, Γιατί βιάζεται η Δ.Α. και με ιδιωτικά 

αυτοκίνητα αδειάζουν τους παιδικούς σταθμούς, με ποια απόφαση, με ποιο έγγραφο, 

ποιοι είναι οι αρμόδιοι υπάλληλοι, που βρίσκονται τα έπιπλα, έγινε καταγραφή;  
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5ον, Γιατί έκλεισε ο παιδικός σταθμός Μαργαρίτα με την αιτιολογία ότι δεν 

μπορούσε να μεταταχθεί η άδεια λειτουργίας του Δήμου ενώ σήμερα λειτουργεί 

κανονικά με άδεια από ιδιώτη, … παιδικού σταθμού από την ΔΕΠΣ ή όχι; 6ον, Γιατί 

έκλεισε ο ιδιόκτητος παιδικός σταθμός στον Άγιο Αθανάσιο και μεταφέρθηκε η 

λειτουργία του σε ενοικιαζόμενο χώρο λίγα μέτρα μακρύτερα με τεράστια έξοδα; 7ον, Τι 

σκοπεύετε να κάνετε με τους 6 εργαζόμενους οι οποίοι είχαν … μετατροπής συμβάσεων 

τους σε αορίστου χρόνου; Και 8ον, για ποιο λόγο δεν καταθέσατε πρόταση … του 

προγράμματος Εργατικής Εστίας για τις εργαζόμενες μητέρες;¨ 

Υπάρχουν 8 συγκεκριμένα ερωτήματα, θα δώσετε 8 συγκεκριμένες απαντήσεις.  

κα Ευαγγελίδου:  Να διευκρινίσω ότι τα ερωτήματα 3, 5 και 8 θα τα απαντήσει ο 

κ. Ζαπάρας και εγώ θα απαντήσω σε όλα τα υπόλοιπα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω 

δηλαδή.  

Αρχίζοντας από το 4ο ερώτημα, θέλω να καταλάβω και εκπλήσσομαι πως 

συνδέονται ιδιωτικά αυτοκίνητα βραδινές ώρες και Δ.Α.; Δηλαδή αν δούμε ένα ιδιωτικό 

αυτοκίνητο βραδινή ώρα να αδειάζει έναν χώρο, θα υποθέσουμε ότι η Δ.Α. το έχει 

στείλει εκεί; Και αντί να ειδοποιήσουμε την Αστυνομία θα το φέρουμε στο Δ.Σ.; 

Υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι η Δ.Α. βρέθηκε εκεί με ιδιωτικό αυτοκίνητο και άδειασε 

παιδικούς σταθμούς βραδινή ώρα που σημαίνει ότι είναι μια ύποπτη κίνηση; Και αν δεν 

υπάρχουν στοιχεία γιατί με τόση ευκολία ρίχνετε λάθη σε συναδέλφους που … στην 

κοινωνία; Γιατί νομίζω ότι με την ίδια πρόθεση βρισκόμαστε όλοι εδώ μέσα. Αναφορικά 

με ποια απόφαση, ποιο έγγραφο, ποιοι αρμόδιοι υπάλληλοι, που βρίσκονται τα έπιπλα 

και αν έγινε η καταγραφή τους, θα ήθελα πάρα πολύ να σας απαντήσω αλλά δεν θα το 

κάνω, θα σας παραπέμψω στον κ. Κρίτωνα Τζαβέλλα, το ΦΕΚ και η απόφαση μας της 

26/4/2010 είναι εξαιρετικά δυνατά έγγραφα στα χέρια του, τον καθιστούν αρμόδιο για 

οποιαδήποτε κίνηση αφορά την Δ.Ε. και αν αρμοδίως ή αναρμοδίως έκανε κάποια 

κίνηση νομίμως ή παρανόμως, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Τζαβέλλα για να 

πάρετε τις κατάλληλες απαντήσεις.  

Συνεχίζω με το 2ο ερώτημα, γιατί δεν μεταφέρθηκαν οι ΚΕΠΣ στην ΚΕΠΑΣ. 

Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι έχουμε δυο εντελώς διαφορετικά Ν.Π., ένα Ι.Δ. 

και ένα Δ.Δ., τα οποία δεν συγχωνεύονται, είναι αδύνατον. Σταδιακά όμως οι 

αρμοδιότητες του ενός, ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε και το Δ.Σ. συμφώνησε, να περάσουν το 

ένα στο άλλο. Αλλά αυτό οφείλει μέσα στις δημόσιες διαδικασίες να γίνει σταδιακά, 

αρχικά προς το προσωπικό. Τα άτομα αορίστου χρόνου οι υπάλληλοι, πραγματικά όπως 

δεσμευτήκαμε περάσαν στο Ν.Π. οι υπάλληλοι, έγινε μετατροπή του οργανισμού του 

Ν.Π. και υποδέχθηκε τα πρόσωπα αυτά σε προσωποπαγείς θέσεις. Κατά 2ον, τα κτίρια, 

με την απόφαση του Δ.Σ. όπου τροποποιεί και κωδικοποιεί τη συστατική πράξη του Ν.Π. 

στις 31/5/2010, την 452, με αυτή την απόφαση λοιπόν αναφέρεται ότι το κτίριο του 

Αθλητικού Πάρκου της Ομόνοιας, Αγ. Αντωνίου και του Κρίνου, αυτοί οι σταθμοί 

περνάνε στο Ν.Π. Αυτή η απόφαση είναι μπλοκαρισμένη στην Περιφέρεια. Δεν έχει 

πάρει έγκριση ακόμα από την Περιφέρεια, ξέρω ότι ήρθε από την Περιφέρεια έγγραφο 

που ζητάει από τον δήμο να αποδείξει πως βρίσκονται στην κατοχή του αυτοί οι παιδικοί  
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σταθμοί, αν όντως βρίσκονται αυτά τα κτίρια στην κατοχή του, ο Δήμος έστειλε ένα 

έγγραφο που λέει ότι τα έχει και ξέρω ότι αυτό το πέρα δώθε το γραφειοκρατικό θα πάει 

πάρα πολύ καιρό, έκανα μια πρόταση κάποια στιγμή και στον πρόεδρο να 

σταματήσουμε, για να συμβεί αυτό χρειάζομαι και την έγκριση του …, και έκανα 

μάλιστα και αίτημα στους παιδικούς σταθμούς να παραχωρηθούν απλούστατα κατά 

χρήση με απόφαση απλή του Δ.Σ., τα κτίρια στο Ν.Π., να προχωρήσει προς αξιοποίηση. 

Σταδιακά λοιπόν, αναγκαστικά και εφόσον βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο, οι 

αρμοδιότητες από την ΚΕΠΣ θα περάσουν στο Ν.Π. και σταδιακά τι σημαίνει; Το Ν.Π. 

για να δεχθεί τους σταθμούς, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να αλλάξει τον 

οργανισμό του, αλλαγή οργανισμού σε προεκλογική περίοδο δεν γίνεται, άρα για το έτος 

2010 για να είμαστε πρακτικοί και τίμιοι στον κόσμο, πρέπει να πούμε ότι είμαστε 

αναγκασμένοι να λειτουργήσουμε 6 παιδικούς σταθμούς νομίμως πάντα, δεν μπορούμε 

να λειτουργήσουμε αν δεν έχουμε έγκριση, αλλά βέβαια από το καινούργιο έτος, με την 

καινούργια Δ.Α. θα έχει δικαίωμα να αλλάξει τον οργανισμό, να τροποποιήσει τον 

κανονισμό του κέντρου και να προσθέτει επιπλέον παιδικούς σταθμούς και ανάλογα 

φυσικά με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει. Δεδομένου ότι τα οικονομικά του 

κράτους αυτή τη στιγμή δεν είναι και τα καλύτερα και οι παιδικοί σταθμοί δυστυχώς 

κλείνουν σε όλη την Ελλάδα και δυστυχώς το πρώτο που θίγεται είναι η κοινωνική 

πολιτική και ο πολιτισμός, αλλά αυτό δεν μας απασχολεί εδώ.  

Το επόμενο θέμα που θα απαντήσω είναι το 6ο. Για τον ιδιόκτητο σταθμό στον 

Αγ. Αθανάσιο και γιατί μεταφέρθηκε η λειτουργία του σε ενοικιαζόμενο χώρο λίγα 

μέτρα μακρύτερα με τεράστια έξοδα. Αυτό το ακούει ο κόσμος και καταλαβαίνει ότι η 

επιχείρηση έκλεισε τον σταθμό και μετά πήραμε απόφαση να ανοίξουμε τον 5ο στο 

Κέντρο Προσχολικής Αγωγής. Παραπλανητική και εντελώς ψευδής η διατύπωση. Γιατί 

όταν εμείς το 2007 πήραμε απόφαση επαναλειτουργίας του 5ου παιδικού σταθμού που 

λειτουργούσε το Ν.Π. για χρόνια και που η προηγούμενη Δ.Α. με δική της απόφαση 

έκλεισε, ανέστειλε τη λειτουργία του, δεν σκεφτόμασταν τι έκαναν οι επιχειρήσεις. Και 

όταν οι επιχειρήσεις αποφάσιζαν, δεν λάμβαναν υπόψη τους τις αποφάσεις του Ν.Π., 

πότε έγινε αυτό; Εμείς ανοίξαμε έναν παιδικό σταθμό στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

και δεν τον ανοίξαμε, τον επαναλειτουργήσαμε. Λειτουργούσε, διακόπηκε η λειτουργία 

του και τον επαναλειτουργήσαμε. Για έναν χρόνο τουλάχιστον οι δύο σταθμοί 

λειτουργούσαν παράλληλα. Πιθανότατα η επιχείρηση έκρινε, επειδή σαν επιχείρηση οι 

κινήσεις που μπορούσε να κάνει ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένες, πιθανότατα έκρινε 

ζημιογόνο τον συγκεκριμένο παιδικό σταθμό και αποφάσισε να αναστείλει την 

λειτουργία του. Αυτό δεν σημαίνει πως τώρα που η επιχείρηση πλέον δεν υπάρχει, δεν 

έχει το δικαίωμα όταν θα λήξει το μισθίο στον ενοικιαζόμενο, να μεταφέρει το ΚΠΑ τον 

5ο παιδικό σταθμό στον ιδιόκτητο του Αγ. Αθανασίου. Αλλά όχι ότι είχε το ΚΠΑ στο 

μυαλό του ότι σε έναν χρόνο ή ενάμιση ότι θα κλείναν οι επιχειρήσεις και τον ανοίξαμε. 

Όσο κυνηγήθηκε αυτός ο παιδικός σταθμός, δεν νομίζω ότι έχει κυνηγηθεί άνοιγμα 

παιδικού σταθμού. Μας κατηγορήσατε γι’ αυτούς που κλείσαμε και μας κατηγορήσατε 

και γι’ αυτούς που ανοίξαμε.  
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Και θα τελειώσω συνδέοντας τα ερωτήματα 1 και 7. Και εδώ πραγματικά αυτά τα 

ερωτήματα με αφήνουν άναυδη εμένα προσωπικά και σας ζητώ συγγνώμη. Τι σκοπεύει 

να κάνει η Δ.Α. με τη λειτουργία των παιδικών σταθμών της πρώην ΔΕΠΣ; Και τι 

σκοπεύουμε να κάνουμε με τους 6 εργαζόμενους στην ΚΕΠΣ; Οι οποίοι χάνουν την 

δουλειά τους παρά την απόφαση μετατροπής σε αορίστου χρόνου; Καταρχήν η απόφαση 

μετατροπής των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου έγινε με μια καταρχήν απόφαση 

που πάρθηκε από το Δ/κό συμβούλιο της ΚΕΠΣ, και δεν έχει καμία ισχύ εφόσον η 

απόφαση του Δ.Σ. είναι ισχυρότερη και πέρασε τους σταθμούς σε λύση και εκκαθάριση. 

Καλά, περάσαμε στις 26/4 και παρακαλώ κ. Μπαλάνο για να επιβεβαιώσετε την αλήθεια 

αυτών που λέω και επειδή ξέρω ότι σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων, αν πω κάτι 

ψευδές δεν θα έχετε λόγο να συμφωνήσετε μαζί μου, βοηθήστε με λοιπόν στην ερώτηση 

τι σκοπεύει να κάνει η Δ.Α. και τι σκοπεύουμε να κάνουμε με τους 6 εργαζομένους, δεν 

έχει απαντηθεί από 26/4 με τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης; Εφόσον πάρθηκε 

αυτή η απόφαση της λύσης και εκκαθάρισης, αυτόματα δεν αποφασίσαμε 1ον στην 

διακοπή της λειτουργίας των παιδικών σταθμών, στο πέρασμα τους σε εκκαθάριση και 

1ον στην απόλυση του κ. Πάσχου ο οποίος ήταν αορίστου, αμέσως μετά την 8/6 που 

δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τη νόμιμη αποζημίωση, και κατόπιν τη σταδιακή απόλυση 

όλων των εργαζομένων κατά όταν λήγουν οι συμβάσεις που είχαν με την επιχείρηση και 

τον ΟΑΕΔ. Κάνω λάθος ή αυτή την απόφαση πήραμε; Την πήραμε ή δεν την πήραμε 

αυτή την απόφαση; Την πήραμε λοιπόν την απόφαση του τι θα κάνουμε με τους 

παιδικούς και με τους εργαζόμενους. Το ερώτημα λοιπόν που θα έπρεπε να τεθεί στο 

Δ.Σ., αν μου επιτρέπετε, που δεν το θέτετε βέβαια, εάν ήταν ψευδής η εισήγηση για να 

πάρουμε αυτή την απόφαση εάν υπάρχουν ευθύνες και αν εμείς θα ανακαλέσουμε αυτή 

την απόφαση. Το ερώτημα που θα έπρεπε να έρθει δεν είναι τι θα γίνει, αφού την πήραμε 

αυτή την απόφαση, τελείωσε αυτό, είναι παραπλανηθήκαμε και επισήμως το δηλώνουμε; 

κ. Αναστασιάδης:   Βεβαίως παραπλανηθήκαμε, μας κοροϊδέψατε εδώ μέσα.  

κα Ευαγγελίδου:   Το να ανακαλέσουμε δεν είναι αστείο πράγμα. Το να … ένα 

Δ.Σ. ενός τόπου και να ανακαλεί ένα ΦΕΚ που έχει βγει από τον Ιούνιο δεν είναι αστείο 

πράγμα. Από κάτω πρέπει να υπάρχει μια πολύ ισχυρή απάντηση. Η επερώτηση λοιπόν 

είναι, ανακαλείτε αυτό το ΦΕΚ; Και αυτή είναι η μόνη ερώτηση που ουσιαστικά την 

έθεσαν οι εργαζόμενοι στο προηγούμενο Δ.Σ., για την οποία εμείς είπαμε ότι θα 

ρωτήσουμε τον κ. Τζαβέλλα, ο κ. Τζαβέλλας φυσικά απάντησε, απάντησε ο Νομικός 

σύμβουλος του Δήμου, αυτή είναι η διαδικασία, τελείωσε, απελύθησαν οι άνθρωποι με 

την απόφαση αυτή.  

κα Ιλανίδου: Το λέτε κιόλας, ψεύδεστε.  

κα Ευαγγελίδου: Αυτό που πρέπει εμείς να συζητήσουμε εδώ, αν θέλουμε να 

είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι στους ανθρώπους, είναι το ερώτημα που σας έθεσα 

προηγουμένως και αν δεν απαντήσουμε σ’ αυτό το ερώτημα όλα τα άλλα ερωτήματα δεν 

έχουν κανένα νόημα.  

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ πάρα πολύ θέλω να κάνετε ησυχία, να σεβαστείτε 

τον χώρο και τους συναδέλφους που τοποθετούνται. 

Εργαζόμενη: Όπως μας σεβαστήκατε κι εσείς, που ταλαιπωρούμαστε έναν χρόνο 

τώρα και δεν έχουμε πάρει την παραμικρή απάντηση.  
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κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. 

κ. Ζαπάρας: Να συνεχίσω το 3ο θέμα το οποίο όπως είδατε έχει σχεδόν 

απαντηθεί από την κ. Ευαγγελίδου σχετικά για ποιους λόγους δεν μεταφέρθηκαν οι 

παιδικοί. Ταυτόχρονα όμως θα ήθελα να πω και το εξής, όταν πάρθηκε απόφαση να 

παραμείνουν οι δύο παιδικοί σταθμοί και θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, ήταν στο 

πρώτο στάδιο που λέγαμε να … την Κοινωφελή Επιχείρηση και αυτό αφορούσε τους 

συγκεκριμένους εργαζόμενους, έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει αυτό το σχήμα το 

ΚΠΑ, ήταν κάτι που θα μπορέσουν και οι ίδιοι να το μαρτυρήσουν εδώ. Πήραμε αυτή 

την απόφαση, την οριστικοποίηση των συμβάσεων τους χωρίς καν οι ίδιοι να μας το 

ζητήσουν στο Δ/κό συμβούλιο, θα ήθελα κάποια στιγμή μια τοποθέτηση από τα παιδιά 

εδώ, ούτε καν το ζήτησαν, γιατί έπρεπε να διατηρήσουμε τη λειτουργία των παιδικών 

σταθμών, έστω και με τους δύο σταθμούς. Βεβαίως, μεταφορά των υπολοίπων δεν 

μπορούσε να γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή, γιατί μια σωρεία γεγονότων που 

προϋπήρχαν τότε … την προηγούμενη χρονιά όπου δεν μπορούσαμε να ανανεώσουμε 

συμβάσεις προγραμμάτων, χάσαμε τα stage που είχαμε, όπως και με την μεταφορά του 

προσωπικού που ήδη ήταν σε εξέλιξη, ήταν αδύνατο να μπορέσουμε να κάνουμε τη 

μεταφορά των σταθμών και μάλιστα με την οικονομική συγκυρία που υπήρχε και την 

οικονομική αδυναμία του Δήμου να συνδράμει στις επιχειρήσεις των παιδικών σταθμών. 

Αυτό μας ανάγκασε ως Δ/κό συμβούλιο να κρατήσουμε τους σταθμούς εκεί για να 

μπορέσουμε να έχουμε έστω κάποια έσοδα, τουλάχιστον για να βγάλουμε τη χρονιά.  

Στο 5ο ερώτημα, γιατί έκλεισε ο παιδικός σταθμός ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, είναι 20η φορά 

που θα απαντήσω. Και βεβαίως θα μπορούσε να μεταταχθεί ο σταθμός αυτός, βεβαίως 

και δεν υπήρχε νόμιμη άδεια λειτουργίας και μετά δεν … γιατί δεν υπήρχαν παραβάσεις. 

Πάνω σ’ αυτό το θέμα είχα ενημερώσει και την αντιπολίτευση πολλές φορές γιατί έπρεπε 

να γίνει. Δυστυχώς υπάρχει και έγγραφο που είχαμε καταθέσει και εδώ στο Δ.Σ. από 

τους ιδιοκτήτες του κτιρίου που αρνούνταν να προβούν σε οποιαδήποτε μετατροπή του 

κτιρίου. Κατά συνέπεια και μετά τις οχλήσεις που είχαμε και από το τμήμα Πρόνοιας της 

νομαρχίας, που πραγματικά μας απειλούσε με κλείσιμο του σταθμού άμεσα, προβήκαμε 

σ’ αυτή την ενέργεια. Τους παρακαλέσαμε μάλιστα να μας αφήσουν να λειτουργήσουμε 

τον σταθμό της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ μέχρι το καλοκαίρι, έως ότου δούμε τι μπορούμε να 

κάνουμε. Θα θυμίσω ότι ανοίξαμε για να βοηθήσουμε και τον σταθμό του νοσοκομείου, 

εκεί η άδεια βγήκε μέσα σε έναν μήνα και αν … και ρωτήσετε για ποιο λόγο δεν βγήκε η 

άδεια, θα θυμίσω ότι η ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ είχε δημιουργηθεί επί της δικής σας θητεία και επί 

7 μήνες το λιγότερο δεν μπόρεσε να βγάλει άδεια. Δηλαδή δεν μπορέσατε εσείς, θα 

βγάζαμε εμείς; Το πώς άνοιξε, ρωτήστε τον ίδιο τον … Όσο για τα πράγματα που λέτε 

ότι αφήσαμε, αυτό είναι τουλάχιστον αστείο, δεν μπορεί να βγαίνει κανένας και να 

μιλάει έτσι κατ’ αυτόν τον τρόπο.  

Αναφέρεστε επίσης στο τέλος, για ποιο λόγο δεν καταθέσαμε πρόταση για μια 

ακόμη χρονιά για ένταξη στα προγράμματα της Εργατικής Εστίας. Να σας θυμίσω ότι 

την πρώτη χρονιά που καταθέσαμε αίτηση είχαμε μόνο 3 αιτήσεις, από όλο τον κόσμο τα 

200 και άτομα που ζητούσαν μόνο 3 αιτήσεις πηγαίναν και κάναν και τις οποίες στο 

τέλος τις …, δεν μπορέσαμε να λειτουργήσουμε τους σταθμούς κατ’ αυτόν τον τρόπο. 
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Την επόμενη χρονιά υπήρξαν κάποια προβλήματα, δεν υπήρξε προγενέστερα το 

πρόγραμμα της Εργατικής Εστίας, όταν εμείς κάναμε εγγραφές από τον Μάιο. Τι έπρεπε 

να κάνουμε δηλαδή; Να δώσουμε τα λεφτά πίσω που είχαμε πάρει από τον κόσμο και 

μάλιστα όταν στους παιδικούς σταθμούς υπήρχε πάντα το γεγονός ότι όλα τα παιδιά τα 

οποία προϋπήρχαν σε μια χρονιά θα πρέπει τα ίδια να είναι άμεσα αυτά τα οποία θα 

εγγραφούν; Αυτό είναι απλό. Τώρα αν θέλετε κάποια άλλη διευκρίνιση για οποιοδήποτε 

άλλο θέμα. 

κ. Αναστασιάδης: Μια κουβέντα θα πω μόνο, όχι παραπάνω. Διανοείστε κ. 

Ζαπάρα ότι ο πλούτος της Ελλάδας είναι τα μικρά παιδάκια και αν δεν υπάρχουν αυτά 

τότε δεν υπάρχει κανείς, δεν υπάρχει Ελλάδα; Διανοηθήκατε ποτέ εσείς να κλείσετε 

παιδικούς σταθμούς; Υπάρχει πιο αισχρή πράξη από αυτήν; Δεν υπάρχει πιο αισχρή 

πράξη. Το κεφάλι μας να κόβαμε, οι παιδικοί σταθμοί έπρεπε να υπάρχουν. Να παίρνατε 

ένα δάνειο. Δεν υπάρχει πιο αισχρή πράξη. Ντρέπομαι που κάθομαι εδώ και θα φύγω 

από εδώ. Απαξιώνετε να παρέχετε στα μικρά παιδιά.  

κ. Ζαπάρας:   Να σας δώσω μια απάντηση, … περισσότερο από εμένα δεν 

πόνεσε κανείς εδώ μέσα. Και ότι λεφτά είχα τα έδινα στους υπαλλήλους. Γιατί να με 

κυνηγάει εμένα το ΙΚΑ, σας παρακαλώ πολύ.  

Αποχωρεί ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνιος.          

κ. Κάλλιος: Καταρχάς για τον 5ο παιδικό σταθμό πολύ καλά έκανε η κ. 

Ευαγγελίδου και σας απάντησε, αυτό απαιτεί η περιοχή και στον πρότυπο κανονισμό 

λειτουργίας του Ν.Π. ΚΠΑ η πρώτη παράγραφος … και αντιμετώπισης της Κοινωνικής 

Μέριμνας αφορά τους … ανθρώπους. Πολύ καλά έκανε και τον άνοιξε.  

Κ.κ. Συνάδελφοι, ούτε ως πρόεδρος Δ.Σ., ούτε ως Αντιδήμαρχος οικονομικών … 

πολλά θέματα … τόσο πολύ, όσο το μικρό βραχύ χρονικό διάστημα που ανέλαβα 

πρόεδρος της Κοινωνικής Μέριμνας. Αυτό το λέω με πίκρα, διότι αν δείτε το 

αποτέλεσμα του Ισολογισμού, που θα συζητηθεί και ίσως θα είναι και η τελευταία φορά 

που θα έρθει εδώ στο Δ.Σ., ο Ισολογισμός αποδίδει κέρδος 3.224 στο τέλος της χρονιάς, 

και με στενοχώρησε πολύ.  

Κυρίες και κύριοι έγιναν τοποθετήσεις εδώ και στα Μ.Μ.Ε. απέναντι μου πολύ 

οχληρές τις οποίες τις αφήνω και τις προσπερνάω με πόνο ψυχής, αλλά πιστεύω ότι ο 

τομέας της Μέριμνας δεν χωρά αντιπαράθεση πολιτική, ο τομέας της Μέριμνας θέλει 

σύμπνοια σε μια κρίσιμη περίοδο που ζούμε, θέλει προτάσεις ώστε να ξεφύγουμε από τα 

αδιέξοδα και ώστε να λειτουργήσουν όλες οι δομές της Μέριμνας του τόπου μας, με το 

μικρότερο δυνατό κόστος απωλειών προς τους παρεχόμενους των υπηρεσιών της 

Μέριμνας αλλά και προς τους υπαλλήλους που εργάζονται σ’ αυτό το σύστημα.  

Διαβάζω στην εφημερίδα του Δήμου Θέρμης, επειδή ειπώθηκε στο Δ.Σ. ότι θα 

οδηγηθεί σε κατάρρευση μια Δ.Ε., ότι μέσω του ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθεί με άλλα 300 

Ευρώ … θα φτάσω και εκεί. Διαβάζω στο περιοδικό που εκδίδει για τον Τομέα της 

Μέριμνας ο δήμος Συκεών και βλέπω ότι επίσης δωρεάν φιλοξενούνται άλλα 250 παιδιά 

και μάλιστα φέτος … τα τροφεία. Ειλικρινά λυπούμαι που τα διαβάζω αυτά και 

λυπούμαι που είμαστε πίσω εμείς. Εμείς από τότε που ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας ως 

Δ.Α. στο σύστημα της Κοινωνικής Μέριμνας βαλλόμασταν εκατέρωθεν. Μια είχαμε την 

...λεωφορείου, μια περίοδο έγιναν 7 επερωτήσεις εδώ και έχουμε μια δικαστική διένεξη 

για το γιατί έγινε μια μαγείρισσα και δεν έγινε μια άλλη, και τα γνωστά ήρθαν όπως 

ήρθαν.  
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Και δεν ηγείται το ΚΠΑ μόνο Πρόεδροι, υπάρχει και Δ/κό Συμβούλιο, τα άλλα τα μέλη 

του Δ/κού συμβουλίου που εκπροσωπούνταν από τις άλλες πλευρές που ήταν αυτό το 

διάστημα; Μήπως ειδικεύονται για την κρίση …; Ήταν φευγάτοι από τις Σέρρες; Δεν 

ήξεραν τι γινόταν; Δεν ήξεραν ότι το Ν.Π. παρουσιάζει προβλήματα; Δεν ήξεραν ότι 

όταν πήρα τα στοιχεία μέχρι 31/3 τρόμαξα; Ξέρετε τι στοιχεία έλαβα για το πρώτο 

τρίμηνο του 2009; Ότι χρωστάει 3.000 στην αγορά περίπου, 68.000 σε άλλες … εισφορές 

που δεν τις αναφέρω γιατί είναι … ζητήματα και εισέπραξε 60.000 από τροφεία, αυτό 

είδα εγώ και τρόμαξα, λέω πόσο κοστίζει αυτό; Είπα όταν έφυγα, μπορεί να έφυγα και 

άκομψα, όταν έφυγα είπα ότι αυτό το … που το είδα εγώ ενώ εισπράττει 20.000 εγώ 

ξόδεψα μόνο 10-12.000, όλα τα έξοδα μου και λέω ότι αυτό με λίγη προσοχή και με λίγη 

βοήθεια μπορεί να καταστεί κερδοφόρο. Και τι κινήσεις έκανα απέναντι σ’ αυτό; 1ον, 

υπάρχει μια καταρχήν απόφαση, βάσει του άρθρου 225, για προγραμματική σύμβαση με 

της ΚΕΚΑΣ, ούτως ώστε να παραλάβουμε προσωπικό έτσι ώστε να δουλέψει όλο το 

σύστημα των παιδικών σταθμών, των πρώην δημοτικών παιδικών σταθμών, διότι το 

Ν.Π. έχει τη δυνατότητα να ιδρύει δημοτικούς παιδικούς σταθμούς χωρίς να χρειάζεται 

αδειοδότηση, ενώ παλιά η επιχείρηση είχε. Επίσης είδα ότι θα μπορούσαμε, έστω και σε 

τελευταία ανάλυση, υπήρχε ένα … τότε και δεν μπορούσε να υποδεχθεί μια τέτοια 

προγραμματική σύμβαση που θα ήταν επωφελής για το Ν.Π. Προσχολικής Αγωγής, θα 

προσλάμβανε προσωπικό με μισό κόστος και μάλιστα θα τακτοποιούσε και αυτά τα 

παιδιά, αυτή ήταν η θέση μου. Με την προγραμματική σύμβαση ήθελα να προσλάβω και 

τα παιδιά που δούλευαν και τους 8μηνίτες που επίσης δούλευαν, για να μπορέσει αυτό το 

ζήτημα να διευθετηθεί. Όμως αυτά δεν λήφθησαν υπόψη. Επίσης υπάρχουν προβλήματα 

στη χρηματοδότηση του συστήματος προς την αγορά, διότι πραγματικά ο δήμος επειδή 

δέχεται λιγότερη επιχορήγηση, επειδή το Ν.Π. δέχεται λιγότερη επιχορήγηση από αυτή 

που του αναλογεί, εξαιτίας του ότι είναι μειωμένη κατά 30% η επιχορήγηση του δήμου 

από το Κράτος, είχα μια εισήγηση κάνει, να λάβει δάνειο το Ν.Π. ώστε να εκπληρώσει 

τις οφειλές του απέναντι στην αγορά για να μπορέσουν τον Σεπτέμβριο με χαλαρότητα οι 

προμηθευτές του να του δώσουν όλα τα απαραίτητα ώστε να λειτουργήσει.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μπορεί κανείς να βρεθεί αντιμέτωπος με πολλά 

νομικά προσκόμματα. Όμως για μένα, ακόμα πάνω από τον νόμο είναι η κοινωνική 

ανάγκη και σ’ αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, οι εργαζόμενοι, οι φτωχοί, 

θέλουν τα παιδιά τους να διαπαιδαγωγούνται σε κρατικά συστήματα και μάλιστα με 

πολύ φτηνό κοστολόγιο. Η γνώμη μου είναι αυτή, έτσι θα έπρεπε να είχε κινηθεί το Ν.Π. 

…   

Εργαζόμενη: Τότε πως  … τόσα παιδιά; 

κ. Πρόεδρος:   Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πάρα πολύ! 

κ. Κάλλιος: Όσον αφορά αυτά τα παιδιά, αυτά τα παιδιά τα τέσσερα που δεν 

παίρνουμε ΑΜΕΑ, και από τη μια και από την άλλη πλευρά, δεν παίρνουμε ΑΜΕΑ και 

ούτε προσλαμβάνονται έναν μήνα πριν τις εκλογές, ούτε και γίνονται αορίστου. Διότι 

άμα αυτή η απόφαση οριστικοποιηθεί ποτέ κανένας δήμαρχος δεν θα ξαναπροσλάμβανε 

ΑΜΕΑ. Έχει ψηφιστεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ο νόμος περί κοινωνικής 

εργασίας. Αυτά τα παιδιά … να συστήσουν κοινωνικές εταιρείες, αυτό σήμερα φαντάζει 

πρωτόγνωρο, όμως στη Γαλλία 400.000 άτομα απασχολούνται σ’ αυτές τις εταιρείες, 

αυτά τα παιδιά μπορούν να … κοινωνικής εργασίας έτσι ώστε να κάνουν μια 

προγραμματική  σύμβαση  με βάση το άρθρο 225 με το Ν.Π. και να δουλέψουν και αυτά.  

10 



 

Και αυτά να δουλέψουν και όλοι οι παιδικοί σταθμοί να δουλέψουν. Εγώ πιστεύω ότι 

αυτές οι κινήσεις έτσι έπρεπε να είχαν γίνει, είναι δικαίωμα του οποιουδήποτε να κάνει 

τις …, αυτός είναι ο λόγος και η αιτία που έλεγα ότι το σύστημα μπορεί να αποδειχθεί 

κερδοφόρο άμα χρησιμοποιεί όλες τις δυνάμεις του, όλα τα πλοκάμια που έχει, για να 

παλέψει … συστημάτων, σε μια περίοδο κρίσιμη. Αυτή ήταν η δική μου προσέγγιση, 

έτσι θα λειτουργούσα, ακόμα και σύλληψη δέχομαι, όταν πρόκειται για παιδιά και 

ανήμπορούς ανθρώπους δέχομαι και να με συλλάβουν.  

Εργαζόμενη: Δεν μας δίνετε απαντήσεις όμως.  

κ. Πρόεδρος:   Αν δεν πάρετε το λόγο καθίστε κάτω. Αν δεν πάρετε το λόγο δεν 

θα ξαναδιακόψετε. Λυπούμαι αλλά θα σας αποβάλλω από την αίθουσα. Είναι 4η φορά 

που σας κάνω παρατήρηση, σεβαστείτε τον χώρο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

κ. Παπαδόπουλος:   Με όλο το σεβασμό να ρωτήσω κάτι, δεν κατάλαβα κάτι, ο 

κ. Κάλλιος τι έκανε;  

Εργαζόμενη: Κανείς δεν έκανε τίποτα.  

κ. Πρόεδρος:   Σας παρακαλώ πολύ, για 5η φορά! 

κ. Κάλλιος: Μίλησα για κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις και εισαγωγές … 

κ. Παπαδόπουλος: Τα χρέη των παιδικών σταθμών τα …; Τα λάβατε υπόψη σας;  

κ. Κάλλιος: Φυσικά.  

κ. Παπαδόπουλος: Και κάνατε εισήγηση αυτή που κάνατε; … 

κ. Κάλλιος: Τι θέλατε να κάνω; Και για ποια χρέη μιλάτε; Για το Ν.Π. μίλησα 

εγώ.  

κ. Παπαβασιλείου:  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξέσπασε μεγάλος … με το 

θέμα τον παιδικών σταθμών. Οργή από τους γονείς, οργή από τους εργαζόμενους και δεν 

είδα, αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν είδα την Δ.Α. να αναλαμβάνει τις ευθύνες 

της. Απεναντίας είδα έναν καταμερισμό ευθυνών, αποφάσισε λέει ομόφωνα το Δ.Σ. για 

την διάλυση των παιδικών σταθμών. Δηλαδή αυτό λέτε να το ακούσουν οι γονείς, στις 

τηλεοράσεις βγαίνετε, όμορφοι, ευπαρουσίαστοι όλοι σας, για να καταμερίσουμε τις 

ευθύνες. Ότι όλο το Δ.Σ. έχει την ευθύνη αυτού που πραγματικά έχετε αποκλειστική και 

μόνη ευθύνη εσείς, ως Δ.Α. Δεν πιστεύω να ξεχνάει κανείς πως το έγγραφο του 

διευθυντού του Δήμου, του κ. Υψηλάντη, το οποίο έλεγε και φυσικά ομόφωνα ψηφίσαμε 

σ’ αυτό το τραπέζι, ότι δεν τρέχει κανένα πρόγραμμα, έχουν τελειώσει όλα τα 

προγράμματα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς. Έχει κανένας καμιά 

αμφιβολία γι’ αυτό; Ποιος λοιπόν ήταν αυτός ο οποίος μετέφερε την ψευδή είδηση στον 

κ. Υψηλάντη; Για μένα το κυρίαρχο ρέμα είναι αυτό, από εκεί ξεκινάει το ξετύλιγμα του 

κουβαριού και το ξήλωμα της μπλούζας.  

Άκουσα τον κ. Κάλλιο, την κα Ευαγγελίδου, να ευαγγελίζονται διάφορα ωραία, 

κλείσαν παιδικούς σταθμούς, τα … στην ιστορία αυτή ποια είναι κύριοι συνάδελφοι; Ότι 

βρίσκονται αυτή τη στιγμή, εγώ μιλώ συγκεκριμένα πράγματα και δεν συνεχίζω να λέω 

πολλά, αυτή τη στιγμή οι παιδικοί σταθμοί που λειτουργούσαν μέχρι πέρσι δεν θα 

λειτουργήσουν, θα παραμείνουν κλειστοί, παιδιά θα βρεθούν εκτός παιδικών σταθμών 

και εργαζόμενοι θα βρεθούν εκτός δουλειάς σε μια τόσο κρίσιμη εποχή. Νομίζω ότι ο 

ομφάλιος λώρος στην ιστορία των παιδικών σταθμών πρέπει να πάρει τη νομική οδό. 

Και την πολιτική ευθύνη απόλυτα, την έχετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ.  
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κ. Πρόεδρος:   Καλό είναι να ξέρουμε και τι ψηφίζουμε, γιατί ειλικρινά νιώθω 

πάρα πολύ άσχημα να ακούω στα ΜΜΕ σαν να μας παραπλάνησαν. Ειλικρινά 

ενοχλούμαι. 

κ. Παπαδόπουλος:  Ποιος παραπλάνησε ποιον;  

κ. Πρόεδρος:   Κανείς δεν μπορεί να παραπλανήσει κανέναν. Όταν ερχόμαστε 

όμως … 

κ. Παπαδόπουλος: Όταν έρχεται από τον διευθυντή του Δήμου επίσημο έγγραφο 

το οποίο λέει ότι δεν τρέχουν προγράμματα, εσείς είστε η Δ.Α., δεν είμαστε εμείς.  

κ. Πρόεδρος:   Μάθετε να ακούτε. Απαντήσεις δίνονται σε όλα τα ερωτήματα, 

είναι ανεπίτρεπτο λοιπόν να ψηφίζουμε κάτι και στη συνέχεια να προσπαθούμε να 

βρούμε χίλιες δυο δικαιολογίες για να καλύψουμε την άγνοια μας.  

κ. Παπαδόπουλος: Δεν είναι άγνοια αυτό. Λέγεται παραπλάνηση του Δ.Σ. και 

έχετε την απόλυτη ευθύνη.  

κ. Πρόεδρος:   Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται και να λέει ότι θέλει, σεβαστή η 

όποια άποψη. Ποια είναι η πραγματικότητα όμως.  

κ. Παπαδόπουλος: Αυτή είναι η πραγματικότητα.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό που έχω πει κατ’ επανάληψη, μελετάτε τα θέματα, και 

συμπεράνω δυστυχώς ότι όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε και ταλανίζουμε το Σώμα…  

κ. Γαλάνης: Λέτε ότι δεν μελετάμε τα θέματα;   

κ. Πρόεδρος:   Δεν μιλώ για τους παιδικούς σταθμούς. Εδώ υπήρχε μια ομόφωνη 

απόφαση … 

κ. Γαλάνης: …, μας κάνετε μαθήματα. 

κ. Πρόεδρος:   Μάθετε τουλάχιστον να συμπεριφέρεστε ως δημοτικός 

σύμβουλος σ’ αυτή την αίθουσα.  

κ. Γαλάνης: Εγώ ξέρω … 

κ. Πρόεδρος:   Να μη διακόπτετε και να μην μιλάτε όταν δεν έχετε τον λόγο.  

κα Ιλανίδου: Κύριε δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι. Εγώ δεν γνώριζα τίποτα από όλα 

αυτά μέχρι πριν από λίγο καιρό, ότι δεν θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Όταν 

ήρθε το θέμα στο Δ.Σ., στηριχτήκατε σε μια εισήγηση του κ. Διευθυντή η οποία έλεγε ότι 

δεν υπάρχουν προγράμματα, ότι έληξαν και ότι δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν είμαι 

μέλος του Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε. και δεν ήταν δυνατόν, όπως εγώ έτσι και οι άλλοι 

που δεν ήταν να γνωρίζουν αν υπήρχαν ή δεν υπήρχαν εργαζόμενοι. Ή αν έληξαν ή δεν 

έληξαν τα προγράμματα. Όφειλε ο κ. Ζαπάρας ή ο κ. Κάλλιος να … και να πει ότι 

υπάρχει μια εισήγηση, τα στοιχεία είναι μη ελλιπή, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. 

Έπρεπε να μας προστατέψετε, και ο κ. Ζαπάρας και τα μέλη του Δ/κού συμβουλίου.  

Η ερώτηση που είχα θέσει εκείνη τη φορά και είπα, τι γίνεται με τη λύση, πήρα 

απάντηση από τον κ. Δήμαρχο, λέω ¨δεν θα κλείσουν οι παιδικοί σταθμοί¨ και μου λέει 

¨όχι, η ΚΕΠΣ και όλα, τα πάντα μεταφέρονται, και η περιουσία και τα κτίρια και οι 

ιδιόκτητοι παιδικοί σταθμοί, μεταφέρονται όλα στο ΚΠΑ, θα έρθει το θέμα στο επόμενο 

συμβούλιο¨, επαναλαμβάνω ¨δεν θα κλείσει άλλος παιδικός¨ και μου λέει ¨όχι¨. 
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 Αυτό ψηφίσαμε και δεν πιστεύω ότι ήταν κανένας δημοτικός σύμβουλος που, 

αυτά που είπε η κα Ευαγγελίδου, ότι θα σχολάσει το προσωπικό, θα απολυθούν οι 

υπάλληλοι και δεν θυμάμαι τι άλλο, αυτά πουθενά δεν λέχθηκαν εδώ μέσα, τώρα αν 

άλλα εννοούσαν και άλλα ο Δήμαρχος εδώ μας εξήγησε, ο Δήμαρχος να λογοδοτήσει ή 

να λογοδοτήσει όποιος άλλος είναι υπεύθυνος. Εγώ δέχομαι να πάει και στον 

εισαγγελέα, … , στηριζόμενοι στα μη αληθή στοιχεία που ήρθαν στον διευθυντή του 

Δήμου και στην εξήγηση του κ. Δημάρχου ότι δεν θα κλείσει κανένας παιδικός σταθμός 

και ότι όλα μεταφέρονται στο Ν.Π.  

2ον, δεν γνωρίζω γιατί η κα Ευαγγελίδου ανέλαβε την υπεράσπιση αυτών των 

πραγμάτων αφού για όλα αυτά τα θέματα δεν έχει καμία ευθύνη. Εγώ την ευχαριστώ 

γιατί ήταν αυτή που με ενημέρωσε για το τι έγινε μετά την απόφαση της λύσης, δεν είχα 

υποψιαστεί τίποτα και με κάλεσε και με ενημέρωσε και την ευχαριστώ, και το λέω και 

δημοσίως ότι την ευχαριστώ γιατί από την ίδια ενημερώθηκα όταν την είχαν βάλει 

παρατύπως ή από λάθος σαν Πρόεδρο σε μια διαλυμένη Δ.Ε., από εκεί και πέρα γιατί 

θίχτηκε, εγώ ειλικρινά ούτε από το μυαλό μου πέρασε …, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ 

στενοχωρήθηκε.  

Αν ξεκινήσω από το 4ο, που λέει η κα Ευαγγελίδου ότι 2 άτομα υπαλλήλους 

κ.λπ., θέλω να μου πει, εγώ δέχομαι ότι τα πράγματα δεν μεταφέρονταν … ήμουν στο 

ΔΙΚΤΥΟ, όταν μετά από ερωτήσεις γονέων, γιατί η απάντηση που έδωσαν στους γονείς 

που έχουν τα παιδιά τους στην ΔΕΠΣ, οι υπάλληλοι είπαν ¨δεν ξέρουμε αν θα 

λειτουργήσουμε τον Σεπτέμβριο, τηλεφωνείστε και θα δούμε, δεν ξέρουμε αν θα 

λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί¨. Τηλεφωνούσαν στο 99810 και το τηλέφωνο δεν το 

σήκωνε κανείς. Απευθύνθηκαν στα κανάλια, από ότι με ενημέρωσε το ΔΙΚΤΥΟ 

απευθύνθηκαν εκεί για το ότι δεν υπήρχε κανένας υπάλληλος και μάλιστα ο κ. 

Σαββαΐδης νομίζω είπε ¨αν πλημμυρίσει κάτι ή αν κάτι συμβεί τι θα γίνει; Όλοι οι 

υπάλληλοι πήραν άδεια;¨ με κάλεσαν στο ΔΙΚΤΥΟ για να με ρωτήσουν και είπα εγώ ότι 

δεν γνωρίζω για ποιο λόγο αν θα λειτουργήσουν ή δεν θα λειτουργήσουν και εκεί έγινε 

μια μεγάλη καταγγελία από άτομο του … που λέει ότι νυχτερινές ώρες με ιδιωτικά 

αυτοκίνητα μεταφέρουν σκεύη από τους παιδικούς σταθμούς και αδειάζουν τους 

παιδικούς σταθμούς. Και μάλιστα είπε ότι εμείς δώσαμε το δημοτικό σχολείο να 

λειτουργεί και τώρα κλείνουν; Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα τίποτα, γι’ αυτό και η 

ερώτηση εδώ. Σύμφωνα με την καταγγελία, με επώνυμη καταγγελία αδειάζουν τους 

παιδικούς σταθμούς. Γι’ αυτό και η ερώτηση μου εδώ, γιατί βιάζεται η Δ.Α. και με 

ιδιωτικά αυτοκίνητα βραδινές ώρες, σύμφωνα με την καταγγελία, αδειάζει; Γιατί 

βιάζεται η Δ.Α. και με ιδιωτικά αυτοκίνητα, βραδινές ώρες αδειάζει τους παιδικούς 

σταθμούς; Αυτό ρωτάω. Με ποια απόφαση; Ποιο έγγραφο; Ποιοι αρμόδιοι υπάλληλοι; 

Που βρίσκονται τα έπιπλα; Έγινε καταγραφή; Και επιμένω στην ερώτηση, με ποια 

αυτοκίνητα και με ποιους υπαλλήλους μεταφέρθηκαν τα έπιπλα; Επιμένω σε αυτό.  

Αυτό που μας είπε ο κ. Ζαπάρας ότι ενώ είχαμε αποφασίσει οι δυο παιδικοί 

σταθμοί από τον Μάιο του 2009 να πάνε στο ΚΠΑ και δεν πήγαν γιατί θέλαμε να έχουμε 

έσοδα, ξαναφέρτε το θέμα εδώ, να κάνουμε ανάκληση της απόφασης, δηλαδή άλλα 

αποφασίζουμε και άλλα κάνετε; Αποφασίστηκε από τον Μάιο του 2009 να πάνε εκεί, αν 

πήγαιναν τον Μάιο του 2009 στο ΚΠΑ δεν θα υπήρχε πρόβλημα στους δυο παιδικούς 

σταθμούς, για να έχετε 10 έσοδα δηλαδή; Ξαναφέρτε το θέμα στο Δ.Σ., να κάνουμε 

ανάκληση της απόφασης, οπότε να συνεχίσετε να τους λειτουργείτε …  
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Όσο για τη ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, λέτε ότι υπήρχαν πολεοδομικές παραβάσεις, πήγα 

αυτοπροσώπως τρεις φορές στη Νομαρχία, στο τμήμα που δίνει τις άδειες, ουδέποτε από 

τη Δ.Α. τη δική σας κατατέθηκε φάκελος. ¨Επανειλημμένως σας είπε η Δ.Α να πάτε εκεί 

για να σας δώσει τον φάκελο¨, ουδέποτε καταθέσατε φάκελο και δεν υπήρχε κανένα 

πρόβλημα και τώρα την άδεια των παιδικών σταθμών την πήρε το SNOOPY και το 

λειτουργεί  σαν  παιδικό  σταθμό  και  κανονικά  με  άδεια   χωρίς   να   υπάρχει    κανένα 

πρόβλημα. Όταν το θέμα το είχατε φέρει στο Δ.Σ. και είχατε πει ότι για κάποιες 

πολεοδομικές παραβάσεις, σας είχε πει ο κ. Μωυσιάδης ¨φέρτε μου σε μένα τα χαρτιά 

και σε μια βδομάδα θα σας βγάλω την άδεια και όλα τα δικαιολογητικά¨, το αποσύρατε 

το θέμα, και χωρίς να πάρουμε απόφαση εδώ αδειάζετε τον παιδικό σταθμό. Όσο για το 

άδειασμα των παιδικών σταθμών, μην είστε πολύ σίγουροι ότι άδειασαν, αν πάτε να 

δείτε από τα παράθυρα, και δείτε και την κούνια την πανάκριβη την ξύλινη που είναι 

στην αυλή και παίζουν, όσο για τα … αν υπάρχουν μέσα, αυτή είναι δική σας δουλειά.  

Ο παιδικός σταθμός του Αγ. … που είχαμε κάνει ανάκληση της απόφασης, τον 

πρώτο χρόνο δούλεψε και τον δεύτερο χρόνο δούλεψε, το κλείσαμε, κλείσατε και τον 

Αγ. Αθανάσιο … και την άλλη χρονιά κλείνει και του Αγ. Αθανασίου και λειτουργεί αντί 

με 25 παιδιά εκεί στον Αγ. Αθανάσιο, έχουμε 20-25 παιδιά πιο εδώ.  

Είπε ο κ. Κάλλιος ότι αν θα μεταφέρουν άτομα … στα ΑΜΕΑ. Είναι δυνατόν 

ειδικά στα παιδιά αυτά να βγάζουμε … Αν κάποια ομάδα πρέπει να δούμε … 

κ. Πρόεδρος:   Δεν το καταλάβατε καλά.  

κα Ιλανίδου:  Είπε ότι πρέπει να γίνει μια κοινοπραξία και να γίνει μέσα από 

κάποια εργασία να βγάζουν τα ΑΜΕΑ, όχι σαν Δήμος.  

Όσο για τα προγράμματα της Εργατικής Εστίας, ουδέποτε κατατέθηκε 

πρόγραμμα της Εργατικής Εστίας. Όλοι οι δήμοι με τα προγράμματα της Εργατικής 

Εστίας παίρνουν χιλιάδες € για κάθε παιδί, από κάθε εργαζόμενη μάνα που είναι 

ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και με τα χρήματα αυτά της Εργατικής Εστίας των 

προγραμμάτων, στηρίζουν τους παιδικούς σταθμούς, παίρνουν υπαλλήλους, πληρώνουν 

προσωπικό και μάλιστα λειτουργούν από το πρωί στις 6 μέχρι το βράδυ στις 9. Δεν 

κλείνουν ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε καλοκαίρια. Εμείς δυστυχώς καμιά 

εργαζόμενη μάνα δεν είχαμε; Τρεις εργαζόμενες μητέρες είχαμε μόνο; Ή μήπως δεν τους 

γνωστοποιήσαμε να πάνε στο ΙΚΑ, να κάνουν αίτηση για το πώς να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα, πολλές είναι οι εργαζόμενες μάνες και πολλές από αυτές είναι ασφαλισμένες 

στο ΙΚΑ.  

Επίσης λέτε ότι δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση του καταστατικού του 

κανονισμού τώρα γιατί έχουμε προεκλογική περίοδο. Μα πριν ένα μήνα μας φέρατε εδώ 

να κάνουμε τροποποίηση του καταστατικού της ΚΕΚΑΣ. 

κ. Πρόεδρος:   Καταστατικού επιτρέπεται, οργανισμού απαγορεύεται το έτος που 

έχει εκλογές.  

κα Ιλανίδου: Μα πριν ένα μήνα μας φέρατε να ψηφίσουμε την ΚΕΚΑΣ.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν υπάρχει τροποποίηση.  

κα Ιλανίδου: Μα πριν ένα μήνα επιτρεπόταν και ξαφνικά δεν επιτρέπεται; 

Μπερδεύουμε το μυαλό μας πολλές φορές και γι’ αυτό ψηφίζουμε και λάθος πράγματα.  

Είπε η κα Ευαγγελίδου ότι σε όλη την Ελλάδα κλείνουν παιδικοί σταθμοί, να σας 

αναφέρω δεκάδες δήμους που σ’ αυτή τη χρονιά άνοιξαν παιδικούς σταθμούς.  
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κ. Γαλάνης: Έχουμε κάποια δεδομένα σ’ αυτή την επερώτηση που έχει κάνει η 

παράταξη του κ. Μωυσιάδη, τα δεδομένα είναι τα εξής, 1ον οι παιδικοί σταθμοί κλείνουν, 

έχουν κλείσει ήδη, ότι το προσωπικό βρίσκεται στο δρόμο και μαζί με το προσωπικό 

βρίσκονται και τα παιδιά, χάνουν τα παιδιά μια ευκαιρία που είχαν για να λάβουν την 

δική μας Κοινωνική Μέριμνα.  

Τελικά από ότι αποδεικνύεται από όλη τη συζήτηση στο τραπέζι του Δ.Σ., δεν 

είναι ικανός ο Δήμος να διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα της Κοινωνικής Μέριμνας, ούτε 

αυτού του όλου συστήματος, αυτό κανείς βγάζει τουλάχιστον ως συμπέρασμα. Ένα 2ο 

συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι σε καμιά περίπτωση, γιατί γίναν συνεχώς … σε 

αυτή την απόφαση την ομόφωνη σχετικά  με τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης, 

σε καμιά περίπτωση ούτε εσείς, γιατί δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, αλλά ούτε 

κανείς άλλος από τα μέλη του Δ.Σ. δεν ήθελε με εκείνη την απόφαση να αφήσει τους 

εργαζόμενους στο δρόμο ή να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο να έχουμε μπροστά μας το 

θέμα του κλεισίματος των παιδικών σταθμών. Εσείς οι ίδιοι ήσασταν εδώ οι οποίοι 

υποσχόσασταν ότι δεν θα χαθεί καμιά θέση εργασίας και ότι οι παιδικοί σταθμοί θα 

μείνουν ανοιχτοί. Άρα λοιπόν η πολιτική ευθύνη την οποία εγώ εντοπίζω είναι στο 

γεγονός ότι δεν διαχειριστήκατε καλά ή δεν ήσασταν σίγουροι, γιατί αυτό αποδεικνύεται, 

ότι θα μπορέσετε να μεταφέρετε τους παιδικούς σταθμούς στο Ν.Π. και ότι δεν θα 

μπορέσετε να προστατέψετε αυτές τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων, των 

συγκεκριμένων, μετά από τη λύση και την εκκαθάριση. Γιατί φυσικά αντιλαμβάνεστε ότι 

λύση και εκκαθάριση σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι θα απολυθούν από αυτή την 

επιχείρηση. Εσείς κ. Δήμαρχε και οι συνεργάτες σας φαντάζομαι ότι είχατε δώσει τις 

διαβεβαιώσεις, είμαι σίγουρος γι’ αυτό και γι’ αυτό πήραμε και αυτή την ομόφωνη 

απόφαση ώστε να λυθεί και να εκκαθαριστεί η επιχείρηση. Επομένως να τα αφήσετε 

αυτά, να αφήσετε και τα μαθήματα μετά από 4 χρόνια, όταν τοποθετήθηκε ο κ. 

Παπαβασιλείου κάνατε μια τοποθέτηση κι εσείς κ. Πρόεδρε, όχι μόνο από όλα αυτά που 

υποσχεθήκατε δεν υλοποιήσατε παρά μόνο ελάχιστα, αλλά φτάσατε σε ένα σημείο, ένα 

λεπτό ζήτημα όπως είναι αυτό των παιδικών σταθμών, να έχετε στο τέλος της 4ετίας σας 

να έχετε κλειστούς παιδικούς σταθμούς. Αν για εσάς αυτό είναι μια πολιτική επιτυχία και 

καταγράφεται στην πολιτική σας ιστορία τότε με υγειά σας και με χαρά σας, αλλά για 

μένα η πολιτική ευθύνη είναι ότι οδηγήσατε το Δ.Σ. σε μια ομόφωνη απόφαση η οποία 

έχει να κάνει με τις … που έχετε εδώ μέσα, περί προστασίας και των παιδικών σταθμών, 

δηλαδή ότι δεν θα κλείναν μετά τη λύση και εκκαθάριση της, αλλά και ότι οι 

εργαζόμενοι δεν θα χάναν τις θέσεις εργασίας. Αυτά να σκεφτείτε πολύ σοβαρά και γι’ 

αυτά να απαντήσετε. Μέχρι τώρα οι απαντήσεις που δώσατε δεν είναι ικανοποιητικές για 

μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Εργαζόμενη: Ούτε για τους εργαζόμενους. 

κ. Πρόεδρος:   Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, για πολλοστή φορά να μην 

διακόπτετε.  

κ. Σαουλίδης: Για να μην επαναλαμβανόμαστε, αν συμφωνούμε να καταλήγουμε 

σε κάτι, να μην τα λέμε μόνο. Σαφώς και είναι σημαντικό να παραδεχόμαστε αν κάναμε 

κάποιο λάθος, γιατί υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση αλλά αυτή η απόφαση βασίστηκε σε 

κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν είναι υπαρκτά. Ας το αναγνωρίσουμε αυτό.  
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Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Από τη στιγμή που το αντιληφθήκατε ότι τα 

πράγματα είναι διαφορετικά, έπρεπε κ. Πρόεδρε να μας προστατέψετε. Μπορούσαμε να 

έρθουμε και να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Το 2ο ζήτημα που είναι και κρίσιμο, ο κ. 

Παπαδόπουλος που είναι και στο Δ/κό Συμβούλιο, δεν μου είπε ότι υπάρχει απόφαση 

που να λέει ότι κλείνουμε τους παιδικούς σταθμούς. Και τώρα βλέπω κάποια πράγματα 

που δεν συμβαδίζουν με τις αποφάσεις των συμβουλίων. Αν είναι δυνατόν. Εγώ θέλω να 

έχω μια ξεκάθαρη ενημέρωση για το που βρισκόμαστε. Δεν μπορούμε να τα μαθαίνουμε 

έξω από το τραπέζι και χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις.  

κ. Πρόεδρος:   Αποφάσεις υπάρχουν για όλα, ενημέρωση επίσης υπάρχει.  

κ. Σαουλίδης: Δεν υπήρχε απόφαση από το Δ/κό Συμβούλιο της επιχείρησης. 

Υπήρχε τέτοια απόφαση κ. Ζαπάρα; 

κ. Ζαπάρας: Όχι βέβαια.  

Εργαζόμενη: Που είναι ο κ. Υψηλάντης να μας δώσει εξηγήσεις;  

κ. Πρόεδρος:   Ειλικρινά δέχομαι να σας κάνω ακόμα μία παρατήρηση.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν θα φροντίσω να μην επαναλάβω κατά το δυνατόν τα 

λεγόμενα από τους συναδέλφους. Και όσο είναι δυνατόν επιγραμματικά θα τοποθετηθώ. 

Όταν ρωτάμε με την πρώτη ερώτηση, τι σκοπεύει να κάνει η Δ.Α., αναφερόμαστε στο 

γεγονός ότι οι αποφάσεις που έχουν παρθεί, είναι αποφάσεις όχι για κλείσιμο των 

παιδικών σταθμών, κλείσιμο της εταιρείας, της επιχείρησης μεν, όχι όμως της 

επιχείρησης των παιδικών σταθμών. Γιατί είχαμε πει ότι θα μεταφερθούν οι παιδικοί 

σταθμοί από την Δ.Ε. στο Ν.Π. και θα συνεχίσουν να λειτουργούν από εκεί. Από εκεί και 

πέρα, το Δ.Σ. αποφασίζει και υπάρχει σαν εκτελεστικό όργανο, από εκεί και πέρα έχει 

την ευθύνη για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Έπρεπε να γίνει με τον σωστό τρόπο η όποια 

μεταβίβαση ούτως ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί κάτω από 

τον καινούργιο φορέα στον οποίο υπήρχε. Αυτή ήταν η έννοια της πρώτης ερωτήσεως. 

Και απάντηση ακόμα δεν δόθηκε.  

Πάω στην 2η, γιατί δεν μεταφέρθηκε η ΚΕΠΣ και όλη η περιουσία, όταν λέμε η 

ΚΕΠΣ η ΚΕΠΣ είναι ένας φορέας, δεν μεταφέρεται ο φορέας, εννοούμε γιατί η 

λειτουργία των παιδικών σταθμών δεν μεταφέρθηκε στο Ν.Π. για να λειτουργήσουν από 

το Ν.Π.; Και αυτό δεν έχει συμβεί. Μεταφέρθηκε το προσωπικό και γεννάται το 

ερώτημα, είχε προσωπικό το Ν.Π. και λειτουργούσε κάποιους σταθμούς, έρχεται 

καινούργιο προσωπικό, μ’ αυτό δεν πρέπει να λειτουργήσει κάποιους άλλους σταθμούς; 

Οι χώροι μεταφέρονται, τους παίρνει το Ν.Π., έχει τους χώρους, έχει το προσωπικό, λέτε 

ο κανονισμός, γιατί επί ενάμιση χρόνο δεν έγινε τίποτα και γιατί ανακριβώς λέτε στον 

κόσμο ότι τώρα έχουν γίνει; Ενώ δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα μόνο δύο μήνες 

προ των εκλογών; Και μάλιστα πριν τον Καλλικράτη … 

κ. Πρόεδρος:   Έτος εκλογών δεν γίνεται καμία τροποποίηση οργανισμού, ούτε 

Ν.Π. ούτε … 

κ. Μωυσιάδης: Να το λύσουμε αυτό με τον κ. Υψηλάντη και με κάποιον νομικό; 

Διότι ρώτησα και μου είπαν ¨μόνο για δυο μήνες¨, έτσι μου είπαν. Και εν πάση 

περιπτώσει και αν ακόμη … γιατί δεν έγινε πέρσι και δεν έγινε φέτος και δεν μπορεί να 

γίνει; Από πέρσι είχε ξεκινήσει αυτό. Μη προσπαθούμε επομένως να δικαιολογήσουμε 

τα αδικαιολόγητα με προσχήματα.  

Και το 3ο, γιατί δεν έγινε η … το 2009 για να συνεχιστεί η λειτουργία από το 

ΚΠΑ, και η απάντηση δεν δόθηκε. 
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Το 4ο, για την μεταφορά. Να πούμε ότι πέρα από την ουσία του πράγματος, 

γνωρίζουμε τη γνωστή ρήση ότι ¨η γυναίκα του Καίσαρα δεν φτάνει να είναι τίμια αλλά 

πρέπει και να φαίνεται¨, όταν λοιπόν πηγαίνουμε νύχτα … 

κα Ευαγγελίδου: Μα δεν πήγαν νύχτα.  

κ. Μωυσιάδης: Μη με διακόπτετε παρακαλώ.  

κ. Πρόεδρος:   Έχετε στοιχεία γι’ αυτό; 

κ. Μωυσιάδης: Παρακαλώ να μη με διακόπτετε. Έγινε καταγγελία γι’ αυτό το 

πράγμα και η καταγγελία είναι επώνυμη. Εάν λοιπόν ενοχλείστε, ρωτήστε στο κανάλι 

στο οποίο έγινε η επώνυμη καταγγελία να μάθετε το όνομα και να μηνύσετε τους ψεύτες. 

Εμείς ξέρουμε ότι έγινε επώνυμη καταγγελία, δεν έχουμε τη μηχανή του χρόνου για να 

πάμε πίσω στο χρόνο και να πάμε να δούμε προχτές τι γινόταν στον σταθμό του Κρίνου, 

δεν μπορούμε να πάμε να δούμε τι έγινε προχτές. Όταν μας λένε όμως ότι προχτές πήγε 

ένα αυτοκίνητο και φόρτωνε νύχτα, υπάρχει καταγγελία γι’ αυτό το πράγμα. 

κα Ευαγγελίδου: Τι αριθμό είχε αυτό το αυτοκίνητο; 

κ. Μωυσιάδης: Ότι πληροφορίες θέλετε, πάρτε τηλέφωνο, ρωτήστε ποιος έκανε 

την καταγγελία και κινηθείτε αναλόγως. Εμείς ξέρουμε ότι προσβάλλεται ο Δήμος με το 

να ακούγονται τέτοια πράγματα. Και δεν πρέπει να μείνουμε αδιάφοροι, σας το 

μεταφέρουμε και πρέπει να το αντιμετωπίσετε για να προστατέψετε την αξιοπρέπεια του 

Δήμου.  

Προχωρούμε παραπέρα, σαφώς υπάρχει σήμερα ένας εκκαθαριστής, ο 

εκκαθαριστής διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία. Εγώ θα σταθώ σε δυο σημεία, 1ον 

πριν προχωρήσουμε στη διάλυση έπρεπε να μεταβιβάσουμε τα κινητά, γιατί εφόσον 

θέλουμε να λειτουργήσουμε τους παιδικούς σταθμούς, δεν νομίζω να πιστεύει κανείς ότι 

δεν έπρεπε να τους λειτουργήσουμε, η απόφαση μας ήταν να μεταφερθούν και να 

λειτουργήσουν. Αφού θέλουμε να τους λειτουργήσουμε άρα και όλη η επίπλωση και όλα 

τα σκεύη και όλα τα εξαρτήματα που υπάρχουν εκεί μέσα δεν πρέπει να μετακινηθούν. 

Θα παραμείνουν εκεί μέχρι να λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί. Γιατί τα βγάζουμε για 

να τα ξαναβάλουμε; Επομένως, όπως έγινε η μεταβίβαση των ακινήτων να γίνει και η 

μεταβίβαση των κινητών. 2ον, αυτή τη στιγμή έχουμε μεταφερθεί τα ακίνητα, τα ακίνητα 

υπάρχουν, δεν είναι υπό τη διαχείριση του εκκαθαριστή, είναι κλειστοί χώροι, όταν ένας 

εκκαθαριστής θέλει να πάρει οτιδήποτε θέλει να πάρει δεν μπορεί να το πάρει μόνος του, 

αφού είναι κλειδωμένοι χώροι ανήκουν στο Ν.Π., άρα μόνο με συνεννόηση με το Ν.Π. 

μπορεί να πάει και να πάρει. Μη δημιουργείτε λοιπόν την εντύπωση ότι μόνος του ο 

εκκαθαριστής κάνει ότι θέλει εκεί πέρα ή κανονίζει μόνος του. Ο εκκαθαριστής κάνει τη 

δουλειά του, βεβαίως μπορεί να απαιτήσει να πάρει και να μεταφέρει σε αποθήκη όλα 

για να είναι καταγεγραμμένα και να ξεκινήσει τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, 

αλλά αυτή τη μεταφορά τη κάνει μόνο με συνεννόηση με μας. Δεν μπορούμε λοιπόν, για 

την όποια μετακίνηση να πούμε ότι ο εκκαθαριστής φταίει, εμείς είμαστε αμέτοχοι. Και 

προχωρούμε και παραπέρα, η μετακίνηση αυτή έγινε με αυτοκίνητα του Δήμου. Εάν 

έγινε μεταφορά με αυτοκίνητα του Δήμου να φανούν που είναι τα έγγραφα μετακίνησης, 

διότι από το αμαξοστάσιο έχουμε κατηγορηματική δήλωση του υπευθύνου ότι δεν έχει 

φύγει κανένα αυτοκίνητο για μεταφορά επίπλων και κανένας υπάλληλος για να κάνει 

αυτή τη δουλειά. Θα μου πείτε ότι την έκανε ο εκκαθαριστής ενδεχόμενα. Δεν ξέρω, να 

έρθουν τα στοιχεία. Η μαρτυρία έλεγε ότι έγινε με αυτοκίνητα του Δήμου, να 

ξεκαθαρίσουμε αυτή την ασυνέπεια.  
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Και το θέμα είναι ότι όταν η κα Ιλανίδου αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, δεν 

αναφέρθηκε για να πει ότι κάποιοι υπάλληλοι πήγαν για να κλέψουν ή … 

κ. Πρόεδρος:   Ναι αλλά άφησε να εννοηθεί ότι κάτι κάναμε εμείς.  

κ. Μωυσιάδης: Είπε σαφώς ότι υπάρχει μια καταγγελία η οποία προσβάλλει τον 

δήμο και η οποία δείχνει ότι δεν λειτουργούμε οργανωμένα είναι απλό το πράγμα. Και 

υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό; Μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό; Και μπορείτε να 

δώσετε απάντηση που να δικαιολογεί … 

Αυτά επί του συγκεκριμένου, περί αυτοκινήτων κ.λπ., τώρα για τον παιδικό 

σταθμό της ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ. Σαφώς είχαμε πει ότι άδεια δεν έχει, είχαμε πει ότι το … που 

τάχα χρειαζόταν ήταν ψευδές και υπάρχει σήμερα η απόδειξη ότι λειτουργεί ο σταθμός 

χωρίς να γίνουν αυτά που υποτίθεται ότι έπρεπε να γίνουν.  

Όσον αφορά τον Αγ. Αθανάσιο και τον σταθμό Φλωρίνης, ο σταθμός Φλωρίνης 

τον οποίο λειτουργούσαμε εμείς, δεν έχει σημασία μπορεί εκείνη την εποχή να μην ήταν 

καλές οι συνθήκες, να μην λειτουργούσε σωστά, εκείνο που είχαμε σαν πρόβλημα, δεν 

το είχα εγώ προσωπικά, ήταν η συνεχής, κάθε 10-15 μέρες, καταγγελία από πλευράς της 

προέδρου των παιδικών σταθμών. Ήταν ότι πρώτα δεν υπήρχαν αρκετά παιδιά, 2ον ότι 

γινόταν συνέχεια τεράστιες ζημίες και ύστερα ήταν ένας σταθμός ενοικιαζόμενος και 

μάλιστα με ενοίκιο κάπως υψηλό. Εμείς λοιπόν τι κάναμε; Πήραμε τον σταθμό του Αγ. 

Αθανασίου και τον κάναμε διθέσιο, έτσι ούτως ώστε να υπέρεπαρκεί και για τις δύο 

γειτονιές. Και για τον Αγ. Αθανάσιο και για την Φλωρίνης, και όλα τα παιδιά μπορούσαν 

να πηγαίνουν στον διθέσιο αυτόν. Δεν έγινε λοιπόν ο σταθμός, δεν επαναλειτούργησε για 

να εξυπηρετηθούν παιδιά, επαναλειτούργησε για να πάρει ενοίκιο αυτός ο οποίος δεν 

έπαιρνε. Ίσως εσείς άνετε, σαφώς εσείς δεν το κάνατε γι’ αυτόν τον σκοπό, αυτοί οι 

οποίοι όμως πίεζαν, πίεζαν γι’ αυτόν τον σκοπό. Όταν ξεκίνησε να λειτουργεί ελάχιστα 

παιδιά πήγαιναν, μετρημένα στα δάχτυλα του χεριού, γιατί το λειτουργούσαμε λοιπόν  

και βάζαμε έναν διθέσιο ιδιόκτητο να τον κλείσουμε και να στείλουμε τα παιδιά του Αγ. 

Αθανασίου σε άλλον και να λειτουργούμε αυτόν ημιλειτουργώντας; Αυτό είναι το 

πρόβλημα για τον σταθμό στην Φλωρίνης.  

Τώρα όσον αφορά με τους εργαζόμενους. Εδώ δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανείς. 

Για τον απλούστατο λόγο ότι στο προηγούμενο συμβούλιο αποφασίσαμε να ερωτηθούν 

αρμόδιοι … 

κ. Πρόεδρος:   Ο εκκαθαριστής. 

κ. Μωυσιάδης: Νομίζω ότι ο νομικός είναι ο καταλληλότερος.  

κ. Πρόεδρος:  Ο νομικός έχει, ήρθε σήμερα, υπήρχε μέσα η εισήγηση του κ. 

Αμαξόπουλου στο θέμα του τελευταίου Δ.Σ. για ανάκληση της απόφασης που δεν γίνεται 

από τη στιγμή που πέρασε ΦΕΚ και λέμε η απόφαση του συμβουλίου ήταν αυτή και 

στείλαμε στον εκκαθαριστή όχι μόνο την απόφαση και την απομαγνητοφώνηση την 

πλήρη του θέματος για να λάβει υπόψη του έως … το τι συζητήθηκε εδώ. Σήμερα το 

μεσημέρι αργά, μετά τις 2.30 πρωτοκολλημένο 30/8 λέει ¨σχετικά με το ανωτέρω 

ερώτημα σας, σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 1ον ο νομικός σύμβουλος του Δήμου έχει ήδη 

γνωμοδοτήσει επί του θέματος και μπορείτε να έχετε την γνωμοδότηση του¨.  

κ. Μωυσιάδης: Μα είναι προφανές, μόνο επί των νομικών θεμάτων μπορεί να 

επιληφθεί, δεν μπορεί να πει τίποτα … 
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κ. Πρόεδρος:  Μιλήσαμε στο τελευταίο συμβούλιο να ρωτήσουμε και τον 

εκκαθαριστή και ο εκκαθαριστής λοιπόν σήμερα μας απαντά ότι ο νομικός σύμβουλος 

γνωμοδοτεί. 

κ. Μωυσιάδης: Το τελευταίο που έχω να πω είναι αυτό για τα προγράμματα, 

είναι σαφές ότι αν τα αφήσουμε έτσι ελεύθερα, δεν θα έρθουν μόνα τους τα 

προγράμματα, εάν δεν ενημερώσουμε όλο τον κόσμο με επιστολές και αν δεν κινηθούμε, 

σαφώς και δεν θα μαζέψουμε … Το ζήτημα είναι αν υπήρξε η κατάλληλη … και γιατί 

δεν έχουν γίνει ενέργειες. 

κ. Σαντοριναίος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, μεγάλος ντόρος για τον 

5ο παιδικό σταθμό. Ο 5ος παιδικός σταθμός ήταν ο 5ος κρατικός παιδικός σταθμός, το 

οποίο ήταν αίτημα το 1981 περνώντας ο Αχιλλέας Καραμανλής από τον συνοικισμό του 

κλείσαν τον δρόμο, λέει ¨που οφείλεται αυτό το κλείσιμο του δρόμου;¨ λένε ¨θέλουμε να 

μας κάνετε έναν παιδικό σταθμό¨. Πράγματι το 1981 υπήρξε ο 5ος κρατικός παιδικός 

σταθμός. Το 1996-98, εγώ τότε ως πρόεδρος του 5ου παιδικού σταθμού, ακόμα ήταν 

κρατικοί οι παιδικοί σταθμοί και είχαμε την εποπτεία οι δήμοι, και ο μακαρίτης ο 

Φίλιππος ο … ήταν σε έναν άλλο παιδικό σταθμό, στον 3ο αν θυμάμαι καλά, συρόμασταν 

στα δικαστήρια για υπέρογκα παιδιά. Και τότε μας ταλαιπωρήσανε, και μένα προσωπικά 

μου λένε ¨έχετε 54 παιδιά συν 16% είναι το καταστατικό μας κάνει 60¨, επαναστάτησε 

τότε το προσωπικό και συρόμασταν τότε στα δικαστήρια. Η απόφαση βέβαια ελήφθη 

από το ανακριτικό και μπήκε στο αρχείο. Στην πορεία του χρόνου, από τη ζήτηση που 

είχε, δεν ξέρω ο 5ος παιδικός σταθμός με πόση ευκολία έκλεισε εμείς ξέραμε. Και τα 

τζάμια σπάσανε, και τα κάγκελα σπάσανε. Το 2004 έκλεισε ο παιδικός σταθμός.  

Τώρα όσον αφορά για το … που γίνεται για τον παιδικό σταθμό του Αγ. 

Αθανασίου, το 1995 ήμουν στο 5μελές συμβούλιο του διαδημοτικού δικτύου ΡΟΜ, οι 

οποίοι είχαν συμμετοχή σαν Δήμος και επειδή τρέχαμε στα δικαστήρια με τον 5ο παιδικό 

σταθμό και με τον 3ο παιδικό σταθμό και δεν ήταν τα παιδιά μόνο από την γειτονιά ήταν 

από όλη την πόλη, μας ήρθαν αυτά τα χρήματα από το πρόγραμμα και λέμε, ¨δεν είναι 

κατάλληλος ο παιδικός σταθμός του Αγ. Αθανασίου, ήταν καφετέρια, και επειδή 

διαμαρτύρονταν τα παιδιά που διαβάζαν από την γειτονιά, μας ήρθαν αυτά τα χρήματα 

που τρέχαμε και συρόμασταν στα δικαστήρια, από καταγγελίες και τότε του 

προσωπικού, να λειτουργήσουμε μ’ αυτό το πρόγραμμα μ’ αυτά τα 5-10 παιδιά που 

μπορούμε να πληρώσουμε μέσα από το πρόγραμμα. Έτσι λειτούργησε ο παιδικός 

σταθμός του Αγ. Αθανασίου. Αυτά τα 3-4 χρόνια που έκλεισε ο 5ος παιδικός σταθμός, ο 

παιδικός σταθμός που λειτουργούσε στον Αγ. Αθανάσιο ήταν ακατάλληλος. Ποτέ δεν 

βγήκε ένα παιδί στον αύλειο χώρο. Από την ώρα που μπαίνανε μέσα, αυτά τα 12-15 

παιδιά ήταν κλεισμένα λες και ήταν φυλακισμένα.  

Προεκλογικά, της τότε υποψήφιας και σημερινή τώρα Δ.Α., κάναμε επίσκεψη 

στον συνοικισμό …, ήταν αίτημα των κατοίκων της Φλωρίνης, το πρώτο πράγμα που 

ζητήσαν, δεν ήταν στο πρόγραμμα μας, είπα ¨κ. Βλάχο αν γίνεις Δήμαρχος θέλουμε να 

μας λειτουργήσεις τον 5ο παιδικό σταθμό τον οποίο κλείσαν¨, ήταν υπόσχεση της 

υποψήφιας την εποχή εκείνη ότι ¨αν γίνω Δήμαρχος θα τον λειτουργήσω τον 5ο παιδικό 

σταθμό¨. Η κ. Ευαγγελίδου δεν έκανε του κεφαλιού της, έκανε την υπόσχεση και το 

αίτημα που ζητήσαν οι κάτοικοι στο συνοικισμό Φλωρίνης.  
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Στα 3 χρόνια τα οποία λειτουργεί ο παιδικός σταθμός, βέβαια έχει ελλείψεις 

ατόμων αλλά πιστεύω ότι σνομπάρεται από τον ίδιο τον μηχανισμό, το ίδιο το 

προσωπικό και μόνο. Γίνονται εγγραφές σε άλλους παιδικούς σταθμούς, καλά κάνουν 

και κάνουν εγγραφές σε άλλους παιδικούς σταθμούς, τώρα το αν πράγματι πιέστηκε για 

να εισπράττει τα ενοίκια κάποιος κύριος ο οποίος είναι ιδιώτης, κάνετε λάθος, ο ίδιος ο 

οικισμός το ζήτησε αυτό το πράγμα. Και έχουν γίνει πάρα πολλά σχόλια για τον 5ο 

κρατικό παιδικό σταθμό το οποίο ήταν αίτημα των κατοίκων και τον άνοιξε το κράτος 

και όχι ο Δήμος. Ο Δήμος τον έκλεισε όταν ήρθε στις αρμοδιότητες του. Θα έπρεπε με 

οποιοδήποτε πολιτικό και οικονομικό κόστος ο 5ος παιδικός σταθμός να λειτουργεί. Δεν 

θα πω άλλα λόγια, όταν ήμουν το 1995-98 μέλος του διαδημοτικού δικτύου ΡΟΜ 

φώναζα όπου υπάρχουν ΡΟΜ και δεν υπάρχουν κτίσματα, και το αποδέχτηκαν, να 

υπάρχουν λυόμενα. Αυτός ο παιδικός σταθμός έδωσε μεγάλη πνοή όχι μόνο στους δύο 

συνοικισμούς, στον Αγ. Αθανάσιο και στην Φλωρίνης αλλά και σε πολλά παιδιά της 

πόλης.  

Τώρα όσον αφορά για τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, η εν ενεργεία Δ.Α. 

αυτή τους άνοιξε με οποιοδήποτε κόστος. Αν τώρα οι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι 

εξαπατήθηκαν από τους πλασματικούς πολλές φορές εξ ανάγκης, προϋπολογισμούς, 

διότι άλλα γράφει ο προϋπολογισμός και άλλα έχουμε στα ταμεία μας. Λέμε ότι στη 

διάθεση μας είχαμε 400.000 € αλλά στα ταμεία μας δεν είχαμε 400.000 € για να 

λειτουργήσουμε 5 παιδικούς σταθμούς. Πως πέσαμε στην παγίδα να κλείσουμε 

παιδικούς σταθμούς αυτό είναι λυπηρό. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τους 

επαναλειτουργήσουμε, με οποιοδήποτε κόστος.  

κ. Μπαλάνος (δικηγόρος εργαζομένων):  κ. Ευαγγελίδου όταν πάρθηκε η 

απόφαση για λύση της επιχείρησης δεν έγινε καμιά κουβέντα για απόλυση εργαζομένων. 

Και δεν ήταν δυνατόν να γίνει κουβέντα για απόλυση εργαζομένων γιατί θεωρήθηκε 

δεδομένο ότι δεν υπάρχει προσωπικό. Το 2ο θέμα, είπατε ότι απόφαση του Δ.Σ. είναι 

επικρατέστερη των αποφάσεων του συμβουλίου της ΚΕΠΣ. Η απόφαση της ΚΕΠΣ 

αφορά την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και η απόφαση του Δ.Σ. 

αφορά τη λύση της επιχείρησης. … δεν υπάρχει σχέση υποταγής ή … επομένως ο 

εκκαθαριστής θα πρέπει να θεωρήσει και ενδεχομένως ως αορίστου χρόνου … 

αποφάσεις Δ.Σ. της ΚΕΠΣ δεν έχουν εκδοθεί. Τώρα, το 3ο θέμα, επειδή γίνεται μεγάλη 

κουβέντα ότι όλους σας παραπλανήσαν, από τις 15 Ιουλίου με ένα έγγραφο της 

Περιφέρειας, ανοίγει την πόρτα και σας δίνει την έγκριση να ανακαλέσετε την απόφαση 

σας. Αν για οποιοδήποτε λόγο τεχνικό, γιατί το έγγραφο έρχεται με το ταχυδρομείο, το 

έγγραφο δεν έχει φτάσει στον δήμο, αυτό είναι ανθρώπινο, είναι στην διάθεση σας και 

μπορούμε να σας το χορηγήσουμε σήμερα. Για να ανακληθεί η απόφαση της 

Περιφέρειας απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. που ανακαλεί …  

Το έγγραφο είναι στη διάθεση σας και η απόφαση που θα πάρετε είναι στη 

διάθεση σας. Για να μην καθυστερώ, η γνωμοδότηση του κ. Αμαξόπουλου έχει θέμα 

¨εργαζόμενοι με προγράμματα … στην Κ.Ε.Π.Σ.¨ και δεν έχει θέμα ¨δυνατότητα 

ανάκλησης της απόφασης¨. Ο κ. Αμαξόπουλος θεωρεί δεδομένο ότι λύθηκε η επιχείρηση 

και λέει για την τύχη των εργαζομένων, είναι άλλο θέμα αν μπορεί να γίνει ανάκληση 

της απόφασης του Δ.Σ. Σας είπα ότι η Περιφέρεια αφήνει αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό.  
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Αυτό που με προβληματίζει ότι μέχρι σήμερα και αν κάνω λάθος διαψεύστε με, 

ότι παρόλο που υπάρχει αυτό το έγγραφο, δεν έχει αποσταλεί από την Περιφέρεια ένα 

έγγραφο διευκρινιστικό, αν δηλαδή το Δ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει την προηγούμενη 

απόφαση του και έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει αίτημα για γνωμοδότηση στον 

νομικό σύμβουλο του Δήμου τον οποίο και εμπιστεύομαι για το αν … αυτή η ανάκληση 

με σαφή και ξεκάθαρα λόγια. Και θέλω να ρωτήσω το Δ.Σ., περισσότερο ως πολίτης και 

λιγότερο ως δικηγόρος, έγινε μια ολόκληρη φασαρία για το αν και που βασίστηκε η 

εισήγηση του κ. Υψηλάντη, μετά από τόσο ντόρο το Σώμα, ένας δημοτικός σύμβουλος, ο 

Δήμαρχος, ο οποιοσδήποτε, … ένα έγγραφο στον κ. Υψηλάντη που να ζητάει επισήμως 

και εγγράφως διευκρινίσεις; Αυτές είναι οι δικές μου παρατηρήσεις, νομίζω ότι επειδή 

δεν είναι θέμα της ημερήσιας διάταξης δεν μπορώ να μιλήσω περισσότερο, 

επιφυλάσσομαι βέβαια, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η 

Περιφέρεια σας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακαλέσετε την προηγούμενη 

απόφαση σας, και αν έχετε οποιαδήποτε απορία, έχετε το δικαίωμα να απευθύνετε το 

σχετικό ερώτημα στην Περιφέρεια.  

κ. Πρόεδρος:  Να ενημερώσω το Σώμα ότι κατά της απόφασης έγινε προσφυγή 

στην επιτροπή του άρθρου 152, από εσάς κ. Μπαλάνο; Ξέρουμε ότι απερρίφθη, έχει 

περάσει από την επιτροπή η ένσταση σας και έχει απορριφθεί. Εμείς το μαθαίνουμε όταν 

κοινοποιείται. Αυτό προς ενημέρωση του Σώματος. Αυτό δεν μας το είπατε ποτέ κ. 

Μπαλάνο, θα έπρεπε τουλάχιστον να μας το πείτε, ότι προσφύγατε κατά της απόφασης 

μας στην επιτροπή του άρθρου 152. Εμείς παίρνουμε την απόφαση, απορριπτική ή μη.  

κ. Ζαπάρας: Αναφέρθηκε η κ. Ιλανίδου στις ερωτήσεις που κάνατε, και είπατε 

ότι δεν περιμένατε από την κ. Ευαγγελίδου να απαντήσει. Σε ποιον αναφέρεστε; Ποιος 

περιμένατε να απαντήσει;  

κα Ιλανίδου: Περίμενα εσείς να απαντήσετε ή ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Ζαπάρας: Περιμένατε να απαντήσω εγώ;  

κ. Μωυσιάδης: Ο οποιοσδήποτε μπορούσε να απαντήσει.  

κ. Ζαπάρας: Κοιτάξτε, έχω παραιτηθεί από αρχές Απριλίου, δεν θα μπορούσα να 

γνωρίζω τι γίνεται στη συνέχεια. Αυτό είναι το ένα θέμα. Σήμερα βλέπω ότι εδώ δεν 

είναι δημοτικό συμβούλιο. Έχει ξαναγίνει βεβαίως αυτό, μου είπε ο τάδε, ο γείτονας, ο 

κουμπάρος, αν είναι δυνατόν κύριοι, εδώ είναι Δ.Σ., υπάρχουν επίσημα έγγραφα. Θα 

αναφερθώ και στον κ. Παπαβασιλείου επί του θέματος. Λέτε ότι κάποιος μας κορόιδεψε 

εδώ μέσα. Μα υπάρχει Δ/κό συμβούλιο της ΚΕΠΣ το οποίο ουδέποτε πήρε απόφαση 

λύσης ή διάλυσης της επιχείρησης, είναι έτσι; Ουδέποτε κρύψαμε κάτι. Κάναμε τεράστιο 

αγώνα να φτάσουμε την επιχείρηση εκεί που τη φτάσαμε, εμείς το γνωρίζουμε και 

σήμερα δεχόμαστε και τα πυρά. Και στο κάτω – κάτω αν και αυτό είναι αναληθές, αυτό 

που λέω, θα μπορούσαν να το εξακριβώσουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, να το 

επιβεβαιώσουν. Και μάλιστα και από … και από την επιχείρηση είναι …, άρα λοιπόν 

γνώριζε ο γενικός διευθυντής το θέμα. Το αν είχε … ή νόμιζε κάτι άλλο αυτό είναι κάτι 

που τον αφορά. Κανείς δεν θα ήθελα ποτέ να κοροϊδέψει κανέναν εδώ μέσα. Αυτό να 

είναι ξεκάθαρο.  

Θα αναφερθώ επίσης και για την ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, το είπα και θα το ξαναπώ, αν 

ήταν τόσο εύκολο θα την βγάζαμε την άδεια. Και αν μου λέτε πως την έβγαλε σήμερα ο 

ιδιώτης, θα σας δώσω την απάντηση, η νομαρχία μπορεί να το κλείσει αύριο.  
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Όταν πήραμε την απόφαση της νομιμοποίησης αυτών των ανθρώπων πάλι εδώ 

μέσα έγινε θέμα, κακώς αυτοί οι άνθρωποι γίνονται αορίστου και κατηγορήθηκα τότε. 

Σήμερα έχετε αυτά τα γεγονότα και πρέπει να απολυθούν αυτοί οι άνθρωποι, πάλι μου 

επιτίθεστε. Δηλαδή τι θέλετε; Να μείνουν, να φύγουν; Τι θέλετε; Είναι λογικό αυτό;  

Εργαζόμενη: Με μας τους εργαζόμενους τι θα γίνει τελικά; Που είναι ο κ. 

Υψηλάντης;  

κα Βέρρου:   Όπως όλοι μας και εγώ φυσικά λυπάμαι. Για τους παιδικούς 

σταθμούς θέλω να πω κάτι, συγχωρήστε με αν κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι 

εδώ και 3 φορές τουλάχιστον ο κ. Ζαπάρας μας είπε ότι την ΔΕΠΣ θα την κάνουμε 

ΚΕΠΣ γιατί πρέπει τα παιδιά να συνεχίσουνε όσο είναι τα προγράμματα. Αν δεν κάνω 

λάθος εσείς θέλατε να γίνει η συγχώνευση από τότε, επέμενε ο κ. Ζαπάρας ότι αν θα 

γίνει η συγχώνευση τα παιδιά αυτά θα μείνουν στον δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω για 

ποιο λόγο εδώ πέρα δημιουργούμε μόνο εντυπώσεις και δεν κοιτάμε να κάνουμε σωστά 

τη δουλειά μας. Ερχόμαστε και φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Αυτά ήθελα να πω μόνο.  

Εργαζόμενοι: Δηλαδή εμείς θα μείνουμε στο δρόμο; Θέλουμε απαντήσεις, τι θα 

γίνει με μας;  

κ. Πρόεδρος:  Απαντήσεις δίνουμε εδώ.  

Εργαζόμενος: Σας ψηφίσαμε για να λύνετε τα προβλήματα του τόπου, όχι για να 

τα δημιουργείτε.  

κ. Πρόεδρος:  Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Καταλάβατε ότι δυο ώρες εδώ δίνονται 

απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα; Αν ικανοποιούν ή όχι αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι 

συνάδελφοι δώσαν τις απαντήσεις.  

Εργαζόμενη: …στο υπουργείο μια αναληθή εισήγηση, στην οποία βασίστηκε 

όλο το Δ.Σ., ψηφίστηκε από όλους στο Δ.Σ. γιατί πίστευαν οι περισσότεροι ότι δεν 

υπάρχουν υπάλληλοι και δεν μας δίνετε απαντήσεις. Όλοι οι άνθρωποι εδώ δεν μπορούν 

να γνωρίζουν πόσα άτομα υπήρχαν στην επιχείρηση, αν υπήρχαν εργαζόμενοι ή όχι. 

Βασίστηκαν στην εισήγηση του κ. Υψηλάντη με την οποία πάρθηκε και η απόφαση του 

Δ.Σ. και πάνω σ’ αυτό δεν είχαμε καμία απάντηση κ. Σωτηριάδη. Δεν γινόμαστε έξαλλοι 

χωρίς λόγο, το δίκιο μας ζητάμε. Μας καταλαβαίνετε; Καταλαβαίνετε ότι πίσω από εμάς 

υπάρχουν οικογένειες; Παιδιά που δεν έχουν πάει διακοπές φέτος; Που δεν έχουν πάρει 

δώρο Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό; Το καταλαβαίνετε το πρόβλημα μας; Δεν 

γινόμαστε έξαλλοι χωρίς λόγο. 

κ. Πρόεδρος:  Βεβαίως το καταλαβαίνω. Τι να πω; Δεν μπορούμε να πάρουμε 

απόφαση.  

Εργαζόμενη: Μπορείτε να ανακαλέσετε. 

κ. Ζαπάρας: Ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι άλλο, έκανε μια αναφορά ο κ. 

Κάλλιος.   

κ. Πρόεδρος:  Αφήστε κ. Ζαπάρα, είπαμε … μόλις λήξουν οι συμβάσεις τους, 

για την μισθοδοσία είναι θέμα του εκκαθαριστή, ο εκκαθαριστής … τι οφείλει, τι έχει να 

παίρνει, τι έχει να δίνει η επιχείρηση … 

Εργαζόμενη: Για ποιο λόγο εμείς δεν ενημερωθήκαμε; Αυτή τη στιγμή ούτε … 

δεν μπορούμε να πάρουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Λογικά δεν μπορείτε να πάρετε.  
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Εργαζόμενη: Δεν μπορούμε να πάρουμε ταμείο ανεργίας, δεν μπορούμε … 

κ. Πρόεδρος:  Πότε λήγει η σύμβαση σας; 

Εργαζόμενη: Η σύμβαση μου λήγει τον Σεπτέμβρη και μετά θα γινόμουν 

αορίστου χρόνου.  

κ. Πρόεδρος:  Απήντησε ο κ. Ζαπάρας γι’ αυτό, εσείς έως ότου λήξουν τα 

προγράμματα με τα οποία είχατε μπει θα συνεχίσετε. 

Εργαζόμενη: Που θα συνεχίσουμε;  

κ. Πρόεδρος:  Θα πληρωθείτε. Τι άλλο μπορώ να σας πω; Περάστε αύριο από το 

ταμείο; 

Εργαζόμενος: Λέτε ο εκκαθαριστής θα μας πληρώσει, εγώ τον εκκαθαριστή όταν 

ήρθε στα γραφεία τον ρωτώ ¨θα μας δώσετε κάτι έναντι για να ζήσουμε κι εμείς;¨ και 

ξέρετε τι μου απάντησε; ¨Θα πληρώσω πρώτα το ΙΚΑ που χρωστάει ο Δήμος και αν 

περισσέψει για σας θα σας δώσω, αλλιώς εγώ δεν μπορώ να σας δώσω¨. Έρχομαι σε σας 

και σας ρωτάω, αν θυμάστε καλά, σας είπα τι μου είπε ο εκκαθαριστής και σας λέω ότι 

εσείς μου υποσχεθήκατε ότι όταν θα αλλάξει πρόεδρος θα μας δώσετε έναντι. Περάσαν 8 

μήνες και ούτε έναντι πήραμε ούτε απάντηση πήραμε. Εμάς ποιος θα μας πληρώσει και 

ποιος θα πάρει την ευθύνη από το Δ.Σ. που θα πει, εκτός από τον εκκαθαριστή, θα μας 

δώσει τα λεφτά μας. Ο κ. Τζαβέλλας μας είπε ότι δεν είναι κανένας λόγος για να μας 

πληρώσει. Είπε ότι εργοδότης μας είναι ο Δήμος. Ποιος από εσάς θα πάρει την ευθύνη 

για να μας πληρώσει; Σήμερα θέλουμε μια απάντηση.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Και ο νομικός σας είναι εδώ. 

Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση.  

Εργαζόμενος: Το μόνο που μας είπε ο εκκαθαριστής είναι ότι ¨εγώ θα έχω 

εντολή να πληρωθούν μόνο τα ένσημα σας και κανένας άλλος¨. Αυτό μου είπε αυτό σας 

λέω, τώρα αν είναι ψέματα, δεν ξέρω.  

κ. Ζαπάρας:  Ο εκκαθαριστής δεν παίρνει εντολή από κανέναν. Ο εκκαθαριστής 

πληρώνει το ΙΚΑ, … και όλους τους προμηθευτές.  

Εργαζόμενος: Γιατί πληρώνει μόνο το ΙΚΑ και δεν … 

κ. Ζαπάρας: Γιατί πρέπει να πάρει τα λεφτά από τον δήμο, αυτά που χρωστάει ο 

Δήμος από τις προγραμματικές.  

Εργαζόμενος:  Αυτή η προγραμματική, από τον Δεκέμβριο λέτε για 

προγραμματική και ακόμα δεν τα πήραμε. Και όταν ήρθαμε δήμαρχε στο γραφείο σας, 

αν θυμάστε καλά, όταν σας είπαμε τι θα γίνει με τους παιδικούς σταθμούς, θυμάστε ποια 

ήταν η άποψη σας; ¨θα το κλείσουμε το μαγαζάκι αν δεν βγαίνει¨. Αυτό ακριβώς μας 

είπατε. Τους παιδικούς σταθμούς τους λέγατε μαγαζάκι, λες και ήταν κανένα μπακάλικο 

που πουλάει τυρί και ψωμί.  

… 

Εργαζόμενος: Γιατί κ. Δήμαρχε, εγώ να ντραπώ; Για ποιο λόγο να ντραπώ;  

κ. Πρόεδρος:  Ο εκκαθαριστής δεν παίρνει εντολή από κανέναν, τώρα αν 

επέλεξε, δεν ξέρω γιατί δεν έχει κανείς μας ανάλογη εμπειρία, αν η νομοθεσία προβλέπει 

να πληρώσουμε πρώτα τον κ. Παπαβασιλείου και μετά να πληρώσουμε … δυστυχώς δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα.  
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Εργαζόμενος: Εγώ λέω ότι το κάνει για άλλον λόγο, πληρώνει το ΙΚΑ για να 

μπορεί να … 

Εργαζόμενη: Το ότι υπάρχει μια παραπλανητική εισήγηση το προσπερνάμε; Το 

ότι δηλαδή έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα, αυτό το θέμα το προσπερνάμε;  

κ. Δήμαρχος: Θα σταματήσετε κάποια φορά; Αυτό το θέμα το είπατε 5 φορές. 

Ξεχνάτε βέβαια, την προηγούμενη φορά που συζητήθηκε το θέμα στο Δ.Σ. και πήρατε 

την απάντηση και πάλι επιμένετε. Είχαμε πει το εξής, και για την ιστορία και να μην 

ξεχάσω, σ’ αυτό που είπε ο συνάδελφος σας, οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί είναι 

δημιούργημα της πρώτης μου δημαρχιακής θητείας, αυτό τα λέει όλα.  

Εργαζόμενη: Αυτό θα έπρεπε να σας πονάει τώρα.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό για την ιστορία και για όλους όσους μας ακούνε. Να πούμε 

το εξής, ότι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, οι εργαζόμενοι, οι πραγματικοί εργαζόμενοι 

με σχέσεις εργασίας γνωστοί και αορίστου και το Δ.Σ. πήρε την απόφαση με τη λύση και 

εκκαθάριση πριν δηλαδή, να μεταφερθούν στο Ν.Π. το οποίο και έγινε, και επομένως 

εδώ μέσα δεν πρέπει να ακούγεται διότι δημιουργείται η εντύπωση παντού ότι 

απολύονται, μένουν στον δρόμο και η άλλη κατηγορία …  

Εργαζόμενη:  Δεν είναι ψέματα.  

κ. Δήμαρχος: Μη με διακόπτετε, ζητάω να σας πω την αλήθεια, την οποία την 

ξέρετε αλλά δεν θέλετε να την παραδεχτείτε. Σας καταλαβαίνω, είστε εργαζόμενη... 

Εργαζόμενη: Δεν εργάζομαι τώρα κ. Δήμαρχε.  

κ. Δήμαρχος: Οι μεν εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο Ν.Π. και λειτουργούν ως 

υπάλληλοι πλέον του Ν.Π., εσείς οι 5-6 είσαστε εργαζόμενοι μέσω προγραμμάτων για 

τον νόμο δεν θεωρείστε εργαζόμενοι της δημοτικής επιχείρησης ΚΕΠΣ. Ήσαστε με 

έναρξη εργασίας απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επιδοτούμενων και ημερομηνία 

λήξης. Συμφωνούμε; Άρα και από τον νόμο δεν προκύπτετε εργαζόμενοι, όπως θέλετε να 

το περνάτε στη Σερραϊκή κοινωνία, γνωρίζατε από την αρχή ότι ξεκινάτε να δουλεύετε 

από σήμερα και σε 4 χρόνια θα έρθει η ημέρα που θα φύγετε.  

Εργαζόμενη: Μα έγινα αορίστου χρόνου.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό είναι άλλο θέμα.  

Εργαζόμενη: Πως είναι άλλο θέμα;  

κ. Δήμαρχος: Μα δεν είναι δυνατόν να είστε αορίστου. Που είναι η νομική σας 

υποστήριξη; Για εσάς και για όλους εδώ μέσα που λένε ότι η εισήγηση του διευθυντή 

ήταν παραπλανητική, τον αδικείτε.   

… 

Θα πληρωθείτε, έτσι λειτουργεί το Κράτος, μπήκε για εκκαθάριση η επιχείρηση, 

υπεύθυνος είναι ο εκκαθαριστής ο οποίος πάλι βάσει του νόμου πρέπει να πληρώσει 

πρωτίστως το ΙΚΑ, την Εφορεία, τον έναν, τον άλλον και βάσει προγραμματικής ο 

Δήμος θα δώσει τα χρήματα για να εξοφλήσει την δική σας εργασία. Αυτή είναι η 

αλήθεια.  

Εργαζόμενη: Μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση; Λέτε ότι η εισήγηση δεν 

ήταν παραπλανητική και αναρωτιέμαι εγώ, αν δεν ήταν παραπλανητική γιατί δεν 

γράφτηκε στην εισήγηση ότι τα προγράμματα δεν έχουν ολοκληρωθεί και παρ’ όλα αυτά 

ζητάμε τη λύση της επιχείρησης.  
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κ. Δήμαρχος:  Πάλι δεν είναι αυτό που λέτε. Δεν γράφει αυτό.  

Εργαζόμενη: Για ποιο λόγο δεν γράφτηκε η αλήθεια στην εισήγηση, ότι 

υπάρχουν προγράμματα που λειτουργούν ακόμα και παρ’ όλα αυτά προτάθηκε η λύση 

της επιχείρησης. Μπορείτε να μου απαντήσετε πάνω σ’ αυτό; 

κ. Πρόεδρος:  Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη.  

Εργαζόμενος: Λέτε ότι θα μας πληρώσετε. Πότε;  

κ. Πρόεδρος: Ο εκκαθαριστής θα το αποφασίσει.  

 

10 λεπτά διακοπή 

 

κ. Μωυσιάδης: Θα μου επιτρέψετε, δυο κουβέντες θέλω να πω. 

κ. Πρόεδρος:  Καμία.  

κ. Μωυσιάδης: Έχω δικαίωμα να δευτερολογήσω. Εκ του κανονισμού έχω 

δικαίωμα να δευτερολογήσω.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Μωυσιάδη δεν θα σας δώσω τον λόγο.  

κ. Μωυσιάδης: Τότε θα αποχωρήσω.  

Εργαζόμενη: Εσείς μας αναγκάζετε και φερόμαστε έτσι όπως φερόμαστε. Δεν 

σας νοιάζει. Ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν … Ξέρετε ότι τα παιδιά μας είναι 

άρρωστα και δεν μπορούμε να τα πάμε στον γιατρό; Το ξέρετε αυτό; Το γνωρίζετε;  

κ. Πρόεδρος:  Μη νομίζετε ότι δεν το ξέρουμε.  

Εργαζόμενη: Να αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες σας.  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν επιτρέπεται η δευτερολογία; 

κ. Πρόεδρος:   Επιτρέπεται, αλλά θα ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή.  

Μπαίνουμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης.                                                                  

                                   

    

              

ΘΕΜΑ    1ο: Καταβολή υποχρεώσεων προς το Τ.Π. & Δ. ύψους 10.059,20 € σε 

εκτέλεση του αρίθμ. 7342/22-7-2010 δανειστικού συμβολαίου.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι τα έξοδα και οι τόκοι για το δάνειο, για την αποζημίωση 

από το Κεντρικό Πάρκο.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Εκτίμηση από το Δημοτικό Συμβούλιο των καταβαλλομένων 

μισθωμάτων.  
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κ. Πρόεδρος:   Ήρθε από την Περιφέρεια μετά από εντολή του ΥΠΕΣ και πριν το 

Υπουργείο Οικονομικών για τα μισθώματα των οργανισμών ΟΤΑ και …, εάν είναι 

υψηλά συγκριτικά με τα της αγοράς να τα μειώσουμε κατά 20%.  

Η εισήγηση της υπηρεσίας λέει ότι παραμένουν τα ίδια. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο 

πρόβλημα. 

κ. Παπαβασιλείου: Όταν νοικιάστηκαν αυτά κ. Πρόεδρε, ήταν υψηλή η τιμή; 

κ. Πρόεδρος: Με διαγωνισμό. 

κ. Παπαβασιλείου: Για ποιο διαγωνισμό μιλάτε; Εκεί που στεγάζεται η 

Πολεοδομία, πείτε μου ποιος διαγωνισμός έγινε; 

κ. Πρόεδρος:   Μα δεν υπήρχαν προσφορές; Δεν υπήρχε επιτροπή; 

κ. Παπαβασιλείου: Ποιες προσφορές; Ποιος σας είπε ότι έγιναν εκεί προσφορές; 

Έγινε κανένας διαγωνισμός; Βγάλτε τα χαρτιά να το δούμε. 

κ. Πρόεδρος:   Πάτε στην υπηρεσία.  

κ. Παπαβασιλείου: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κατευθείαν. Μα δεν υπήρχε 

άλλος διαγωνιζόμενος. Ένας ήταν. 

κ. Πρόεδρος:   Επιμένετε.  

κ. Παπαβασιλείου: Θα σας θυμίσω τι ακριβώς συνέβη. Υπήρχε ένα ακίνητο το 

οποίο … Ποιος διαγωνιζόμενος μου μιλάτε; 

κ. Πρόεδρος:   Μα αυτά υπήρχαν κ. Παπαβασιλείου, τι να κάνουμε; Έγινε τίποτα 

εν κρυπτώ;  

κ. Παπαβασιλείου: Πριν από 4 χρόνια ήταν αυτά που ήταν, πολύ σωστά και 

σοβαρά ενόψει της οικονομικής κρίσης στέλνει το υπουργείο οικονομικών αυτό το 

έγγραφο, να μειωθούν τα ενοίκια. Αυτά τα ενοίκια που νοικιάζει ο Δήμος από τα ακίνητα 

του.  

κ. Δάγκος: Έχουμε την τάση την συζήτηση να την πηγαίνουμε αλλού. Εδώ είναι 

ένα συγκεκριμένο θέμα, για αυτά τα μισθώματα που πληρώνονται σήμερα, να κάνουμε 

εκτίμηση αν είναι υπερβολικά ασύμφορα για την αγορά ή όχι. Συγκεκριμένο είναι το 

θέμα, τώρα αν θέλουμε να πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη δια μέσου Σόφιας μπορούμε να 

κάνουμε και 5 μέρες. Έχω διαπιστώσει ότι πάντα σε ένα θέμα φέρνουμε και ένα άλλο 

θέμα. Για το συγκεκριμένο συζητάμε. Να τα καταλαβαίνουμε τι κάνουμε εδώ μέσα.  

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας εναρμονίζεται με την απόφαση του ΥΠΕΣ 

για μείωση των ενοικίων. Κάνατε πρόταση για μείωση ενοικίων; 

κ. Πρόεδρος:   Και η δική μας εναρμονίζεται με την πρόταση της υπηρεσίας. 

Αυτό που λέει η εισήγηση.  

κ. Παπαβασιλείου: Τι λέει η εισήγηση, μπορείτε να μας τη διαβάσετε; 

κ. Πρόεδρος:   ¨Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία προτείνει τα μισθώματα να 

παραμείνουν ως έχουν¨. Αυτό λέει. Γιατί; Έχει κι άλλο; 

κ. Παπαβασιλείου:  ¨Συνένωση αναφορά του … Υψηλάντη με τις απόψεις του 

και την έκθεση για την εκμίσθωση των ως άνω ακινήτων της κ. Χατζηπανταζή 

Χρυσάνθης¨. 

κ. Πρόεδρος:   Τι λέει; 

κ. Παπαβασιλείου: Να μειωθούν.  

κ. Πρόεδρος:   Βλέπετε όλη την εισήγηση; Γυρίστε την πίσω σελίδα.  

κ. Παπαβασιλείου: Λείπει η σελίδα. 
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κ. Πρόεδρος:   Εγώ φταίω και γι’ αυτό;  

κ. Παπαβασιλείου:  Εμείς πάντως προτείνουμε να μειωθούν τα ενοίκια όπως λέει 

και το Υπουργείο. 

      

        

- Εγκρίνεται. 

 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Διερεύνηση 

εναλλακτικών σεναρίων απόδοσης πολεοδομημένης της στην 

ΥΑΜΣ κατ’ εφαρμογή του Ν. 2745/99. (Περίπτωση του 

στρατοπέδου Εμμ. Παπά).  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Όπως θυμάστε είχαμε πάρει απόφαση, Μάιο ή Ιούνιο, για την 

προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ για σύνταξη μελέτης διερεύνησης εναλλακτικών 

σεναρίων. Είχαμε καλέσει τους …, δεν μπόρεσε να έρθει ο κ. … εδώ και έγινε μια 

παρουσίαση και των μελετητών οι οποίοι και αυτοί δεν είναι εδώ, και ο κ. Τσιμερίκας. 

Βέβαια μας έγινε μια αναλυτική παρουσίαση, ο κ. Αγγελίδης έλειπε, ο κ. Σαουλίδης ήταν 

εδώ, ο κ. Μωυσιάδης ήταν εδώ. Θα κάνει μια εισήγηση ο κ. Τσιμερίκας και αν έχετε 

τυχόν ερωτήματα… 

κ. Παπαβασιλείου: Ομόφωνα είχε αποφασιστεί η διενέργεια αυτής της μελέτης; 

κ. Πρόεδρος:   Ναι ομόφωνη ήταν η απόφαση για προγραμματική με το ΤΕΙ. 

κ. Τσιμερίκας: Μετά τη σημερινή εξέλιξη του συμβουλίου θα είμαι γρήγορος. Η 

ιστορική εξέλιξη του ζητήματος του στρατοπέδου έχει συζητηθεί κατ’ επανάληψη στον 

χώρο αυτό, τη βασική κίνηση την πραγματοποίησε η προηγούμενη Δ.Α. του κ. 

Μωυσιάδη, αναθέτονταν η Εταιρεία … στη σύνταξη μελέτης πολεοδομικής, και εν 

συνεχεία την υποβολή την πρότασης στην ΥΑΜΣ. Εκεί υπήρχε κάποιο θέμα, υπήρχαν 

διαφοροποιήσεις από την πλευρά του ΥΠ.ΕΘ.Α., και γι’ αυτό τον λόγο όταν ανέλαβε η 

σημερινή Δ.Α. συνέχισε τις ενέργειες της προηγούμενης. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε 

να πάμε στην Εφορεία … Μνημείων, ενώ η πολεοδομική πρόταση του κ. Μωυσιάδη 

προέβλεπε την παραχώρηση έκτασης στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά για την ανταλλαγή των 

στρατοπέδων Εμμ. Παπά, Παπαλουκά και των … στο Λευκώνα που βρίσκεται σήμερα ο 

Ιππικός Όμιλος, με την εμπλοκή της Εφορείας των … Μνημείων χαρακτηρίστηκε ένας 

αριθμός σημαντικός κτιρίων ως διατηρητέα. Στην έκταση των 64 στρ. που προέβλεπε η 

πολεοδομική μελέτη για ανταλλαγή, χαρακτηρίστηκαν και σ’ αυτόν τον χώρο έκταση 

περίπου 11 στρ. ως διατηρητέα κτίρια. Γι’ αυτό τον λόγο προέκυψε η ανάγκη της 

μελέτης της σημερινής. Γι’ αυτό υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ και εδώ 

έχουμε το προϊόν της μελέτης. Ελήφθησαν υπόψη και οι παρατηρήσεις της ΥΑΜΣ, τι 

ζήταγε η ΥΑΜΣ για να προχωρήσουμε στη διαδικασία ανταλλαγής των στρατοπέδων, 

και ελήφθησαν τα στοιχεία αυτά υπόψη. Υπεβλήθησαν δυο εναλλακτικές προτάσεις.   
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Η 1η εναλλακτική πρόταση αφορούσε την περίπτωση, μελετήθηκε η περίπτωση 

ανταλλαγής έκτασης εκτός των στρατοπέδων. Από την προσέγγιση που έκαναν οι 

μελετητές, στην πρώτη πρόταση διερευνήθηκε η περίπτωση ανταλλαγής γηπέδου στη 

Σιγής γιατί έπρεπε να ανταλλάξουμε πολεοδομημένη γη. Αυτό όμως δεν συμφέρει για 

τον δήμο διότι υπάρχει κοστολόγηση … η οποία φτάνει το ύψος του 1.650.000 € με 

τρέχουσες τιμές. Γι’ αυτόν τον λόγο και απερρίφθη. 

Η 2η εναλλακτική πρόταση ήταν να δούμε το στρατόπεδο Εμμ. Παπά ούτως ώστε 

να βρούμε τα 11 στρ. μέσα από το στρατόπεδο Εμμ. Παπά. Και αυτό και προτείνεται.  

Προκύπτει  από την μελέτη η εκτίμηση ότι στον συγκεκριμένο χώρο θα 

προκύψουν 2.000 κάτοικοι. Με βάση αυτά τα δεδομένα δημιουργείται ένας οικισμός, 

υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας πρότυπος οικισμός και ασφαλώς θα πρέπει 

να υπάρχει βασικός κοινωνικός εξοπλισμός. Προβλέπεται λοιπόν να έχει παιδικούς 

σταθμούς, σχολείο, νηπιαγωγείο, γυμνάσιο, γυμναστήριο, ημερήσιο ιατρείο, κτίριο 

πολιτιστικού κέντρου για πολιτιστικές δραστηριότητες, δημοτικό αναψυκτήριο, ΚΑΠΗ, 

καθώς επίσης με δραστηριότητα όπου θα υπάρχουν ΑΤΜ και ΚΕΠ. Σε όλες αυτές τις 

δραστηριότητες υπάρχει πρόβλεψη να αναπτυχθούν οι δραστηριότητες αυτές στο ήδη 

υπάρχον κτιριακό απόθεμα. Σ’ αυτά τα κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως 

διατηρητέα, τα περισσότερα από αυτά. Καθώς επίσης, επειδή θα πρέπει να υπάρχει και ο 

… χαρακτήρας, έχει προταθεί σε έναν συγκεκριμένο χώρο η ίδρυση παγοδρομίου.  

Η ΥΑΜΣ ζήτησε από τον δήμο Σερρών, ενώ είχε προταθεί αρχικά από την 

πρόταση του κ. Μωυσιάδη, της Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη, συντελεστής δόμησης 0,60%, 

προτάθηκε από την άλλη πλευρά ο συντελεστής αυτός να γίνει 0,80%. Η μελέτη 

προσέγγισε το πρόβλημα αυτό με έναν πολύ έξυπνο τρόπο και δίνει κλιμακωτή αύξηση 

του συντελεστή δόμησης υπό προϋποθέσεις και οι προϋποθέσεις αυτές έχουν 

βιοκλιματικά χαρακτηριστικά. Ξεκινάει λοιπόν η μελέτη με την πρόταση, αρχικός 

συντελεστής δόμησης 0,50% και για κάθε πρόσθετη αποδοχή από την πλευρά του 

ΥΠ.ΕΘ.Α. … όρων να αυξάνεται ο συντελεστής. Ξεκινάει λοιπόν η μελέτη με 

προτεινόμενο συντελεστή 0,50%, εάν και εφόσον υπάρχει αποδοχή στις περιφράξεις των 

οικοπέδων τα οποία θα προκύψουν να είναι χωρίς δομικά υλικά αλλά μόνο με … καθώς 

επίσης ο κάθε ιδιοκτήτης να έχει ιδιωτικό κάδο ανακύκλωσης, να οικοδομεί και να είναι 

υπεύθυνος και για τη συντήρηση του και για την καθαριότητα του, θα τον έχει στον 

εξωτερικό του χώρο της οικοδομής, τότε ο συντελεστής μπορεί να αυξηθεί κατά 0,10%, 

δηλαδή να γίνει 0,60%. Εάν υπάρχει αποδοχή να υπάρχει ειδικός κάδος ο οποίος να 

συμπιέζει τα απορρίμματα και να προβαίνει στο αρχικό στάδιο της επεξεργασίας τους 

ανά οικοδομικό τετράγωνο, καθώς επίσης και η κατασκευή υπογείων θέσεων 

στάθμευσης, τότε μπορεί ο συντελεστής επίσης να ανέλθει κατά 0,10% και να γίνει 

0,70%. Καθώς επίσης και υπόγειες αποθήκες ούτως ώστε να αποτρέπεται η καταπάτηση 

κοινόχρηστων χώρων με αυθαίρετες κατασκευές. Και τέλος για να μπορεί ο συντελεστής 

δόμησης να έρθει στο 0,80% θα πρέπει να υπάρχει κατασκευή υπόγειων δεξαμενών 

νερού στην οικοδομή ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να εκτελείται άρδευση από 

την συγκεκριμένη ποσότητα νερού καθώς επίσης και … Επίσης θα πρέπει να υπάρχει η 

θερμομόνωση και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μ’ αυτούς τους όρους 

μπορεί ο συντελεστής δόμησης να ανέβει στο 0,80% που είναι και το επιθυμητό.  
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Γι’ αυτό με τη συγκεκριμένη προσέγγιση του ΤΕΙ, για την οποία το λιγότερο που 

μπορώ να πω, είναι μια πολύ έξυπνη ιδέα, δημιουργείται ένας πρότυπος οικισμός ούτως 

ώστε να υπάρχει το ανάλογο όφελος για την περιοχή. Καθώς επίσης προτείνεται ποσοστό 

κάλυψης 40%, αριθμός ορόφων 2, μέγιστο ύψος κτιρίων 7,5 μέτρα. Ο πολεοδομικός 

χαρακτηρισμός προτείνεται η γενική κατοικία. Πλην της δραστηριότητας των 

βενζινάδικων τα οποία προβλέπονται στην γενική κατοικία να εξαιρεθεί από τις 

προβλεπόμενες θέσεις.  

Δεν θα επεκταθώ περισσότερα, σήμερα το θέμα έρχεται για να εγκρίνουμε και να 

παραλάβουμε τη μελέτη και εν συνεχεία να την προωθήσουμε στην ΥΑΜΣ ούτως ώστε 

να προχωρήσουμε σύμφωνα με τον νόμο 2745 στα προβλεπόμενα για την αξιοποίηση 

των στρατοπέδων.  

κ. Παπαβασιλείου:  Αν θυμάμαι καλά, δεν ήμασταν αρνητικοί σαν παράταξη 

στο να γίνει αυτή η μελέτη αλλά όχι για την πολεοδόμηση του συγκεκριμένου χώρου του 

στρατοπέδου Εμμ. Παπά. Σ’ αυτό ήμασταν κάθετα αντίθετοι, τα στρατόπεδα ως 

παράταξη έχουμε πάρει θέση και έχουμε πει ότι ανήκουν από τη στιγμή που δεν τα 

χρειάζεται πλέον η Πολιτεία, ανήκουν στους δημότες. Και εκείνο το οποίο θέλω να 

τονίσω είναι ότι είπαμε ναι στην μελέτη αλλά μόνο για ανταλλαγή σε άλλον χώρο εκτός 

στρατοπέδων, ανταλλαγή. Ότι υπάρχει στο στρατόπεδο ή στα στρατόπεδα, να δώσει ο 

Δήμος Σερρών ανάλογη οικοπεδική έκταση, πχ. στην περιοχή του Κρίνου, έτσι ώστε να 

μπορέσει να γίνει αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιο το οποίο κάνουν οι μελετητές. Επουδενί η 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων δεν δέχεται να παραχωρηθεί ούτε 1 τ.εκ. για 

πολεοδόμηση σε οποιοδήποτε στρατόπεδο ανήκει στην πόλη και στους κατοίκους.  

κ. Σαουλίδης:   Εμείς παρακολουθήσαμε την παρουσίαση, ήταν πραγματικά 

ενδιαφέρουσα και πρωτοπόρα αλλά είμαστε ενάντια στην πολεοδόμηση. Ψηφίζουμε την 

έγκριση και την παραλαβή, αλλά είναι θέμα αρχής, δεν είμαστε υπέρ της πολεοδόμησης 

του συγκεκριμένου χώρου των στρατοπέδων.  

κ. Παπαβασιλείου: Κι εμείς ψηφίζουμε την έγκριση και την παραλαβή αλλά θα 

παρακαλούσα όμως, να αφεθεί στην επόμενη Δ.Α. για να προωθηθεί. Ως παράταξη, θα 

μπορούσαμε να δεχθούμε μια εναλλακτική λύση, αυτός ο οικισμός που περιγράφουν οι 

μελετητές να γίνει κάπου αλλού, π.χ. στον Κρίνο.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτή πρέπει να προωθηθεί αύριο.        

κ. Σαουλίδης:  Εμείς είπαμε ότι εγκρίνουμε τη μελέτη και την παραλαβή αλλά 

δεν δεχόμαστε να γίνει η πολεοδόμηση κάποιου χώρου.  

κ. Πρόεδρος:   Λέτε να μην προωθηθεί κάτω. 

κ. Σαουλίδης: Εμείς είμαστε αρνητικοί στην πολεοδόμηση.  

κ. Πρόεδρος:  Λέτε να προωθηθεί με αυτή την παρατήρηση; 

κ. Παπαβασιλείου: Να αφεθεί για να προωθηθεί από την επόμενη Δ.Α. 

κ. Τσιμερίκας:  Θα ήθελα να πω δυο στοιχεία, η περιοχή του Κρίνου καταρχήν 

έχει ελεγχθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν τη δημαρχιακή θητεία του κ. 

Μωυσιάδη, επί θητείας του κ. Μητλιάγκα. Τη γνώριζε το υπουργείο τη συγκεκριμένη 

περιοχή και δεν είναι αποδεκτή. Η περιοχή είναι γνωστή στην ΥΑΜΣ και δεν είναι 

αποδεκτή ως ίσης αξίας. 2ον, ακόμη και την περιοχή του Κρίνου να δεχόταν η ΥΑΜΣ 

πάλι εμείς σαν Δήμος θα είχαμε στέρηση χρημάτων, θα είχαμε απώλεια οικονομική. 
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κ. Παπαβασιλείου: Παράλληλα όμως θα είχαμε και μια ανάπτυξη εκεί.  

κ. Τσιμερίκας:  Μέσα στα στρατόπεδα, από τη στιγμή που θα προχωρήσει αυτή 

η άποψη, δεν υπάρχει η αντίστοιχη οικονομική ζημία διότι ούτως ή άλλως προβλέπονται 

κοινόχρηστες χρήσεις σε εγκαταστάσεις κοινωφελούς σκοπού. Αυτόματα, όποια άλλη 

έκταση παραχωρήσει αντί της έκτασης του στρατοπέδου ο Δήμος, έχει απώλεια 

οικονομική. Αυτό είναι ένα μείον.  

κ. Σαουλίδης: Ιστορικά, η πρώτη πρόταση δεν αφορούσε πολεοδόμηση, η 

πρόταση του κ. Μητλιάγκα αφορούσε ανταλλαγή και ποτέ δεν προτείναμε εμείς στον 

Κρίνο τουλάχιστον όσο ήμασταν Δ.Α. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί να υπάρξει 

κάποιος άλλος χώρος έξω από τα στρατόπεδα που να μπορεί να είναι ίσης αξίας και 

χωρίς να πάθουμε κάτι. Αν υπάρξει μια περιοχή που να μπορεί να γίνει μια ανταλλαγή 

χωρίς να θίξουμε το χώρο των στρατοπέδων δεν νομίζω να είναι κακό. Να κρατήσουμε 

τα στρατόπεδα αυτά.  

κ. Τσιμερίκας: Συμφωνείτε με την πρώτη εναλλακτική που προτείνει η μελέτη; 

Δηλαδή να δώσουμε τα 11 στρ. της Σιγής; 

κ. Σαουλίδης:  Πιστεύουμε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, να καθίσουμε 

να δούμε. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγή ίσης αξίας, όχι στον ιστό της πόλης, από τα 

εκτός σχεδίων.  

                

         

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Γαλάνη, Παπαβασιλείου, Σαουλίδη, 

Παπαδόπουλου). 

 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Άμεση καταβολή αποζημιώσεως:  

α) δυνάμει της αρίθμ. 345/2010 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Μερτζιάνη Πέτρου, 

Παπαευαγγέλου Δημητρίου κ.λπ.), 

β) δυνάμει της αρίθμ. 175/2009 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Παύλου Παυλίδη κ.λπ.) και  

γ) δυνάμει της αρίθμ. 353/2010 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Ακριβόπουλου Χρήστου κ.λπ.). 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2009 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής¨.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Επιστροφή ποσού λόγω αποκατάστασης τομής ασφάλτου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  11ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας πενήντα (50) ποδηλάτων πόλης.  

 

κ. Σαουλίδης: Και άλλη φορά ο Δήμος, επί Γεωργούλα, είχε πάρει ποδήλατα και 

μετά είχαν χαθεί. Να το προσέξουμε λίγο να παραμείνουν τα ποδήλατα, είναι χρήσιμα.  

κ. Παπαβασιλείου: Καταρχήν συμφωνούμε με το πρόγραμμα αυτό, για τα 

ποδήλατα να τα πάρετε. Υποσχεθήκατε ποδηλατόδρομους …  

κ. Πρόεδρος:   Επί του συγκεκριμένου συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε; 

κ. Παπαβασιλείου:  Γιατί δεν ακούτε αυτό που θέλω να πω;  

κ. Πρόεδρος:   Γιατί είστε εκτός θέματος. 

κ. Παπαβασιλείου:  … δεν έχετε ποδηλατόδρομους και παίρνετε ποδήλατα.  

        

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο Ο.Τ. 835 στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Σερρών για την κατασκευή του 12/θέσιου 

Δημοτικού Σχολείου.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας 

Τρούπη Σταύρου.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση 

πράξη εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση συμμετοχής στο έργο ACTIVE TRAVEL NETWORK 

που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT 

και αποδοχή χρηματοδότησης. 

 

κ. Πρόεδρος:   42.800 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2010 για επισκευή 

και συντήρηση σχολείων.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου στο Ο.Π. 678 και 678α 

περιοχή Αγίων Αναργύρων (ΠΕ 5).   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Διαμόρφωση – 

ανάπλαση των όψεων του Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

έργων και προμηθειών.  

 

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

αποφάσεις: 

 

 

684/10 Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας για την κατασκευή 

του έργου: ¨Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση κα παραχώρηση 

εκμετάλλευσης υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου 

Σερρών¨.  

 

685/10 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική 

Μεταρρύθμιση για τη χρηματοδότηση της πράξης ¨Λειτουργική 

Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές Τ.Π.Ε. 

και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του 

προγράμματος Καλλικράτης¨. 

 

686/10 Μίσθωση για δημοπρασίας του κτιρίου του ¨Ομίλου Ορφέας Σερρών¨.  

 

Πρ. 9/1/10 Συζήτηση επί επερώτησης, με βάση το άρθρο 48 του κανονισμού 

λειτουργίας του Δ.Σ., του συνδυασμού ¨ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ¨, σχετικά με τους 

παιδικούς σταθμούς της πρώην Δ.Ε.Π.Σ. ή Κ.Ε.Π.Σ.  

 

687/10 Έγκριση καταβολής υποχρεώσεων προς το Τ.Π. & Δ., ύψους 10.059,20 €, 

σε εκτέλεση του αρίθμ. 7342/22-7-2010 δανειστικού συμβολαίου.  

 

688/10 Εκτίμηση από το Δημοτικό Συμβούλιο των καταβαλλομένων 

μισθωμάτων.  

 

689/10   

 

690/10 Έγκριση άμεσης καταβολής αποζημιώσεως δυνάμει της αρίθμ. 345/2010 

διαταγής πληρωμής του Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Μερτζιάνη 

Πέτρου, Παπαευαγγέλου Δημητρίου κ.λπ.) 

 

691/10 Ομοίως δυνάμει της αρίθμ. 175/2009 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Παύλου Παυλίδη κ.λπ.) και  

 

692/10 Ομοίως δυνάμει της αρίθμ. 353/2010 διαταγής πληρωμής του 

Πρωτοδικείου Σερρών (υπόθεση Ακριβόπουλου Χρήστου κ.λπ.). 

  

693/10 Έγκριση Ισολογισμού έτους 2009 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨.  

 

694/10 Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής¨.  

 

33 



695/10 Ενημέρωση επί των αρίθμ. 20,21,22 και 23/2010 αποφάσεων της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨. 

 

696/10 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. 

Ουζούνη Στέργιο. 

 

697/10 Ομοίως στον κ. Ιατρόπουλο Ηλία.  

 

698/10 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη. 

 

699/10 Ομοίως στον κ. Σαρακατσάνη Δημοσθένη.  

 

700/10 Επιστροφή χρημάτων στον κ. Πασσιά Ιωάννη, μετά από αποκατάσταση 

τομής ασφάλτου.  

 

701/10 Επιστροφή ποσού στους κ.κ. Δουκίδου Παρθένα κ.λπ. για εισφορά σε 

χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή ΣΙΓΗΣ – ΚΗΦΙΣΣΙΑ στο Ο.Π. 850, ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

 

702/10 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Κων/νο, για εισφορά σε χρήμα για 

οικόπεδο στην περιοχή Αγ. Αναργύρων στο Ο.Π. 723, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντος.  

 

703/10 Ομοίως στον κ. Παπαδόπουλο Ευάγγελο, για εισφορά σε χρήμα για 

οικόπεδο στην περιοχή Αγ. Αναργύρων στο Ο.Π. 723, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντος.   

 

704/10 Διαγραφή ποσού του κ. Δουκίδη Αθηνόδωρο από τους χρηματικούς 

καταλόγους του Δήμου, που αφορά οφειλή από εισφορά σε χρήμα για 

οικόπεδο στην περιοχή ΣΙΓΗΣ – ΚΗΦΙΣΣΙΑ στο Ο.Τ. 850. 

 

705/10 Ομοίως του κ. Κοκκαλίδη Νεοκλή, που αφορά οφειλή από εισφορά σε 

χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή ΣΙΓΗΣ – ΚΗΦΙΣΣΙΑ στο Ο.Τ. 829. 

 

706/10 Ομοίως του κ. ΚΟΥΛΟΥΔΗ Θεοχάρη, που αφορά οφειλή από τέλος 

λαϊκής αγοράς έτους 2005. 

 

707/10 Ομοίως του κ. Κιοσσέ Γεωργίου, που αφορά οφειλή από δημοτικό φόρο 

2% έτους 2007 και τόκους αυτού.  

 

708/10 Ομοίως του κ. Κιοσσέ Γεωργίου, που αφορά οφειλή από δημοτικό φόρο 

2% έτους 2007 και τόκους αυτού.  
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709/10 Ομοίως της εταιρείας ¨ΤΕΡΨΙΣ¨, που αφορά οφειλή από δημοτικό φόρο 

2% έτους 2007. 

 

710/10 Ομοίως της ¨Χασεκίδης – Καλαμάρας – Κατσουρός – Πασχάλης Ε.Π.Ε.¨, 

που αφορά οφειλή από δημοτικό φόρο 2% έτους 2008 και 2007 και 

επανασύνταξη εκ νέου χρηματικών καταλόγων με καινούργιους 

οφειλέτες.  

 

711/10 Έγκριση μελέτης προμήθειας πενήντα (50) ποδηλάτων πόλης.  

 

712/10 Έγκριση ψήφισης εξειδικευμένης οφειλής δαπάνης δημοσίευσης 

διακήρυξης για την προμήθεια Ρομποτικών Κάδων Απορριμμάτων 

(124,95 €). 

 

713/10 Ομοίως για τη δημοσίευση διακήρυξης για την προμήθεια Ρομποτικών 

Κάδων Απορριμμάτων (100,56 €). 

 

714/10 Ενίσχυση της πίστωσης λόγω της αύξησης του Φ.Π.Α. σε 23% για την 

εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ¨Εικονική περιήγηση 

στην πόλη των Σερρών¨. 

 

715/10 Έγκριση προμήθειας τεντόπανου για την κάλυψη του ειδικού 

δικτυώματος στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.  

 

716/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου μας κ. 

Γιαννάκη Γεωργίου.  

 

717/10 Παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο Ο.Τ. 835 στη Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση Σερρών, για την κατασκευή του 12θέσιου Δημοτικού 

Σχολείου.  

 

718/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στον κ. Τρούπη Σταύρο.  

 

719/10 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση πράξη 

εφαρμογής της γειτονιάς ¨Σαράντα Μάρτυρες – Σφαγεία¨ από την κ. 

Σχοινά – Πολυβακίδου Χρυσούλα. 

 

720/10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο έργο ACTIVE TRAVEL 

NETWORK που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

URBACT και αποδοχή χρηματοδότησης. 
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721/10 Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2010 για την επισκευή και 

συντήρηση σχολείων.   

 

722/10 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 678 και 678α στην περιοχή 

Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5). 

 

723/10 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με γενικό τίτλο: ¨Διαμόρφωση – 

Ανάπλαση των όψεων του Δημαρχείου της πόλης των Σερρών¨.  

 

724/10 Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού 

Μεγάρου¨.  

 

725/10 Ομοίως του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Αναπλάσεις ιστορικού εμπορικού 

κέντρου πόλης Σερρών¨.  

 

726/10 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή W.C. στο Δημοτικό 

Σχολείο Οινούσας¨.  

 

727/10 Ομοίως του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή W.C.  2ου 

Δημοτικού Σχολείου¨.   

 

728/10 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας δύο (2) 

απορριμματοφόρων, 16 κ.μ. 

 

729/10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης Σερρών¨.  

 

730/10 Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) στύλου και δύο (2) φωτιστικών σωμάτων 

υδραργύρου στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


