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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Συνομολόγηση δανείων: 

α) για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών του Δήμου και  

β) προς καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται βάσει 

πράξεων τακτοποίησης ή πράξεων εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την επωνυμία: ¨ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Λήψη οριστικής απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο 

Δημάρχων για τις ενεργειακά βιώσιμες πόλεις.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Καταβολή υπολοίπου αποζημιώσεως στους κ.κ. Εμμανουήλ Μακάκη 

και λοιπών, δυνάμει της αριθμ. 157/2008 αποφάσεων του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτων στα οποία στεγάζεται η 

Πολεοδομία του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης: 

α) της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, 

β) της ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ., για τη διοργάνωση Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Στίβου Εφήβων – Νεανίδων και  

γ) της ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ., για τη διοργάνωση Παμμακεδονικών Αγώνων 

Στίβου, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τον Αθλητικό Σύλλογο του 

Α.Σ. Παμμακεδονικός Σύλλογος στη μνήμη του Αστερίου Λουκά.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. ¨Η 

ΕΘΝΙΚΗ¨ για συμπαράσταση τους στην προσπάθεια να διατηρηθεί το 

υποκατάστημα της Εθνικής Ασφαλιστικής στις Σέρρες.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

του κ. Καρακεπελή Στυλιανού.  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) στολών και παρελκομένων ειδών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού 

της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών, έτους 2009,  

β) ειδών ελεγχόμενης στάθμευσης,  

γ) λαμπτήρων και  

δ) χειμερινών εποχικών φυτών στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου 

Σερρών.  

    

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

Δήμου.  
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ΘΕΜΑ    13ο: Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια: ¨Μητροπολιτικό 

Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    14ο: Ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Δημούδη, το οποίο κατέλαβε 

ο Δήμος προς διάνοιξη δρόμου.  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. 

Καραγκιόζη Πέτρου.  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση έκτασης: 

α) στη θέση Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου στην κ. 

Πασχαλία Γάκου,  

β) στην ΔΘ Γυμνή Κορυφή Οινούσας – Χιονοχωρίου, του δημοσίου 

Δάσους Μενοικίου Όρους, στον κ. Μάριο Ζήση,  

γ) στην ΔΘ Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου, στην κ. 

Θεοδώρα Παπανδρέου,  

δ) στην ΔΘ Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου, στον κ. 

Κων/νο Παπανδρέου και  

ε) στην ΔΘ Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου, στην κ. 

Μαρία Τζελέπη.  

    

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση και παραλαβή Α’ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της 

γενικής μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική 

Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα 

Σερρών¨ και συνέχιση αυτής για το έτος 2009. 

    

ΘΕΜΑ    18ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: ¨Διάφορες 

οικοδομικές εργασίες στο 15ο – 21ο Νηπιαγωγείο Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Έγκριση των αλλαγών στη μελέτη προμήθειας: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο 

Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Έγκριση εκπόνησης μελετών: 

α) Τοπογράφηση, κτηματογράφηση – πολεοδόμηση οικισμού Μετοχίου,  

β) Τοπογράφηση – πολεοδόμηση Δ.Δ. Επταμύλων,  

γ) Τοπογράφηση, κτηματογράφηση – πολεοδόμηση Δ.Δ. Οινούσας 

Σερρών και  

δ) Οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος Αγίας Βαρβάρας 

(Καμενικίων). 

 

ΘΕΜΑ    21ο: Υποκατάσταση λόγω ασθενείας αναδόχου του έργου: ¨Οδοστρωσία 

οδοποιία Δήμου Σερρών, έτους 2007¨.  

 

ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση:  

α) της μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨ και  

β) προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών τοποθέτησης σωλήνων 

αποχέτευσης στο Δ.Δ. Ξηροτόπου.  
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ΘΕΜΑ    23ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Κατασκευή πίστας 

Moto cross Διεθνών Προδιαγραφών, κατασκευή υπαιθρίου χώρου 

στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ    24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ    25ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αριθμ. 103/2009 Α.Δ.Ε.  

 

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

αίτημα τώρα του συλλόγου των δημοτικών υπαλλήλων για το θέμα των δανείων, για τη μελέτη 

του πρασίνου που είναι στο 22ο θέμα. Η άποψη μου είναι να συζητηθεί, θα ήθελα και θα 

παρακαλούσα και το προσωπικό να ακούσει το 1ο θέμα, και στη συνέχεια όταν φτάσουμε στα 

δάνεια να ακούσουμε και την πρόταση του συλλόγου και τις απόψεις του.  

Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αξίζει τον κόπο και θα 

παρακαλούσα το προσωπικό αθόρυβα να παρακολουθεί γιατί αξίζει τον κόπο αυτή τη 

συνεδρίαση να την παρακολουθήσετε.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε, εκτός ημερήσιας διάταξης … 

κ. Πρόεδρος:   Συγγνώμη λίγο κ. Αγγελίδη. Ο κ. Δήμαρχος απουσιάζει σήμερα, 

βρίσκεται στην Αθήνα, συνεδριάζει το Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ που μέσα στην 

ημερήσια διάταξη είχε το θέμα για την επέκταση του ΧΥΤΑ και βρίσκεται εκεί για να το 

στηρίξει. Οπότε απουσιάζει. 

κ. Αγγελίδης: Εκτός ημερήσιας διάταξης μια ερώτηση βάσει του άρθρου 47. Στην 

αλάνα που υπάρχει πίσω από την Νομαρχία, βλέπω ότι ετοιμάζει ο Δήμος κάτι να κάνει και 

σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, ότι ετοιμάζεται να κάνει έναν χώρο για να βάλει εκεί 

κάποιους κάδους. Θα ήθελα να μας πληροφορήσετε σχετικά με το θέμα αυτό.  

κ. Δάγκος: Να διευκρινίσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Το μεσημέρι, δεν ξέρω αν 

παρακολουθήσατε, όταν πήγα στην Καθαριότητα, υπήρχαν αιτήματα κατοίκων στον 

πεζόδρομο να φύγουν οι κάδοι. Η υπηρεσία Καθαριότητας είχε το αίτημα και έψαχνε να βρει 

τον χώρο που προσωρινά θα τους τοποθετήσει μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Έγινε μια εισήγηση 

από την υπηρεσία Καθαριότητας με την προοπτική ότι θα γίνει το υπόγειο πάρκιν και μου 

είπαν ότι η παιδική χαρά δεν χρησιμοποιείται και να βάλουμε μερικούς κάδους εκεί. Τέλος 

πάντων μετά από την εισήγηση αυτή δόθηκε η εντολή για να πάμε προσωρινά τους κάδους 

αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι η εντολή που δόθηκε από μένα, είχα κάνει την εισήγηση της 

υπηρεσίας Καθαριότητας αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν και αυτό εφικτό. Γι’ αυτό δεν 

θα χρησιμοποιηθεί. Σήμερα έδωσα τις εξηγήσεις το μεσημέρι. Ήταν μια απόφαση που τελικά 

δεν υλοποιείται.  

κ. Πρόεδρος:   Προχωράμε στο 1ο θέμα.  

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών.  
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κ. Κάλλιος:  Όταν μιλάμε για οικονομία μιλάμε για την οικονομία του Δήμου. Κατά 

την άποψη μου θα έπρεπε να συμφωνήσουμε πρώτα εμείς για ποια οικονομία μιλάμε για μετά 

να βγούμε και να πούμε στον λαό την αλήθεια. Η παγκόσμια οικονομική κρίση 

αντιμετωπίζεται στην Ελλάδα με μια νοοτροπία που υποδηλώνει ότι εμείς οι Έλληνες 

παρουσιάζουμε ιδιαιτερότητες οι οποίες θα μας επιτρέψουν να αποφύγουμε τα προβλήματα 

και να βρούμε δικές μας λύσεις. Η άποψη αυτή είναι επικίνδυνη γιατί δημιουργεί 

ψευδαισθήσεις. Θέλω να επισημάνω ορισμένα αναγκαία σημεία για την κατανόηση 

κατάχρησης.  

Υποστηρίζεται η γνώμη ότι ο τόπος μπορεί να βγει από την κρίση χάρη σε ειδικές 

πολιτικές που θα εφαρμόσει η χώρα. Κρίση υπάρχει όμως κ.κ. Συνάδελφοι στην Ελλάδα για 

δυο διαφορετικούς λόγους. Ο 1ος είναι οι έντονες και αρνητικές για την ελληνική οικονομία 

επιδράσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης και η υποχώρηση της ζήτησης της ΗΠΑ σε Κίνα 

και Ευρώπη. Ο 2ος αφορά την ίδια την ελληνική οικονομία, την έλλειψη …, το υπερβολικό 

δημόσιο χρέος, το χαμηλό επίπεδο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Αυτά τα μειονεκτήματα 

επιτείνουν την κρίση και δεν πρόκειται να αρθούν σύντομα. Στους δύο αυτούς λόγους 

προστίθεται και η κοινωνική αναταραχή και η πολιτική αστάθεια. Λανθασμένη άποψη 

αποτελεί η εκτίμηση ότι όταν ξεπεραστεί η κρίση όλα θα επανέλθουν στην χώρα στην πρότερη 

κατάσταση.  

Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης, ο Δήμος παρότι δεν οφείλει τόσο πολλά χρήματα 

όσο οι άλλοι δήμοι και δεν χρωστάει όσα η χώρα που αναγκάζεται να δίνει το 60% του 

προϋπολογισμού της σε τοκοχρεωλύσια, βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις και … σε 

εκλογές. … αντλώντας με νηφαλιότητα αλλά και τόλμη τα συμπεράσματα από μια κρίσιμη και 

μια δύσκολη χρονιά ή θα βρεθεί στο … των πυλών του που τούτη την φορά το οδηγεί 

νομοτελειακά στον εκπεσμό. Θα κάνει την κρίση, στην πραγματικότητα πολλές και επάλληλες 

κρίσεις, εφαλτήριο άλμα του τέλματος. Το δίλημμα φαίνεται απλό, αλλά το μόνο απλό είναι οι 

λόγοι που το καθιστούν εξαιρετικά πολύπλοκο. Οι ανεπαρκείς σε εύρος και σε βάθος 

επίγνωσης του οριακού της στιγμής, η ατολμία από … και ειδικούς στην πρόθεση λύσεως, … 

σε αυτούς που πιστεύουν ότι τους επόμενους μήνες οι Τ.Α. ή θα περάσει ή θα πέσει αν 

συνεχίσει το κράτος να συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Και εξηγούμαι, αν δείτε τη 

διαφορά της μισθοδοσίας 2008-2009, επιπλέον δαπάνες μισθοδοσίας 2009, διαφορά 

μισθοδοσίας παραμεθορίου 345x80x12=331.200. Διαφορά εργοδοτικών εισφορών 

παραμεθόριας περιοχής 48.000, διαφορά εξόδων κίνησης 2009 165.000, αναδρομικά … 2008 

165.600, διαφορά τιμαριθμικής πολιτικής για το 2009 3,5% 165.000, διαφορά εργοδοτικών 

εισφορών 24.000, το σύνολο 900.000 €. Αν αναλογιστεί κανείς τη μείωση της ΚΑΠ τους 3 

πρώτους μήνες κατά 3% που σημαίνει 80.000 €, την αύξηση του … κατά … που σημαίνει 

περίπου 135.000 €, την αύξηση του μέρους που δίνουμε στους εργάτες μερικής απασχόλησης 

εξαιτίας της συσσώρευσης αυτών των επιδομάτων κατά 70.000 €, φτάνουμε αισίως στο 

1.300.000 και αν συμπεριλάβουμε τους υπαλλήλους του ΚΠΑ και του Α.Ο. που 

ενσωματώνεται η επιχορήγηση τους πλεόν στην ΚΑΠ, φτάνουμε στο 1,5 εκ. Πέρσι αυτό το 

δώρο ήταν 800.000, χρήματα δεν ήρθαν. Σχολικοί φύλακες 700.000 € ετησίως, δυο χρόνια 

έχουν να πάρουν δραχμή, αυξήσεις ΔΕΗ, όμως μας στερούν έσοδα της τάξεων των 60-70.000 

€ μηνιαίως. Σχολεία, δαπάνες για την συντήρηση σχολείων 185.000 €, τρέχουν πίσω από τα 

σχολεία οι υπηρεσίες μας. Κλητήρες … και διανομείς χρημάτων πίσω από αυτά.  

Και όμως κυοφορώ ένα κλίμα αισιοδοξίας μονίμως με τις δηλώσεις μου γιατί πιστεύω 

ότι το μέλλον του τόπου, και αυτό επιζητώ από εσάς, μέσα σε αυτές τις συνθήκες 

καταστρώσαμε ένα σχέδιο δράσης μαζί με τον οικονομολόγο του Δήμου που σύντομα θα το 

καταθέσω, που θα οδηγήσει στην εξυγίανση, στην οργάνωση και στην σταδιακή ανάκαμψη 

του Δήμου.  Το σχέδιο  δεν σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε με το τέλος του προβλήματος, εάν 
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χρειαστούν και άλλες λύσεις θα ευρεθούν και θα εφαρμοστούν. Να είστε βέβαιοι όμως ότι 

αυτό το σχέδιο θα αποτελέσει την αρχή του τέλους του προβλήματος. Βεβαίως να δώσουμε 

και τις αισιόδοξες εκδοχές. Αναμένουμε το 40% επιπλέον των τελών κυκλοφορίας που θα 

προσαρτηθούν στην ΚΑΠ, αυτό είναι λειψό γιατί γίνεται δαπάνες μεταφερθεισών 

αρμοδιοτήτων από το κράτος, αυτό βέβαια είναι λειψό γιατί σύμφωνα με την γνωμάτευση του 

οικονομικού συμβούλου της ΚΕΔΚΕ του κ. Ζυγούρη, έπρεπε να είναι 700 εκ. €, λείπουν 170, 

όμως ήρθε μαζί με την πρώτη δόση της ΣΑΤΑ του 2009 και η δόση των 268.000 € που 

αφορούσε τους παρακρατηθέντες που είναι η δεύτερη δόση των παρακρατηθέντων φόρων του 

2008 και αναμένουμε και το 10% της παρακράτησης από την ΚΑΠ του ΘΗΣΕΑ. Εικάζεται ότι 

τη Μεγάλη Δευτέρα θα γραφεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Κύριες και κύριοι συνάδελφοι αυτές είναι κάποιες ελπίδες, αν δεν βρούμε τώρα 

χρήματα η εκτίμηση μου είναι ότι ο Δήμος πρέπει να κλείσει. 

Οφειλές, μεγάλη κουβέντα γίνεται γι’ αυτές. Τι παραλάβαμε 31/12/2006; 7 εκ. € 

δάνεια, και 3 εκ. οφειλές μαζί με τις επιχειρήσεις. Που είμαστε σήμερα; 5 εκ. οφειλές ή 5 εκ. 

δάνεια αφού είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε αποπληρώσει το δάνειο της 

αποπεράτωσης των ΑΣΤΕΡΙΩΝ των 2 εκ. €. Εκτός από αυτά, πληρώσαμε και 800.000 € στην 

…  

Κ.κ. Συνάδελφοι το … της Δ.Α. το έχετε δει, αυξανόμενο θα είναι για τη μείωση των 

δαπανών, δεν φτάνει όμως αυτό, πρέπει να πληρώσουν φόροι κάποιοι, αυτοί θα είναι οι 

πλούσιοι, οι μισθωτοί δεν δύνανται και δεν θα είναι αυτοί. Με αυτή τη λογική και αυτή την 

κατάθεση, σε μια μερική από πολιτικής πλευράς ανασκόπηση των οικονομικών του Δήμου θα 

παρακαλούσα να ψηφίσετε τις οφειλές. Πρέπει και σε βάθος και θα δημιουργηθεί μια άνοδος 

για τα οικονομικά του Δήμου. Με βάση το σχέδιο που θα σας φέρω, απόντος του Δημάρχου 

δεν θέλω να σας δώσω στοιχεία, να είστε βέβαιοι όμως ότι το σχέδιο αυτό θα το υπογράψουν 

όλοι οι οικονομολόγοι του Δήμου.  

Κυρίες και κύριοι, πρέπει να δώσουμε μια αισιόδοξη εκδοχή στην κοινωνία, γιατί η 

αισιόδοξη εκδοχή είναι μια προοδευτική εκδοχή, είναι η λογική που δίνει λύσεις στα αδιέξοδα, 

είναι η λογική που θα αντισταθεί στο ύψος της σύγχρονης … εποχής της αδιαφορίας, είναι 

αυτή που θα φέρει τους νέους μπροστά, διαφορετικά θρύψαλα θα δώσουμε στην αγορά, 

θρύψαλα στην κοινωνία, θρύψαλα και στην νέα γενιά. Σας ευχαριστώ.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι άχαρο πράγματι και 

κουραστικό να γίνεται επανάληψη των ίδιων διαπιστώσεων με αυτές που είχαμε καταθέσει 

πριν από ένα χρόνο όταν συζητούσαμε τα χρέη του Δήμου. Όμως έχουμε χρέος να 

ενημερώνουμε τον Σερραϊκό λαό για το θέμα των χρεών του Δήμου όπως επίσης έχουμε χρέος 

να καταθέτουμε και να διατυπώνουμε τις παρατηρήσεις μας, τις επισημάνσεις μας και τις 

προτάσεις μας με στόχο την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου.  

Σύμφωνα με τους πίνακες χρεών που έχει καταθέσει το λογιστήριο του Δήμου μας, τα 

χρέη του Δήμου στο τέλος του 2008 ανέρχονται σε 4.800.000 €. Η Δ.Α. μέσα σε δυο χρόνια 

διπλασίασε τα χρέη. Παρέλαβε χρέη ύψους 2.300.000 € και τα αύξησε σε 4.800.000 €. Αυτά 

δεν τα λέμε εμείς, τα λέει το λογιστήριο του Δήμου με τους πίνακες χρεών που καταθέτει.  

Από την αρχή της Δημαρχιακής θητείας είχαμε προειδοποιήσει την Δ.Α. ότι έτσι όπως 

λειτουργεί και στον τομέα των οικονομικών χωρίς σχέδιο, η οικονομική κατάσταση θα 

επιδεινωθεί και μάλιστα είχαμε επισημάνει ότι αν τα χρέη συνεχίζουν να αυξάνονται με 

αυτούς τους ρυθμούς τότε, στο τέλος αυτής της δημαρχιακής θητείας η Δ.Α. θα έχει ξεπεράσει 

και εκείνο ακόμη το οδυνηρό αποτέλεσμα της πρώτης της 4ετίας κατά τη διάρκεια της οποίας 

4πλασίασε τα χρέη του Δήμου, από 67 εκ. δρχ. τα έφτασε σε 280 εκ. δρχ. από τότε ξεκίνησε το 

κακό.  
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Σε αυτές τις καλοπροαίρετες προειδοποιήσεις και διαπιστώσεις που καταθέσαμε, 

εκφράζοντας την αγωνία μας για το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου, η Δ.Α. απαντούσε 

λέγοντας ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τον ρυθμό αύξησης χρεών του έτους 2007 και 

μάλιστα είχε βαθμολογήσει και τον εαυτό της και είπε ότι παίρνει και άριστα. Δεν ξέρω αν 

σήμερα στο άριστα προσθέσουμε και τόνο.  

Είναι γεγονός ότι το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου είναι σοβαρότατο. Ο Δήμος 

αντιμετωπίζει σοβαρότατο οικονομικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φοβερές 

δυσκολίες στην καθημερινή οικονομική του λειτουργία. Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι 

οικονομικές υπηρεσίες με τα έγγραφα που καταθέτουν. Τα λένε οι πίνακες χρεών, τα λέει ο 

Ισολογισμός, τα λέει το τελευταίο, το σημερινό έγγραφο που είδαμε, που κατέθεσε ο σύλλογος 

των δημοτικών υπαλλήλων, τα οποία έγγραφα τα υπογράφει ο ταμίας, και ο ταμίας λέει ότι 

κάθε μήνα κλείνουμε με έλλειμμα, πότε 30.000 €, πότε 100.000 €, πότε 200.000 €, δηλαδή τα 

έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, και σε αυτό το έλλειμμα που βγάζει δεν υπολογίζει 

αυτά που χρωστάει ο Δήμος στους προμηθευτές ούτε υπολογίζει αυτά που χρωστάει ο Δήμος 

σε μισθοδοσίες. Καταλαβαίνετε δηλαδή ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο δήμο. Και 

αυτά που λέμε, θα τονίσω για μια ακόμη φορά, δεν τα λέμε για να αποδώσουμε ευθύνες, δεν 

είναι αυτό το ζητούμενο για εμάς, για μας το ζητούμενο είναι πως θα βελτιώσουμε το 

οικονομικό πρόβλημα του Δήμου και αν θέλουμε να εξυγιανθεί η οικονομική κατάσταση του 

Δήμου πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι αν δεν παραδεχθούμε ότι υπάρχει 

πρόβλημα, όχι μόνο δεν θα το επιλύσουμε αλλά θα το επιδεινώσουμε ακόμη περισσότερο.  

Δεν ξέρω, βλέπω ότι η Δ.Α., τουλάχιστον με την πρώτη γεύση που έδωσε πάλι θέλει να 

καταφύγει σε δικαιολογίες και να ωραιοποιήσει την κατάσταση. αυτό δείχνει ότι δεν έχει 

θέληση, διάθεση, ούτε για αυτοκριτική αλλά ούτε και πολιτική βούληση για να κάνει 

διορθωτικές κινήσεις με στόχο την βελτίωση των οικονομικών του Δήμου. Και πέρσι, 

ακούσαμε τον δήμαρχο να λέει, και τώρα από τον συνάδελφο ακούστηκαν, ότι γιατί λέμε αυτά 

που χρωστάμε και δεν λέμε αυτά που μας χρωστάει η πολιτεία; Δεν έχει καμιά σχέση με τα 

χρέη και θα σας πω γιατί. Τα χρέη αυτά δημιουργούνται επειδή κάνουμε περισσότερα έξοδα 

από τα έσοδα που έχουμε και θα σας πω κάτι πολύ απλό, ας πούμε ότι αύριο η πολιτεία μας 

δίνει 5 εκ. € και ξεχρεώνουμε τους πάντες. Έχει κανένας την ψευδαίσθηση ότι μετά από ένα 

χρόνο δεν θα δημιουργηθούν νέα χρέη; Είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθούν αν συνεχίσουμε να 

λειτουργούμε χωρίς ένα σχέδιο. Δεν ξέρω αν θα ακουστούν πάλι τα επιχειρήματα που είπε 

πέρσι ο Δήμαρχος, μα είναι ασήμαντο το ποσό των χρεών του Δήμου μπροστά στην ακίνητη 

περιουσία που έχει ο Δήμος. Δεν ξέρω τι σχέση έχει αυτό, ποια είναι η λογική αυτή κάθε φορά 

που θα κάνουμε τα χρέη αν χρειαστεί να καταφύγουμε στην εκποίηση ενός μικρού τμήματος 

της ακίνητης περιουσίας του Δήμου για να ξεχρεώσουμε τα χρέη και δεν ξέρω αν γίνει κάτι 

τέτοιο, δεν θα γίνει φυσικά ποτέ, δεν θα τολμήσει καμιά Δ.Α. να το κάνει γιατί μετά από 

χρόνια δεν θα μείνει τίποτα και από την ακίνητη περιουσία του Δήμου.  

Εμείς πιστεύουμε αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου 

μπορεί να βελτιωθεί και μπορεί να βελτιωθεί αν διαχειριζόμαστε τα οικονομικά του Δήμου 

βάσει ενός σχεδίου. Και θα καταθέσουμε και πάλι την πρόταση που είχαμε καταθέσει από την 

αρχή την δημαρχιακής θητείας, και βλέπουμε ότι την ασπάζεστε και η Δ.Α. και είναι πολύ 

θετικό αυτό.  

Η πρόταση έλεγε το εξής, οι οικονομολόγοι του Δήμου με επικεφαλής τον Γενικό 

Διευθυντή του Δήμου, τον κ. Υψηλάντη, και αν χρειαστεί να πάρουμε και εξωτερικούς 

συνεργάτες, να εκπονήσουν μια μελέτη η οποία θα περιέχει ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα 

υποδεικνύονται οι τρόποι και οι φάσεις για σταδιακή βελτίωση των οικονομικών του Δήμου σε 

έναν ορίζοντα μιας ή και περισσοτέρων 4ετιών. Αυτή η μελέτη να έρθει στο Δ.Σ., δηλαδή ένα 

σχέδιο που θα λέει ποιες κινήσεις και ποιες αποφάσεις πρέπει να γίνονται και να λαμβάνονται 

κάθε  χρόνο, ούτως ώστε να γίνεται ένα κλικ προς το καλύτερο για να βελτιωθεί το οικονομικό  
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πρόβλημα του Δήμου. Αυτή η μελέτη θα πρέπει να έρθει στο Δ.Σ., να καταθέσουν οι 

δημοτικοί σύμβουλοι τις απόψεις τους, να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση και να 

δεσμευτούνε όλες οι παρατάξεις να σεβαστούμε και να υλοποιήσουμε αυτή τη μελέτη. Κατά 

την άποψη μας μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου, 

μόνο έτσι μπορούμε να εξυγιάνουμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου, αν συνεχίσουμε 

να λειτουργούμε χωρίς σχέδιο, είναι βέβαιο ότι 4ετία με 4ετία η κατάσταση θα επιδεινώνεται, 

θα φτάσουμε στο σημείο να χτυπήσουμε κόκκινο, ήδη άρχισε το πορτοκαλί, και τελειώνοντας 

θα ήθελα να σας πω ότι εμείς ερχόμαστε και φεύγουμε, ο Δήμος μένει, οι υπάλληλοι μένουν, 

αξίζει να σκεφτούμε με νηφαλιότητα για το μέλλον αυτού του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Σαουλίδης: κ. Πρόεδρε, συνάδελφοι, είναι πολλές φορές, έχει καταντήσει αυτή η 

συζήτηση για τα οικονομικά μια συζήτηση αδιέξοδη για μας. Το κυρίαρχο είναι το εξής ότι και 

στην παρούσα Δ.Α. και στην προηγούμενη ακούγαμε πράγματα και δεν βλέπαμε 

αποτελέσματα. Θέλω να διορθώσω σε μια αναφορά του κ. Αγγελίδη ότι το 1998 το χρέος του 

Δήμου ήταν 850 εκ. δρχ. στο τέλος του 2002 … 

κ. Πρόεδρος:   … η μόνη Δ.Α. που δεν είχε συνάψει δάνειο.  

κ. Σαουλίδης: Το 2002 στο τέλος της θητείας μας το χρέος ήταν στο μισό, τα στοιχεία 

υπάρχουν, είχε ξεκινήσει το διπλογραφικό, ήταν καθαρό. Ενώ λεκτικά εδώ όλοι 

δεσμευόμασταν και δεσμευόμαστε ότι θα έχουμε θετική πορεία, τα αποτελέσματα είναι 

αρνητικά και μας διαψεύδουν. Σαφώς και πρέπει κάποια στιγμή έξω από αυτά που 

περιμένουμε από την πολιτεία γιατί είναι γεγονός ότι η Αυτοδιοίκηση κατήντησε ο φτωχός 

συγγενής, γιατί αυξάνονται τα έσοδα του κράτους, αυξάνεται η φορολογία, πρέπει να 

αποδοθούν πόροι στην Αυτοδιοίκηση, δεν αποδίδονται, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Θα 

θυμάστε κύριοι συνάδελφοι ότι όταν δεν πήραμε απόφαση θετική στο αίτημα της Πολιτείας να 

πάρουμε τους Παιδικούς Σταθμούς μας ήρθαν υποχρεωτικά και τότε χτυπούσαμε το κουδούνι 

ότι θα υπάρχουν αδιέξοδα, ζητούσαμε δεσμεύσεις. Σήμερα τα πράγματα έχουν φτάσει στο 

κόκκινο, θεωρούμε ότι πρέπει να συμφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε για να μπορέσουμε να 

βοηθήσουμε, για να μπορέσουν να έρθουν διαφορετικά αποτελέσματα. Και την άλλη φορά 

τονίσαμε ότι δεν ελέγχουμε απόλυτα τις δαπάνες μας. είναι ένα ζήτημα κρίσιμο και σας είχα 

αναφέρει συγκεκριμένα πράγματα και πραγματικά πιστεύω ότι και αυτή τη χρονιά δεν κάνατε 

τίποτα. Έβλεπα δαπάνες οι οποίες ήταν ανεξέλεγκτες. Δεν είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν 

την μισθοδοσία του προσωπικού ή των επιδομάτων, υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δεν 

ελέγχονται και είναι αυτό το χειρότερο, είμαστε σε ένα σύστημα έχουμε το διπλογραφικό, 

πιστεύω ότι μπορεί να γίνεται καλύτερα ο έλεγχος, είναι πιο διασφαλισμένος, παρόλα αυτά τα 

αποτελέσματα είναι αρνητικά.  

Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια καθαρή κουβέντα, να συμφωνήσουμε το που 

βρισκόμαστε, να μην κρυβόμαστε, να πούμε την αλήθεια σ’ αυτό το τραπέζι και ειλικρινά να 

δούμε, σαφώς και με βοήθεια, εμείς εδώ ερχόμαστε να επιλέξουμε μια οδό με βάση τα 

στοιχεία που θα μας δώσουν αύριο αυτοί που ασχολούνται μ’ αυτά, και επειδή, το είπα και 

άλλη φορά, και όταν αναθέσαμε την μελέτη για την μετατροπή των Δ.Ε. είχαμε πει και 

αποδεικνύεται και στη πράξη ότι είχαμε δίκιο γιατί η μελέτη ήταν ελλιπής και μας έριξε στην 

γκάφα αυτή με την μετατροπή της ΔΕΠΚΑ και έγινε αυτό το κενό με τα συγκεκριμένα 

προβλήματα της μη πληρωμής ακόμη και των μισθών των υπαλλήλων της ΔΕΠΚΑ, θεωρούμε 

ότι υπάρχει η δυνατότητα, να υπάρξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να μπορέσουμε να 

δώσουμε το στίγμα του διαφορετικού. Εγώ πιστεύω ότι θα το εκτιμήσει ο κόσμος, και η 

κοινωνία θα εκτιμήσει την προσπάθεια που θα γίνει για να εξυγιανθούν τα οικονομικά. 

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, εμείς στον Α.Ο. με τα όλα μας τα 

προβλήματα είχαμε σχέδιο για δυο χρόνια κάναμε έλεγχο των δαπανών μας και φτάσαμε 

σήμερα να δείχνουμε πίνακες και αποτελέσματα επίσημα μετρημένα από επιτροπές, με 

υπογραφές,  τα πάντα και να  πούμε ότι  η κατανάλωση επί σειρά ετών μειώνεται από χρόνο σε 
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χρόνο. Άρα λοιπόν από το 2004 που η κατανάλωση πετρελαίου για όλα τα γυμναστήρια μας 

ήταν 253.000 λίτρα πετρελαίου φτάσαμε φέτος να καταναλώνουμε μόνο και να λειτουργούν 

όλα τα γυμναστήρια μας με 122.000 λίτρα. Δηλαδή με τη μισή ποσότητα πετρελαίου 

λειτουργήσαμε τον Α.Ο. Ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα στον Α.Ο. ακόμη και σήμερα … 

κ. Πρόεδρος:   Είστε εκτός θέματος.  

κ. Σαμπάνης: Όχι, θέλω να πω ότι εμείς εφαρμόσαμε ένα σχέδιο και πετύχαμε.  

κ. Πρόεδρος:   Σ’ αυτό σας παρακαλώ πολύ, μπράβο για την επιτυχία σας αλλά … 

κ. Σαμπάνης: Αυτό το μπράβο πρώτη φορά το ακούω παρόλο που το έκανα γνωστό 

και δημοσίως και στον κ. Δήμαρχο, ποτέ αυτό το μπράβο δεν ακούστηκε. Αυτό το σχέδιο που 

εφαρμόσαμε εμείς στον Α.Ο., γιατί δεν θα λειτουργούσε κανένα γυμναστήριο φέτος αν δεν 

γινόταν αυτή η περιστολή δαπανών, να εφαρμοστεί σε όλες τις επιχειρήσεις αλλά και στον 

κεντρικό δήμο έτσι ώστε να γίνει εξοικονόμηση πόρων γιατί το πρόβλημα ναι μεν είναι ότι 

αυξήθηκαν οι απαιτήσεις αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να συμμαζέψουμε να οικονομικά 

μας και εμείς σαν Δήμος αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους οργανισμούς. 

κ. Κάλλιος: Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το 1ο 3μηνο του 2009 οι δαπάνες 

μειώθηκαν στο 1/3 και ελπίζω να πάμε και θα πάμε έτσι.  

κ. Αναστασιάδης: Για όλα τα πράγματα για να υπάρχει επιτυχία χρειάζεται θέληση, 

γνώση και ικανότητα την οποία δεν έχετε καθόλου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

 

ΘΕΜΑ    2ο: Συνομολόγηση δανείων: 

α) για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών του Δήμου και  

β) προς καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται βάσει 

πράξεων τακτοποίησης ή πράξεων εφαρμογής.  

 

 

κ. Αγγελίδης:  Δεν είναι δυνατόν για ένα τόσο σοβαρό θέμα που καλείται το Δ.Σ. να 

αποφασίσει την λήψη δανείων συνολικού ύψους 4.700.000 € και από τη συζήτηση ενός 

τέτοιου θέματος να απουσιάζει ο κ. Δήμαρχος. Προτείνουμε και να μπει σε ψηφοφορία να 

αποσυρθεί το θέμα και όταν έρθει ο κ. Δήμαρχος μετά από 2-3 μέρες ευχαρίστως να κάνουμε 

ένα έκτακτο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αγγελίδη ο κ. Δήμαρχος βρίσκεται στην Αθήνα σας είπα για ένα 

πάρα πολύ σοβαρό θέμα, μιλάμε για την επέκταση του ΧΥΤΑ, μιλάμε για τα 4.700.000, για 

πρώτη φορά στην ιστορία πέρασε τέτοιο θέμα στο Τεχνικό Συμβούλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ άμεσα, 

του ζητήθηκε να παραστεί και παρέστη. Από την άλλη να σας πω ότι ο κ. Δήμαρχος, ο 

εκάστοτε Δήμαρχος όλων των δήμων παρίσταται στα Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου. 

Εγώ θα παρακαλούσα καταρχάς η θέση η δική μας είναι να περάσει το θέμα, εγώ 

περιμένω για το θέμα των δανείων μια ομόφωνη απόφαση. Εμείς θέλουμε να ξοφλήσουμε την 

αγορά, σ’ αυτήν την οικονομική κρίση που βρίσκονται σήμερα δεν μπορούμε να τους 

βασανίσουμε άλλο. Όπως επίσης εκτός από την αγορά πρέπει και οι αποζημιώσεις από τις 

πράξεις Εφαρμογής, κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους. Από 

εκεί και πέρα και επειδή το θέμα τώρα το είδα, το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης του 

συλλόγου, θα ήθελα να ακούσω τον κ. Πρόεδρο.  

κ. Αγγελίδης: Δεν μπορούμε να μπούμε στην ουσία του θέματος.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα μπούμε, αν χρειαστεί θα κάνουμε ψηφοφορία.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχει μια πρόταση για απόσυρση του θέματος, βάλτε τη σε 

ψηφοφορία και αν περάσει το συζητάμε.  
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κ. Πρόεδρος:   Εγώ θα ήθελα τηλεγραφικά κ. Πρόεδρε, επειδή σας το υποσχέθηκα, να 

μας πείτε την άποψη σας αν θέλετε, αν δεν θέλετε μπαίνουμε κατευθείαν στην πρόταση του κ. 

Αγγελίδη.  

κ. Σαουλίδης: Κι εγώ θεωρώ ότι πράγματι θα ήταν καλύτερο να το συζητήσουμε όταν 

έρθει ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Σίγκας: Για τον ίδιο λόγο και επειδή και ο κ. Μωυσιάδης απουσιάζει ζητούμε να 

αναβληθεί.  

κ. Πρόεδρος:   Ωραία, το θέμα κρατείται. Έχετε ακόμη ένα θέμα το οποίο κρατείται 

από τώρα, το 22ο, αρκεί στην συνάντηση που θα έχουμε εκείνο που υποσχεθήκατε και 

δεσμευτήκατε, να μας φέρετε μια πρόταση όπου θα μας στοιχίσει λιγότερο προσωπικό του 

Δήμου, είχατε υποσχεθεί στο γραφείο του Δημάρχου ότι μπορεί αυτή η συντήρηση του 

πρασίνου να μας στοιχίσει λιγότερα με το προσωπικό του. Στη συνάντηση που όταν θα την 

προκαλέσουμε εμείς θέλω να έχετε μαζί σας αυτή την πρόταση.  

κ. Πενολίδης: Να κάνω κάτι ξεκάθαρο προς το Δ.Σ. Οι δημοτικοί υπάλληλοι δεν είναι 

επαίτες, δεν ήρθαμε εδώ για να τους χαρίσετε το μισθό τους. Ο μισθός μας είναι 

κατοχυρωμένος από το ελληνικό σύνταγμα και όποιος τον αμφισβητήσει πάμε στα δικαστήρια.  

κ. Πρόεδρος:   Είπε κανείς κάτι άλλο; 

κ. Πενολίδης: Για να μην παρεξηγηθεί η παρουσία μας εδώ. Είναι ξεκάθαρη η θέση 

μας, οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο την οικονομική επιφάνεια και την οικονομική δυνατότητα 

των ανθρώπων αυτών, θα μας βρείτε όχι απλά μπροστά σας, εφαρμόζοντας πιστά την εντολή 

του συντάγματος.  

κ. Πρόεδρος:   Όλοι εμείς εδώ αγωνιζόμαστε και για τα δικά σας συμφέροντα.  

 

- Αναβάλλεται 

                 
ΘΕΜΑ    3ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης Ν.Π. με την επωνυμία: ¨ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι η συγκεκριμένη … για τα 700.000 που είναι στον 

προϋπολογισμό, για τη μισθοδοσία του πλεονάζοντος προσωπικού.  

κα Μπιτζίδου: Εδώ σχετικά με την … για την οποία θα δημιουργηθεί κωδικός, όταν 

θα μεταφερθούν οι 17 υπάλληλοι των δημοτικών σταθμών στο ΚΠΑ. Αυτές οι 700.000 € θα 

δοθούν μέσω Υπουργείου για να πληρωθούν οι υπάλληλοι ενώ οι υπόλοιποι υπάλληλοι … 

Εσείς δύναστε να καταβάλλετε αυτούς τους μισθούς; Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι 

υπάλληλοι έχουν μήνες να πληρωθούν. Πως θα γίνει; Δηλαδή από δυο επιχειρήσεις θα γίνουν 

μία και θα υπάρχει διαφορετική μεταχείριση στους υπαλλήλους; Πως θα μπορέσετε εσείς να 

εξασφαλίσετε τους μισθούς αυτών των υπαλλήλων και πως δεν θα αδικήσετε τους άλλους 

υπαλλήλους οι οποίοι … δεν θα κάνετε καμία κίνηση να μοιράσετε τα λεφτά αυτά. Μπορεί να 

μη φτάνουν, αλλά από την άλλη αν δεν πληρώσετε κανέναν να κάνετε κάποιες διορθωτικές 

κινήσεις για να … κάποιους άλλους. Λοιπόν τι προτίθεστε να κάνετε; Θα είστε συνεπείς στη 

μισθοδοσία αυτών των υπαλλήλων;  

κ. Πρόεδρος:   Εγώ θα σας πω ότι υπήρχε μια συνέπεια στις Δ.Ε. στα δύο χρόνια, δεν 

δείξαμε καθυστέρηση, ούτε ώρα, την υποχρέωση μας σύμφωνα με τις προγραμματικές μας 

συμβάσεις, το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα. Και τότε με πολύ μεγάλη δυσκολία, 

το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τώρα, πιστεύουμε πως θα είμαστε συνεπείς.  

κ. Ζαπάρας: Αν θυμάστε το είχαμε συζητήσει και στο Δ/κό Συμβούλιο, είχα αναφέρει 

ότι μετά την ενοποίηση τα 17 άτομα, παρότι δεν άκουσα την αρχή της ερώτησης, 

εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους του ΚΠΑ, οπότε ο κωδικός των 700.000 που τους 

ακολουθεί τους ακολουθεί υποχρεωτικά για να πληρώνονται. Μέσα στο Ν.Π. θα υπάρχουν δυο 
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κωδικοί, ο ένας των 116.000 που έρχεται μειωμένος γιατί δεν φτάνει ούτε για εκείνο το 

προσωπικό που αφορά τους ήδη υπαλλήλους, και ο άλλος ο κωδικός θα είναι αυτές οι 700.000 

οι οποίες θα μπαίνουν από τον δήμο σαν έκτακτη επιχορήγηση για να καλύπτονται οι μισθοί 

των 17 υπαλλήλων που μεταφέρονται. Θα πρέπει η εκάστοτε Δ.Α. να μην τα μπερδεύει, γιατί 

θα υπάρχουν σίγουρα περιπτώσεις όπου το Κράτος δεν θα στέλνει τα λεφτά και να μην γίνεται 

το αλισβερίσι μεταξύ των δύο κωδικών. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν μπορούν να συμπτυχτούν 

για πράξεις του ΚΠΑ. Παρόλα αυτά προκύπτει ένα άλλο πρόβλημα, προκύπτει το πρόβλημα 

της ανεπαρκής χρηματοδότησης της ΚΕΠΣ, παρότι εκεί μείναν τα προγράμματα εκεί πάλι 

έχουμε ένα πρόβλημα.  

 

- Εγκρίνεται  

       
ΘΕΜΑ    4ο: Λήψη οριστικής απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο 

Δημάρχων για τις ενεργειακά βιώσιμες πόλεις.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε πάρει μια καταρχάς απόφαση και τώρα παίρνουμε την οριστική.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Καταβολή υπολοίπου αποζημιώσεως στους κ.κ. Εμμανουήλ Μακάκη 

και λοιπών, δυνάμει της αριθμ. 157/2008 αποφάσεων του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε πει ότι τα 268 θα ήταν από την ΣΑΤΑ του 2008 και τα 384 

ψηφίζουμε από την ΣΑΤΑ του 2009. 

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτων στα οποία στεγάζεται η 

Πολεοδομία του Δήμου.  

 

κ. Νυκτοπάτης: Εμείς καταψηφίζουμε το θέμα αυτό για τους λόγους που έχει 

αναφέρει ο κ. Μωυσιάδης στα προηγούμενα συμβούλια, που αναφέρονται το έγγραφο της 

Περιφέρειας, δεν θεωρούμε ότι είναι κατάλληλο το κτίριο αυτό.  

κ. Αναστασιάδης:  Τα ενοίκια μειώνονται, όχι αυξάνονται. Όλη η Πολιτεία μειώνει τα 

ενοίκια. Είναι πρωτόγνωρο αυτό το πράγμα να αυξάνουμε ενοίκια. Όπου και αν θα γυρίσετε 

θα δείτε ότι τα νοίκια μειώνονται παντού. Είναι κρίμα αυτή την εποχή να ζητούμε αύξηση 

ενοικίου. Να το βάλετε σε ψηφοφορία για να έχει ο καθένας την ευθύνη του.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι η νόμιμη αύξηση κ. Αναστασιάδη που δικαιούται ο ιδιοκτήτης.  

κ. Αναστασιάδης: Βάλτε το σε ψηφοφορία.  

κ. Αγγελίδης:  Εμείς γι’ αυτό το θέμα είχαμε πει ότι δεν συμφωνούσαμε για τη 

μεταφορά της Πολεοδομίας στο ιδιόκτητο κτίριο. Ως εκ τούτου, επόμενο είναι ότι είμαστε 

αρνητικοί και με την αύξηση.  

κ. Πρόεδρος:   Ούτε για τη νόμιμη αύξηση; 

κ. Αγγελίδης: Αφού δεν συμφωνούσαμε να το νοικιάσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Ήταν μια πολιτική θέση εκείνη, εδώ είναι κάτι διαφορετικό.  

κ. Παπαβασιλείου: Όπως είπε ο κ. Αγγελίδης, η παράταξη μας τουλάχιστον συμφωνεί 

ότι από την στιγμή που δεν δεχτήκαμε την μεταφορά σε εκείνον τον χώρο σαφώς και δεν 

συμφωνούμε  με  την  αύξηση.   Θέλω  να  κάνω  ένα   σχόλιο   πάνω  σ’  αυτό  που  είπε  ο   κ. 
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Αναστασιάδης, ότι όντως οι αυξήσεις ενοικίων δεν υφίστανται πλέον, μπορεί να υπάρχει 

νομότυπα κάτι σχετικό αλλά τα ενοίκια πέφτουν και το ξέρουμε όλοι μας. Όλοι έχουμε 

ιδιοκτησίες οι οποίες νοικιάζονται και ενώ το συμφωνητικό γράφει για αύξηση τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή, δεν τις παίρνουμε, και όχι μόνο δεν τις παίρνουμε αλλά μειώνουμε και το 

ενοίκιο διότι αυτή είναι η οικονομική κατάσταση που επικρατεί όχι μόνο στην πόλη μας αλλά 

και πανελλαδικά. Άρα λοιπόν, … το εθνικό και το νομικό πλαίσιο μπορεί να μπει σε μια άκρη.  

κ. Κάλλιος: Με όλο το σεβασμό κ. συνάδελφοι, … την αύξηση των ενοικίων του 

Δημοτικού Μεγάρου.  

κ. Σαουλίδης: Εμείς ήμασταν αντίθετοι στην ενοικίαση. Μιλούσαμε για το παλιό 

ορφανοτροφείο, δεν έγινε όμως αυτό, πάρθηκε η απόφαση. Εγώ κάνω μια έκκληση, η 

πραγματικότητα είναι ότι για την επόμενη 2ετία τα πράγματα θα είναι παγωμένα και μειωμένα 

προς τα κάτω. Κάνω μια έκκληση να το αφήσουμε το θέμα για το επόμενο Δ.Σ., να γίνει μια 

συζήτηση και αν είναι δυνατόν να μείνουν τα ενοίκια για τα επόμενα 2 χρόνια στις τιμές που 

ήταν όταν νοικιάσαμε το κτίριο.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Σαουλίδη μιλάμε για μια αύξηση 58 € το μήνα. 

κ. Σαουλίδης: Συμβολικό είναι.  

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι   

κ. Σαουλίδης:     Αναβολή και μηδενική αύξηση  

κ. Παπαδόπουλος:  Αναβολή και μηδενική αύξηση 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κα Μπιτζίδου:  Όχι  

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κα Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Απών σύμφωνα με 99 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Λόγω της συγκυρίας μηδενική 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 12 ψήφους υπέρ 

                     

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης: 

α) της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, 

β) της ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ., για τη διοργάνωση Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Στίβου Εφήβων – Νεανίδων και  
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γ) της ΕΑΣ Σ.Ε.Γ.Α.Σ., για τη διοργάνωση Παμμακεδονικών Αγώνων 

Στίβου, σε συνεργασία με τον Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και τον Αθλητικό Σύλλογο του 

Α.Σ. Παμμακεδονικός Σύλλογος στη μνήμη του Αστερίου Λουκά.  

 

κ. Πρόεδρος:   Για το α) είναι τα 960€ που τους δίνουμε κάθε χρόνο.  

Για το β) η … είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι τιμή για την πόλη, η απόφαση μας είναι 

να τους δώσουμε 3.000 €. Παράλληλα και ο Α.Ο. θα βοηθήσει και αυτός με τον τρόπο του.  

Για το γ) εδώ θα είναι η υλικοτεχνική υποστήριξη μας γιατί είναι οι δυνατότητες μας 

περιορισμένες.  

 

- Εγκρίνεται  

     
ΘΕΜΑ    8ο: Σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Α.Ε.Ε.Γ.Α. ¨Η 

ΕΘΝΙΚΗ¨ για συμπαράσταση τους στην προσπάθεια να διατηρηθεί το 

υποκατάστημα της Εθνικής Ασφαλιστικής στις Σέρρες.  

 

κ. Πρόεδρος:   Η πρόταση του Δ.Σ. είναι να διατηρηθεί.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

του κ. Καρακεπελή Στυλιανού.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαουλίδης, Παπαδόπουλος) 

    

ΘΕΜΑ    10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται  

    

 

ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) στολών και παρελκομένων ειδών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού 

της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών, έτους 2009,  

β) ειδών ελεγχόμενης στάθμευσης,  

γ) λαμπτήρων και  

δ) χειμερινών εποχικών φυτών στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου 

Σερρών.  

 

 

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό. 

κ. Πρόεδρος:   Και η δική μας η θέση, όπου υπάρχει η δυνατότητα για πρόχειρο.   

 

 

- Εγκρίνεται  

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

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ    13ο: Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής του διαγωνισμού για την προμήθεια: ¨Μητροπολιτικό 

Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Κουροπαλάτης ζήτησε την αντικατάσταση του και πλέον βάζουμε 

ως Πρόεδρο τον κ. Παπαδίκη με τον κ. Γιαννάκη και την κ. Κοκκινίδου και αναπληρωτές την 

κ. Χατζητόλιου Θωμαή, ο κ. Τσακιρίδης και η κ. Μαρία Δερμετζόγλου. 

κ. Σαουλίδης: Έχω δει ότι πριν ρίξουνε τον τάπητα, βάζουν τσιμέντο, το τσιμέντο δεν 

έχει ελαστικότητα και με μια μεγάλη δόνηση από μεγάλα φορτία κάποια σημεία ξηλώνονται. 

Μήπως πρέπει να το δούμε αυτό;  

κ. Δάγκος: Θα το δούμε, θα το συζητήσουμε.  

 

- Εγκρίνεται  

        
ΘΕΜΑ    14ο: Ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Δημούδη, το οποίο κατέλαβε 

ο Δήμος προς διάνοιξη δρόμου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 175 μέτρα και δίνουμε ένα οικόπεδο 175 μέτρα.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. 

Καραγκιόζη Πέτρου.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση έκτασης: 

α) στη θέση Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου στην κ. 

Πασχαλία Γάκου,  

β) στην ΔΘ Γυμνή Κορυφή Οινούσας – Χιονοχωρίου, του δημοσίου 

Δάσους Μενοικίου Όρους, στον κ. Μάριο Ζήση,  

γ) στην ΔΘ Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου, στην κ. 

Θεοδώρα Παπανδρέου,  

δ) στην ΔΘ Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου, στον κ. 

Κων/νο Παπανδρέου και  

ε) στην ΔΘ Προφ. Ηλίας δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου, στην κ. 

Μαρία Τζελέπη.  

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ για πρώτη φορά σύμφωνα με έναν νόμο παραχωρείται από το 

Δασαρχείο δημόσια έκταση και εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε και υπάρχει και η σχετική 

γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου της Οινούσας.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση και παραλαβή Α’ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της 

γενικής μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική 

Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα 

Σερρών¨ και συνέχιση αυτής για το έτος 2009. 
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- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    18ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: ¨Διάφορες 

οικοδομικές εργασίες στο 15ο – 21ο Νηπιαγωγείο Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Έγκριση των αλλαγών στη μελέτη προμήθειας: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο 

Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Έγκριση εκπόνησης μελετών: 

α) Τοπογράφηση, κτηματογράφηση – πολεοδόμηση οικισμού Μετοχίου,  

β) Τοπογράφηση – πολεοδόμηση Δ.Δ. Επταμύλων,  

γ) Τοπογράφηση, κτηματογράφηση – πολεοδόμηση Δ.Δ. Οινούσας 

Σερρών και  

δ) Οριοθέτηση τμήματος του υδατορέματος Αγίας Βαρβάρας 

(Καμενικίων). 

 

κ. Πρόεδρος:   Τα τρία πρώτα είναι από τον ΘΗΣΕΑ.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    21ο: Υποκατάσταση λόγω ασθενείας αναδόχου του έργου: ¨Οδοστρωσία 

οδοποιία Δήμου Σερρών, έτους 2007¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση:  

α) της μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨ και  

β) προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών τοποθέτησης σωλήνων 

αποχέτευσης στο Δ.Δ. Ξηροτόπου.  

 

- Εγκρίνεται το β) και Κρατείται το α) 

 

ΘΕΜΑ    23ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Κατασκευή πίστας 

Moto cross Διεθνών Προδιαγραφών, κατασκευή υπαιθρίου χώρου 

στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ    25ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρίθμ. 103/2009 Α.Δ.Ε.  

 

- Εγκρίνεται  

 

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

αποφάσεις:  

 

406/09  Έγκριση πίνακα οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών.  

 

Πρ. 6/1/09 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος ¨Συνομολόγηση δανείου για την 

αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών του Δήμου¨.   

 

Πρ. 6/2/09 Ομοίως για την καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται 

βάσει πράξεων τακτοποίησης ή πράξεων εφαρμογής.  

 

407/09 Τροποποίηση συστατικής πράξεως νομικού προσώπου με την επωνυμία 

¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨.   

 

408/09 Λήψη οριστικής απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο 

Δημάρχων για τις ενεργειακά βιώσιμες πόλεις.  

 

409/09 Έγκριση καταβολής υπολοίπου αποζημιώσεως στους κ.κ.: Εμμανουήλ Μακάκη 

και λοιπών, δυνάμει της αριθμ. 157/2008 αποφάσεως του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Σερρών.  

 

410/09 Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτων στα οποία στεγάζεται η Πολεοδομία 

του Δήμου.  

 

411/09 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών 

Εθνικής Αντίστασης.  

 

412/09 Ομοίως της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ για τη διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος 

Στίβου Εφήβων – Νεανίδων.  

 

413/09 Έγκριση παροχής υλικοτεχνικής υποστήριξης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ για τη 

διοργάνωση Παμμακεδονικών Αγώνων Στίβου, σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ 

και τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΣ Παμμακεδονικός Σύλλογος στη μνήμη του 

Αστερίου Λουκά.  

 

414/09 Έκφραση συμπαράστασης στο Σύλλογο υπαλλήλων ΑΕΕΓΑ ¨Η ΕΘΝΙΚΗ¨ για 

διατήρηση του υποκαταστήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής στις ΣΕΡΡΕΣ. 

 

415/09 Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ του κ. 

Καρακεπελή Στυλιανού.  

 

416/09 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Χατζηχρήστο 

Πασχάλη.  
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417/09 Ομοίως στον κ. Χατζηασλάνη Δημήτριο.  

 

418/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας στολών και παρελκομένων ειδών του Ειδικού 

Ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, έτους 2009. 

 

419/09 Ομοίως ειδών ελεγχόμενης στάθμευσης.   

 

420/09 Ομοίως λαμπτήρων.  

 

421/09 Ομοίως χειμερινών εποχικών φυτών στην πλατεία Ελευθερίας.   

 

422/09 Έγκριση αγοράς βιβλίων προς χρήση των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

423/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου.  

 

424/09 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης από ρυμοτομία της ιδιοκτησίας του κ. 

Κυνηγού Χρ.  

 

425/09 Ομοίως ιδιοκτησίας κ.κ.: Φωτιάδη Ολυμπίας και Αγγειοπλάστη Γεωργίου.   

 

426/09 Αντικατάσταση Προέδρου της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του 

διαγωνισμού για την προμήθεια: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου 

Σερρών¨.  

 

427/09 Έγκριση ανταλλαγής ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Δημούδβη, το οποίο 

κατέλαβε ο Δήμος προς διάνοιξη δρόμου.  

 

428/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Καραγκιόζη 

Πέτρου.  

 

429/09 Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση έκτασης στη θέση Προφ. Ηλίας 

Δημοσίου Δάσους Χιονοχωρίου στην κ. Πασχαλία Γάκου.  

 

430/09 Ομοίως στη ΔΘ Γυμνή Κορυφή Οινούσας – Χιονοχωρίου στον κ. Μάριο Ζήση.   

 

431/09 Ομοίως στη ΔΘ Προφ. Ηλίας στην κ. Θεοδώρα Παπανδρέου.   

 

432/09 Ομοίως στον κ. Κων/νο Παπανδρέου.  

 

433/09 Ομοίως στην κ. Μαρία Τζελέπη.  

 

434/09 Έγκριση και παραλαβή Α’ Σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της γενικής 

μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη 

Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών¨, συνέχιση 

αυτής για το έτος 2009 και έγκριση του πινακίου αμοιβής.  

 

435/09 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: ¨Διάφορες οικοδομικές 

εργασίες στο 15ο – 21ο Νηπιαγωγείο Σερρών¨.  
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436/09 Έγκριση των αλλαγών στη μελέτη προμήθειας: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο 

Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

 

437/09 Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – κτηματογράφηση – 

πολεοδόμηση Μετοχίου¨.  

 

438/09 Ομοίως ¨Τοπογράφηση – πολεοδόμηση Δ.Δ. Επταμύλων¨.  

 

439/09 Ομοίως ¨Τοπογράφηση – κτηματογράφηση – πολεοδόμηση Δ.Δ. Οινούσας¨.  

 

440/09 Ομοίως ¨Οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Αγ. Βαρβάρας 

(Καμενικίων)¨.  

 

441/09 Υποκατάσταση λόγω ασθενείας του Αναδόχου του έργου: ¨Οδοστρωσία 

Οδοποιία Δ.Σ. έτους 2007¨.  

 

Πρ. 6/3/09 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: «Έγκριση Μελέτης Παροχής 

Υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση – διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου 

του Δήμου Σερρών¨».    

 

442/09 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών ¨τοποθέτησης σωλήνων 

αποχέτευσης στο Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

 

443/09 Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή πίστας moto 

cross διεθνών προδιαγραφών, κατασκευή υπαίθριου χώρου στάθμευσης και 

υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.   

 

444/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.   

 

445/09 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρίθμ. 103/2009 Α.Δ.Ε. 

 

446/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας αντιπροσωπείας του Δήμου, 

συμμετέχοντας σε πρόγραμμα.  

 

 

 

 

  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 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κων/νος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


