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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Αξιοποίηση χρηματοδότησης από Υπουργείο Πολιτισμού.   

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Άρση επικινδυνότητας των βράχων 

της Ακρόπολης¨.   

    

ΘΕΜΑ    3ο: Προσαρμογή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε Κοινωφελή Δημοτική 

Επιχείρηση (άρθρο 269 του Ν. 3463/2006)   

    

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριε Αγγελίδη συγχαρητήρια για την εκλογή σας, σας εύχομαι 

ολόψυχα από καρδιάς καλή επιτυχία σε σας και στους συνεργάτες σας. Εύχομαι 

κουράγιο και δύναμη γιατί το θα το έχετε ανάγκη. Συγχαρητήρια επίσης να δώσουμε και 

στον συνδυασμό του κ. Φωτιάδη και στους συναδέλφους οι οποίοι συμμετείχαν σε 

αυτόν. Επίσης συγχαρητήρια και στον συνάδελφο τον κ. Μωυσιάδη ο οποίος εξελέγη με 

τον συνδυασμό του κ. …, και συγχαρητήρια σε όλους και καλή επιτυχία σε όλους.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ευχές και τα καλά 

σας λόγια, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους που πήραν μέρος σ’ 

αυτή τη πολιτική μάχη και να τους συγχαρώ γιατί υπήρχε ένα άριστο κλίμα, ένα 

πολιτισμένο κλίμα και ήρεμο και συντελεστές αυτού του κλίματος ήταν όλοι όσοι 

συμμετείχαν στις εκλογές. Φυσικά συγχαρητήρια σε όλους και συγχαρητήρια και στον κ. 

Μωυσιάδη που εκλέχθηκε … με τον συνδυασμό του κ. Ψωμιάδη αλλά όπως είπατε 

έχουμε ανάγκη και από τη συνεργασία σας όχι μόνο των εκλεγμένων αλλά και όσων δεν 

θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. διότι από αυτό το Δ.Σ. έχουν πολύτιμη εμπειρία και τους 

χρειαζόμαστε, εμείς είμαστε ανοικτοί να συνεργαζόμαστε.  

κ. Πρόεδρος:   Και αυτό το κλίμα να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της επόμενης 

δημαρχιακής θητείας. 

κ. Σαουλίδης: Κι εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να συγχαρούμε και τον 

καινούργιο δήμαρχο και τον αντιπεριφερειάρχη τον κ. Μωυσιάδη και όλους τους 

συναδέλφους που συμμετείχαν αλλά και που έχουν εκλεγεί και θα συνεχίσουν να 

συμμετέχουν στην καινούργια δομή του Δήμου. Πάρα πολλές φορές και στην 

προηγούμενη θητεία έχω τονίσει πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία που έχει 

σχέση με την καινούργια δομή της χώρας και κυρίως με την αύξηση της Περιφέρειας και 

με την ενίσχυση … Α’ βαθμών. Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία, και όσοι …, 

τουλάχιστον εγώ και ο κ. Παπαδόπουλος που δεν θα συμμετέχουμε σε κάποιο από τα 

όργανα, θα είμαστε ενεργοί και θα είμαστε θετικοί απέναντι στην καινούργια λειτουργία.  

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου, επειδή έχετε 

αναλάβει την κεντρική ευθύνη για τη λειτουργία του Δήμου και όλους όσους έχουν 

εκλεγεί στην Αυτοδιοίκηση. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι μια δύσκολη 

συγκυρία και θα πρέπει να καταβάλλουμε ιδιαίτερα μεγάλες προσπάθειες.  
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Εκείνο όμως που θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι η καλή … μεταξύ Α’ και Β’ 

βαθμού. Εύχομαι λοιπόν να πάνε όλα καλά για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. 

κ. Πρόεδρος:   Η σημερινή συνεδρίαση συνάδελφοι είναι σύμφωνα με τον 

κανονισμό … ως επείγοντα θέματα και τα τρία. Πριν όμως μπούμε στην ημερήσια 

διάταξη να σας διαβάσω την επερώτηση της κας Ιλανίδου η οποία αναφέρει ότι: 

¨υπάρχει καταγγελία ότι έχουν διαρρήξει εδώ και 15 μέρες τουλάχιστον τον 

Παιδικό Σταθμό του Αγ. Αθανασίου ιδιοκτησίας του Δήμου το οποίο λειτουργούσε επί 

ΔΕΠΣ και φέτος παραμένει κλειστό. Το γεγονός επιβεβαίωσε και η κα Ευαγγελίδου στο 

Δ/κό Συμβούλιο του ΚΕΠΑ στις 10/11/2010 και σε σχετική ερώτηση που κατέθεσα 

μήπως θα μπορούσε να δώσει περισσότερες πληροφορίες διότι δεν είναι αρμόδια 

σύμφωνα με δήλωση της. Παρακαλώ να μας ενημερώσετε 1ον, ποιες ενέργειες έκανε η 

Δ.Α. σχετικά με την διάρρηξη; Τι έχει κλαπεί από τον Παιδικό Σταθμό; Έγινε ή όχι 

καταμέτρηση των … υλικών που υπάρχουν σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς της 

πρώην ΔΕΠΣ και αν όχι για ποιους λόγους; Υπάρχει ασφάλεια στην διαχείριση της 

περιουσίας, φυσικά αναφέρεται, σε όλους τους σταθμούς που παραμένουν κλειστοί; Και 

ποιος δημοτικός σύμβουλος είναι υπεύθυνος¨; 

Αυτή είναι η επερώτηση της κ. Ιλανίδου, κ. Ευαγγελίδου απαντήστε. 

κα Ευαγγελίδου: Αναρμοδίως σας καταθέτω τα εξής μετά από συζήτηση με την 

υπάλληλο του ΚΠΑ Μοναχέλη Κατερίνας της οποίας το όνομα υπάρχει στο βιβλίο 

συμβάντων της Ασφάλειας η οποία έλεγξε τον χώρο. Όντως ο εν λόγω Παιδικός Σταθμός 

υπέστη διάρρηξη και βανδαλισμούς, ο ορκωτός λογιστής ο κ. Τζαβέλας ο οποίος είναι 

και ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος της πρώην επιχείρησης κατέθεσε μήνυση κατ’ 

αγνώστων στον χώρο εκεί όπου η Ασφάλεια … Κατέγραψε κατεστραμμένα πατώματα, 

παγκάκια, παράθυρα, σκισμένες γυψοσανίδες οροφής με σκουπόξυλα, επίσης 

γκρεμίστηκε και μέρος της περίφραξης του Σταθμού, εκλάπηκαν οι εξωτερικές 

σιδερένιες καγκελόπορτες, εκλάπη ο καυστήρας και το πετρέλαιο που υπήρχε στην 

δεξαμενή. Βάφτηκαν τοίχοι και έγιναν και άλλοι βανδαλισμοί. Για καλή τύχη της πρώην 

ΚΕΠΣ, το ψυγείο, το DVD, η τηλεόραση, το στερεοφωνικό που υπήρχαν στο σταθμό, 

κατόπιν παλαιότερης εντολής του εκκαθαριστού τα είχαμε μεταφέρει σε ασφαλή χώρο, 

σε ασφαλές μέρος των Παιδικών … σ’ αυτό που μας είχαν κατηγορήσει. Η καταμέτρηση 

των περιουσιακών υλικών της πρώην ΔΕΠΣ γίνεται μόνο με εντολή του εκκαθαριστού, 

όμως όσο η επιχείρηση βρισκόταν σε λειτουργία, αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει 

και ο πρώην πρόεδρος της επιχείρησης ο κ. Ζαπάρας, έκανε κάθε χρόνο απογραφή 

υλικού. Τα τραπεζάκια, καρεκλάκια και λοιπά αναλώσιμα, και αυτό μπορεί να σας το 

επιβεβαιώσει ο κ. Ζαπάρας, είχαν ήδη απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο Παιδικό 

Σταθμό στο τέλος του 2008 όπως και λειτούργησε για τελευταία φορά. Όλοι οι σταθμοί 

της πρώην ΔΕΠΣ διαθέτουν συναγερμό και εκείνος διαθέτει συναγερμό, επίσης τα 

απέναντι σπίτια, γιατί ο παιδικός βρίσκεται απέναντι από τα σπίτια, έχουν δει και ξέρουν 

πολύ καλά ποιοι ήταν, ο δε σταθμός του ΟΒΑ είναι συμβεβλημένος με μια εταιρεία 

Security, η οποία ακόμα έχει την επίβλεψη του χώρου. Στο τελευταίο σας ερώτημα η 

απάντηση είναι ότι εφόσον υπάρχει εκκαθαριστής κανένας δημοτικός σύμβουλος, ούτε ο 

Δήμαρχος δεν είναι υπεύθυνος για την επιχείρηση, παρά μόνο ο ίδιος ο εκκαθαριστής και 

στη συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Τζαβέλας Κρίτων, προς εξυπηρέτηση της Δ.Α.   

 

3 



 

κα Ιλανίδου: Το θέμα το έφερα στο Δ/κό Συμβούλιο του Παιδικού Σταθμού, το 

μόνο που μου είπε η κ. Ευαγγελίδου είπε ότι δεν ήταν αρμόδια και ότι ¨έχετε δίκιο 

πράγματι έγινε μια διάρρηξη αλλά δεν είμαι αρμόδια¨. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η 

καταγγελία έγινε μετά την δεύτερη διάρρηξη που έγινε στον Παιδικό Σταθμό.  

κα Ευαγγελίδου: Για να επιβεβαιωθείτε πάτε στον κ. Τζαβέλα.  

κα Ιλανίδου: Όχι δεν θα πάω στον κ. Τζαβέλα, είναι Δ.Σ. εδώ και ζήτησα 

εξηγήσεις. Μου είπατε στο Δ.Σ. ότι είστε αναρμόδια, ότι δεν υπάρχει κάποιος σύμβουλος 

που μπορούσα να απευθυνθώ και επίσης ότι δεν γίνεται η καταγραφή από τον ορκωτό 

λογιστή γιατί δεν παίρνει χρήματα και γι’ αυτό δεν προχωράει στην καταγραφή και στην 

υπόλοιπη διαδικασία. Νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταγραφεί η περιουσία, είπατε 

επίσης ότι απομακρύνθηκαν από μέσα τα έπιπλα, εγώ στην τηλεόραση τα είδα που ήταν 

αναποδογυρισμένα, στραπατσαρισμένα κ.λπ.  

κ. Πρόεδρος:   κα Ιλανίδου δώσαμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Τώρα αν 

παίζει ρόλο η ημερομηνία… να μη λέμε για να λέμε.  

κα Ιλανίδου:  Δεν αναφέρεται μέσα αναλυτικά τι έχει κλαπεί. Είπατε ότι τα 

έπιπλα είχαν φύγει και εγώ τα είδα εκεί μέσα αναποδογυρισμένα. Επίσης ρωτάω για 

ποιους λόγους δεν προχωράει η καταγραφή των περιουσιακών υλικών για να 

προχωρήσει η δουλειά …  

κ. Πρόεδρος:   Από τη στιγμή που η κα Ευαγγελίδου είπε ότι είναι ένας και 

μοναδικός υπεύθυνος, αυτό είναι γνωστό σε όλους μας.  

κα Ιλανίδου: Θα πληρώσει αυτός ο υπεύθυνος για τις ζημίες που γίνονται; Γιατί 

αν γινόταν στο δικό μας σπίτι θα ενεργούσαμε αλλιώς. Επειδή η περιουσία δεν είναι της 

οικογένειας μου αποποιούμαστε την ευθύνη. Ποιος θα πληρώσει;  

κα Ευαγγελίδου:  Ο ορκωτός λογιστής έκανε αυτό που θα κάνατε κι εσείς, πήγε 

στην Αστυνομία και κατέθεσε μήνυση.  

κα Ιλανίδου:  Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν προχωράει ο ορκωτός λογιστής και αν 

αληθεύει ότι επειδή δεν πήρε καθόλου χρήματα και γι’ αυτό έχει σταματήσει η 

καταγραφή και όλη η διαδικασία που χρειάζεται για την πρώην ΔΕΠΣ. 2ον, είπε 

προηγουμένως η κα Ευαγγελίδου ότι απέναντι υπάρχουν σπίτια και ξέρουν ποιοι είναι 

αυτοί που μπήκαν ενώ η μήνυση έγινε κατ’ αγνώστων, 3ον, να διασφαλιστεί η περιουσία, 

λέτε ότι οι σταθμοί έχουν συναγερμό, και τι σημαίνει αυτό; Πρέπει να καταγραφούν και 

να βγει με ασφάλεια η περιουσία από την ΔΕΠΣ για την οποία δουλέψαμε, πονέσαμε και 

αυτή τη στιγμή ρημάζουν. Και επίσης παρακαλούμε, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσουμε 

ευθύνες από τον υπεύθυνο, αν είναι υπεύθυνος και το αν … δεν ξέρω ποιος θα δώσει 

ευθύνες. Στον τόπο που ζούμε, στην Ελλάδα εννοώ, ποτέ δεν παίρνει κανένας ευθύνες 

για τίποτα. Ποτέ δεν βρίσκονται οι υπεύθυνοι. Και επίσης θα ήθελα να παρακαλέσω τον 

καινούργιο δήμαρχο, τον κ. Αγγελίδη, μια που το θέμα είναι για τους παιδικούς 

σταθμούς, να παρακαλέσω την Δ.Α. την υφιστάμενη να μην ξενοικιάσετε τον παιδικό 

σταθμό της Ομόνοιας γιατί ετοιμάζονται να τον ξενοικιάσουν.  

κα Ευαγγελίδου: Οι αποφάσεις παίρνονται από τα Δ/κά συμβούλια.  

κα Ιλανίδου: Δεν πήραμε τέτοια απόφαση.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν ήρθατε στο Δ/κό συμβούλιο. Η απόφαση αυτή έχει παρθεί 

από τον Σεπτέμβριο. ¨Μεταφορά Παιδικού Σταθμού¨.  
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κ. Σαντοριναίος:  κ. Πρόεδρε δεν είναι δυνατόν να μείνω αδιάφορος για τον 

συγκεκριμένο παιδικό σταθμό. Την αίθουσα του συγκεκριμένου, που τυπικά λειτούργησε 

ως παιδικός σταθμός, εξήγησα στο παρελθόν ότι από ένα πρόγραμμα το 1998 ROM, 

λόγω πληθώρας του 5ου παιδικού σταθμού εξαναγκαστήκαμε, δεν υπήρχε κτίσμα για 

τους τσιγγάνους ούτε τροχόσπιτο για να μπορέσουμε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί εκεί 

και υλοποιήθηκε στον συνοικισμό Σαρανταπόρου. Κακώς, ο κ. Σαουλίδης γνωρίζει, στα 

πάρκα δεν κτίζουμε, δεν είναι το κτίσμα αυτό που λειτούργησε σαν καφέ και έχει φάει 

περισσότερα χρήματα από ότι θα έτρωγε μια διόροφη κατοικία. Πράγματι, θέλω από την 

καινούργια Δ.Α., την οποία καλωσορίζω με τη σειρά μου, και εύχομαι από αυτούς τους 

δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι δεν θα μετέχουν, να μην παραμείνουμε αδιάφοροι. Να 

είμαστε παρατηρητές, να έχουμε συνεργασία με την καινούργια Δ.Α., η αντιπολίτευση 

να στηρίζει την καινούργια Δ.Α. διότι όλοι … Θα ήθελα να παρακαλέσω τη Δ.Α., που 

πιστεύω να μην εξαπατηθεί, όπως εξαπατήθηκαν 3 Δ.Α. με την πράξη εφαρμογής. Τώρα 

όσον αφορά το αν βομβαρδίστηκε το συγκεκριμένο κτίριο και χαθήκαν κάποια 

πράγματα, νομίζω ότι όλα τα παιδιά του κόσμου είναι το ίδιο πράγμα. Η συγκεκριμένη 

περιοχή δεν έχει τίποτα να εκτονώνονται τα μικρά παιδιά. Το έχουν σαν παιδική χαρά 

γιατί στο παρελθόν, οι παλιοί δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν, δεν υπήρχε λάμπα στους 

δρόμους, αυτοί τις σπάζαν και εμείς τις βάζαμε. Ο Δήμος τις έβαζε μέχρι που σταμάτησε 

αυτό το πράγμα, δεν σπάζουν πλέον λάμπες. Τώρα έχουμε άλλα θέματα. Πιστεύω και 

παρακαλώ την καινούργια Δ.Α. να ρίξει βαρύτητα, επιτέλους να πάρει την πράξη 

εφαρμογής από τα προγράμματα τα οποία τρέχουν. Θα πρέπει να θυμίσω ότι από την 

επιτροπή της εισφοράς γης που όλοι οι δημότες των Σερρών πληρώνουν 150 €/τ.μ., για 

την συγκεκριμένη περιοχή με πολύ προσπάθεια καταφέραμε και το κάναμε 100 €/τ.μ. 

παρακαλώντας του υπαλλήλους της Νομαρχίας, της επιτροπής του Δήμου, πιστεύοντας 

ότι από τα προγράμματα ROM τα οποία τρέχουν θα μπορέσει η Δ.Α. η καινούργια να 

απορροφήσει κονδύλια, να ρίξει βαρύτητα στις υποτιθέμενα υποβαθμισμένες περιοχές 

και να σταματήσουν αυτά τα οποία γίνονται. Γινόταν και γίνονται.  

 

ΘΕΜΑ    1ο: Αξιοποίηση χρηματοδότησης από Υπουργείο Πολιτισμού.   

 

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε μια … από τον Υπουργό Πολιτισμού τον κ. Σαμαρά 

35.000 € τα οποία τα ζητήσαμε για τα Ελευθέρια αλλά δεν χρησιμοποιήθηκαν. Αυτά τα 

χρήματα λοιπόν τα βάζουμε για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των εορτών των 

Χριστουγέννων γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη πίστωση για να δώσουμε αυτό το 

εορταστικό πνεύμα στην αγορά και να δώσουμε έτσι μια … 

κα Ιλανίδου: Εδώ λέει ότι τα χρήματα για τα Ελευθέρια του 2009 τα πήραμε στις 

.../11/2009. Γιατί δεν τα χρησιμοποιήσαμε πάλι για τα Ελευθέρια του 2010; 

κ. Πρόεδρος:   Αυτά τα χρήματα είχαν ζητηθεί από τον κ. Σαμαρά, έπρεπε κάπως 

να βαπτιστούν και πήγαν για τα Ελευθέρια. Δεν χρησιμοποιηθήκαν, τα Ελευθέρια έγιναν 

χωρίς δυσκολίες, τις αντιμετώπισε η κα Ευαγγελίδου, αυτά παραμένουν στο ταμείο, για 

να ξέρετε στο ταμείο του Δήμου έως και το τελευταίο € από βαπτισμένα είναι στη θέση 

τους. Αυτές οι 35.000 € λοιπόν, επειδή είναι τέλος του έτους και δεν υπάρχει άλλη 

πίστωση, θα χρησιμοποιηθούν πάλι για πολιτιστικές πράξεις, για τις γιορτές των 

Χριστουγέννων.  
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- Εγκρίνεται. 

     
ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Άρση επικινδυνότητας των βράχων 

της Ακρόπολης¨.   

 

κ. Πρόεδρος:   Αυτή είναι μια παλιά μελέτη, 20ετίας, η οποία η υπηρεσία την 

έχει επικαιροποιήσει να την βάλουμε σε εφαρμογή γιατί έχουμε και μια πίστωση 74.000 

€, ο προϋπολογισμός είναι 250.000 €, γιατί όπως βλέπετε τελευταία με τις βροχοπτώσεις 

έχουμε πρόβλημα. Για να μην χάνουμε χρόνο, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η 

πίστωση και τα χρήματα στο ταμείο είναι για αυτό το σκοπό, να ενεργοποιηθεί άμεσα. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Προσαρμογή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε Κοινωφελή Δημοτική 

Επιχείρηση (άρθρο 269 του Ν. 3463/2006)   

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ να θυμίσω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού κρατούσε stand by, 

όλα τα ΔΗΠΕΘΕ της Ελλάδας για να τα δώσει μια άλλη μορφή Δ.Ε. Τελικά κατέληξε 

και τα ΔΗΠΕΘΕ να γίνουν Κοινωφελείς Επιχειρήσεις έως 31/12. Επειγόντως μας λέει να 

μπούμε στη διαδικασία γιατί διαφορετικά αν μέχρι 31/12 δεν μετατραπεί το ΔΗΠΕΘΕ σε 

Κοινωφελή Επιχείρηση δεν θα λειτουργήσει από 1/1/2011. Αυτό το θέμα μας υποχρέωσε 

να το βάλουμε.  

κ. Αγγελίδης: Θα έχει την δυνατότητα βάσει του Καλλικράτη να κάνει ο Δήμος 

και άλλη μία Κοινωφελή Επιχείρηση; 

κ. Πρόεδρος:   Οι οδηγίες προς σε όλα τα ΔΗΠΕΘΕ, τα ξέρει καλύτερα η κ. 

Ευαγγελίδου, όλα τα ΔΗΠΕΘΕ … 

κα Ευαγγελίδου: Είναι πολύ μεγάλο λάθος η μετατροπή των ΔΗΠΕΘΕ σε 

Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Τα ΔΗΠΕΘΕ που είχαν μετατραπεί έχουν καταστραφεί και 

ήρθαν στο Υπουργείο ζητώντας να αλλάξει αυτό το καθεστώς, της μετατροπής σε 

Κοινωφελείς. Εμείς την μελέτη την είχαμε έτοιμη και είχα ενημερώσει τον κ. Σωτηριάδη 

από το 2007 και την είχαμε παγωμένη και είπαμε ότι, η πληροφόρηση που μας έστελναν 

από το Υπουργείο ήταν ότι θα εξαιρεθούμε και θα περάσουμε σε μια άλλη μορφή 

διοίκησης, γιατί τα ΔΗΠΕΘΕ εξαρτώνται από το ΥΠ.ΠΟ. Τελικά τις προάλλες ήρθε ένα 

επείγον σημείωμα που έλεγε ότι πρέπει να μετατραπούμε άμεσα σε Κοινωφελή. 

Οπωσδήποτε θα περάσει στη μία ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση που θα αναγκαστεί να 

κάνει ο Δήμος και η οποία θα συμπεριλάβει όλες τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. Όπως 

είναι η ΚΕΠΑΣ, η ΚΕΚΑΣ, θα μπει εκεί και το ΔΗΠΕΘΕ. Ελπίζω να στείλουν 

διευκρινιστική, γιατί είναι περίεργο, γιατί λειτουργεί σε ένα καθεστώς επιχορήγησης που 

δεν λειτουργούν οι άλλες. Εμείς θα την μετατρέψουμε γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε την 

επιχείρηση, να μην το διακινδυνέψουμε αυτό, ενεργοποιούμε την μελέτη την οποία την 

είχαμε ήδη έτοιμη.  

κ. Πρόεδρος:  Μας το επιβάλλουν μέχρι 31/12 για να έχει το δικαίωμα μετά της 

συγχώνευσης σε μία Κοινωφελή. 
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κα Ιλανίδου:  Μέσα στη μελέτη του κ. Βέρρου εκεί λέει ότι διάρκεια της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ορίζεται για πόσα χρόνια; Δεν γράφει; Να το πούμε τώρα για 

να γράψουμε σωστά την απόφαση.  

κ. Πρόεδρος:   Για να γίνει μετατροπή χρειάζεται απαραίτητα μελέτη, με τον 

Καλλικράτη χρειάζεται πάλι καινούργια μελέτη.  

κα Ιλανίδου: Μέσα στο ΦΕΚ πρέπει να οριστεί ο χρόνος. Και σε ένα άλλο 

σημείο που έχει κενό, για τις δαπάνες, από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 

για τον δήμο και πάλι δεν λέει την δαπάνη. Λέει για το 2011, πάλι δεν λέει το ποσό και 

για το 2012 δεν λέει το ποσό. Στο ΦΕΚ όμως πρέπει να γραφεί υποχρεωτικά.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

               Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

 

Πρ. 13/1/10 Συζήτηση επί επερώτησης της κ. Δέσποινας Ιλανίδου – Βίλλιου, 

Δημοτικής Συμβούλου, σχετικά με τη διάρρηξη που έγινε στον Παιδικό 

Σταθμό Αγίου Αθανασίου.  

 

913/10 Έγκριση αξιοποίησης χρηματοδότησης από Υπουργείο Πολιτισμού.  

 

914/10 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Άρση επικινδυνότητας των βράχων της 

Ακρόπολης¨.  

 

915/10 Προσαρμογή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. σε κοινωφελή δημοτική Επιχείρηση (άρθρο 

269 του Ν. 3463/06) 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυκτοπάτης Χαράλαμαπος    

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


