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                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η 

 

 

Της 27ης  Φεβρουαρίου 2009 

 

 

Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Σαμπάνης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

Κάλλιος Κων/νος 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη, 2. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Αντικατάσταση μέλους από την επιτροπή του Ταμείου 

Αλληλοβοήθειας.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Συμμετοχή του Δήμου:  

α) στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα με θέμα: «Δημιουργικές Βιομηχανίες – 

οδηγός Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Καινοτομίας» (Αθήνα 18/3/2009) 

και  

β) στην 5η Έκθεση Συνέδριο « WORLD WATER FORUM ISTANBUL 

2009»  (ISTANBUL – TURKEY 15-20/3/2009) 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Ανάκληση της αρίθμ. 1008/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση καταβολής στον κ. Δερμεντζή Κων/νο επιδικασθείσης δαπάνης 

(απόφαση Μ.Π.Σ. 78/2008).  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών 

έτους 2008.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών  έτους 2008.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Ακύρωση και αρχειοθέτηση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης 

στάθμευσης.  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ    12ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    13ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 1067/2008 Α.Δ.Σ. «Παραχώρηση έκτασης 

κατά χρήση στο Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ».  

    

ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στους νόμιμους δικαιούχους κ.κ. Αχτσή Δημήτριο και Τοσκούδη Ελένη.  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. 

Παλαιολόγου Ιωάννη.  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στη 2η τεχνική 

συνάντηση των εταίρων του προγράμματος PIMMS TRANSFER.  
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ΘΕΜΑ    17ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση: 

α) της παροχής υπηρεσιών «Κλάδεμα γηραιών πλατανιών της οδού 

Μεραρχίας στο Δήμο Σερρών»,  

β) της προμήθειας «Φυτών για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών»  και  

γ) της προμήθειας «Φυτοβελτιωτικών στα πάρκα Αγ. Αναργύρων».  

    

ΘΕΜΑ    18ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Κατασκευή τσιμεντοδρόμου και πεζοδρομίου στο Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.¨ 

και  

β) ¨Συμπληρωματική ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Ραχωβίτσα του 

Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

    

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Σύμφωνα με το 

άρθρο 215/03, η Διάβαση Πεζών καταθέτει ένα αίτημα σχετικά με την ΔΕΥΑΣ και λέει: ¨… 

εισαγωγή του θέματος της ΔΕΥΑΣ διαπιστώσεις – προγραμματισμός έτους, εκκρεμεί και η 

επερώτηση του κ. Αγγελίδη που είπαμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα θα έρθει στο Δ.Σ. 

Είναι για την ΔΕΥΑΣ και θα συζητηθούν και τα δύο, εκτιμώ στο επόμενο Δ.Σ.  

Έχουμε 3 θέματα προ ημερήσιας διάταξης, ¨Παράταση προθεσμίας παράδοσης για το 

έργο ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών¨, έως/10/2009¨.  

Ένα αίτημα από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου που σε συνεργασία με το 

¨Σπίτι της Γυναίκας¨ θα οργανώσει μια εκδήλωση και ομιλία με θέμα ¨Ο Ρόλος της Γυναίκας 

στη σύγχρονη κοινωνία¨. Ζητούμε την έγκριση και την ψήφιση πίστωσης 200 €.  

Και το 3ο, έχουμε ένα αίτημα από την εκκλησιαστική επιτροπή Ιερού Ναού 

Κωνσταντίνου και Ελένης του Α’ Νεκροταφείου Σερρών, με την παράκληση και την σύμφωνη 

γνώμη του Σεβασμιοτάτου μητροπολίτη μας, όπου ζητάνε την διαμόρφωση του … που 

βρίσκεται στο Α’ Κοιμητήριο Σερρών με τον εξωραϊσμό του και την τοποθέτηση ξύλινου 

σταυρού ύψους 4 μέτρων και το 2ο την κατασκευή παρεκκλησίου … από τον πανάγιο τάφο 

του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ εντός του Α’ Κοιμητηρίου και σε απόσταση 10 μ. από το 

παραπάνω … διαστάσεων 3 επί 3. Τα έξοδα βαρύνουν την Μητρόπολη.  

κ. Μωυσιάδης: Για το κατεπείγον. Κάποια θέματα που αφορούν για κάποια 

συγκεκριμένη εκδήλωση που πρόκειται να γίνει μετά από 3 ή 4 μέρες σαφώς και υπάρχει 

κατεπείγον και αν το φέρουμε στο επόμενο συμβούλιο θα είναι κατόπιν εορτής. Αλλά όταν 

πρόκειται για την εκτέλεση ενός έργου ή όταν πρόκειται για μια παράταση, υπάρχει 

συγκεκριμένος λόγος που είναι κατεπείγον; Για να μην φτάνουμε σε κατάχρηση αυτής της 

διαδικασίας χωρίς να υπάρχει λόγος.  

κ. Πρόεδρος:  Η εκδήλωση είναι 11/3.  

κ. Μωυσιάδης: Γι’ αυτό εντάξει, αλλά οι άλλες; Ας το αποφεύγουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Προσπαθώ πραγματικά να το αποφύγω, είχα και άλλα και δεν τα έβαλα.  

κ. Παπαβασιλείου: Αφορμή να κάνω την ερώτηση αυτή, σχετικά με την δαπάνη την 

οποία άκουσα δια στόματος της κ. Ευαγγελίδου για τα κούλουμα. Ένα ποσό της τάξης των 

10.000 €. Τη στιγμή που ξέρουμε πότε θα γιορτάσουμε τα κούλουμα και έχουμε κάνει έναν 

προϋπολογισμό δαπάνης, αυτό δεν θα έπρεπε να βγει ως θέμα προς ψήφιση από το Δ.Σ.;  

κ. Πρόεδρος:  Η κ. Ευαγγελίδη σαν υπεύθυνη Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έχει 

αναλάβει την εκδήλωση, πολύ πιθανόν να έχει και χορηγούς. Απουσιάζει η ίδια, δεν ξέρω που 

το είπε. Στο επόμενο Δ.Σ. θα το φέρουμε για να πάρουμε την απάντηση.  
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κ. Παπαβασιλείου: Το θέμα δεν είναι να το φέρουμε στο επόμενο Δ.Σ., το θέμα είναι 

να μπει μια τάξη και σειρά σ’ αυτό το θέμα. Δηλαδή, κάνουμε προγραμματισμό για κάποια 

εκδήλωση, αυτό το θέμα θα πρέπει να έρχεται σαν τακτικό θέμα στο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Επειδή τόσα χρόνια τα αναλάμβανε η ΔΕΠΚΑ, γι’ αυτόν τον λόγο 

δημιουργήθηκε αυτό το κενό. Για κανέναν άλλο λόγο.  

κ. Αναστασιάδης: Ζητάει παράταση για οπτικές ίνες. Με ποιο δικαίωμα ζητάει 

παράταση. Καταρχήν ελέγχει κανείς το έργο αυτό; Τι κακότεχνο είναι αυτό; Ελέγχει κανείς 

από εσάς; Εγώ δεν είδα κανέναν από εσάς έξω να γυρίζει. Εγώ είμαι κάθε μέρα έξω, είναι 

πολύ ρηχό, είναι κακοτεχνία πέρα για πέρα. Κάνουν ότι θέλουν, κανείς δεν τους ελέγχει. 

Τέτοια αθλιότητα δεν έχω συναντήσει ποτέ μου. Κανείς δεν ελέγχει τι γίνεται με τις οπτικές 

ίνες. Γιατί γελάτε κύριε; Δεν έχετε ευθύνη; Όταν θα ξηλώσει κάποια στιγμή ο Δήμος την 

άσφαλτο θα φύγει και η οπτική ίνα και ξέρετε τι λεφτά θα πρέπει να πληρώσει; Τέτοια 

αθλιότητα πρώτη φορά έχω συναντήσει. Κανείς δεν επιβλέπει. Δεν συναινώ. Είναι κακότεχνο. 

κ. Δάγκος: Επειδή αναφέρθηκε ο συνάδελφος ότι δεν επιβλέπει κανένας από εμάς. 

Είναι ο μηχανικός που ελέγχει.  

κ. Αναστασιάδης: Γιατί είσαι Αντιδήμαρχος, για να ελέγχουν οι μηχανικοί; 

κ. Δάγκος:  Το έργο ελέγχεται από τον ΘΗΣΕΑ. 

κ. Αναστασιάδης: Κανείς δεν είναι έξω, κανένας δεν επιβλέπει. Να απαντήσει ο 

Δήμαρχος. 

κ. Δάγκος: Έχει και επιβλέποντα εργοδηγό. 

κ. Αναστασιάδης: Κανείς δεν επιβλέπει τίποτα. Μιλάω εγώ που είμαι όλη τη μέρα 

έξω.  

κ. Δάγκος: Και επειδή μιλάς εσύ …  

Αγαπητοί συνάδελφοι το έργο έχει επιβλέποντα μηχανικό και έχει και επιβλέποντα 

εργοδηγό. Αναφέρουν στον Διευθυντή και εκείνος τα αναφέρει σε μένα.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν υπάρχει κανένας. Δεν διαχειρίζεστε δικά σας λεφτά, είναι 

λεφτά του κράτους και εμείς έχουμε την ευθύνη.  

κ. Μωυσιάδης: Ήθελα να ρωτήσω για τη λειτουργία των ΑΣΤΕΡΙΩΝ. Είχαμε 

κανονίσει πριν ακόμη τελειώσει ότι την λειτουργία των ΑΣΤΕΡΙΩΝ θα την είχε η ΔΕΠΚΑ. 

Έκτοτε δεν ξέρω αν άλλαξε στις σκέψεις κάτι ή αν έχετε καταλήξει σε κάτι διαφορετικό. Αλλά 

εάν συνέβη, θα έπρεπε να παρθεί κάποια απόφαση για να ξέρουμε τελικά ποιος διαχειρίζεται, 

ποιος από τη στιγμή που το διαχειρίζεται, αν αποφασίσετε να το διαχειριστεί το ΔΗΠΕΘΕ, θα 

πρέπει να γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει. Επομένως θα πρέπει να 

υπάρχει ένας κανονισμός λειτουργίας. Δύο ξεχωριστά θέματα είναι αυτά. Το 2ο για τον 

Κανονισμό Λειτουργίας θα μπορούσατε να πείτε ότι ενδεχόμενα τον μελετούν, θα 

καθυστερήσει να παρουσιαστεί κλπ. Το 1ο όμως, το ποιος έχει την ευθύνη της λειτουργίας και 

την διαχείριση εσόδων και εξόδων για τη λειτουργία του χώρου, είναι κάτι που έπρεπε να είχε 

γίνει την ημέρα που γινόταν και η Διοικητική παραλαβή.  

κ. Πρόεδρος:  Να παραλάβουμε το έργο πρώτα και στη συνέχεια … 

κ. Μωυσιάδης: Η Διοικητική Παραλαβή είπα. Είναι κάτι το ξεχωριστό, είναι αυτή που 

έχει ουσία γιατί από εκείνη την ημέρα θα πρέπει να λειτουργούμε, αφού πρέπει να 

λειτουργούμε θα πρέπει να ξέρουμε ποιος θα λειτουργήσει και πως λειτουργεί. Από εκεί και 

πέρα η παραλαβή του έργου από τον εργολάβο είναι μια άλλη υπόθεση που μπορεί να γίνει 

μετά από ένα χρόνο. Εμείς μιλάμε για την Διοικητική Παραλαβή, που άνοιξαν οι πόρτες και 

λειτουργεί και πρέπει να ξέρουμε ποιος το λειτουργεί και πως το λειτουργεί.  

κ. Πρόεδρος:  Θα έρθουν και τα δύο θέματα σύμφωνα με τον κώδικα πρέπει να 

υπάρχει απόφαση για παραχώρηση, θα έρθει και ο κανονισμός λειτουργίας.  
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κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, θα ήθελα κάποια στιγμή να θίξουμε γενικότερα το θέμα της 

καθαριότητας της πόλης, αυτό που θα ήθελα να θέσω σαν ερώτημα είναι αν πλένονται οι κάδοι 

και σε έχω μια πληροφορία ότι εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν πλυθεί οι κάδοι. Αν προτίθεται η 

Δ.Α. να τους πλύνει κάποια στιγμή.  

κ. Δάγκος: Υπάρχει ένα πλυστικό το οποίο άρχισε να βγαίνει για να πλένει κάδους, το 

άλλο για να επισκευαστεί και μέχρι να επισκευαστεί το 2ο με το ένα προσπαθούμε να 

πλύνουμε τους κάδους. Από τότε που ανέλαβα δεν έχει βγει να πλύνει τους κάδους. Τώρα που 

είναι έτοιμο το ένα θα αρχίσει να βγαίνει για να πλένει κάδους.     

 

ΘΕΜΑ    1ο: Αντικατάσταση μέλους από την επιτροπή του Ταμείου 

Αλληλοβοήθειας.  

 

κ. Πρόεδρος:  Στη θέση της κ. Βέρρου μπαίνει ο κ. Κουλουφάκος. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Συμμετοχή του Δήμου:  

α) στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα με θέμα: «Δημιουργικές Βιομηχανίες – 

οδηγός Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Καινοτομίας» (Αθήνα 18/3/2009) 

και  

β) στην 5η Έκθεση Συνέδριο « WORLD WATER FORUM ISTANBUL 

2009»  (ISTANBUL – TURKEY 15-20/3/2009) 

 

κ. Πρόεδρος:  Για το α) μας ζητούν να δημοσιοποιήσουμε την ημερίδα στα στελέχη 

του Δήμου γι’ αυτό και το φέρνουμε, τα έξοδα θα βαρύνουν όποιον θέλει να πάει. Στο β) 

αναφέρεται για την προστασία των υδάτινων πόρων και θα πάει ο Δήμαρχος.  

κ. Παπαβασιλείου: Για το β) έχει λήξει η προθεσμία. Οι δηλώσεις έπρεπε να 

αποσταλούν μέχρι 24/2. Το έγγραφο παρελήφθη από τον δήμο στις 4/2, αν έρχονται έτσι 

ετεροχρονισμένα ποιος θα μπορέσει να κάνει δήλωση;  

κ. Πρόεδρος:  Ξέρετε ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή παραλαμβάνονται οι 

αιτήσεις.  

  

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Ανάκληση της αρίθμ. 1008/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Αναφέρεται στη ΔΕΠΚΑ, είχαμε πάρει μια απόφαση στις 31/10/2008 

για την λύση και εκκαθάριση της ΔΕΠΚΑ, γιατί είχαμε προθεσμία μέχρι 31/12/2008, στη 

συνέχεια ήρθε η παράταση που πάει μέχρι 31/12/2009, συνεχίζει η ΔΕΠΚΑ κανονικά όπως και 

πριν, μέσα στο 22009 οπωσδήποτε θα μετατραπεί σε κοινωφελή επιχείρηση, όπου θα αναλάβει 

το τμήμα της Κοινωνικής Μέριμνας και τα προγράμματα επίσης και τότε θα ενεργοποιήσουμε 

και την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού. Παράλληλα πρέπει αν ψηφίσουμε και 

μια πίστωση για τη μισθοδοσία του προσωπικού και βάζουμε 750.000, δηλαδή για τους 10 

μήνες που έχουμε μέχρι τότε θα γίνουν αυτές οι μετατροπές.  

κ. Σαουλίδης: Βασικά δεν μπόρεσα να καταλάβω, όταν κάναμε το θέμα της 

μετατροπής των επιχειρήσεων, ακούστηκαν αρκετές απόψεις … σε μια εταιρεία, και έτσι έγινε 

και υποτίθεται ότι, περιμέναμε εδώ όλοι μας, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας δίνει τις 

καλύτερες δυνατές λύσεις. Και πάμε τώρα στο τρίτο μήνα και έχουμε πρόβλημα.  
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Και ταλαιπωρία για την Δ.Α., ταλαιπωρία για τους εργαζόμενους απλήρωτοι τόσο 

καιρό, και αυτό το θέμα κυρίως, η ΔΕΠΚΑ ήταν ένα εργαλείο και με κάποια … και με κάποια 

επιλογή, δεν ξέρω ποιανού ήταν κ. Δήμαρχε, … δεν ήταν σε λειτουργία. Ενώ υπήρχε το 

προσωπικό, υπήρχαν τα στελέχη, δεν λειτούργησε όπως έπρεπε. Ερχόμαστε τώρα πάλι και 

είμαστε ήξεις αφίξεις, είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι τελικό ότι αυτό πρέπει να γίνει; Είμαστε 

εξασφαλισμένοι, δεν θα έχουμε προβλήματα;  

κ. Πρόεδρος:  Κανένα πρόβλημα κ. Σαουλίδη.  

κ. Σαουλίδης: Γιατί ενώ μέχρι τώρα παίρναμε αποφάσεις, κάναμε παρατηρήσεις, 

καταλήξαμε κάπου, ήταν αδιέξοδες όλες οι επιλογές μας. Μήπως και πάλι δεν είμαστε κοντά 

στο τέρμα;  

κ. Μωυσιάδης: Στο τέλος δεν θα είμαστε αν δεν ακούσουμε ότι φτάσαμε στην τελική 

φάση και ότι οριστικοποιούνται κάποια πράγματα. Εγώ ήθελα να επισημάνω για μια ακόμη 

φορά, αφού εξακολουθούν να γίνονται αλλαγές στους προγραμματισμούς και στις σκέψεις, τη 

θέση τη δική μας, ότι είναι τραγελαφικό να μειώνονται οι Δ.Ε. … 

κ. Πρόεδρος:  Αυτά τα έχουμε πει. Έχουμε πει όλον τον σχεδιασμό. 

κ. Μωυσιάδης: Συμφωνώ, αλλά μεταξύ όλων αυτών που είπαμε δεν ακούσατε τα 

προηγούμενα που είπα. Μεταξύ αυτών που είπαμε ήταν να διαλύσουμε τη ΔΕΠΚΑ, τώρα 

ερχόμαστε και ξανασυζητάμε για να διατηρήσουμε την ΔΕΠΚΑ. Άρα μου δίνετε το δικαίωμα 

να ξανατοποθετηθώ για τη δική μου θέση.  

κ. Πρόεδρος:  Μετά την απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε η παράταση για 31/12/2009, όπως 

επίσης έγινε και για τα προγράμματα. Οπότε αυτές οι αλλαγές δεν οφείλονται σε μας, 

οφείλονται καθαρά στην Κεντρική Εξουσία που στο παρά πέντε αλλάζουν ημερομηνίες λήξεις 

και προθεσμίες.  

κ. Μωυσιάδης: Ε αφού δίνεται η παράταση μας δίνει το δικαίωμα να 

ξανασυζητήσουμε μέχρι να λήξει η παράταση.  

κ. Αγγελίδης: Απλώς όταν εμείς καταθέσαμε την πρόταση μας για μία κοινωφελή 

επιχείρηση είπαμε ότι ο χρόνος θα δείξει ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Αυτή τη στιγμή 

δείχνει ότι η απόφαση που πήρατε έχει πρόβλημα. Ήδη αποδεικνύεται.  

κ. Ιλανίδου: Αυτή τη στιγμή δηλαδή αποφασίζουμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν θα 

γίνει η λύση της ΔΕΠΚΑ. 

κ. Πρόεδρος:  Η ΔΕΠΚΑ συνεχίζει, έχοντας τα αντικείμενα Μέριμνας και 

Πολιτισμού, όταν θα μετατραπεί σε κοινωφελή επιχείρηση που πρέπει να γίνει μέχρι 

31/12/2009, θα κρατήσει το αντικείμενο της Κοινωνικής Μέριμνας και θα ενεργοποιήσουμε 

την νέα Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού. 

κ. Μωυσιάδης: Άρα δεν διαλύεται. 

καΙλανίδου: Δηλαδή δεν θα διαλυθεί σε καμιά περίπτωση.  

κ. Πρόεδρος:  Θα περιοριστεί το αντικείμενο της.  

κ. Δήμαρχος: Επομένως η ΔΕΠΚΑ θα μετατραπεί και όλα αυτά γίνονται για τα 

προγράμματα των κοινωνικών δομών και κυρίως για τους εργαζόμενους. Αυτό να το 

ξεκαθαρίσουμε. Θα μετατραπεί σε κοινωφελή με αντικείμενο την Κοινωνική Πρόνοια.  

            

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ    4ο: Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση καταβολής στον κ. Δερμεντζή Κων/νο επιδικασθείσης δαπάνης 

(απόφαση Μ.Π.Σ. 78/2008).  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι μια παλιά απόφαση από το 2002 και πρέπει να καταβάλουμε 

44.981 €.  

κα Ιλανίδου:  Είχε γίνει απευθείας ανάθεση προφορική … στη δική μας θητεία, ήμουν 

και στη δημαρχιακή επιτροπή, αυτός ο κύριος ζητούσε πολύ μικρότερο ποσό. Όταν ήρθε το 

θέμα στη δημαρχιακή επιτροπή, έχω εδώ την απόφαση, αποφασίσαμε να κάνουμε έφεση, και 

συγχρόνως είπαμε να δώσουμε στην Τ.Υ. να κάνει επιμέτρηση αν τα λεφτά που ζητάει είναι 

πράγματι 37.000. Ούτε έφεση κάναμε, ούτε επιμέτρηση έγινε. Για ποιον λόγο δεν έγινε έφεση. 

Καθυστερήσαμε και δεν κάναμε έφεση. Το ποσό που ζητούσε στη δική μας θητεία ήταν πολύ 

μικρότερο. Και 2ον γιατί δεν έγινε η επιμέτρηση. Μέχρι να γινόταν η έφεση θα γινόταν και η 

επιμέτρηση από την Τ.Υ.  

κ. Κάλλιος: Το ποσό το επικύρωσε με δικαστική απόφαση.  

κα Ιλανίδου: Βεβαίως. Αυτός μπορεί να ζητούσε και 50.000. Ότι ζήτησε στο 

δικαστήριο αυτό και έδωσε.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ είμαι υπέρ της κ. Ιλανίδου.  

κ. Σαουλίδης: Επειδή εγώ ξέρω πως έγινε, απλά ήταν το αίτημα της κοινότητας. Του 

ζήτησαν να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα, ξεκίνησε να κάνει δυο πράγματα και προέκυψαν 

και άλλα. Υπήρξε εκκρεμότητα, το ζήτημα της απευθείας ανάθεσης είναι μια συμφωνία που 

γίνεται για να γίνουν έργα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα … αν ήταν μεγάλο θα έβγαινε 

δημοπρασία. Ήταν για μικρά εργάκια, που ήταν δύο αλλά μετά προέκυψαν και άλλα 2-3 που 

του ζήτησαν το συμβούλιο της κοινότητας. Και θα ήταν καλά και θα έλεγα όταν 

κουβεντιάζουμε παρόμοια θέματα να είναι παρόντες ο Πρόεδρος του Δ.Δ., θα μας ενημερώσει 

σε πράγματα που δεν έχουμε καλή εικόνα.  

κ. Γαλάνης: Ο Δήμος Σερρών το αμφισβητεί αυτό το ποσό;  

κ. Πρόεδρος:  Όχι βέβαια.  

κ. Αναστασιάδης: Όταν προέκυψε το θέμα, είπα εγώ να γίνει κατευθείαν επιμέτρηση, 

γιατί κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Άγνοια έχουν, μεσάνυχτα έχουν. … τη δημαρχιακή επιτροπή να 

πάει … απόφαση για να … τον δικηγόρο γιατί ούτε συμφωνητικά δεν υπάρχουν. Και πήγε στο 

δικαστήριο και κέρδισε τη δίκη χωρίς να παραστεί δικηγόρος του Δήμου. Και ζητάμε 45.000 

για τον Ελαιώνα, εγώ πήγα είδα, μηδέν έργα και παρακάλεσα εκατό φορές τον κ. Δήμαρχο να 

κάνει δημαρχιακή αλλά δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Είναι ντροπή.  

κ. Δήμαρχος: Είναι μια υπόθεση που αφορά την Δημαρχιακή θητεία … 

κ. Αναστασιάδης: Δεν έχει καμία σχέση, εσύ ήσουν υποχρεωμένος να ελέγξεις. 

Παρακαλούσα να ελέγξετε και δεν κάνατε τίποτα.  

κ. Δήμαρχος: Η υπόθεση του 2002, οι υπηρεσίες κάναν τη δουλειά τους. Γνωρίζαν, 

βεβαιώναν … 

κα Ιλανίδου: Τίποτα δεν γνωρίζαν. 

κ. Αναστασιάδης: Τίποτα δεν γνωρίζαν. 

κ. Δήμαρχος: Δεν υπήρχε καμία τότε απόφαση, όπως είπε και ο κ. Σαουλίδης με 

προφορική εντολή το 2002 ανατέθηκε στον συγκεκριμένο να κάνει κάποιες συγκεκριμένες 

δουλειές, από εκεί ξεκινάν όλα.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν υπάρχουν στοιχεία; 

κ. Γαλάνης: … επειδή οι προφορικές συμφωνίες με το δημόσιο είναι άκυρες. 

Βασίζονται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Το ότι κέρδισε αυτός ο άνθρωπος τη δίκη έχει να 

κάνει με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή βασίστηκε στον αδικαιολόγητο πλουτισμό και γι’ αυτό την 

κέρδισε. Για μένα το ζήτημα είναι, όντως το έργο έχει γίνει; Και αν πράγματι ο Δήμος δέχεται 

ότι  πράγματι  αυτό  είναι το  ποσό  που  δαπανήθηκε.  Από  εκεί και  πέρα αν θα πηγαίναμε σε 
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δεύτερη οδό ή όχι έχει να κάνει με την αμφισβήτηση αυτού του ποσού, γιατί διαφορετικά αν 

δεν αμφισβητούμε αυτό το ποσό, το να πάμε σε εφετείο είναι πολύ εύκολο, τους τόκους ποιος 

θα πληρώσει μετά.  

κ. Κάλλιος: Όποιος πληρώνει και τώρα.  

κ. Αγγελίδης: Εισήγηση της Ν.Υ. για το θέμα αυτό υπάρχει; Υπάρχει απόφαση του 

δικαστηρίου, πάνω σ’ αυτή την απόφαση εισήγηση από τη Ν.Υ. υπάρχει; 

κ. Πρόεδρος:  Μα η Ν.Υ. τι να μας πει κ. Αγγελίδη; Υπάρχει ένα έγγραφο που έγινε 

και τα 44.000 να τα πάμε στα 60.000;  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν κάποιες διευκρινίσεις, επειδή από το 2002 μέχρι το 2007 

μεσολάβησε η δική μας θητεία, θα πρέπει να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Ο … 

κατασκευαστής είχε έρθει να ζητήσει να πληρωθεί και απευθύνθηκα προς την Τ.Υ. και είπα 

¨Σύμβαση υπάρχει¨; ¨Όχι, με προφορική εντολή¨. 2ον ¨Επιμετρικά στοιχεία έχετε¨; ¨Όχι¨, 

¨Μπορείτε να πάτε να μετρήσετε; Πάτε μετρήστε, βρέστε τι υπάρχει, πόσο είναι για να 

προχωρήσει η διαδικασία¨. Δεν υπήρχε τίποτα. Δεν ήταν σε θέση να μας φέρουν στοιχεία. 

Έτσι έμεινε σε εκκρεμότητα το θέμα. Ήρθε και διεκδίκησε από εσάς τα διπλάσια από όσα 

έλεγε σε μας.  

Από εκεί και πέρα, βγαίνει μια απόφαση από το Δικαστήριο και υπάρχει μια εισήγηση 

από τον κ. Αμαξόπουλο, μια πρόταση, ένα αίτημα προς την Δημαρχιακή για να δοθεί η εντολή 

και να προχωρήσει η έφεση. Η απόφαση της Δημαρχιακής ήταν η Τ.Υ. να δει τις επιμετρήσεις, 

να δώσει στοιχεία, να γίνει η έφεση. Το ζήτημα είναι ότι η έφεση μπορούσε να γίνει και 

προτού να έρθουν τα στοιχεία, γιατί κατατίθεται χωρίς λεπτομέρειες και στη συνέχεια γίνεται 

λεπτομερής … Θα μπορούσε λοιπόν και θα έπρεπε να γινόταν η έφεση, και από εκεί και πέρα 

να έχει τον χρόνο η Τ.Υ. να κάνει τις επιμετρήσεις, να τις δώσει στον κ. Αμαξόπουλο για να 

κάνει την λεπτομερή έκθεση, τις προτάσεις του. Αυτό δεν συνέβη και αυτό είναι το πρόβλημα.  

κ. Κάλλιος: Εγώ αυτό που έχω να πω αγαπητοί συνάδελφοι είναι ότι βλέπω το 

οικονομικό σκέλος της κάθε υπόθεσης. Δεν πρέπει να παίζουμε σε καμία περίπτωση με τις 

δικαστικές αποφάσεις, πρέπει κάθε όργανο να κυριαρχεί … όπου του επιτρέπεται όπως με τη 

δημαρχιακή επιτροπή, αλλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι επειδή δεν έγιναν οι επιμετρήσεις, 

δεν ήρθε εισήγηση στο Δ.Σ. από την ημέρα της κατάθεσης της αγωγής στις 20/7, ο Δήμος θα 

πληρώσει άλλα 7.500 €.  

κ. Αναστασιάδης: Η ουσία ποια είναι; Ότι η αδιαφορία της Δ.Α. επιτρέπει σ’ αυτόν 

τον άνθρωπο να κλέβει τον δήμο. Ούτε αποδεικτικά στοιχεία υπάρχουν, ούτε συμφωνητικά, 

τίποτα, παρακάλεσα εγώ να γίνει δημαρχιακή επιτροπή για να σταματήσουν, δυστυχώς δεν 

έγινε αυτό, εκατό φορές παρακάλεσα και δεν εισακούστηκα. Είναι κρίμα και κλέβεται ο Δήμος 

ασύστολα. Περιμένω απάντηση.  

κ. Δήμαρχος: Την απάντηση την έδωσε ο κ. Μωυσιάδης.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν υπάρχουν στοιχεία επιμετρικά. Έχεις κλείσει μια υπόθεση 

40.000.  

κ. Πρόεδρος:  Θέλετε να την βάλουμε σε ψηφοφορία την απόφαση;  

κ. Αγγελίδης: Εμείς εμμένουμε σ’ αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να έρθει 

μια εισήγηση από την Ν.Υ. πάνω στη δικαστική απόφαση για να μας πει τι να κάνουμε.  

κ. Γαλάνης:  … 

κ. Δήμαρχος: Το είπατε και ο ίδιος και αυτό κυριάρχησε, ότι αφού το κέρδισε 

πρωτόδικα και αφού δεν υπήρχαν αυτά τα οποία προηγουμένως είπατε, θα χρονοτριβούσαμε 

και θα πληρώναμε στην έφεση και επιπλέον χρήματα.  

κ. Γαλάνης: Άρα πήρατε απόφαση.  

κ. Δήμαρχος: Αυτό κυριάρχησε εδώ.  

κ. Παπαβασιλείου: Δεν πέρασε από Δημαρχιακή Επιτροπή.  

κ. Πρόεδρος:  Καταγράφεται η παρατήρηση του κ. Αγγελίδη.  
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κα Ιλανίδου: Και η δική μας να καταγραφεί.  

κ. Πρόεδρος:  Η δική σας ποια είναι; 

κα Ιλανίδου:  Πήραμε απόφαση στην Δημαρχιακή να γίνει έφεση και δεν κάνατε 

έφεση. 

κ. Δήμαρχος: Είναι δυνατόν να πήραμε απόφαση στην δημαρχιακή και να μην έγινε 

έφεση; 

κα Ιλανίδου: Βεβαίως. Υπάρχει απόφαση. Υπάρχει απόφαση της δημαρχιακής 

…/9/2007 πρακτικό 17 και παίρνουμε απόφαση … δεν του δώσατε εντολή να κάνει έφεση. 

κ. Δήμαρχος: Μα είναι δυνατόν να πήρε απόφαση η δημαρχιακή και να μην του 

δώσαμε εντολή να κάνει έφεση;  

κ. Μωυσιάδης: Για να καταλήξουμε και να καταλάβουμε το που βρισκόμαστε και τι 

συμβαίνει. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή ερχόμαστε και λέμε, δεν … τον κ. Αμαξόπουλο ούτε 

κανέναν υπάλληλο, εσάς θέλουμε να ελέγξουμε, εσάς θα ρωτήσουμε γιατί δεν έγινε αυτό που 

έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να το παρακολουθείτε και να δείτε τι έγινε.  

κ. Γαλάνης: Επειδή ο κ. Δήμαρχος λέει εδώ στο τραπέζι και μετράω τις λέξεις του, 

λέει ότι πήραμε απόφαση επειδή θα πληρώναμε περισσότερα λεφτά … 

κ. Δήμαρχος: Εγώ αφορμή πήρα από αυτά που είπατε στην τοποθέτηση σας. Βεβαίως 

και θα ελέγξω, γιατί όταν παίρνει μια απόφαση η δημαρχιακή επιτροπή, ξέρετε πως λειτουργεί, 

ήρθε το έγγραφο υπηρεσιακά από τους υπαλλήλους και έρχεται και υπογράφω τυπικά την 

εντολή στον δικηγόρο για να πάει να ασκήσει την έφεση. Αυτό δεν ήρθε σε μένα. Θα το 

ελέγξουμε και θα δούμε. Επομένως θα ελέγξουμε για ποιο λόγο.  

κ. Αγγελίδης: Εμάς η δική μας η θέση είναι, πριν ληφθεί η απόφαση να ερευνηθεί 

γιατί δεν εκτελέστηκε η εντολή, αν υπάρχει εντολή, στον νομικό σύμβουλο.  

Και μόνο που είδατε ότι το θέμα έρχεται παρόλο που η δημαρχιακή πήρε απόφαση 

έπρεπε να το ερευνήσετε, να φωνάξετε τον νομικό σύμβουλο να σας δώσει απάντηση και να 

μας πείτε τι έγινε. 

κ. Κάλλιος: Πολλές φορές τα λόγια θεωρούνται εύκολα, … αν έρθει αύριο και προβεί 

σε κατάσχεση τότε τι θα βγάλουμε; Απόφαση δικαστική είναι. Δεν παίζουμε με δικαστικές 

αποφάσεις. Απειλούσε με κατασχέσεις, σας το λέω ευθέως.  

κ. Πρόεδρος:  Καταγράφεται η παρατήρηση γιατί η υπηρεσία δεν έκανε έλεγχο. Δεν 

το ψηφίζετε;                       

       

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδης, Μωυσιάδης, Αναστασιάδης). 

    

ΘΕΜΑ    6ο: Επανασυγκροτήσεις Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών 

έτους 2008.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών  έτους 2008.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    9ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    10ο: Ακύρωση και αρχειοθέτηση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης 

στάθμευσης.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    11ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    12ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    13ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 1067/2008 Α.Δ.Σ. «Παραχώρηση έκτασης 

κατά χρήση στο Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ».  

 

κ. Πρόεδρος:  Μία απόφαση που ομόφωνα έχουμε πάρει αλλά η Περιφέρεια μας 

ζητάει να συμπληρωθούν οι όροι παραχώρησης.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    14ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στους νόμιμους δικαιούχους κ.κ. Αχτσή Δημήτριο και Τοσκούδη Ελένη.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. 

Παλαιολόγου Ιωάννη.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στη 2η τεχνική 

συνάντηση των εταίρων του προγράμματος PIMMS TRANSFER.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    17ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση: 

α) της παροχής υπηρεσιών «Κλάδεμα γηραιών πλατανιών της οδού 

Μεραρχίας στο Δήμο Σερρών»,  

β) της προμήθειας «Φυτών για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών»  και  

γ) της προμήθειας «Φυτοβελτιωτικών στα πάρκα Αγ. Αναργύρων».  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    18ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Κατασκευή τσιμεντοδρόμου και πεζοδρομίου στο Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.¨ 

και  

β) ¨Συμπληρωματική ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Ραχωβίτσα του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    19ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.  

    

- Εγκρίνεται. 

 

 

     Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις:  

 

 

290/09 Έγκριση κατασκευών στο 1ο Κοιμητήριο Σερρών από την Ιερά Μητρόπολη.  

 

291/09 Παράταση προθεσμίας παράδοσης για το έργο: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο 

Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

 

292/09 Έγκριση εκδήλωσης από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και το 

¨Σπίτι της Γυναίκας¨ με αφορμή της ημέρα της Γυναίκας.  

 

293/09 Αντικατάσταση μέλους από την Επιτροπή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας.  

 

294/09 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα με θέμα: 

¨Δημιουργικές Βιομηχανίες  - οδηγός Ανάπτυξης Απασχόλησης και 

Καινοτομίας¨ (Αθήνα 18/3/209).  

 

295/09 Ομοίως στην 5η Έκθεση Συνέδριο ¨WORLD WATER FORUM ISTANBUL 

2009¨. 

 

296/09 Ανάκληση της αρίθμ. 1008/2008 Α.Δ.Σ. ¨Λύση και εκκαθάριση Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ¨.  

 

297/09 Ονοματοθεσία οδών και πλατειών.   

   

298/09 Έγκριση καταβολής στον κ. Δερμεντζή Κων/νο επιδικασθείσης δαπάνης 

(απόφαση ΜΠΣ 78/08).  

 

299/09 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨1η Σχολική Επιτροπή 1ου 

Γυμνασίου¨.  

 

300/09 Ομοίως 9ης Σ.Ε. 1ου – 3ου – 5ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ Σερρών. 

 

301/09 Ομοίως 57ης Σ.Ε. 1ου Λυκείου.   
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302/09 Έγκριση απολογισμού έτους 2008 της 33ης Σ.Ε. 8ου Νηπιαγωγείου (1/4-

31/12/2008). 

 

303/09 Ομοίως 33ης Σ.Ε. 8ου Νηπιαγωγείου – 30ου Νηπιαγωγείου (1/1-30/3/08). 

 

304/09 Ομοίως 36ης Σ.Ε. 14ου Νηπιαγωγείου Σερρών.  

 

305/09 Ομοίως 49ης Σ.Ε. 23ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

306/09 Ομοίως 55ης Σ.Ε. 31ου Νηπιαγωγείου.  

 

307/09 Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου που αφορά 

πρόστιμο ΚΟΚ του κ. Μαργαριτίδη Γεωργίου.  

 

308/09 Ομοίως του κ. Ηλία Αιμιλίου.  

 

309/09 Ομοίως του κ. Χάρτιου Δημητρίου. 

 

310/09 Ομοίως ρύθμισης οφειλής από ενοίκιο κατ/τος του Δήμου της ετ. Καριοφύλλη 

Αφού Ο.Ε.  

 

311/09 Ομοίως από εισφορά σε γη και χρήμα του κ. Καμπάνη Δημητρίου.   

 

312/09 Επιστροφή χρημάτων στον κ. Τρικάζη Ευγένιο ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων 

του κ. Τρικάζη Ευγένιου από άδεια λειτουργίας κατ/τος.  

 

313/09 Ακύρωση και αρχειοθέτηση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης στάθμευσης λόγω 

ελλειπών στοιχείων.  

 

314/09 Παραχώρηση χώρου στον κ. Μπακαλούδη Δημήτριο για σύσταση 

οικογενειακού τάφου.  

 

315/09 Ομοίως στην κ. Κοντοπούλου Μαρίνα. 

 

316/09 Ομοίως στην κ. Μπακάλη Ευτυχία.  

 

317/09 Ομοίως στην κ. Αθανασιάδου Δέσποινα.  

 

318/09 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης ανακοινώσεων κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων.  

  

319/09  Ψήφιση πίστωσης 2.082,50 € για αμοιβή Ορκωτών Εκτιμητών για εκτίμηση 

οικοπέδων προς εκποίηση στην περιοχή ¨Σιγής – Γονατά – Πρ. Ηλία – 

Κηφισιάς¨.  

 

320/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της Νομικής Συμβούλου κ. 

Τσινίκα Μαρίας.   
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321/09  Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης τροποποίησης Σχ. Πολ. Στο Ο.Π. 693 περιοχής 

Αγίων Αναργύρων.   

 

322/09 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης στον κ. Αρβανιτίδη Αναστάσιο.   

  

323/09  Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. 1067/08 ΑΔΣ «Παραχώρηση έκτασης 

κατά χρήση στον Μ.Γ.Σ. ¨ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ¨». 

 

324/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας  ιδιοκτησίας κ. κ. Αχτσή 

Δημήτριου και Τοσκούδη Ελένης.  

 

325/09  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. 

Παλαιολόγου Ιωάννη.  

 

326/09 Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στη δεύτερη τεχνική 

συνάντηση των εταίρων του προγράμματος PIMMS TRANSFER.  

  

327/09  Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών: ¨Κλάδεμα 

γηραιών πλατανιών της οδού Μεραρχίας στο Δήμο Σερρών¨.  

 

328/09 Ομοίως της Προμήθειας: ¨Φυτών για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

  

329/09  Ομοίως της Προμήθειας: ¨Φυτοβελτιωτικών στα πάρκα Αγ. Αναργύρων¨. 

 

330/09  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή τσιμεντοδρόμου και πεζοδρομίου στο 

ΚΑΑΜΕΑ¨.  

 

331/09 Ομοίως: ¨Συμπληρωματική ανόρυξη γεώτρησης στην περιοχή Ραχωβίτσα του 

Δήμου Σερρών¨.   

  

332/09  Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) Φ.Σ. στο 1ο χιλ. Σερρών – Νεοχωρίου.  

 

333/09  Ομοίως εννέα (9) Φ.Σ. στην οδό Αναπαύσεως.  

 

334/09  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ.κ. Εμμανουήλ Μακάκη και λοιπών 

δέκα, δυνάμει της αριθμ. 157/2008 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Σερρών. 

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


