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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: 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    2ο: Διάθεση στα κόμματα των χώρων που καθορίστηκαν για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Μετατόπιση περιπτέρων ευρισκομένων έμπροσθεν της Δημοτικής 

Αγοράς.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨13η Σχολική Επιτροπή 

2ου – 22ου Δημοτικών Σχολείων¨.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση απόφασης του Ν.Π. ¨ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨ με θέμα: ¨Εγγραφές – διαγραφές επανεγγραφές 

νηπίων και βρεφών – τροποποίηση τροφείων (οικ. έτος 2009-2010)¨.  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας βυθιζόμενων και σταθερών κυλινδρικών 

μπαρών στους πεζοδρόμους.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στις κ.κ. Κοσμίδου Δέσποινα και Ελένη.  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση ή μη απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικού ακινήτου με Α.Κ.Δ. 

1088, στους κ.κ.: Γούση Αντώνιο, Ευγενία και Δημήτριο.  

    

ΘΕΜΑ    12ο: Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: ¨Μελέτη και κατασκευή, 

χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης του δημοτικού 

ακινήτου στο Ο.Π. 210 του Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    13ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 95 του 

Δήμου Σερρών.    

    

ΘΕΜΑ    14ο: Μετατόπιση δημοτικής αγροτικής οδού με μορφή ανταλλαγής και 

δωρεάν παραχώρηση ιδιόκτητης έκτασης στο δήμο Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση κατεδαφίσεων κτιρίων στο στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. 

  

2 



ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση 

και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης ηλεκτροφωτισμού οδού Γ. Παπανδρέου 

και πινακίου αμοιβής του μελετητή.   

    

ΘΕΜΑ    18ο: Έγκριση:  

α) Μελέτης του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨,  

β) Μελέτης του έργου: ¨Βελτίωση οδικής σήμανσης¨,  

γ) Μελέτης του έργου: ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων 

κτισμάτων έτους 2009¨,  

δ) Μελέτης του έργου: ¨Αισθητική παρέμβαση στο Πάρκο Παλαιών 

Σφαγείων¨,  

ε) Μελέτης του έργου: ¨Βελτίωση Αστικού Οδικού Δικτύου¨ και  

στ) Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών για τη διαμόρφωση τμήματος 

στο χώρο του στρατοπέδου « Εμμανουήλ Παπά»  του Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Έγκριση συνεχίσεων των έργων: 

α) ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του οδικού άξονα Ερμού – 

Βενιζέλου της πόλης των Σερρών¨ και  

β) ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 5ο Γυμνάσιο και στο 13ο 

Δημοτικό Σχολείο¨.  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

α) ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο του Δήμου 

Σερρών¨,  

β) ¨Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης, έτους 2006¨ και  

γ) ¨Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου μήκους 4 + 861,10 χλμ στο 

Δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών (Ασβεσταριά – Κουκλίστικα 

Αμπέλια – Σκάλα).  

 

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: ¨Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οδού Σερρών – 

Ξηροτόπου¨.   

 

ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση ηλεκτροδότησης του Κτηνοτροφικού Πάρκου στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα του Δήμου Σερρών.  

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Θα παρακαλούσα 

πάρα πολύ απόλυτη ησυχία. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους.  

Προ ημερησίας διάταξης έχουμε ένα θεματάκι το οποίο είναι τυπικό. ¨Επικαιροποίηση 

τεύχους προεκτιμώμενων αμοιβών και έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 

Αντιπλημμυρικής προστασίας Αγ. Ιωάννη Σερρών»  σύμφωνα με το Νόμο 3316/2005¨. Αυτό 

είναι ένα έργο το οποίο ήδη γίνεται, ζήτησε η υπηρεσία στοιχεία άλλης κατηγορίας και 

παράλληλα βέβαια μ’ αυτή την καθυστέρηση, άλλαξε και ο συντελεστής των προεκτιμώμενων 

αμοιβών και ανεβαίνει η μελέτη κατά 2.000. Είναι έργο χρηματοδοτούμενο από τον ΘΗΣΕΑ.  
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κα Ιλανίδου: Θέλω να παρακαλέσω κάτι. Το προηγούμενο διάστημα και αρκετές 

φορές τα κανάλια, ακούω που κάνουν παράπονα κάποιοι φορείς και κάποιοι επισκέπτες στην 

πόλη για τα ουρητήρια κάτω ότι δουλεύουν σε ώρες που είναι ανοιχτή η αγορά. Το 

Σαββατοκύριακο, το απόγευμα κλείνουν, τις Κυριακές κλείνουν, το μεσημέρι που έρχονται τα 

λεωφορεία τα ουρητήρια είναι κλειστά. Αυτό πρέπει να το δείτε και να διευρυνθεί λίγο το 

ωράριο. Πρέπει τις ώρες τουλάχιστον όλη την ημέρα να είναι ανοιχτά και ακόμα τώρα το 

καλοκαίρι και αργά το βράδυ. Η πλατεία σφύζει από κόσμο και από ανθρώπους που ίσως να 

χρειαστούν.  

Και ένα δεύτερο θέμα, τις τουαλέτες της Δημοτικής Αγοράς οι οποίες είναι 

απαράδεκτες. Υπάρχει ένα έγγραφο από τον Νομίατρο που λέει να τις σφραγίσουμε γιατί η 

κατάσταση είναι απαράδεκτη, πολλά πλακάκια στο πάτωμα και στους τοίχους είναι 

κατεστραμμένα, οι τοίχοι έχουν υγρασία, οι σωληνώσεις και τα καζανάκια σπάζουν ή δεν 

λειτουργούν, υπάρχει έντονη δυσοσμία λόγω κακού εξαερισμού και … καθαριότητας κ.λπ. Για 

τους παραπάνω λόγους συστήνουμε τη Δ.Α. να σφραγίσει τα ουρητήρια¨. Σας παρακαλώ να 

επιλειφθείτε του θέματος γιατί και δίπλα υπάρχουν χώροι που ψαράδικα, καταστήματα. Αυτό 

δεν τιμάει την πόλη μας.  

κ. Πρόεδρος:   Το σημαντικότερο όλων είναι ότι ανακαινίστηκαν οι τουαλέτες κάτω 

από το Δημαρχείο. Είχε δημιουργηθεί ένα πρόβλημα γιατί η υπάλληλος για μια δυο ώρες 

έλειψε.  

κ. Δάγκος: Να πω λίγο για τις τουαλέτες. Επειδή εγώ μίλησα με τον Νομίατρο, κατά 

την άποψη μου του εξήγησα ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει, όταν έχουμε φθαρμένα πλακάκια 

κ.λπ. δεν είναι θέμα που αγγίζει τη δημόσια υγεία, οι τουαλέτες καθαρίζονται 3 φορές την 

ημέρα από την υπάλληλο, δυστυχώς το μεσημέρι από το τελευταίο καθάρισμα μέχρι την άλλη 

μέρα το πρωί που πηγαίνουν διάφοροι ή πρέπει να τις κλειδώνουμε ή να τις ανακαινίσουμε και 

να τις κάνουμε όπως είναι κάτω. Αλλά αυτή η κατάσταση έχει χρόνια που είναι έτσι, από την 

άλλη πλευρά και οι ίδιοι οι καταστηματάρχες οι οποίοι εξυπηρετούνται εκεί πέρα και αυτοί 

δεν δίνουν καμία σημασία.       

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: 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. Κάλλιος:  κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι σημαίνει και τι 

συνεπάγεται η οικονομική κρίση. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και όλοι όσοι ασχολούνται 

με την πολιτική. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να παρουσιάζουμε το πρόβλημα ως έχει και 

το πρόβλημα του Δήμου είναι κατεξοχήν διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικής. Και αυτό το 

έκανα στην συνεδρίαση στον αρχηγό συνδυασμό με τον σύλλογο εργαζομένων. Παρουσίασα 

ένα πρόγραμμα οργάνωσης, εξυγίανσης και ανάκαμψης του Δήμου που σύμφωνα με τους 

οικονομολόγους του Δήμου αυτό καθαυτό … σαν μελέτη και θα το φέρω σε μικρό χρονικό 

διάστημα και στην κορύφωση του τον Νοέμβριο να περάσει από το Δ.Σ.  

Είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των ΟΤΑ της χώρας αντιμετωπίζει σοβαρότατο 

οικονομικό πρόβλημα. Αδυναμία άντλησης ιδίων πόρων, κακή διαχείριση, επιλογή 

επενδυτικών πρωτοβουλιών με ρίσκα και δεσμεύσεις, μεγάλος αριθμός ανειδίκευτου 

προσωπικού, μεταφερθείσες αρμοδιότητες από το Κράτος χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, 

εσφαλμένες κυβερνητικές νομοθετικές επιλογές που οδηγούν την Τ.Α. στην επαιτεία. Είναι 

κάποιες από τις αιτίες. 
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Για να αντιμετωπίσουν λοιπόν τα τεράστια οικονομικά προβλήματα οι δήμοι της χώρας 

έχουν καταφύγει σε δανεισμό, σε ποσοστό 2 στους 3 με ετήσια δόση για την πληρωμή 

οφειλών να ξεπερνά τα 140 εκ. €, 738 δήμοι έχουν συνάψει περισσότερα από 4.000-4.500 

δάνεια. Να κάνουμε μια βόλτα ανά την Ελλάδα να δούμε γιατί πολύ κουβέντα γίνεται γι’ αυτό 

το δάνειο. Είναι … το δάνειο που επιζητεί να λάβει η Δ.Α.  

Δήμος Τρικάλων, μέχρι τώρα έχει λάβει 67 δάνεια από τα Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Με μελέτη που ανατέθη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σχεδιάζει τη σύναψη νέων 

δανείων της τάξης των 10.500.000 €.  

Δήμος Θηβέων, Απρίλιος 2009 στο Δ.Σ. αποφασίστηκε με πλειοψηφία, η 

δανειοδότηση του Δήμου Θηβέων κατά 8,5 εκ. €.  

Δήμος Ηρακλείου, ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες οι διαδικασίες για τη σύναψη 

δανείου 50 εκ. €.  

Δήμος Κομοτηνής, εγκρίθηκε δάνειο 3 εκ. € για οφειλές, το σύνολο των χρεών της 

κεντρικής διοίκησης, των Δ.Ε. και της ΔΕΥΑΚ ανέρχεται στο ύψος των 28 εκ. € και 

επιζητείται άλλο δάνειο 2 εκ. € για τις οφειλές των επιχειρήσεων. Μάλιστα εδώ το κλίμα είναι 

κάπως διαφορετικό, η αντιδήμαρχος επέλεξε το ότι εκχωρούμε στην τράπεζα τον μισθό των 

ΚΑΠ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου και όχι το 

ποσοστό των ΚΑΠ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικούς σκοπούς. Ο Δήμαρχος 

βεβαίως … ζητούσε δάνειο της τάξεως των 15 εκ. €.  

Δήμος Περιστερίου, Απρίλιος 2009, άλλα 5 εκ. € ψήφισε η πλειοψηφία του Δ.Σ. του 

Δήμου Περιστερίου, με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν μισθούς 

εργαζομένων. Ο Δήμος Περιστερίου έχει δάνεια που σήμερα ξεπερνούν τα 52 εκ. €.  

Δήμος Δράμας, χρωστούσε 5 εκ. € το 2008, τι επιχορήγηση λαμβάνει ο Δήμος Δράμας 

που είναι δίπλα μας;  

Δήμος Κατερίνης χρέη 15 εκ. 2007 – 2008. Στον δήμο Κατερίνης το συνολικό του 

χρέος στις αρχές του 2007 ήταν της τάξεως των 53 εκ. €. Σύναψε 3 δάνεια των 7.200.000 €.  

Αυτή είναι η βόλτα που γίνεται ανά την Ελλάδα, στην γειτονιά μας είναι το πρόβλημα. 

Εμείς απέχουμε … από το πρόβλημα.  

Γιατί φτάσαμε ως εδώ; τρελαθήκαμε; Υπήρξαμε άφρονες; Αλόγιστοι; Δεν θυμόμασταν 

την κουβέντα του τέως Δημάρχου του κ. Γεωργούλα που έλεγε ότι τα δημοτικά χρήματα είναι 

κάρβουνο αναμμένο στα χέρια μας; Πρότινος όχι.  

Διαφορά μισθοδοσίας προσωπικού από το 2007 στο 2008, 1,5 εκ. €. Αφαιρώ τα 

400.000 που είναι ευθύνη της Δ.Α. για … 1.100.000. 

Διαφορά μισθοδοσίας 2009 από το 2008 στο σύνολο της μαζί με … δαπανών, 1,5 εκ. €.  

Τράπεζες που ξοφλήσαμε αυτή τη διετία 935.000 €.  

Σχολικούς φύλακες, η τελευταία επιχορήγηση που λάβαμε ήταν τον 10-2007. Δώσαμε 

από το ταμείο του Δήμου 1.150.000 €. Και εδώ τους υπαλλήλους που φέραμε από την πρώην 

Πρόνοια 1.050.000 €. … 600.000 € μαζί με το ποσοστό παραγωγής από τις κρατήσεις του 

επιπλέον 40% των τελών κυκλοφορίας που ισχύουν με την … 

ΔΕΗ, ατελείωτες αυξήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, καύσιμα, ΟΤΕ, πλήρωνε 

αυξημένες ανελαστικές δαπάνες, να υπολογίσω και τις … που παραλάβαμε από το παρελθόν 

και δεν τις πήραμε; Και εδώ και 4 χρόνια και ο κ. Μωυσιάδης δεν τις λάβαινε. Να βάλω και 

1.300.000 που είναι ενταλματοποιημένες δαπάνες από αποζημιώσεις τη διετία αυτή; 

Τρελαθήκαμε λοιπόν; Δεν τρελαθήκαμε.  

Είμαστε έρμαιο μιας αλλόκοτης πολιτικής που δεν εξαρτάται από εμάς. Τα εξήγησα 

αυτά. Σήμερα τι ζητάμε, ζητάμε δάνειο για να πληρώσουμε τους προμηθευτές της τάξης των 

2.226.034 € για την αγορά και επίσης ζητώ να πληρώσουμε δάνειο για αποζημιώσεις 

1.881.000. Γιατί πρέπει να αρνηθείτε σ’ αυτό το δάνειο; Ποιοι είναι οι λόγοι που με ωθούν να 

ζητώ δανεικά; Δεν ξέρω ότι τα δανεικά είναι δικά μου χρήματα και πρέπει να τα επιστρέψω; 
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Δεν το γνωρίζω; Το γνωρίζω πολύ καλά. Πρέπει να ληφθεί το δάνειο γιατί πρώτον 

πρέπει να πληρωθεί η αγορά, διότι αν οφείλουμε σε έναν 10.000 €, αυτό πολλαπλασιαζόμενο 

με αύξηση του κεφαλαίου ή με το σύνολο του κεφαλαίου που οφείλουμε σε κάποιον, θα πάει 

από τον πρώτο στον δεύτερο, από τον δεύτερο στον τρίτο και θα αλλάξει μέχρι 20 χέρια. Θα 

δώσουμε δηλαδή στην αγορά 20 αναπνοές. Επιπλέον, στεγνά σας το λέω, κινδυνεύουμε άμεσα 

με αγωγές, τι σημαίνει αυτό; Ότι το ένα € θα το πληρώσουμε δύο και επίσης από τις αγωγές 

ειδικά για τις αποζημιώσεις ακολουθούν κατασχέσεις, το έχω υποστεί αυτό το μαρτύριο των 

κατασχεμένων χρημάτων του Δήμου, δεν έχετε δει το τίποτα αγαπητοί συνάδελφοι.  

Ουσιαστικά μιλάμε για υποστολή του Δήμου, ένα 15νθήμερο το έζησα αυτό. Τα λεφτά 

κρατημένα. Και πίσω από αυτό έχουμε και δανειακές γραμμές, οι οποίες αν δεν πληρωθούν 

στην ώρα τους έχουν επιβαρύνσεις και υπάρχουν και άλλοι όροι του δανείου που δεν είναι 

ώρα να τους συζητήσουμε παρόλο που το δάνειο της COMMUNALE που έλαβε ο κ. 

Μωυσιάδης ήταν πολύ καλό και το περιθώριο κέρδους πολύ χαμηλό. Μεγάλη επιτυχία για τον 

δήμο.  

Βεβαίως σήμερα ζούμε μια άλλη εποχή, το δάνειο … τον 7/2006, είχαμε και ένα άλλο 

δάνειο της τάξεως των 600.000 € ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που ζητώ σήμερα που λήγει 

τον 11/2005. Και αυτό ελήφθη με περιθώριο κέρδους … και απορώ πως ο κ. Μωυσιάδης δεν 

το ενσωμάτωσε. 

Ζητώ κ.κ. Συνάδελφοι και εισηγούμαι την λήψη του δανείου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων με 5,90% επιτόκιο, με διασφάλιση ενεχυρείας της ΣΑΤΑ, ο 

176/05 μου δίνει τα όρια και τις προϋποθέσεις γι’ αυτό. Βεβαίως τους όρους του δανείου δεν 

τους κάνει ο δανειζόμενος, τους παρέχει ο δανειστής. Αν μας εγκρίνουν δάνειο της τάξεως των 

10 ετών, η ετήσια τοκοχρεωλύσια δόση θα είναι 68.932,07 € και η μηνιαία δόση 47.411. 

Ευελπιστούμε, θα παλέψουμε, θα αγωνιστούμε, να ζητήσουμε ένα δάνειο της τάξης της 

15ετίας που η μηνιαία δόση θα είναι 35.365 €.  

Έρευνα αγοράς, έκανα θεσμοθετημένη έρευνα αγοράς. Επαναλαμβάνω δεν είναι 2006 

και για να γίνω κατανοητός, το 2006 η Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου καθηγητής του Πανεπιστημίου Οικονομικών, αμερικανός, τόλμησε να εκφράσει την 

άποψη του, στην συνεδρίαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ότι επίκειται κραχ των 

ακινήτων και μεγάλο πρόβλημα θα επέλθει εξαιτίας τούτου στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Με τη βία η παρατήρηση του έγινε δεκτή. Όταν την ίδια παρατήρηση, ότι επίκειται παγκόσμια 

οικονομική κρίση, έγινε στην ίδια Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 

2007, τότε αντιλήφθηκαν τι έγινε.  

Έκανα θεσμοθετημένη έρευνα, ενδιαφέρθηκαν τράπεζες, η πρόταση που είχα ήταν 

μόνο μία και αυτό τιμά τον δήμο παρά την πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια που κατά την 

άποψη μου έχει, έχει καθαρή εικόνα και δανειοληπτική ικανότητα. Μπορώ να σας πω ότι οι 

όροι του δανείου είναι καλοί. Ήταν καλοί όσον αφορά την … Οι όροι του όμως ήταν, το 

επιτόκιο δηλαδή, ήταν επιτόκιο uniball τριμήνου συν περιθώριο κέρδους 3,30 συνεισφορά 

μόνο 12875060. Και ως εξασφαλίσεις ήθελε των 3% των εκάστοτε ετήσιων τακτικών εσόδων 

της ΚΑΠ ή το 10% του ποσού που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ΣΑΤΑ. Ήξερε, η MARFIN  έχει 

στρατηγικό σχεδιασμό απέναντι στους ΟΤΑ και ήξεραν περισσότερα από ότι γνωρίζουμε εμείς 

για εμάς. Όμως κ.κ. Συνάδελφοι, αν το λάβουμε το δάνειο θα ξοφλήσουμε τους προμηθευτές 

μας. Άλλη εικόνα θα παρουσιάζει ο Δήμος, άλλες αναπνοές θα κυκλοφορούν στην αγορά, 

άλλο κύρος διαπραγματευτικό θα έχει ο Δήμος για την αγορά των υλικών που χρειάζεται να 

αγοράσει.  

Μειώσαμε τις δαπάνες αυτό το διάστημα του 4μήνου στο 1/3, εισήλθε και το 40% των 

τελών κυκλοφορίας της …, αναμένουμε το υπόλοιπο 10% από την παρακράτηση του ΘΗΣΕΑ 

και από τώρα και στο εξής είμαι προγραμματισμένος και έτοιμος να αρχίσω να πληρώνω την 

αγορά  του  2009.  Επιπλέον ένα ποσό της τάξεως, από ότι συνεννοήθηκα με την υπηρεσία των 
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120.000 € θα διατεθεί από τη ΣΑΤΑ ώστε να αγοράζει υλικά η Τ.Υ. και η υπηρεσία πρασίνου 

κατόπιν έρευνας. Να αγοράζει υλικά στην τιμή που πρέπει και το κύρος μας θα είναι ψηλά και 

να δίνουμε ζωή στην τοπική αγορά. Αυτός είναι ο ρόλος μας, δεν είμαστε επιχείρηση να 

κάνουμε business plan, δεν είμαστε εμείς για να είμαστε … όμως κ.κ. Συνάδελφοι, έχω να 

αντιμετωπίσω άλλες 472.000 φέτος έργα που προστέθηκαν και θα πληρωθούν από δημοτικούς 

πόρους. Άλλες 200.000 για έργα μη … ακόμα. Και έχω και 1,5 εκ. € για οφειλές παρελθόντων 

ετών. Πως θα λειτουργήσουμε; Αναγκαστικά σε λίγο καιρό παρόλη την οικονομία που 

κάνουμε, παρ’ όλη τη τσιγκουνιά που δείχνουμε, ως άνθρωποι που έχουν ανέχεια 

κυκλοφορούμε, ενώ σας έδειξα ποια είναι η κατάσταση στους γύρω δήμους.  

Σας έφερα ένα σχέδιο και το παρουσίασα ενώπιον των αρχηγών και του συλλόγου 

εργαζομένων και των υπηρεσιών του Δήμου Οικονομικών και Τεχνικών, σύμφωνα με το οποίο 

κατά την άποψη μου, είναι σχέδιο οργάνωσης και ανάκαμψης της υγείας του Δήμου. Πρώτο 

μέλημα είναι η οργάνωση του Δήμου και ο αυτοέλεγχος. Ακόμα και η σύσταση υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου, ο Δήμος … δεν πάει άλλο. Μιλάω σκληρά, πίσω από αυτά όμως πρέπει 

να βρεθούν και πόροι, και πόροι θα βρεθούν, πλέον οι φτωχοί συμπολίτες μας δεν μπορούν να 

πληρώνουν άλλο. Και εδώ χρειάζεται να επέμβει κανείς. Σε κατοικίες άνω των 200 τ.μ. 

προτείνεται αύξηση των δημοτικών τελών προς 3 € το τετραγωνικό, από 1,37. Αύξηση τιμής 

σε ράπεζες προς 10 € το τ.μ., ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, πολυκαταστήματα και Σούπερ Μάρκετ, 

εξαιρουμένων των Σερραϊκών Επιχειρήσεων. Φορολόγηση στύλων ΟΤΕ και ΔΕΗ προς  30 € 

το στύλο ετησίως. Προσπάθεια για ανεύρεση των πραγματικών τετραγωνικών προ του 1993. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι ο νόμος επιβάλλει την πραγματοποίηση αυτοψίας. Εγώ δεν 

πρόλαβα να τον πραγματοποιήσω ενόψει των σημερινών δύσκολων οικονομικών συνθηκών. 

Πρέπει να βρεθούν πολλά τετραγωνικά που λείπουν και από μόνο του μπορεί να λυθεί και το 

πρόβλημα. Ήταν πολύ σωστή η παρατήρηση του κ. Μωυσιάδη. Κόψαμε από τη συντήρηση 

κήπων, 300.000 μείναμε μέχρι τώρα, … δεν πάει άλλο και εκεί. Δεν μπορούμε να δίνουμε 

500.000 ετησίως. κ.κ. είμαι αποφασισμένος να συγκρουστώ με όλη τη … και όλα τα 

κατεστημένα που την υπηρετούν. Γι’ αυτό θα φέρω σύντομα στο Δ.Σ. την λήψη απόφασης για 

τον ορισμό των κοινοχρήστων χώρων στους οποίους θα μπορεί να γίνει χρήση εδάφους και 

υπεδάφους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την 

ομολογία για την επιβολή του τέλους δεν αρκεί να προβλέπεται ο χώρος ο κοινόχρηστος αλλά 

ζητείται επιπλέον να έχει τεθεί σε κοινή χρήση. Στην ίδια απόφαση πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται και περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης αλλά μέσα στα 

διοικητικά όρια του Δήμου. Αν πρόκειται για χώρους που ανήκουν στον δήμο και έχουν τεθεί 

σε κοινή χρήση. Και εδώ υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 345/86.Θα έρθει 

πρόταση στο Δ.Σ. και θα υπάρχει σύγκρουση και γι’ αυτό, που θα αφορά τον καθορισμό της 

τιμής των 70 € ετησίως ανά κυβικό μέτρο ανεξάρτητα τη διάρκεια χρήσης για τη χρήση 

υπεδάφους από δεξαμενές, υγρών καυσίμων των πρατηρίων, σε ολόκληρη την περιοχή του 

Δήμου. Τον καθορισμό της τιμής των 50 € ετησίως ανά κυβικό μέτρο για χρήση υπεδάφους 

κατά την υπογείωση καλωδίων των κοινοφελών επιχειρήσεων και των εταιρειών κινητής 

τηλεφωνίας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Θα συγκρουστούμε κύριοι. Δεν πάει άλλο. Η 

λήψη απόφασης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση από κοινωφελείς επιχειρήσεις, 

οργανισμούς και ιδιώτες τηλεφωνικών θαλάμων καθώς και ΑΤΜ τραπεζών, τον καθορισμό 

της τιμής των 300 € ανά τ.μ. για κάθε θάλαμο ετησίως. 300 € ανά τ.μ. για κάθε καφάο ετησίως, 

3.000 € για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου 1 τ.μ. το χρόνο από αυτόματες ταμειολογιστικές 

μηχανές. Κ.κ. μέτρα δεν παίρνονται χωρίς συγκρούσεις. Εκτός των τελευταίων που ανέφερα, 

τα τέλη της … των τραπεζών, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, τα σπίτια πάνω από 200 τ.μ., τις … για τη 

χρήση υπεδάφους, όλες οι άλλες παρεμβάσεις που μέσα σ’ αυτές περιλαμβάνονται και η 

αύξηση των τελών για τους χώρους στάθμευσης που δίνουμε στις τράπεζες προς 10.000 €, όλο 

αυτό το σύστημα μας δίνει 1.671.000 € ετησίως, συν αυτές τις υπόλοιπες.  
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Ο Δήμος σε λίγο διάστημα θα μπει σε μια τροχιά πραγματικής ανάπτυξης και δίνω με 

το σχέδιο και τις αποφάσεις που θα εισέλθουν για ψήφιση στο Δ.Σ. και σας είπα ότι θα 

συγκρουστώ με οποιουσδήποτε ίσως χρειάζεται. Δίνω ένα δείγμα αισιοδοξίας και απαιτώ από 

όλους σας αισιοδοξία να … σ’ αυτόν τον τόπο γιατί πιστεύουμε όλοι σ’ αυτόν τον τόπο. 

κ. Αναστασιάδης: Ο δικτάτορας να … Δεν ντρέπεσαι λίγο ρε! Δικτάτορας μας έγινες. 

κ. Κάλλιος:  κ.κ. Συνάδελφοι, δεν έχει άλλον δρόμο σήμερα από το να ανοιχτούν οι 

ταμειακές γραμμές που επιζητώ. Ούτως ή άλλως είναι καταρχήν απόφαση και δεν θέλω να πω 

τίποτα άλλο. Συναίνεση επιζητώ και εκλιπαρώ αν θέλετε για τα υπόλοιπα. Αυτά είχα πει και 

στη σύσκεψη των αρχηγών, και δεν είμαι δικτάτορας απλά επειδή υπάρχει πρόβλημα, φωνάζω.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, τίθεται το θέμα της λήψης δύο 

δανείων συνολικού ύψους 4.400.000 € και συγκεκριμένα ένα δάνειο ύψους 2.300.000 € για 

την εξόφληση των χρεών προς την αγορά και ένα δάνειο ύψους 2.100.000 € για την 

αποπληρωμή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών.  

Μετά τον διπλασιασμό των χρεών του Δήμου μέσα σε δύο χρόνια, τα χρέη του Δήμου 

από 2.300.000 € που ήταν αυξήθηκαν σε 4.800.000 €, μετά τον διπλασιασμό λοιπόν των χρεών 

τα δύο αυτά χρόνια, η Δ.Α. έρχεται να επιβαρύνει τους δημότες και τον δήμο με δάνεια 

συνολικού ύψους 4.400.000 €. Δηλαδή αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ο απολογισμός των 

2,5 αυτών ετών της Δ.Α. είναι ο διπλασιασμός των χρεών και η επιβάρυνση των δημοτών και 

του Δήμου με δάνεια συνολικού ύψους 4,5 εκ. €.  

Η λήψη δανείων για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, αντιμετώπιση 

λειτουργικών εξόδων και όχι για αναπτυξιακούς σκοπούς, δάνεια που σε τελική ανάλυση θα 

πληρώσουν οι Σερραίοι δημότες, αποτελεί μια αποσπασματική αντιμετώπιση του οικονομικού 

προβλήματος του Δήμου και όχι μόνο δεν θεραπεύει το οικονομικό πρόβλημα, αλλά το 

επιδεινώνει ακόμα περισσότερο οδηγώντας το δήμο σε οικονομικό αδιέξοδο και θα εξηγήσω 

γιατί.  

Είναι βέβαιο ότι με τη λήψη αυτών των δανείων θα υπάρξει μια προσωρινή 

ανακούφιση. Η ανακούφιση αυτή θα φέρει χαλάρωση, η χαλάρωση ενόψει της προεκλογικής 

περιόδου θα ανοίξει την όρεξη για νέα οικονομικά ανοίγματα, δηλαδή για νέα έξοδα στα οποία 

θα προστεθούν και οι δόσεις των νέων δανείων με αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των 

χρεών. Αν πράγματι μας ενδιαφέρει να δούμε με σοβαρότητα το μέλλον του Δήμου, θα πρέπει 

το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου να το αντιμετωπίσουμε σε υγιή βάση, και όχι ευκαιριακά 

με τη λήψη δανείου. Την πρόταση αυτή τη κάναμε από την αρχή της δημαρχιακής θητείας, την 

κάναμε και στο προηγούμενο Δ.Σ.  

Χρειάζεται να ληφθεί μια απόφαση για να εφαρμοστεί ένα σχέδιο εξυγίανσης των 

οικονομικών του Δήμου, το οποίο σχέδιο θα περιλαμβάνει μια δέσμη οικονομικών μέτρων, 

άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων για τη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών 

του Δήμου σε ένα ορίζοντα μιας ή δύο τετραετιών. Μάλιστα για να υπάρχει συναίνεση πάνω 

σ’ αυτό το σχέδιο, προτείναμε αυτό το σχέδιο να την εκπονήσουν οι οικονομολόγοι του 

Δήμου, να έρθει στο Δ.Σ. για συζήτηση, από όλες τις παρατάξεις να συζητηθεί, να 

καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση και να δεσμευτούμε, να σεβαστούμε και να υλοποιήσουμε 

αυτό το σχέδιο. Δυστυχώς η Δ.Α. παρόλο που υποσχέθηκε ότι θα έφερνε κάτι τέτοιο, σήμερα 

βλέπουμε πως το παραπέμπει σε ένα αόριστο μακρινό μέλλον, κερδίζοντας προφανώς χρόνο. 

Αν δεν αντιμετωπίσουμε το οικονομικό πρόβλημα σε υγιή βάση, αν δεν θεραπεύσουμε το 

πρόβλημα, είναι σίγουρο ότι το οικονομικό πρόβλημα θα διαιωνίζεται, θα ανακυκλώνεται, με 

αποτέλεσμα ο Δήμος να περιέλθει σε οικονομικό τέλμα.  

Εμείς δεν είναι δυνατόν να συναινέσουμε σε μια τέτοια λύση. Δεν είναι δυνατόν να 

συναινέσουμε σε μια τέτοια λύση που ζημιώνει τον δήμο. Σε μια λύση που αναπαράγει και 

πολλαπλασιάζει τα χρέη του Δήμου. Άλλωστε, γι’ αυτόν τον λόγο και οι δημοτικοί υπάλληλοι 

αγωνιούν.  Αγωνιούν  διότι βλέπουν από τις εκθέσεις που παρουσιάζει ο ταμίας ότι κάθε μήνα, 
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υπάρχει αρνητική διαφορά μεταξύ λειτουργικών εξόδων και εσόδων, και μάλιστα σ’ αυτή την 

αρνητική διαφορά δεν υπολογίζουν τις υποχρεώσεις, τα χρέη του Δήμου προς τους 

προμηθευτές και αναρωτιούνται δικαιολογημένα ¨μα αφού κάθε μήνα το ταμείο κλείνει με 

αρνητική διαφορά, από πού θα βρεθούν τα χρήματα για να πληρώνονται οι δόσεις των νέων 

δανείων¨.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Δήμος μπορεί να αντιμετωπίσει και τις υποχρεώσεις του 

αυτές, και το πρόβλημα του να το βελτιώσει. Βρίσκεται σε μια ευνοϊκή συγκυρία αυτή τη 

στιγμή ο Δήμος. Ακούσαμε προηγουμένως ότι αυξάνονται οι υποχρεώσεις του Δήμου, 

αυξάνονται οι ανάγκες, αυξάνονται τα έξοδα, αυξάνεται η μισθοδοσία, αυξάνεται το ένα, 

αυξάνεται το άλλο. Βεβαίως, είναι έτσι. Όμως πρέπει να πούμε ότι αυξάνονται παράλληλα και 

οι επιχορηγήσεις της πολιτείας προς τους δήμους. Η ΣΑΤΑ μέσα στο 2009 θα αυξηθεί κατά 1 

εκ. €, από 2,5 εκ. θα γίνει 3,5 εκ. Η τακτική επιχορήγηση μέσα στο 2009 θα αυξηθεί κατά 1,5 

εκ. €, από 11,5 θα πάει στα 13 εκ. Η τακτική επιχορήγηση το 2006 ήταν 7 εκ. €, τώρα θα 

φτάσει στα 13 εκ. €. Λοιπόν ο Δήμος βρίσκεται σε μια ευνοϊκή συγκυρία, πέραν του ότι θα 

αυξηθεί η ΣΑΤΑ αλλά και η τακτική επιχορήγηση, αναμένουμε να εισέλθουν στο ταμείο 

χρήματα από τους παρακρατηθέντες φόρους και από τα τέλη κυκλοφορίας και πρέπει να πούμε 

ότι ο Δήμος δεν χρωστά μόνο αλλά του χρωστάνε και χρωστάνε στον δήμο σύμφωνα με τις 

καταστάσεις που υπάρχουν στο τέλος του 2008 οφείλουν διάφοροι χρεώστες προς τον δήμο 2 

εκ. €.  

Λοιπόν ο Δήμος μπορεί να … οικονομικά και να αναπτυχθεί, χρειάζεται σχέδιο και 

πολιτική βούληση. Η Δ.Α. θέλει να φτάσει μέχρι τις εκλογές άνετα, χωρίς να ιδρώσει, γι’ αυτό 

καταθέτει την εύκολη λύση της λήψης δανείων αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα επιδερμικά και 

όχι σε υγιή βάση. Λύση υπάρχει και για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων και για την 

βελτίωση του οικονομικού προβλήματος του Δήμου.  

Πριν όμως καταθέσουμε τη λύση μας, πριν καταθέσουμε την πρόταση μας, πρέπει να 

αναφερθώ σε κάποια επιχειρήματα που ακούστηκαν, ούτε λίγο ούτε πολύ ακούστηκε ότι η 

κεντρική εξουσία φταίει για όλα, δεν φταίμε εμείς. Φταίνε οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ., 

φταίει ο Παπανδρέου, ο Μητσοτάκης, ο Σιμήτης, και σήμερα φταίει ο Καραμανλής για τα 

οικονομικά αδιέξοδα των οργανισμών Τ.Α. Και συμφωνώ μέχρι ενός σημείου, πράγματι 

μερίδιο ευθύνης για την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι Ο.Τ.Α. 

ασφαλώς και έχει η Κεντρική Εξουσία, ασφαλώς πρέπει να δώσει η Κεντρική Εξουσία στους 

Ο.Τ.Α. περισσότερους πόρους αν θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαϊκή χώρα, ασφαλώς και η 

Τ.Α. δεν πρέπει να είναι ο φτωχός συγγενής του Κράτους. Όμως ας αναλογιστούμε, πως ήταν 

η Τ.Α. πριν από 30 χρόνια και πως είναι τώρα. Πριν από 30 χρόνια οι δήμοι εξέδιδαν μόνο 

πιστοποιητικά γέννησης και τώρα με τα βήματα που έχουν γίνει η Τ.Α. έχει και αρμοδιότητες 

πολλές αλλά και πόρους. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα, πρέπει να γίνουν ακόμα μεγαλύτερα 

βήματα για να πάρει η Τ.Α. την θέση που της αξίζει. Σίγουρα πρέπει να δοθούν ακόμη πολύ 

περισσότεροι πόροι. Όπως μερίδιο ευθύνης έχουν και οι οργανισμοί Τ.Α. και θα έλεγα την 

μεγαλύτερη ευθύνη. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουν οι ΟΤΑ, οι οποίοι δεν 

προσαρμόζονται στα δεδομένα που έχουν. Δεν προσαρμόζουν τα έξοδα τους στα έσοδα που 

έχουν. Όταν γίνονται περισσότερα έξοδα από τα έσοδα, όταν απλώνονται τα πόδια 

περισσότερο από το πάπλωμα, είναι επόμενο ότι ποτέ τα χρήματα δεν θα φτάνουν. Και αν 

κάποιοι επιμένουν ότι για όλη την ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στους ΟΤΑ την 

έχει μόνο η Κεντρική Εξουσία, πρέπει να πούμε και σ’ αυτούς που υποστηρίζουν αυτό το 

πράγμα, ότι έχουν μεγάλη ευθύνη και η ευθύνη τους ποια είναι; Ότι δεν αντιδρούν δυναμικά 

για να διεκδικήσουν από την Κεντρική Εξουσία περισσότερους πόρους και αφήνουν την 

Κεντρική Εξουσία να οδηγήσει τους ΟΤΑ σε οικονομικό παρελθόν. Για την κατάσταση την 

οικονομική που επικρατεί στους δήμους και στις κοινότητες μερίδιο ευθύνης έχει η κεντρική 

Εξουσία αλλά το μεγαλύτερο μερίδιο το έχουμε εμείς που εκπροσωπούμε τους ΟΤΑ.  
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Ειπώθηκε επίσης ότι όλοι οι δήμοι παίρνουν δάνεια, ότι όλοι οι δήμοι είναι χρεωμένοι, 

ότι υπάρχουν και χειρότερα. Τι συζητάμε τώρα; Είναι λάθος αυτή η αντιμετώπιση, να 

παρηγοριώμαστε για να αντιμετωπίζουμε με μακαριότητα το πρόβλημα επειδή υπάρχουν και 

άλλοι ενδεχομένως που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Το ζητούμενο είναι πως θα 

σταματήσουμε τον πολλαπλασιασμό των χρεών και πως θα εξυγιάνουμε την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δώσουμε βαρύτητα και δεν 

πρέπει να παρηγοριώμαστε αν κάποιοι άλλοι δήμοι βρίσκονται σε χειρότερη θέση, γιατί 

σίγουρα θα υπάρχουν δήμοι που θα βρίσκονται σε χειρότερη θέση και δήμοι που βρίσκονται 

σε πολύ καλύτερη θέση από μας.    

Λύση αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει, υπάρχει λύση που μπορούμε να βελτιώσουμε και 

το οικονομικό πρόβλημα σταδιακά για να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές υποχρεώσεις του 

Δήμου και είναι βέβαιο ότι ο Δήμος δεν κινδυνεύει ούτε με κατασχέσεις, ούτε με εκποίηση της 

ακίνητης περιουσίας και ούτε αποτελεί μονόδρομο η λήψη των δανείων. Τι προτείνουμε;  

1ον, θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά την φιλοσοφία μας σχετικά με τα δάνεια, 

φιλοσοφία την οποία έχουμε διατυπώσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, δεν είμαστε κατά 

των δανείων, είμαστε υπέρ της λήψης δανείων, όμως πιστεύουμε ότι τα δάνεια θα πρέπει να 

αξιοποιούνται σε αναπτυξιακούς και ανταποδοτικούς σκοπούς.  

2ον, αν πράγματι μας ενδιαφέρει να θεραπεύσουμε το πρόβλημα το οικονομικό, και όχι 

να το αντιμετωπίσουμε ευκαιριακά με τη λήψη δανείων, θα πρέπει να το δούμε το πρόβλημα 

σε υγιή βάση, γι’ αυτό πρέπει να πάρουμε, έπρεπε να την είχαμε πάρει, μια απόφαση για την 

εφαρμογή ενός σχεδίου εξυγίανσης των οικονομικών μέτρων, ενός σχεδίου που θα περιλαμβά- 

νει μία δέσμη οικονομικών μέτρων άμεσων με μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων για την 

σταδιακή βελτίωση του προβλήματος σε έναν ορίζοντα 1 ή 2 τετραετιών.  

3ον, η Δ.Α. πρέπει να εισπράξει και τα οφειλόμενα προς τον δήμο, τα οποία οφειλόμενα 

αντιστοιχούν στο ποσό των 2 εκ. €.  

4ον, προτείνουμε την λήψη δανείου ύψους 1 εκ. € για την άμεση αντιμετώπιση των 

συνολικών υποχρεώσεων του Δήμου. Με το δάνειο αυτό, σε συνδυασμό 1ον, με την εφαρμογή 

του σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης, 2ον με την είσπραξη των οφειλομένων προς τον δήμο 2 

εκ. €, 3ον με την αύξηση της ΣΑΤΑ κατά 1 εκ. και κατά 1,5 εκ. της τακτικής επιχορήγησης και 

4ον με τα αναμενόμενα ποσά από την πολιτεία των παρακρατηθέντων φόρων και των τελών 

κυκλοφορίας, είναι βέβαιο ότι όχι μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις υποχρεώσεις 

του Δήμου, αλλά να κάνουμε και μια πολύ καλή αρχή για τη σταδιακή βελτίωση του 

οικονομικού προβλήματος του Δήμου.  

Ειδικότερα, θα εξηγήσω και θα πω, τα χρέη προς τις ρυμοτομούμενες ιδιοκτησίες, η 

αποπληρωμή των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών μπορεί να γίνει από τη ΣΑΤΑ η οποία 

αυξάνεται κατά 1 εκ. €, από 2,5 εκ. γίνεται 3,5 εκ. €. Τα χρέη προς την αγορά μπορούν να 

εξοφληθούν με το δάνειο του 1 εκ. € σε συνδυασμό με την είσπραξη των οφειλομένων 2 εκ. 

προς τον δήμο και την εφαρμογή σχεδίου εξυγίανσης.  

Τελειώνω αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει λύση, υπάρχει πρόταση, δεν είναι 

μονόδρομος τα δάνεια, υπάρχει λύση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα τις 

υποχρεώσεις του Δήμου, να βελτιώσουμε σταδιακά το πρόβλημα και είναι βέβαιο ότι δεν 

κινδυνεύει ο Δήμος ούτε από κατασχέσεις, ούτε με εκποίηση της ακίνητης περιουσίας, και 

είναι λάθος να ακούγεται το δίλημμα δάνεια ή κατασχέσεις, ένα δίλημμα εκβιαστικό το οποίο 

όταν ακούγεται πραγματικά δεν τιμά τον δήμο και προκαλεί στους συνδημότες μας έκπληξη, 

δυσφορία και απογοήτευση.  

κ. Μωυσιάδης:  Προηγήθηκαν δύο διαλέξεις. Σαφώς δεν θα πρέπει να επαναλάβω τα 

ίδια, απλούστατα θα επισημάνω σε κάποια σημεία στοιχεία που είτε θα διευκρινίζουν είτε θα 

διαφοροποιούν ελαφρώς τις τοποθετήσεις διότι η τοποθέτηση του κ. Αγγελίδη έχει καλύψει 

όλες τις πτυχές και όλες τις πλευρές ικανοποιητικά. 
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Θα ήθελα λοιπόν να πω καταρχήν ότι η κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή η 

οικονομική, μας δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, και πολλές 

φορές πέφτουμε σ’ αυτό το λάθος, να βλέπουμε τα συμπτώματα και να κοιτάμε να 

θεραπεύσουμε τα συμπτώματα και όχι την ασθένεια. Λέμε υπάρχει χρέος, το πρόβλημα δεν 

είναι ότι υπάρχει χρέος, το πρόβλημα είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο 

οφείλεται στο ότι τα έξοδα μας είναι περισσότερα από τα έσοδα μας. Αυτή είναι η ασθένεια, 

με το να πάρουμε ένα δάνειο απλώς για να πληρώσουμε τα χρέη, η ασθένεια εξακολουθεί να 

υπάρχει, όπως πίναμε μια ασπιρίνη για να φύγει ο πυρετός. Εκείνο που αρχικά θα πρέπει και 

καταρχήν να αντιμετωπίσουμε είναι πως θα κοιτάξουμε να εξισορροπήσουμε έσοδα με έξοδα 

με περιορισμό των δαπανών και αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των εσόδων. Αυτό είναι 

εκείνο το οποίο προσπάθησε να μας πει ότι έχει πρόθεση να κάνει ο κ. Αντιδήμαρχος. Γι’ αυτό 

όταν κουβεντιάσαμε στη σύσκεψη που είχαμε κάνει, στην οποία όμως είχαμε πει ότι επειδή 

αυτό είναι το ουσιαστικό και αυτό είναι η προϋπόθεση θα πρέπει να έρθουν τα θέματα από 

κοινού, το πρωταρχικό το οποίο θεραπεύει και ταυτόχρονα και το δεύτερο το οποίο απλώς 

έρχεται να ξεπεράσει τα συμπτώματα που έχουν εμφανιστεί αυτή τη στιγμή. Το ουσιαστικό 

επομένως είναι το άλλο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τις ασπιρίνες χωρίς να δούμε τελικά το 

ποιο είναι το πρόβλημα και πως θα το λύσουμε. Μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα που πέρασε 

μπορούσαμε να έχουμε τις απόψεις και τις δικές σας και των υπηρεσιών και να πούμε και 

εμείς και τις δικές μας σκέψεις και να προχωρήσουμε στη λήψη απόφασης για τα μέτρα τα 

οποία πρέπει να παρθούν ώστε να πάψει να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ εσόδων και 

εξόδων. Να λύσουμε την ασθένεια. Αυτό είναι το πρώτο.  

Περιπτωσιακά θα ήθελα να πω ότι επειδή μερικές φορές και στη σύσκεψη που κάναμε, 

είχατε πει τόσες υποχρεώσεις βρήκαμε, τόσες είναι, μα αν ήταν έτσι θα έλεγα επειδή όταν το 

2007 λέγατε ότι είστε κατά των δανείων και δεν χρειάζονται τα δάνεια, αφού η κατάσταση δεν 

άλλαξε και είναι ίδιες οι καταστάσεις, τότε και τώρα δεν υπάρχει λόγος για δάνεια. Στην 

πραγματικότητα αυτό δεν το λέω για άλλο λόγο, το λέω για να επισημάνω και να μιλήσουμε 

με ανοιχτά χαρτιά, δυστυχώς καλώς ή κακώς έχουμε μια διαφορά 1,5 εκ. το χρόνο μεταξύ 

εσόδων και εξόδων. Και είναι μια αλήθεια. Πρέπει να δούμε αυτή πως θα την 

αντιμετωπίσουμε. Είστε σε έναν δρόμο, έχετε πει κάποια πράγματα, το ζήτημα είναι ότι είναι 

εύκολο να λέμε κάποια πράγματα, το θέμα είναι πως υλοποιούνται.  

Εμείς, δεν νομίζω να υπάρχει κανείς από την αντιπολίτευση, δεν θα χαρούμε να σας 

δούμε και στην πράξη και να υλοποιείται αυτά τα οποία λέτε ότι θα προσπαθήσετε να κάνετε. 

Για να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τα οικονομικά μας και να ξέρουμε ότι μπορούμε να 

βασίσουμε αυτά που λέμε. Αυτή τη στιγμή όμως, σκέτο το δάνειο, χωρίς την αντιμετώπιση της 

ουσιαστικής ασθένειας δεν έχει κανένα λόγο.  

Ας πούμε ότι δεν γίνεται αλλιώς πρέπει σώνει και καλά να προχωρήσουμε σε δανεισμό, 

το είπα και στη σύσκεψη και το επαναλαμβάνω και τώρα, είμαι αντίθετος το να 

προχωρήσουμε σε δανεισμό χωρίς σοβαρή και ενδελεχή και αν χρειαστεί και μακρόχρονη 

διερεύνηση της αγοράς για να βρεθούν ικανοποιητικοί όροι. Μπορούν να βρεθούν. Δεν 

μπορούμε να πάμε κατευθείαν στο 5,6%. Επίσης και για το μέγεθος του δανείου, να μην 

επαναλαμβάνω τις τοποθετήσεις του κ. Αγγελίδη, μπορεί ένα μέρος των υποχρεώσεων που 

υπάρχουν να καλυφτούν με άλλον τρόπο και έτσι να μην χρειαστεί να είναι τόσο μεγάλο το 

δάνειο.  

Δεν θα ήθελα να κουράσω περισσότερο, εάν θα χρειαστεί θα επανέλθω.  

κ. Σαουλίδης:  Είναι πολύ άσχημο να ερχόμαστε να κουβεντιάζουμε όταν τα 

πράγματα έχουν φτάσει σε πολύ οριακό σημείο. Όταν αναλάβατε, θεωρώ ότι δεν ξέρατε ποια 

ήταν η οικονομική κατάσταση και οι απόψεις σας ήταν τελείως διαφορετικές. Θεωρώ ότι … 

υπήρχε ένα σχέδιο … έχουμε διανύσει γύρω στα 2,5 χρόνια, δεν έχουμε δει μια πρωτοβουλία, 

ένα  σημαντικό  έργο,  μια  πρωτοβουλία  που  να  δείχνει  το  στίγμα  του  τι  θέλετε να κάνετε 
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τουλάχιστον από εδώ και πέρα και δεν οφείλεται στο ότι η οικονομική κατάσταση είναι όπως 

είναι σήμερα.  

Θα ξαναθυμίσω για μια ακόμη φορά ότι την 4ετία 1999-2002 ήταν θετική, είχε θετικά 

αποτελέσματα, στην ουσία μείωσε το χρέος του Δήμου στο μισό. Δεν θα μπω σε νούμερα, 

απλά το λέω σαν παράδειγμα. Είμαστε σ’ αυτή την περίοδο, ήρθε προχτές στη σύσκεψη ο κ. 

Αντιδήμαρχος και μας ανακοίνωσε κάποια μέτρα τα οποία κάποια είναι θετικά, κάποια είναι 

αρνητικά. Τι κάναμε για να καλύψουμε το κενό των εσόδων; Κάναμε κάποιες κινήσεις; 

Δηλαδή πέρασαν 2,5 χρόνια χωρίς να κάνουμε τίποτα; Και ερχόμαστε εδώ, τη στιγμή που 

άρχισαν να χτυπάν οι καμπάνες; Η λύση του δανείου είναι περιστασιακή, είναι στιγμιαία. Και 

εμείς δεν είμαστε αρνητικοί. Με καλή διάθεση αντιμετωπίζουμε όλες τις σκέψεις, σαφώς και 

έχουμε θετική διάθεση γιατί πιστεύουμε ότι αυτή είναι και η θέση μας για να μπορέσουμε να 

βοηθήσουμε να γίνει το καλύτερο για την πόλη.  

Δεν βλέπουμε όμως βελτίωση, δεν βλέπουμε μέτρα ουσιαστικά, έστω από την αρχή της 

χρονιάς, που να δείχνουν ότι με το να μην πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας είναι λογικό και 

θα φανεί ότι πληρώσαμε τις δαπάνες μας, αφού δεν ενταλματοποιούμε τα χρέη μας και τώρα 

πληρώνουμε. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Η ουσία είναι να μην κάνουμε περισσότερα έξοδα από 

τα έσοδα μας. Και ερχόσασταν και μας λέγατε ότι καταφέρατε αυτό, δηλαδή είχαμε αρνητικό 

και λέγατε ότι ήταν επίτευγμα αυτό. Δηλαδή αν ερχόταν κάποιος και έλεγε ότι έχουμε θετικό 

τι θα λέγαμε; Μας φέρατε και μας παρουσιάσατε τους δήμους που είναι σε χειρότερη 

κατάσταση από εμάς, δεν πρέπει να ακούγεται και το καλύτερο;  

Η άποψη μας είναι ξεκάθαρη, αυτό που θέλουμε είναι το καλό των πολιτών. Το καλό 

της κοινωνίας και του Δήμου σαν αποτέλεσμα. Και σας είπα, αν βλέπαμε να παράγετε έργο θα 

ήμασταν πιο ευαίσθητοι και θα λέγαμε ¨εντάξει παράγετε έργο, γίνεται κάτι συγκεκριμένο, 

υπάρχει δράση στην πόλη, βοηθιέται η πόλη να αποκτήσει δυναμική¨, αυτό όμως δεν 

συμβαίνει.  

Για να μην επεκτείνομαι και εγώ σε περισσότερα πράγματα, επειδή δεν θεωρώ ότι 

φταίνε πάντα οι άλλοι, σαφώς και φταίνε και η Κεντρική Εξουσία, η Κεντρική Διοίκηση 

θεωρώ ότι το εγχείρημα του Καποδίστρια 1 ήταν άτολμο, θα μπορούσε τότε να πάμε σε μια 

ανασυγκρότηση περιφερειακής κοινωνίας η οποία θα είχε αρμοδιότητες αυξημένες και θα 

μπορούσε τα προηγούμενα 10 χρόνια που πέρασαν να έχουμε πολύ μεγαλύτερα 

αποτελέσματα, θα είχαμε μεγαλύτερους δήμους, ουσιαστικότερους δήμους, με αρμοδιότητες 

και πόρους. Αυτή η λογική που χρωστάμε, δεν χρωστάμε, δίνουμε, δεν δίνουμε, δεν είναι 

λύση. Η κοινωνία μας χρειάζεται αναδιάρθρωση διοικητική και οικονομική. Μεγάλες 

Περιφέρειες και ισχυρές οι οποίες να πρωτοστατήσουν, να αναπτύξουν την Περιφέρεια, αυτό 

χρειαζόμαστε αλλά και μια αυτοδιοίκηση η οποία έχει αρμοδιότητες και πόρους.  

Εμείς δεν θα είμαστε θετικοί στη λήψη του δανείου, γιατί πιστεύουμε ότι είναι 

ημίμετρο, είναι ούτε καν … δεν είναι, θα μπορέσει να μας διαφυλάξει μέχρι τον Δεκέμβρη, δεν 

θα βοηθήσει στην λειτουργία του Δήμου και … 

κ. Σαμπάνης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, ακούστηκαν σήμερα από τον 

αντιδήμαρχο οικονομικών ότι άλλοι δήμοι χρωστούν περισσότερα. Υπάρχουν και άλλοι που 

δεν χρωστούν και καθόλου. Ακούστηκαν επίσης ότι άλλοι δήμοι πήραν δάνεια, πήραν, αλλά 

για ποιους σκοπούς, για να πληρώσουν προμηθευτές ή για να κάνουν έργα αναπτυξιακά ή 

ανταποδοτικά; Επίσης ακούστηκε ότι θα γίνουν συγκρούσεις, με ποιους; Μεταξύ μας εδώ στο 

τραπέζι ή μεταξύ της κοινωνίας και των κοινωνικών τάξεων που μπορείτε να ξεχωρίσετε στην 

κοινωνία που ζούμε; Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. 

Άρα λοιπόν υπάρχουν ανείσπρακτες οφειλές συμπολιτών μας προς τον δήμο, αυτό 

είναι γνωστό. Επίσης πριν φτάσουμε να εγκρίνουμε κάποιο δάνειο θα πρέπει πρώτα να 

βάλουμε τα μέτρα και παίρνοντας αυτά τα μέτρα και προϋπολογίζοντας τι θα εισπραχθεί από 

αυτή την υπόθεση, μετά ερχόμαστε εδώ πέρα και αν χρειαστεί ένα συμπληρωματικό δάνειο να 
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είναι της τάξεως πολύ μικρότερο από αυτό που συζητάμε σήμερα. Άρα λοιπόν, πρέπει να 

γίνουν κάποια βήματα νοικοκυρέματος του Δήμου μας, να μπουν κάποιες βάσεις οι οποίες θα 

πείσουν και εμάς αλλά και τους συμπολίτες μας ότι όλα αυτά γίνονται για το νοικοκύρεμα, για 

τον δήμο μας να εξυγιανθεί, για τον δήμο μας να πάει μπροστά με κάποια έργα τα οποία 

πρέπει να γίνουν, και από εκεί και πέρα αν χρειαστεί ένα μικρό δάνειο, νομίζω δεν θα είχε 

κανένας αντίρρηση. Αυτά ήθελα να πω, σας ευχαριστώ.  

κ. Αναστασιάδης: Για όλα τα πράγματα, για να επιτευχθεί ένα έργο χρειάζεται 

ικανότητα, εάν δεν υπάρχει αυτή, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται θέληση, ικανότητα 

και γνώση, χωρίς αυτά όσα λεφτά και αν έρθουν θα έχουμε την ίδια τύχη. Υπάρχουν καταρχάς 

άδηλοι πόροι οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι και τους οποίους δεν εμφανίσατε καθόλου. 

Μας έδωσε το υπουργείο 2 εκ. € και πληρώσαμε τα ΑΣΤΕΡΙΑ, αυτά γιατί δεν τα βάζετε; 

Υπάρχουν τόσοι άδηλοι πόροι τους οποίους δεν τους έχετε γνωστοποιήσει στο Δ.Σ.  

Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε, ότι ό,τι και αν κάνετε, χωρίς γνώση και με την 

προσπάθεια της φρόνησης δεν θα πετύχετε ποτέ τίποτα. Θα είστε πάντα οι ίδιοι. Προσπάθησα 

να γλιτώσω όσο μπορέσω. Τα δύο χρόνια που ήμουν Αντιδήμαρχος δεν πήρα ούτε 100.000 

χρήματα για να κάνω έργα. Προγραμμάτισα έργα, κουράστηκα, τα δημοπράτησα και δεν 

μπόρεσα να κάνω ούτε ένα έργο. Που είναι τα λεφτά αυτά; Εκατομμύρια. Πείτε μου που είναι 

τα λεφτά.  

Επαναλαμβάνω για να μην κουράσω το Σώμα, εμείς λεφτά για δάνειο μόνο για 

ανταποδοτικά. Να πάρουμε δάνειο να κάνουμε έναν σταθμό αυτοκινήτων. Για να βγάλουμε 

λεφτά. Τι θα πει θα πάρω δάνειο για να πληρώσω προμηθευτές. Και τα λεφτά που έρχονται 

από το κράτος που είναι; 13 εκ. € είναι η επιχορήγηση, 3.200.000 είναι η ΣΑΤΑ, πάμε στα 2,5 

χρόνια που είναι η Δ.Α. που είναι τα λεφτά; Κινδυνεύουν οι υπάλληλοι του Δήμου να μην 

πληρωθούν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, για ποιο λόγο; Δεν είστε συνετοί άνθρωποι, δεν 

φροντίζετε για το καλό. Μας έκλεξε η Σερραϊκή κοινωνία για να βοηθήσουμε την Πολιτεία, 

όχι να την καταστρέψουμε. Γι’ αυτό το λόγο δάνεια μόνο για ανταποδοτικούς σκοπούς, τίποτα 

άλλο.  

κ. Δάγκος:  Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι δεν θα αναφερθώ στο αν πρέπει να πάρουμε 

δάνειο ή δεν πρέπει να πάρουμε, δεν θα πω αν κινδυνεύουν οι μισθοί των υπαλλήλων ή δεν 

κινδυνεύουν. Έτσι ξαφνικά μας έπιασε ένας πόνος ότι κινδυνεύουν οι μισθοί των υπαλλήλων 

και λέμε ότι εγγύηση ΣΑΤΑ, ΚΑΠ κ.λπ. λες και αυτά δεν έρχονται από την Κεντρική Εξουσία 

και είναι το ίδιο πράγμα, γιατί αν διαβάσουμε στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και η 

ΣΑΤΑ είναι κομμάτι του ΚΑΠ. Αλλά δεν θέλω να προσθέσω σ’ αυτά που είπε ο κ. Αγγελίδης 

τα οποία κάθε φορά όταν τίθεται θέμα οικονομικό, και επί δημαρχίας κ. Μητλιάγκα όταν 

διαχώρισε τη θέση του από τον κ. Μητλιάγκα και επί δημαρχίας κ. Μωυσιάδη αν διαβάσετε τα 

πρακτικά του Δ.Σ. σχεδόν τα ίδια επαναλαμβάνονται. Είναι μια απλουστευμένη συλλογιστική. 

… (αλλαγή CD) … τώρα εάν να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο συνάδελφος ο κ. Αναστασιάδης, 

ότι τα δυο χρόνια φρόντισε να κάνει έργα χωρίς χρήματα, ξεχνάει όμως να πει ότι αυτή τη 

στιγμή ψάχνουμε να βρούμε για να καλύψουμε προμήθειες που κάναμε με προφορικές εντολές 

και ψάχνουμε σήμερα να βρούμε πως θα καλύψουμε ορισμένα έξοδα που έγιναν με 

προφορικές εντολές.  

κ. Αναστασιάδης: Αριθμητικά να πεις, να φέρεις αριθμούς εδώ, μη λες ότι να ‘ναι. Να 

πει αριθμούς … 

κ. Δάγκος: Όταν λέμε και θέλουμε να γίνουμε τιμητές των όλων να ξέρουμε και τι 

κάνουμε, να γνωρίζει και ο κόσμος … 

κ. Αναστασιάδης: Να πεις αριθμούς, γιατί είναι ντροπή … 

κ. Δάγκος: Ένα μέρος του προβλήματος είναι και το ¨πηγαίντε πάρτε εγώ εδώ είμαι¨, 

πήγαινε να δουλέψει το μηχάνημα χωρίς να υπάρχει απόφαση, έρχεται ο άνθρωπος και ζητάει 

τα λεφτά του, πουθενά γραμμένος, από πού θα τον πληρώσουμε; Αυτά πρέπει να τα ξέρουμε.  
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κ. Αναστασιάδης: Αυτό να γραφεί στα πρακτικά, ποιο μηχάνημα δούλεψε.  

κ. Δάγκος: Το να βρίζουμε όσους δεν μας εξυπηρετούνε, κι εγώ κάποτε ήμουν το 

αγαπημένο παιδί του κ. Αναστασιάδη, ξαφνικά είμαι ο μεγαλύτερος εχθρός και δεν μπορώ να 

καταλάβω γιατί. Όταν ήμουν αντινομάρχης και μου έλεγε ¨εσύ καλό παιδί είσαι¨, ξαφνικά 

έγινα ο μεγαλύτερος απατεώνας και ο χωριάτης. Να το πάρετε επί προσωπικού γιατί είναι επί 

προσωπικού, ότι έγινε έργο στη διετία χωρίς λεφτά, αυτό το χωρίς λεφτά να σταματήσει.  

κ. Αναστασιάδης: Καταρχήν είσαι υποχρεωμένος να φέρεις νούμερα, νούμερα θα 

φέρεις εδώ αλλιώς θα σε μηνύσω. Εγώ θα σου φέρω πολλά έργα και θα δούμε … Έχω κάνει 

έργα χωρίς να χρεώσω τον δήμο πουθενά.  

κ. Σαντοριναίος: Για να μπορώ να δικαιολογήσω την παρουσία μου με την 

πρόσκληση την οποία δέχθηκα, στο Δ.Σ. θα ήθελα να πω πέντε πράγματα, να χαιρετήσω 

καταρχήν τον Πρόεδρο, τον Δήμαρχο, τους εκλεκτούς δημοτικούς συμβούλους και τις κυρίες. 

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι από το 1987 είχα την τιμή να εκλεγώ και να υπηρετήσω αυτά τα 

ιερά έδρανα του Δήμου μας, εδώ που παίζεται η τύχη της πόλης μας και όλοι φέρουμε ευθύνη. 

Βέβαια κακό είναι να δημιουργούνται τριβές και προβλήματα για το θεαθήναι. Είχαμε από το 

1987 το ίδιο μίζερο πρόβλημα ο Δήμος, από τότε ζοριζόμασταν να βγάλουμε κάποια 

ανταλλακτικά, είχαμε προβλήματα. Ο προγραμματισμός πάντα μιας διοίκησης του Δήμου και 

του κράτους ακόμα, επιβαρύνουν τα απρόβλεπτα πολλές φορές περισσότερο τον 

προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος σε έναν 

προγραμματισμό.  

Ο Δήμος πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ζωντανό κύτταρο, δεν κοιμάται ποτέ γι’ 

αυτό και υπάρχουν απρόβλεπτα, όταν όλοι πηγαίνουν για ύπνο, ο Δήμος μπορεί να φαίνεται 

κλειδωμένος αλλά παραμένει άγρυπνος για οτιδήποτε προκύψει ο Δήμος είναι αυτός που θα 

κινηθεί. Αυτό είναι στο απρόβλεπτο.  

Βλέπω εδώ, και δυο φορές που πήρα πρόσκληση και τρεις, αλλά για λόγους υγείας δεν 

μπόρεσα να παραβρεθώ στο Δ.Σ., είναι η τρίτη φορά, τώρα που παραβρέθηκα στο Δ.Σ. βλέπω 

ότι οι εκλεκτοί συνάδελφοι μας της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης ακόμα, και 

συνεργάτες μας, υπάλληλοι του Δήμου, δεν συμφωνούν. Τι φταίει για όλη αυτή την κατάντια 

την οποία πήραν τα πράγματα και δεν μπορούμε να δώσουμε επιτέλους λύσεις; Γιατί είπαμε 

ότι ο Δήμος δεν κοιμάται, γιατί να έχουν την ανησυχία οι εργαζόμενοι, η αντιπολίτευση και η 

τυχόν επόμενη Δ.Α. που θα εκλεγεί το 2010. Ο Δήμος δεν πρέπει να αιμορραγεί και να έχει 

την κατάντια που έχει σήμερα. Πιστεύω ότι όλες οι Δ.Α. ήταν αξιόλογες, όλοι προσφέρουν και 

όλοι μας πιστεύω ότι θέλουμε να προσφέρουμε και αυτά λέμε στον κόσμο και μας πιστεύουν 

και μας ψηφίζουν, θα παρακαλούσα λοιπόν, για να μην πω περισσότερα λόγια και κουράσω το 

Δ.Σ., να το κρατήσετε το συγκεκριμένο θέμα το οποίο τρέχει, να ξανακάνετε επαφή με τους 

επικεφαλείς, δόξα των θεώ είναι 4, να καλέσετε και έναν σύμβουλο από κάθε συνδυασμό, και 

τους εργαζόμενους, να καταλάβουν επιτέλους για ποιο λόγο χρειάζεται ο Δήμος το δάνειο. 

Διότι με τα δεδομένα δεν δίνουν οι προμηθευτές ούτε σακούλες, ούτε σκούπες, ούτε 

ανταλλακτικά. Στα δύο χρόνια ως αντιδήμαρχος ζορίστηκα πάρα πολύ με τους προμηθευτές 

μας, κανείς δεν μας έδινε τίποτα. Έχουμε μια σκούπα πεπαλαιωμένη, η οποία σκουπίζει τους 

δρόμους, το 1998 όταν αφήσαμε την υπηρεσία, την αφήσαμε χαλασμένη, και τώρα το 2007 

που ξαναγύρισα στην υπηρεσία του εργοταξίου η σκούπα πάλι χαλασμένη, υπολειτουργεί, 

διορθώνεται. Οι πρέσες όλες τσαλακωμένες, από τη μια μαζεύουν τα σκουπίδια, από την άλλη 

τα ζουμιά τρέχουν με τη στροφή που κάνουν και γυρίζουν. Είναι κατάντια. Θα έρθει η ώρα 

που δεν θα μπορούμε, λίγοι θα είναι αυτοί που θα μπορούν να πληρώνουν ανταποδοτικά στον 

δήμο μας.  
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Θα πρέπει όλοι μας, η Δ.Α., η συμπολίτευση, η αντιπολίτευση και οι συνεργάτες μας 

εργαζόμενοι οι οποία είναι άμεσοι συνεργάτες στην κάθε Δ.Α., να βάλουμε τα πράγματα κάτω 

και να βρούμε την αιτία, εγώ σας είπα ότι η αιτία για μένα είναι τα απρόβλεπτα. Θα 

παρακαλούσα να κρατηθεί το θέμα, να κάνετε και άλλη επαφή με τους αρχηγούς και να λάβετε 

υπόψη και τα επιχειρήματα και τα καθημερινά απρόβλεπτα, όταν λέω απρόβλεπτα εννοώ αυτά 

που είναι έξω από τον προγραμματισμό, να κάνετε μια επαφή και να το ξαναφέρετε το θέμα 

και παρακαλώ να περνούσε ομόφωνα. Πιστεύω ότι αν γίνει πειστικός ο λόγος της Δ.Α., του 

Δήμου μας, όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι για τα πεπραγμένα του Δήμου μας, δεν έχουμε να 

χωρίσουμε τίποτα, όλοι ζούμε στην ίδια κοινωνία, στα ίδια μέρη πηγαίνουμε, ο 

προβληματισμός μας είναι ίδιος. Θα παρακαλούσα τη Δ.Α. να κάνει άλλη μια προσπάθεια. 

Ευχαριστώ που μ’ ακούσατε.  

κ. Πενολίδης (πρόεδρος συλλόγου υπαλλήλων): κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και 

κύριοι, είμαι από τις 7 εδώ όπως και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Εκφράζουμε την 

ανησυχία μας, ειπώθηκαν εδώ και από τον κ. Αντιδήμαρχο κάποια πράγματα τα οποία 

συμβαίνουν, ανάθεση αρμοδιοτήτων από την μεριά του Κράτους προς την Τ.Α., περισσότερα 

έξοδα, μεγαλύτερα προβλήματα στην Τ.Α. Συμφωνούμε σε όλα, έτσι ακριβώς είναι. Το θέμα 

είναι όταν γινόταν όλα αυτά, οι δήμαρχοι που ήταν; Όταν γινόταν όλα αυτά που μας 

οδηγούσαν μαθηματικά στο σημερινό πρόβλημα, η ΚΕΔΚΕ δεν θα έπρεπε να αντιδράσει; Ή 

να ζητήσει εξισορρόπηση των εισφορών του κράτους προς την Τ.Α. με τα έξοδα που θα 

αναλάμβανε από τις αρμοδιότητες που καταχωρούσε το κράτος; Δεν έγινε αυτό όμως. Εμείς 

σαν ομοσπονδία από την πρώτη στιγμή τονίζουμε και λέμε ότι όταν αναθέτεις αρμοδιότητες 

στην Τ.Α. πρέπει να τις επιχορηγείς. Εάν δεν τις επιχορηγήσεις οδηγείς στον μαρασμό την 

Τ.Α. και αυτό συνέβη.  

Παρακαλάμε από την πρώτη συνάντηση μας με τον δήμαρχο για κινητοποιήσεις. Για 

κινητοποιήσεις προς την Κεντρική Εξουσία, γιατί πιστεύουμε ότι μεγάλη μερίδα ευθύνης 

έχουν οι κύριοι. Από εκεί και πέρα όταν δημιουργείται το πρόβλημα καλούμαστε να το 

λύσουμε. Δύο είναι οι τρόποι.  

Ο ένας τρόπος είναι να το λύσουμε επιφανειακά για το σήμερα και να το ξαναβρούμε 

μπροστά μας μετά από λίγο καιρό πολύ πιο διογκωμένο από ότι είναι σήμερα.  

Ο άλλος τρόπος είναι να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις που θα χτυπήσουν το πρόβλημα 

στη ρίζα του και δεν θα το ξαναβρούμε μπροστά μας.  

Ακούστηκε από τον κ. Αντιδήμαρχο, ότι υπάρχει μια έκδηλη ανησυχία την οποία δεν 

μπορεί να δικαιολογήσει για τους μισθούς μας. Σας πληροφορώ αγαπητοί κύριοι ότι 

συνάδελφοι μας στην Προσχολική Αγωγή έχουν να πληρωθούν 3 μήνες. Δεν μιλάμε για το αν 

δεν θα πληρωθούμε, μιλάμε για το ότι δεν πληρωνόμαστε. Γιατί για μένα είναι συνάδελφος 

μου, εκπροσωπώ  αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει να λογοδοτήσω απέναντι σ’ αυτόν.  

Οι αυξήσεις των δημοτικών υπαλλήλων έχουν δύο μορφές, η μία είναι αυτή η αύξηση 

που δίνεται κάθε χρόνο η τιμαριθμική και η άλλη είναι η αύξηση με την μορφή επιδομάτων, η 

οποία τι είναι; Να συμπληρώσει για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την 

οικονομική δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα. Δίνεται μια αύξηση από τις 1/1 και 

πρέπει να πληρωθεί μετά από 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες. Μας οφείλετε κύριοι ήδη, αυτό είναι 

μισθός. Δεν είναι επίδομα το οποίο μας το έδωσαν χαριστικά κάποιοι. Πράγμα που σημαίνει 

ότι ήδη έχουμε πρόβλημα πληρωμής, παίρνουμε οικονομικά στοιχεία και βλέπουμε ότι 

σύμφωνα με αυτά τα οικονομικά στοιχεία το πρόβλημα αυτό θα διαιωνιστεί και θα μεγαλώσει. 

Αυτή τη στιγμή μιλάει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ότι δεν μπορούν να μαζέψουν 

επίδομα αδείας, γιατί τον Ιούνιο θα πρέπει να πληρώσουμε την τράπεζα. Και αναρωτιέμαι εγώ, 

ως εκπρόσωπος των εργαζομένων που με τίμησαν για να με φέρουν σ’ αυτή τη θέση σήμερα, 

τι να τους πω εγώ; Όταν όλοι περιμένουν για να πληρώσουν τα δάνεια τους, για να πληρώσουν 

τα  παιδιά  τους  που  σπουδάζουν,  πρώτος  εγώ,  το  επίδομα  αδείας,  τι  να τους πω εγώ τους 
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συναδέλφους μου στη ΔΕΠΣ που δεν πληρώθηκαν 3 μήνες και αύριο θα πρέπει να πάω σ’ 

αυτούς τους ανθρώπους και να τους πω, ξέρετε εγώ δεν μπόρεσα να βρω τρόπο να 

πληρωθείτε.  

Η αγωνία μας από την άλλη πλευρά είναι για την Σερραϊκή αγορά, και το έχουμε 

δηλώσει στα ΜΜΕ. Πραγματικά αγωνία, ξέρετε γιατί; Δεν θεωρούμε αφεντικά μας ούτε τον 

δήμαρχο, ούτε το Δ.Σ., την κοινωνία των Σερρών θεωρούμε αφεντικά μας, αυτούς υπηρετούμε 

και γι’ αυτούς εργαζόμαστε, εσείς αυτονών την έκφραση έρχεστε εδώ να πείτε, γιατί σας 

εξέλεξαν να τους αντιπροσωπεύετε.  

Φτάσαμε να συζητάμε και να ζητάμε συγκέντρωση και των αρχηγών, και των 

δημάρχων και των οικονομικών υπηρεσιών, τι είπαμε; Ενώ από θέση η ομοσπονδία είμαστε 

ενάντια στον δανεισμό γιατί θα πρέπει να διεκδικήσουν οι δήμαρχοι από εκείνους που τους 

οφείλουν, να πούμε για τον ΘΗΣΕΑ, για τι πρώτα να πούμε; Τα λεφτά που οφείλουν προς την 

Τ.Α. είναι τεράστια ποσά τα οποία επιμελώς δεν τα δίνουν. Και είπαμε, διασφαλίστε τον μισθό 

μας, διασφαλίστε έναν τρόπο δανεισμού που άσχετα με το αν είμαστε ενάντια, για να λυθεί το 

πρόβλημα, διασφαλίστε όμως το αύριο το δικό μας και στη συνέχεια πάρτε πολιτική απόφαση.  

Εμείς είμαστε ενάντιοι αλλά είναι δική σας ευθύνη το να πάρετε πολιτική απόφαση. 

Αυτό που είπαμε για το Παρακαταθηκών και Δανείων ήταν ότι διασφαλίστε ότι μπορεί να 

πληρωθεί από το Παρακαταθηκών και Δανείων και προχωρήστε στη σύναψη δανείων μέσω 

της ΣΑΤΑ. Παίρνουμε τηλέφωνο εμείς προσωπικά στο Παρακαταθηκών και Δανείων και μας 

λένε ότι δεν γίνεται και όπως είπατε πολύ σωστά κύριε αντιδήμαρχε, αυτός που δίνει το δάνειο 

αυτός φυσικά κανονίζει και τους όρους. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα Δ.Σ. το οποίο 

μπορούμε να επισκεφτούμε και ζητήσαμε ο καθένας από την μεριά μας αν μπορεί να βοηθήσει 

προς το να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Βέβαια, για το λόγο του δανείου ειπώθηκε εδώ ότι 

μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Δεν μπορεί στο κάθε πρόβλημα που δημιουργείται να το 

επιλύουμε με δάνειο. Μετά δηλαδή θα έχουμε ένα πρόβλημα και θα ζητήσουμε δάνειο για να 

λύσουμε το πρόβλημα. … Σήμερα εμείς οι δημοτικοί υπάλληλοι όχι απλά ανησυχούμε, 

θεωρούμε ότι είμαστε στο τέρμα. Όταν ο ταμίας μας λέει ότι ¨κύριοι εγώ δεν μπορώ να 

εξασφαλίσω το επίδομα που δικαιούστε ως επίδομα αδείας¨, όταν 3 μήνες συνάδελφοι μου δεν 

έχουν πληρωθεί, εγώ δεν λέω για το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί, λέω για το πρόβλημα 

που υπάρχει. Να είστε σίγουροι ότι με κάθε τρόπο θα αντιδράσουμε γιατί δεν μπορεί κανένας 

να παίζει με την τύχη των παιδιών μας και με την ασφάλεια μας. Δεν ταράζεται μόνο η 

εργασία μας, ταράζεται η οικογενειακή μας γαλήνη. Εγώ πρέπει να πάω να πληρώσω στο 

τέλος του μήνα το ενοίκιο της κόρης μου που σπουδάζει, τι να της πω ότι δεν έχω γιατί στο 

ταμείο υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα αυτό θα λυθεί; Δεν υπάρχει θα λυθεί, σήμερα 

αντικειμενικά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, είμαστε ελλειμματικοί, βρείτε τρόπο, εσάς σας 

εξέλεξαν γι’ αυτόν τον λόγο, βρείτε τρόπο να αλλάξετε αυτή τη κατάσταση. Δεν κατηγορώ 

κανέναν, δεν λέω ότι εσείς φταίτε, δεν φταίει κανένας, εγώ αποδέχομαι ότι φταίνε κάποιοι 

άλλοι, εδώ δεν ήρθαμε για να καταλογίσουμε ευθύνες, ήρθαμε για να βρούμε τρόπο να 

επιλύσουμε το πρόβλημα, σας παρακαλώ σκεφτείτε πάρα πολύ καλά, με την τύχη 500 

οικογενειών δεν μπορεί να παίζει κανένας. Αυτά ήθελα να πω.  

κ. Γούνας: Την οικογενειακή γαλήνη των προμηθευτών που οφείλουμε, αυτή δεν την 

λαμβάνετε υπόψη; 

κ. Πενολίδης: Γι’ αυτό και είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος για να 

λύσουμε το πρόβλημα. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι όταν έχεις δύο δάχτυλα και το ένα έχει 

πρόβλημα πρέπει να κόψεις το άλλο για να λύσεις το πρόβλημα σου; Θα λύσεις το πρόβλημα 

με τέτοιον τρόπο ώστε να μην θίξεις την οικογενειακή γαλήνη αυτών των ανθρώπων. Και στο 

φινάλε φινάλε είναι οι μόνοι που δεν φταίνε. Περνάμε όλοι οικονομική κρίση, αν δεν έχουμε 

λεφτά,  πρώτα  από όλα  οι  κυβερνήσεις έρχονται και λένε ότι περιστέλλουμε τα πάντα, για να 
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αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ξαφνικά η κυβέρνηση βρήκε 28 δις € για να λύσει το 

πρόβλημα το ταμειακό των τραπεζών, το πρόβλημα της Τ.Α. δεν μπορεί να το λύσει; Έτσι 

λύνεται το πρόβλημα, με το να βγούμε και να πούμε την αλήθεια στον Σερραϊκό λαό, να πούμε 

το ποιος ακριβώς φταίει και τι συμβαίνει και να καθίσουμε εδώ να πούμε ότι δεν μπορούμε να 

κάνουμε έργα αφού δεν έχουμε λεφτά. Μέχρι να φτάσουμε σ’ αυτή τη δυνατότητα, αυτή είναι 

η πραγματικότητα.  

κ. Αναστασιάδης: Λεφτά υπάρχουν και πολλά λεφτά υπάρχουν.  

κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι πράγματι με μεγάλη προσοχή όπως 

διαπιστώνετε παρακολούθησα και άκουσα όλους τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων. Σκεπτόμενος ακούγοντας τους κατέληξα ότι όλοι έχουν δίκιο. Στα λόγια όμως, 

στην θεωρία. Το νόμισμα έχει δύο όψεις, η μία όψη είναι αυτό και δίνω απόλυτο δίκιο στους 

εργαζόμενους του Δήμου μας οι οποίοι εργάζονται και είπαμε πολλές φορές ότι όποιος 

εργάζεται πρέπει να αμοίβεται, για να εργάζονται όμως, για να δουλέψει αυτή η μηχανή του 

Δήμου πρέπει να γίνονται και κάποιες προμήθειες. Για να κινηθούν τα απορριμματοφόρα 

πρέπει να βάλεις πετρέλαιο, για να περπατούμε ήσυχα και με ασφάλεια στους δρόμους πρέπει 

λάμπες να καίνε και μπορώ να σας παραθέσω πολλά άλλα. Για να μπορεί το συνεργείο να 

κάνει παγκάκια για τους δημότες μας που πολύ τους αγαπάτε, το πιστεύω αυτό και τους 

υπηρετείτε, όλοι αυτό κάνουμε, πρέπει να προμηθευτούμε ξύλα, είμαι τόσο απλός για να γίνω 

κατανοητός, και σίδερα. Όταν όμως, η άλλη όψη του νομίσματος, οι επιχειρηματίες, οι 

επαγγελματίες, οι άνθρωποι της καθημερινότητας που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, 

όποιος γνωρίζει πως βγαίνουν τα λεφτά έξω, πιστεύω ότι με καταλαβαίνει το τι λέω αυτή τη 

στιγμή. Όταν αυτούς όλους εδώ, την τοπική μας αγορά που πασχίζουμε και μέλημα μας είναι 

να βρούμε τρόπους να την τονώσουμε οικονομικά και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε 

όλοι μας, εγώ τουλάχιστον, και όλα αυτά τα προγράμματα αν καθίσετε και ασχοληθείτε εκεί 

συγκλείνουμε. Σας ερωτώ, μέχρι πότε θα αντέξει αυτή η αγορά να προμηθεύει ξύλα, σίδερα, 

άμμο, τσιμέντο και πάει λέγοντας. Και αν αυτοί σταματήσουν να σας προμηθεύουν, ποιο θα 

είναι το αντικείμενο της δουλειάς σας; Φταίει η Δ.Α. γιατί ήρθαμε να ξαναδούμε, εμείς εδώ σ’ 

αυτόν τον τόπο μόνο βλέπουμε, να δούμε, να ξαναδούμε, να κουβεντιάσουμε, να το δούμε, να 

το ξαναδούμε. Όλα έχουν ένα όριο πάνω στη ζωή, έτσι εξισορροπείται ο κόσμος όλος, ο 

πλανήτης ολόκληρος. Εκεί που είναι να πούμε λόγια, θεωρίες, άλλοι από μέσα που το ζείτε, 

άλλοι από έξω άκουσα λόγια απ’ έξω από το χορό και ο σοφός λαός λέει ¨έξω από το χορό 

πολλά τραγούδια ακούγονται¨. Αυτά που έχω ακούσει εδώ τα ακούω χρόνια βέβαια. 

Η τοποθέτηση του κ. Σαντοριναίου ήταν πολύ σωστή και ουσιαστική. Έπιασε την 

ουσία, ο Δήμος είναι ξεχωριστός οργανισμός, δεν κοιμάται ποτέ, ο πιο ζωντανός οργανισμός. 

Ο οργανισμός όμως, όπως είσαι εσύ και εγώ, τι πρέπει να κάνουμε; Να πιούμε νερό, να 

αναπνεύσουμε, να πάρουμε ψωμί, τυρί, ελιές και ντομάτα προκειμένου να ζήσουμε. Ε 

προκειμένου αυτός ο οργανισμός για να ζήσει πως τροφοδοτείται ούτως ώστε να μπορεί να 

αποδώσει και να προσφέρει υπηρεσίες στο σύνολο της κοινωνίας;  

Γιατί τοποθετούμαι με αυτόν τον τρόπο; Γιατί πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας ότι 

εδώ και τώρα, σήμερα πρέπει όλοι να ομονοήσουμε, να συμφωνήσουμε ότι τους 

επιχειρηματίες πρέπει να τους πληρώσουμε. Και γιατί δεν τους πληρώσαμε τους 

επιχειρηματίες; Γιατί ο Δήμος των Σερρών είναι από τους λίγους δήμους στην χώρα που δεν 

στερείται και δεν στερήθηκε ποτέ ασφαλιστική και φορολογική ενημερώτητα. Είναι μια πάγια 

αρχή των εκάστοτε Δ.Α., η πρώτη μας δουλειά είναι να πληρώνουμε τις ασφάλειες των 

εργαζομένων και ότι μας αναλογεί ο φόρος. Η φορολόγηση παρακρατείται τώρα τελευταία 

στην πηγή, γι’ αυτό τον λόγο έχουμε μια μείωση των εσόδων, το ξέρετε όλοι, το λεγόμενο 

ΚΑΔΚΥ, το οποίο συνυπολογιζόμενο και την τακτική επιχορήγηση των Ν.Π., της 

Προσχολικής Αγωγής και του Α.Ο. έχει μια επιπλέον επιβάρυνση στα έσοδα μας. 600.000 € το 

χρόνο.  Θέλω να καταλήξω ότι αυτή η οικονομία δεν είναι εξαρτώμενη οικονομία. Σας ερωτώ, 
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το τιμολόγιο της ΔΕΗ το καθορίζουν οι δήμαρχοι; Την αύξηση του πετρελαίου, που πέρσι 

είχαμε 150 € το πετρέλαιο είναι κάτι το οποίο το αποφάσισε εδώ ο κ. Πρόεδρος και εσείς εδώ;  

Και να έρθουμε στην ουσία του θέματος, σας εξήγησα για ποιο λόγο πρέπει σήμερα 

και παρακαλώ να συναινέσετε ότι πρέπει να πάρουμε την καταρχήν απόφαση για τη λήψη του 

δανείου και να έχετε εμπιστοσύνη ότι θα δούμε τι θα εγγυηθούμε. Και ερωτώ μια που τόσο 

ακούγεται και στις τηλεοράσεις και δεν ξέρουνε αλλά μιλάνε, οι ΚΑΠ τι είναι; Από πού 

προέρχονται; Ποιος τους δίνει τους ΚΑΠ; Το Κράτος. Η ΣΑΤΑ τι είναι; Ποιος μας δίνει τη 

ΣΑΤΑ; Το Κράτος. Γιατί κάνετε τον διαχωρισμό ή το ένα ή το άλλο; Το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων τι είναι; Είναι ή δεν είναι η τράπεζα της Τ.Α.; Να θυμίσω πάλι 

σε όλους σας ότι φέτος εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης όσοι δήμοι είχαν δάνεια 

από το Κράτος, δηλαδή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, φέτος δεν πληρώσαν ούτε 

τόκους, ούτε δόσεις. Αυτό μπορεί να συμβεί, γιατί είπαμε να κάνουμε μια έρευνα, με τον 

ιδιώτη τραπεζίτη, την Πειραιώς, την Eurobank, την Πίστεως; Μπορείς να πας και να τους πεις 

ότι ¨δυσκολεύομαι αλλά δεν μπορώ να σας δώσω τη δόση¨ και να σου πει ¨εντάξει¨; Αν είχαμε 

εμείς δάνεια από το Παρακαταθηκών και Δανείων και όχι από την Κυπριακή τράπεζα του 

εξωτερικού, θα σας πω και πόσα πληρώσαμε σε τόκους και θα αρχίσουμε από το 2011 να 

πληρώνουμε και το κεφάλαιο, τι θα γινόταν; Θα λέγαμε φέτος ότι θα είχαμε ή δεν θα είχαμε 

φέτος επιπλέον 500.000 €; 

Ένα άλλο, εμείς αποφασίσαμε την αύξηση του επιδόματος κίνησης σε όλους εσάς που 

πολύ καλά έγινε; 40 € το μήνα στον καθένα σας, το οποίο καταβάλλεται από 1/1/2009 μέχρι 

και σήμερα; Το οποίο έρχεται η Κεντρική Εξουσία και λέει, ¨εσείς οι δήμαρχοι, τα Δ.Σ., κόψτε 

το λαιμό σας και δώστε και αναδρομικά από 1/1/2008 σε όλους τους υπαλλήλους αυτό το 

40άρι, το οποίο είναι 180.000 €. Ξαφνικά ξυπνάς μια μέρα και σου λένε εδώ οι παράγοντες ότι 

¨Δήμαρχε πρέπει να βρεις 180.000 €¨, μήπως πέρυσι δεν αντιμετωπίσαμε ένα παρόμοιο ποσό, 

το οποίο ήταν τα αναδρομικά του ειδικού επιδόματος απασχόλησης; Που μας ήρθε εντολή το 

2008 αναδρομικά να καταβάλλουμε πάλι 40 € αύξηση του επιδόματος απασχόλησης από 

1/1/2007; Είχαμε πρόβλημα να βρούμε 300.000 €; Τα δώσαμε; Τα δώσαμε. Φέτος εγώ 

αποφάσισα την αύξησα, και πολύ καλά έγινε, το τονίζω και το υπογραμμίζω, διότι εγώ πάντα 

είμαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, εδώ είναι θέματα ελεύθερης οικονομίας και του 

ανταγωνισμού βέβαια. Για να ανταγωνιστούμε όμως πρέπει να έχουμε και χρήματα. Το 80 € 

το μήνα, η αύξηση του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών που ισχύει από φέτος και 

καταβάλλεται από 1/1/2009 και καταβάλλεται στον καθέναν από εσάς τους υπαλλήλους, το 

αποφάσισα εγώ; Μπράβο σ’ αυτούς που το αποφάσισαν, αλλά προηγούμενα όμως, το είπα και 

δημόσια το λέω και σήμερα, έπρεπε να χτυπήσουν την πόρτα του ταμείου του Κράτους, του 

εκάστοτε Υπουργού Οικονομίας και να του πει ¨εμείς στις Σέρρες, στην Ξάνθη, όχι στη 

Δράμα, όχι στο Κιλκίς, όχι στην Χαλκιδική, αλλά σ’ αυτούς τους νομούς δίνουμε σύνολο 120 

€ επίδομα παραμεθορίων περιοχών, ποιος θα τα δώσει αυτά τα λεφτά;¨ Συμφωνούμε όλοι μας 

ότι αυτοί που φρόντισαν να το φέρουν, οι εργαζόμενου του δημόσιου και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, έπρεπε πριν να εξασφαλίσουν αυτό το 

έσοδο τουλάχιστον για τους ΟΤΑ, πράγμα που δεν το κάναν. Οι βουλευτές φτιάχνουν τους 

νόμους και εμείς οι δήμαρχοι, τα Δ.Σ., ορκιζόμαστε να εφαρμόσουμε αυτούς τους νόμους.  

Όταν εμείς γίναμε Δ.Α., είναι δυο νούμερα τα οποία πρέπει να μείνουν σε όλους, 

ψηφίσαμε σ’ αυτό το τραπέζι πίνακα οφειλών 2.720.000 και είχαμε υποχρεώσεις σε δάνεια 

7.150.000. Αυτά τα δύο κάνουν ή δεν κάνουν 10 εκ. €; Αυτό είναι το χρέος, αυτές είναι οι 

οφειλές του Δήμου Σερρών. Σήμερα δυο χρόνια μετά, έχοντας αντιμετωπίσει όλα αυτά τα 

απρόβλεπτα, διότι περί απρόβλεπτου φαίνεται, ξυπνάς σήμερα και σου έρχεται η κεραμίδα στο 

κεφάλι, ζωντανός οργανισμός λέει ο κ. Σαντοριναίος και έχει απόλυτο δίκιο διότι έζησε από 

κοντά τι παίζει σ’ αυτόν τον τόπο, πλημμύρα, έβρεξε, μηχανήματα πρέπει να κινηθούν, 

απορριμματοφόρα  πρέπει να κινηθούν,  φορτηγά πρέπει να κινηθούν, αυτά πως κινούνται; Με 
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τον αέρα που φυσάει; Σήμερα, 10 εκ. βρήκαμε, σήμερα τα δάνεια είναι ή δεν είναι 5 εκ. που 

οφείλουμε στην COMMUNALE; Πόσα θα ψηφίσουμε σήμερα ως οφειλές; 4.400.000. Συν τα 

5 εκ. μας κάνουν 10 εκ., άρα 10 εκ. το 2007 οφείλαμε, σήμερα μετά από δύο χρόνια, έχοντας 

πληρώσει και πληρώσει και δουλέψει και δουλέψει και παράγει έργο, αντιμετωπίσαμε την 

καθημερινότητα, μόνο αυτό σας λέω, αφήστε τα άλλα … 

κ. Αναστασιάδης:  … δεν ντρέπεσαι λίγο, να ντραπείς …  

κ. Δήμαρχος: Οι δήμαρχοι που ήταν … πάντα μα πάντοτε, μέσω του συνεδρίου και 

μέσω εκδηλώσεων και μέσω διαμαρτυριών, πάντα απαιτούσαμε και ζητούσαμε. Και να 

θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία αναγνώρισε τους 

παρακρατηθέντες φόρους παρελθόντων ετών και ήδη στον προϋπολογισμό του 2009 υπάρχει 

το ποσό του 1.711.000.000 €. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση της αυτοδιοίκησης. Συμφωνώ 

ότι τα παρακρατηθέντα δεν 1.771.000.000 … 

κ. …: 7.800.000.000 είναι. Είναι κατάκτηση; Για όνομα του Θεού! 

κ. Δήμαρχος: Με τον όρο κατάκτηση εννοώ ότι βρέθηκε μια κυβέρνηση να 

αναγνωρίσει, έστω να κάνει ένα βήμα, να αναγνωρίσει ότι όλα τα παρελθόντα έτη μας 

παρακρατούσε από θεσμοθετημένους πόρους. Αυτή αναγνώρισε 1.711.000.000 σε μας 

εναπόκειται να φτάσουμε στο ποσό των 7 δις που είναι το σύνολο σύμφωνα με τις μελέτες της 

ΚΕΔΚΕ. Η ΚΕΔΚΕ αγρυπνεί και όλα αυτά που πετύχαμε τα πετύχαμε μέσω αυτών των 

αγώνων μέσα από το συνδικαλιστικό μας όργανο που είναι η ΚΕΔΚΕ και το δικό σας όργανο 

που είναι η Ομοσπονδία υπαλλήλων.  

Ακούστηκε ότι η ΣΑΤΑ φέτος είναι αυξημένη. Λάθος πληροφορία. Είχε μια αύξηση η 

ΣΑΤΑ, αυτό είναι κατάκτηση της Αυτοδιοίκησης που είπαμε τον υπουργό να μας δώσει τους 

παρακρατηθέντες πόρους του 2007 με το 2008, τα περίφημα 250 εκ. προς την Τ.Α. να μας τα 

δώσει για λειτουργικά. Δεν μπόρεσε να το πετύχει ο υπουργός. Μας τα έδωσε μέσω της 

ΣΑΤΑ. Και να θυμίσω ότι τα πρώτα 62,5 εκ., εδώ λέμε τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά αλλά τα 

ξεχνάμε και αποδεικνύεται ότι πρέπει να τα λέμε γιατί φαίνεται ότι ξεχνάμε και κακώς 

ξεχνάμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τα 62,5 εκ. τα μοίρασε τον Δεκέμβριο του 2008, ενώ η 

υπόσχεση του Κράτους ήταν να τα δώσει τον Αύγουστο του 2008. Τον Αύγουστο του 2008 

άλλαξε την απόφαση και θα τα έδινε τον Οκτώβριο του 2008, τον Δεκέμβριο έδωσε μια δόση, 

τον Ιανουάριο μια άλλη δόση και τον Μάρτιο του 2009 την 4η δόση.  

κ. Αγγελίδης: Άρα το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, είναι αυξημένη η ΣΑΤΑ.  

κ. Δήμαρχος: Φέτος. Όταν σχεδιάζουμε, σχεδιάζουμε για χρόνια δεν σχεδιάζουμε 

μόνο για φέτος. Αυτό το ποσοστό πήγαν για μια αποζημίωση στην επέκταση Μεγ. 

Αλεξάνδρου. Επομένως, η αύξηση δε που είπατε ότι οι ΚΑΠ είναι αυξημένοι κατά 1,5 εκ., και 

αυτό είναι λάθος. Διότι μόνο για φέτος είναι το 10% του προγράμματος ΘΗΣΕΑ που 

ενισχύουν οι ΚΑΠ, το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ δεν πήγε για το 2009 και πάει κατευθείαν στους 

ΚΑΠ που αποδίδονται στην Τ.Α. Μόνο για φέτος, για του χρόνου δεν ξέρουμε.  

κ. Αγγελίδης: Για φέτος μιλάμε και εμείς.  

κ. Δήμαρχος: Τώρα όταν σχεδιάζουμε και λέμε πως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, 

το οποίο για μένα είναι ένα πρόβλημα ρευστότητας, διότι οικονομικό πραγματικό πρόβλημα, 

το έλεγα, το λέω και το πιστεύω, ο Δήμος των Σερρών δεν είχε και δεν έχει. Η ρευστότητα 

είναι. Διότι αυτά τα ξαφνικά, το δώσε εδώ, δώσε εκεί, αυτό που παρουσιάστηκε πρέπει να 

ανταποκριθώ, αυτά είναι που μας τρώνε. Σας ανέφερα πριν να μην τα επαναλάβω.  

Και σας είπα ότι ο Δήμος των Σερρών είναι από τους λίγους δήμους, ενώ πολλοί άλλοι 

δήμοι, και όταν κάνετε συγκρίσεις θα κάνετε συγκρίσεις με δήμους της αυτής έκτασης και του 

αυτού πληθυσμού, και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο όλοι σας, παίρνουμε ή δεν παίρνουμε 

πόρους για να εξυπηρετήσουμε 57.000 κατοίκους σ’ αυτή την πόλη; Πόσοι συνδημότες μας 

είναι σ’ αυτή την πόλη; Είναι ή δεν είναι πάνω από 100.000; Αξίζει ή δεν αξίζει συγχαρητήρια 

σε  όσους  υπηρέτησαν  αυτή  την  Αυτοδιοίκηση  και  αυτόν  τον Δήμο  των  Σερρών  από την 
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μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα; Εγώ αυτά λέω διότι αυτές είναι οι αλήθειες. Να παίρνεις 

λεφτά για να υπηρετείς και να παρέχεις υπηρεσίες σε 57.000 κόσμο και εσύ να καταφέρεις να 

το κάνεις στους 100.000. Να μια μεγάλη αδικία. Αυτό όμως όλοι οι δήμοι το αντιμετώπισαν 

και το ξεπέρασαν και φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο που λέει ότι ο Δήμος των Σερρών χρωστάει 

10 εκ. €. Πόση είναι η περιουσία του Δήμου που ανησυχείτε όλοι σας και απορώ γιατί 

ανησυχείτε; Είπαμε ότι συμφωνούμε ρευστότητα. Το 2003 η ακίνητη περιουσία ήταν κοντά 

στα 200 εκ. €.  

κ. Μωυσιάδης: Όχι ήταν κάτω από 100. 

κ. Δήμαρχος: Τέτοιο λάθος δεν μπορεί να κάνω. Το είχαμε πει και την άλλη φορά και 

δεν αντιδράσατε. Δεν έχει σημασία, πάντως έχουμε και γι’ αυτό δεν πρέπει να ανησυχούμε. 

Θέματα διαχείρισης, σας προκάλεσα πολλές φορές και σ’ αυτή τη συζήτηση και στου 

προϋπολογισμού και στους Ισολογισμούς, πείτε μου τι άσχημο πράγμα κάναμε, τι δαπάνη 

κάναμε που δεν έπρεπε να την κάνουμε. Αυτό που είχατε να πείτε ήταν ότι σε δύσκολες 

στιγμές προμηθεύτηκε ο Δήμος, διότι αν ήταν σε μένα τον ίδιο δεν θα το έκανα ποτέ, μα αυτό 

είναι ή δεν είναι νοικοκύρεμα; Πήραμε αυτό το καινούργιο αυτοκίνητο και είχαμε δώσει την 

εντολή να αποσύρουμε δύο τα οποία είναι τρύπιοι κουμπαράδες. Από την οικονομία της 

απόσυρσης δύο αυτοκινήτων θα έχουμε ή δεν θα έχουμε την οικονομία που αναμένουμε; Είναι 

λόγος αυτός; Και σας λέω πείτε μου τι άσχημο κάναμε.  

κ. Γαλάνης: Είστε ευχαριστημένος δηλαδή; 

κ. Δήμαρχος: Το ότι σας άκουσα και δεν σας διέκοψα υποδηλώνει κάτι. Το γεγονός 

ότι διακόπτετε συνεχώς τον δήμαρχο πάλι αποδεικνύει κάτι.  

Έχει αρνητική διαφορά λέει κάθε μήνα. Μέχρι πρότινος. Φέτος εξισορροπούνται κατά 

κάποιον τρόπο. Θα έχουμε ή δεν θα έχουμε αυτά τα οποία προσδοκάμε, την διαφορά εσόδων 

εξόδων με όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, τις αυξήσεις, οι σχολικοί φύλακες. Να πω 

χαρακτηριστικά νούμερα, σχολικοί φύλακες, η τελευταία επιχορήγηση που πήραμε για τους 

σχολικούς φύλακες ήταν τον Οκτώβριο του 2007, οι οποίοι ήταν μόνιμοι υπάλληλοι, τους 

όρκισε ο κ. Μωυσιάδης 1/7/2006 και πληρώνονται κανονικά. Από το τότε που σταματήσαμε 

να παίρνουμε αυτή την επιχορήγηση για τους σχολικούς φύλακες μέχρι σήμερα 30/4/2009 

είναι 1.115.000 μόνο για τους σχολικούς φύλακες, τα οποία πληρώθηκαν και βγήκαν από αυτή 

τη μηχανή που λέγεται Δήμος Σερρών.  

Να πω και ένα άλλο, τους τόκους τους ανέφερε και ο κ. Αντιδήμαρχος. Η Δημοτική 

Αστυνομία, στοιχίζει 24.000 το μήνα στον δήμο. Από τότε που υπάρχει μέχρι σήμερα έχουν 

δοθεί 260.000 περίπου €. Εδώ ο ταμίας λέει ότι ¨Αυξήσεις – διαφορές μισθοδοσίας 2008-2009 

1 εκ. €¨. Είναι έτσι ή δεν είναι;  

Να πάρουμε το δάνειο, καταρχήν απόφαση σύναψης δανείου για να πληρώσουμε την 

αγορά, τους επιχειρηματίες, τους προμηθευτές, τους επαγγελματίες, να πληρώσουμε τους 

δικαιούχους, να μην πω για την ρυμοτόμηση, που ξέχασα πως ήταν και πως είναι σήμερα από 

τις ρυμοτομίες και τις εφαρμογές σχεδίου πόλης, από τις διανοίξεις των οδών για την 

δημιουργία καθαρών οικοπέδων όπου θα καθίσουν επάνω σχολεία για να πάνε τα παιδιά μας, 

ποιος τα πληρώνει όλα αυτά, δίνει κανένας κανένα φράγκο;  

κ. Αναστασιάδης: Εισφορά σε γη είναι.  

κ. Δήμαρχος: Λάθος κάνεις. Να πληρώσουμε την αγορά, να πληρώσουμε και όλα αυτά 

τα εντάλματα που είναι στο ταμείο και είναι στους δικαιούχους συνδημότες μας για να 

μπορούμε να προχωρήσουμε και σας είπε και ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι άξιος 

συγχαρητηρίων ο οποίος κάθισε και έκανε αυτή τη μελέτη, αυτή την έρευνα, και παρουσίασε 

ένα πλαίσιο σχεδίου αντιμετώπισης των οικονομικών του Δήμου με βάση ότι έχουμε στα χέρια 

μας από στοιχεία.  
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Γι’ αυτό παρακαλώ να εγκρίνουμε τη σύναψη δανείου, για τους λόγους που 

προανέφερα για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Και τώρα οι καθυστερήσεις, να δούμε και 

να ξανασυζητήσουμε, τι να συζητήσουμε; Θα προκύψει τίποτα άλλο; Έχετε τίποτα στο μυαλό 

σας που δεν το είπατε; Σκεφτήκατε κάτι; Ανακαλύψατε κάτι; Εδώ είμαστε, πείτε το. Πάρτε την 

απόφαση, με την απόφαση αυτή θα επιτάξουμε, και μάλιστα στον Κώδικα μπορούμε να 

εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο εσείς ζητάτε και εγώ δεν καταλαβαίνω αλλά αφού έτσι είναι 

έτσι ας είναι. Απόφαση με εγγύηση τη ΣΑΤΑ. Με βάση τον Κώδικα θα μπορέσουμε. Και θα 

έχουμε νέα όταν θα έρθει το θέμα πάλι στο Δ.Σ., να εγκρίνει τους όρους σύναψης του δανείου. 

Σήμερα παίρνουμε μια καταρχήν απόφαση σύναψης δανείου. Οι τελικοί όροι πάλι θα έρθουν 

σ’ αυτό το τραπέζι, εσείς θα τους εγκρίνετε. Δώστε επομένως το πράσινο φως για να μπορέσει 

και ο Δήμος να προχωρήσει και η αγορά να πληρωθεί και οι δικαιούχοι συνδημότες μας από 

τις διάφορες ρυμοτομίες και αποζημιώσεις κ.λπ. 

Εργαζόμενη: Ο κ. Βλάχος είχε δίκιο σε πολλά πράγματα και σαν εργαζόμενη όταν 

έλεγε λήψη δανείων σε παλαιότερες Δ.Α. δεν είχαμε πάρει θέση και είναι εύλογο να 

αναρωτιέται αυτή τη στιγμή. Εμείς κ. Δήμαρχε δεν θα απολογηθούμε αν θα συνάψετε δάνειο ή 

όχι, θα απολογηθείτε στον Σερραϊκό λαό, εμείς είμαστε ένα μικρό τμήμα και αντιλαμβάνεστε 

ότι επειδή υπάρχει τεράστια οικονομική κρίση, εκείνο που θέλουμε καθαρά να διασφαλίσουμε 

και μόνο είναι οι μισθοί μας και τίποτα άλλο. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν να υπολογίσετε ότι 

οι ΚΑΠ, είναι δεσμευμένοι χωρίς να τους υπολογίσετε σαν υποθήκη για την λήψη δανείου. 

Εάν η Δ.Α. βρει τον τρόπο να πάρει δάνειο και να απολογηθεί στον Σερραϊκό λαό χωρίς να 

υποθηκεύσει τους ΚΑΠ που αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθών μας, εσείς δεν θα 

απολογηθείτε σε 500 άτομα, θα απολογηθείτε στον Σερραϊκό λαό … 

Εργαζόμενος: Επειδή η … λέει ότι η Κεντρική Εξουσία είναι αυτή που δίνει 

αρμοδιότητες και δεν δίνει τους ανάλογους πόρους και επειδή είμαι και δημότης των Σερρών 

και φορολογούμενος και ψηφοφόρος σας, έχω να κάνω την εξής πρόταση. Κλείστε το μαγαζί 

κι είμαστε όλοι μαζί σας. Καλέστε και ενημερώστε τους Σερραίους δημότες διότι θα απολογη- 

θείτε. Θα απολογηθείτε στους Σερραίους που σας ψήφισαν. Γι’ αυτό θέλει αγώνα, μόνο με 

αγώνα και διαπιστώσατε και με τους αγρότες όταν κάνουν αγώνα τότε βρίσκουν λεφτά.  

κ. Αγγελίδης: Θέλω να απαντήσω σε κάποια επιχειρήματα. Ακούστηκε ότι 10 εκ. 

χρωστούσε ο Δήμος στο τέλος του 2006, 10 εκ. χρωστάει και τώρα. Δεν στέκει το επιχείρημα 

και θα σας πω γιατί δεν στέκει. Θα μπορούσαν τα χρέη του Δήμου να ήταν τουλάχιστον 

μειωμένα κατά 2 εκ. € και να σας πω γιατί. Το Υπουργείο Πολιτισμού έκανε πέρσι ένα δώρο 

προς τον δήμο Σερρών, ένα δώρο που οφείλεται στην δημαρχιακή θητεία του κ. Μωυσιάδη. 

Είχε πάρει ο κ. Μωυσιάδης ένα δάνειο ύψους 2 εκ. € για να ολοκληρώσει τα ΑΣΤΕΡΙΑ, αυτό 

το δάνειο το επέστρεψε πίσω το ΥΠ.ΠΟ. και έπρεπε τα χρέη του Δήμου να είναι μειωμένα 

τουλάχιστον κατά 2 εκ. €. Οπότε το επιχείρημα σας αυτό δεν στέκει. Επικαλείστε την αγορά, 

να πληρώσουμε την αγορά, ειλικρινά δεν ξέρω αυτός ο πόνος για την αγορά; Όλοι πονάμε για 

την αγορά αλλά αν πονούσατε τόσο πολύ για την αγορά, θα προσέχατε τις δαπάνες σας, δεν θα 

κάνατε περισσότερα έξοδα από τα έσοδα που έχετε για να μην χρωστάμε την αγορά. Αλλά η 

αγορά μπορεί να πληρωθεί. Σας καταθέσαμε πρόταση. Πάρτε 1 εκ. δάνειο και πληρώστε την 

αγορά. Πάρτε τα 2 εκ. € που μας χρωστάνε διάφοροι χρεώστες και πληρώστε την αγορά. 

Αυξήθηκε η ΣΑΤΑ κατά 1 εκ. €, ναι μόνο για το 2009, πληρώστε τις ρυμοτομούμενες 

ιδιοκτησίες από τη ΣΑΤΑ. Υπάρχει λύση, δεν θέλετε να ιδρώσετε γιατί θέλετε να φτάσετε 

ξεκούραστα μέχρι τις εκλογές.  

Μας μιλήσατε για αυξημένα έξοδα, μισθοδοσίες, επιδόματα κ.λπ., δεν μας είπατε όμως 

ότι η τακτική επιχορήγηση τέλος του 2006 ήταν 7 εκ. και τώρα φέτος φτάνει στα 13 εκ. €. 

Βεβαίως αυξάνονται τα έξοδα, αυξάνονται όμως και οι επιχορηγήσεις, η ΣΑΤΑ αυξάνεται 

κατά 1 εκ. €, δεν είναι μόνο τα έξοδα που είπατε, αυξάνονται και οι επιχορηγήσεις, βέβαια όχι 

συμμετρικά, θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερες. 
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Κάνατε μια κομματική τοποθέτηση, είπατε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι φταίει η Κεντρική 

εξουσία αλλά η σημερινή κυβέρνηση δεν φταίει σε τίποτα και μπράβο της, δώσατε και 

συγχαρητήρια που θα μας δώσει τους παρακρατηθέντες πόρους. Δεν έχετε δίκιο, δεν είναι έτσι 

τα πράγματα, απάντησα ήδη στην τοποθέτηση μου σ’ αυτό που είπατε. Και βέβαια 

συμφωνούμε, για το 2009 λέμε ότι αυξάνεται η ΣΑΤΑ, μόνο για το 2009 δίνεται 1 εκ. και κατά 

1,5 εκ. η τακτική επιχορήγηση. Ποια είναι η διαφορά; Λέτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 

ρευστότητας, ψέματα λέει ο ταμίας με τις καταστάσεις που δείχνει αρνητική διαφορά μεταξύ 

εξόδων και εσόδων χωρίς να υπολογίζει τα χρέη προς τους προμηθευτές; Και επίσης, λέτε ¨μα 

ο Δήμος έχει τεράστια ακίνητη περιουσία¨, είναι λάθος να συνδέετε την ακίνητη περιουσία του 

Δήμου με τα χρέη του Δήμου τα οποία προκύπτουν από την αρνητική διαφορά των 

λειτουργικών εξόδων και εσόδων. Είναι λάθος να εμφανιζόμαστε ικανοποιημένοι και να λέμε 

¨δε βαριέσαι, καλά είναι αυτά τα χρέη που έχουμε, αφού δεν ισοφάρισαν την ακίνητη 

περιουσία του Δήμου είμαστε πολύ καλά¨.  

κ. Πρόεδρος:   Σήμερα βγήκατε στα ΜΜΕ, … αυτό με προβλημάτισε. Ο κ. Σαουλίδης 

στην σύσκεψη που είχαμε κάνει είχε πει ότι ναι από το Παρακαταθηκών και Δανείων …  

Παίρνουμε απόφαση με εγγύηση τη ΣΑΤΑ, αυτή είναι η θέση μας, σ’ αυτό δεν είχαμε 

συμφωνήσει και μαζί στην τελευταία σύσκεψη; Εάν υπάρχει η δυνατότητα, μας πέσουν λεφτά. 

Έχετε καμία πληροφόρηση εσείς, γιατί βγήκατε στα ΜΜΕ, ότι δεν μπορεί να μπει ως εγγύηση 

η ΣΑΤΑ; 

κ. Πενολίδης: Βεβαίως.             

κ. Πρόεδρος:   Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο Σύλλογος εργαζομένων 

κατέθεσε αυτή την πρόταση, την αποδεχθήκαμε εμείς, την φέρνουμε στο Δ.Σ., αλλά μου λέτε 

τώρα ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην δοθεί με εγγύηση της ΣΑΤΑ. Εάν αυτό έχει 10% 

αλήθεια, να το δούμε αύριο, γιατί αν πάρουμε απόφαση για εγγύηση της ΣΑΤΑ θα μας το 

γυρίσει πίσω;  

κ. Πενολίδης: Εμείς σας είπαμε ότι σύμφωνα με τον Κώδικα έχετε δικαίωμα 

δανειόληψης από το Παρακαταθηκών και Δανείων με τη ΣΑΤΑ. Αυτό προβλέπει ο Κώδικας. 

Από εκεί και πέρα, και ο Αντιδήμαρχος το ξεκαθάρισε και εσείς ότι τους όρους τους βάζει 

αυτός που δίνει τα λεφτά. Σήμερα εμείς, για να έρθουμε εδώ και να ξέρουμε τι γίνεται, δεν 

ήρθαμε τυχαία, ενημερωθήκαμε, πήραμε τηλέφωνο στο Παρακαταθηκών και λένε ότι ¨εμείς 

δεχόμαστε ως εγγύηση μόνο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους¨, βέβαια συνεδριάζει ένα Δ/κό 

Συμβούλιο που εγκρίνει ή δεν εγκρίνει τα δάνεια, και από εκεί και πέρα αποφασίζει το 

συμβούλιο. Λέμε ότι στον Κώδικα προβλέπεται, δεν σημαίνει τίποτα, το Παρακαταθηκών 

πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για την αποπληρωμή του και εξασφαλισμένο είναι μόνο από 

τακτικά έσοδα. Η ΣΑΤΑ δεν θεωρείται τακτικό έσοδο, αυτό μας είπαν και αυτό σας λέμε. 

Αυτό που εμείς είπαμε, είναι ¨Δήμαρχε, Πρόεδρε, πάμε στην Αθήνα, κάναμε αυτή την 

πρόταση, και αυτό που θα διασφαλίσουμε εκεί το μεταφέρουμε κάτω …¨, δεν έγινε όμως αυτό 

… (αλλαγή CD)… δανείου και στη συνέχεια να πάμε να διευκρινίσουμε αν μπορούμε να 

πάρουμε το δάνειο μ’ αυτόν τον τρόπο, γι’ αυτό και αντιδράσαμε.  

κ. Πρόεδρος:   Οπότε αν μας πούνε για τους ΚΑΠ, σαφώς και θα υπάρχει μια 

αντίρρηση. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε πριν πάρουμε την απόφαση γιατί αυτό 

προέκυψε σήμερα.  

κ. Μωυσιάδης:  Καταρχήν … και νομίζω ότι κουβεντιάσαμε προ ημερών, πιο 

μπροστά όταν ετέθη θέμα και είχαμε μια διαλογική συζήτηση με τον Πρόεδρο των 

εργαζομένων και είχα πει ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν δέχεται παρά μόνο 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Δεν θα δεχθεί ΣΑΤΑ. Τι υπάρχει δυνατότητα; Μόνο στη 

ΣΑΤΑ κάθε έτους να βάζουμε εμείς, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε για δέκα 

χρόνια, εμείς μπορούμε να ξέρουμε τον κάθε χρόνο ή το πολύ – πολύ μέχρι το 2010 τι 

μπορούμε να κάνουμε. Μέσα στο πρόγραμμα της ΣΑΤΑ, να εντάξουμε τα τοκοχρεωλύσια του  
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δανείου, και ειδικά για τις απαλλοτριώσεις αντί να παρθεί δάνειο, μπορεί κατευθείαν να μπει 

κονδύλιο ένα μέρος στη ΣΑΤΑ, να μπει αποπληρωμή απαλλοτριώσεων και να μπουν χωρίς να 

παρθούν … Αυτές είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων θέλει μόνο τους ΚΑΠ. 

κ. Πρόεδρος:  Να κρατηθεί το θέμα, έως ότου διευκρινιστεί εάν μπορούμε να πάρουμε 

δάνειο με εγγύηση τη ΣΑΤΑ ή όχι. Γραπτώς αυτό. Για να θυμίσω στο Σώμα, μετά από την 

πρόταση του Συλλόγου δεχθήκαμε την ΣΑΤΑ, εάν αυτό όμως δεν είναι εφικτό δεν θα πάμε να 

μπλέξουμε, θα το κρατήσουμε για λίγες μέρες. 

κα Μπιτζίδου: Χωρίς να είστε ενημερωμένος φέρνετε ένα τόσο σοβαρό θέμα; 

κ. Πρόεδρος:   Εγώ δεν είμαι ενημερωμένος; Αυτή ήταν η πρόταση, αυτό συζητήσαμε 

στην προσύσκεψη. 

κ. Μωυσιάδης:  Καταρχήν όσον αφορά το θέμα της Κεντρική Εξουσία που 

αποφασίζει για τις δαπάνες και δημιουργείται έτσι πρόβλημα. Το πρόβλημα εμείς είμαστε εδώ 

για να το λύσουμε. Η Κεντρική Εξουσία μας δίνει τα δεδομένα, η Κεντρική Εξουσία λέει ¨σας 

δίνω αυτό¨, καθόμαστε εμείς ξέροντας αυτά που έχουμε και πρέπει να κάνουμε τον 

λογαριασμό μας ώστε να δούμε αν βγαίνουμε. Όπως σε κάθε οικογένεια όταν είναι μισθωτοί 

και ξέρει τι μισθό παίρνει, ανάλογα με το τι μισθό παίρνει μπορεί να πάει αστακό ή τρώει 

σκέτα ραδίκια. Θα κοιτάξουμε ανάλογα με τα έσοδα που έχουμε να κάνουμε και τις δαπάνες 

μας για να μπορέσουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στις υποχρεώσεις μας. Δεν μπορούμε 

λοιπόν να φέρουμε σαν επιχείρημα το ότι μας δίνουν λίγα. Ναι είναι πρόβλημα το ότι μας 

στέλνουν λίγα, ναι πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αυξήσουμε, ναι πρέπει να διεκδικήσουμε, 

ανεξάρτητα από αυτό όμως, όταν έχουμε ένα δεδομένο σκηνικό, όταν έχουμε κάποια 

συγκεκριμένα δεδομένα προβλήματα, πρέπει να κόψουμε το λαιμό μας να βρούμε τρόπο με 

αυτά τα οποία έχουμε να λειτουργήσουμε. Και αυτό είναι το πρόβλημα το δικό σας και πρέπει 

να το λύσετε και πρέπει να μας φέρετε τα αποτελέσματα για να αξιολογήσουμε τα 

αποτελέσματα.  

Δεν μπορείτε να λέτε λοιπόν έχουμε παθητικό επειδή παίρνουμε λίγα. Να φροντίσουμε 

να μειώσουμε τις δαπάνες. Λέει ο κ. Δήμαρχος ¨μα δεν πρέπει να πληρώσουμε καύσιμα κ.λπ.¨, 

υπάρχουν κάποιες που λέγονται εναλλακτικές, υπάρχουν κάποιες που είναι ελαστικές, εγώ θα 

έλεγα ότι ακόμα και οι ανελαστικές μπορούν να περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο. 

Θα ήθελα να πω ότι τα προβλήματα αυτά που επικαλείστε τώρα είναι παντοτινά 

προβλήματα, και πριν 10 χρόνια υπήρχαν και πριν 15 και πριν 20.  

Και το 10 – 10 που λέτε, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά είναι ψέμα χονδροειδές, 

ήταν 9 που έγιναν 12, και πήρατε εξ ουρανού το μάννα 2 εκ.     

κ. Σαουλίδης:   Έχουμε αποδείξει σ’ αυτό το τραπέζι ότι δεν είμαστε 

προκατειλημμένοι. Πολλοί ερχόμαστε εδώ με ανοιχτά αυτιά για να ακούσουμε. Περιμένουμε 

να ρθείτε εδώ και πριν φέρετε το θέμα του δανείου, να υλοποιήσετε στην πράξη δηλαδή, να 

πάρουμε απόφαση για το τι θα κάνουμε για να συμμαζέψουμε τα οικονομικά του Δήμου. Δεν 

μας το φέρατε. Σαφώς και το ένα δάνειο από τα δύο, που αγοράζετε αποζημιώσεις, γιατί 

έχουμε κάποιο φόβο ότι μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε ακόμα και 

σήμερα να τα προβλέψουμε, εάν και βάλουμε τον όρο, αν δεσμευόταν η ΣΑΤΑ θα μπορούσε 

να γίνει. Αυτή η πληροφορία ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό, σαφώς και υπάρχει περιθώριο. Κ. 

Πρόεδρε δεν μπορείτε να έρχεστε όταν ένα θέμα έχει εξαντληθεί και να λέτε ότι αποσύρουμε 

το θέμα για αργότερα. Αυτά έπρεπε να τα έχετε κάνει κουβέντα πριν έρθει το θέμα. Αυτά τα 

πράγματα έχουν γίνει πολλές φορές. Και ο προηγούμενος Δήμαρχος, και ο κ. Μητλιάγκας, … 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κουβέντιασα με τους διευθυντές εκεί και με το 

συμβούλιο, όταν θέλαμε να πάρουμε ένα δάνειο … 
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Στο σχόλιο που έκανε ο κ. Δήμαρχος θέλω να πω το εξής, ότι εμείς είμαστε περήφανοι 

και για την τιμή που μας έκαναν οι συμπολίτες μας και για τα έργα. Είμαστε ανοιχτοί, 

οποιαδήποτε στιγμή θέλετε σας προκαλούμε να φέρετε εδώ απολογισμό και για τα έργα και 

για τα οικονομικά.  

κ. Πρόεδρος:   Παίρνουμε μία καταρχήν απόφαση για τα δάνεια με εγγύηση της 

ΣΑΤΑ. Οι όροι θα μπουν μετά. Εάν προκύψει πρόβλημα με την ΣΑΤΑ τότε το συζητούμε. 

Τους όρους τους βάζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα περάσει από το 

συμβούλιο.  

 

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. Σαντοριναίος: Παρών  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κα Μπιτζίδου:  Η πρόταση μας, όχι λήψη δανείου   

κ. Αγγελίδης:  Η πρόταση μας, όχι λήψη δανείου 

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας, όχι λήψη δανείου  

κα Αγιαννίδου: Η πρόταση μας, όχι λήψη δανείου      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Σαμπάνης: Δεν υπάρχουν όροι που θα οδηγήσουν σε νοικοκύρεμα του 

Δήμου. 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Δεν εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    2ο: Διάθεση στα κόμματα των χώρων που καθορίστηκαν για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Μετατόπιση περιπτέρων ευρισκομένων έμπροσθεν της Δημοτικής 

Αγοράς.  
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κ. Πρόεδρος:   Εδώ παίρνουμε απόφαση να καταθέσουμε αίτημα στην Ν.Α. και βέβαια 

στη συνέχεια θα κάνει τον κύκλο και θα περάσει από την επιτροπή περιπτέρων και από το Δ.Σ. 

για τα δύο περίπτερα που είναι μπροστά στη Δημοτική Αγορά και θα μετακινηθούν λίγα 

μέτρα.  

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο;  

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε παρακάτω και άλλο θέμα για την αξιοποίηση του ακινήτου 

στην Πλατεία Εμπορείου.  

κ. Αναστασιάδης: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα τότε. Δεν είναι η ώρα τώρα.  

κ. Μωυσιάδης: Είπατε πριν 2 χρόνια μια απόφαση, θα μπορούσα να πω ότι είναι 

παρόμοια, για την κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς για να φύγουν οι καταστηματάρχες, οι 

ενοικιαστές. Είχαμε τοποθετηθεί τότε και είχαμε πει ότι όταν είμαστε, όταν θα είναι ώριμο, 

όταν θα έχουμε ξεκαθαρίσει τι θα κάνουμε,  όταν έχουμε κάνει όλες τις προεργασίες και είναι 

να προχωρήσουμε σε έργα τότε να πούμε ότι βγάζουμε τον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για τα 

περίπτερα. Όταν υπάρχει ωριμότητα τότε θα τεθεί το θέμα αυτό γιατί η μετακίνηση περιπτέρου 

δεν είναι χρονοβόρα διαδικασία ούτε χρειάζεται λήψη αποφάσεων ούτε περισσότερο στην 

επιτροπή. Γιατί το βάζετε τώρα ενώ μπροστά μας έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο; 

κ. Πρόεδρος:   Και αυτή είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα, λέμε να 

καταθέσουμε το αίτημα στην Ν.Α., να έρθει πάλι στην επιτροπή περιπτέρων, να γνωματεύσει 

στις επιτροπές, στη Τεχνική Υπηρεσία … είναι αρμοδιότητα της Ν.Α. και πρέπει να κατατεθεί 

αίτημα, να γίνει η διαδικασία και θα έχουμε την απόφαση στα χέρια μας. Μόλις χρειαστεί θα 

γίνει η μετακίνηση και η μετακίνηση θα γίνει λίγα μέτρα, δεν θα πάνε 40 Μάρτυρες και 

Ομόνοια, πάλι στην πλατεία Εμπορείου. Δεν θα τους βγάλουμε αμέσως, θα έχουμε την 

απόφαση, θα έχουμε όλες τις αποφάσεις και όταν θα έρθει η ώρα θα τους πούμε ¨κύριοι 

μετακινήστε λίγα μέτρα τα περίπτερα¨.  

κ. Παπαβασιλείου: Γνωρίζουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι η Ν.Α. εκδίδει αποκλειστικά 

και μόνο την άδεια. Οι συγκεκριμένοι περιπτεριούχοι έχουν άδεια ή δεν έχουν;  

κ. Πρόεδρος:   Βεβαίως.  

κ. Παπαβασιλείου: Ποιος ο λόγος τότε να τεθεί στην Ν.Α.; 2ον, με μια απόφαση την 

οποία είχαμε πάρει επί δημαρχίας του κ. Μωυσιάδη, υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν 

ξέρω αν το ψάξατε ή δεν το ψάξατε. Όποιο περίπτερο μετακινείται ή λήγει η άδεια του βγαίνει 

από τον δακτύλιο. 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει μια απόφαση για την οποία λέει ότι η κάθε περίπτωση μπορεί 

να συζητείται ξεχωριστά. Έχει δύο αποφάσεις. Αλλά αυτή η περίπτωση δεν έχει καμία σχέση 

με την απόφαση ή την πρώτη ή την δεύτερη και για τη διατύπωση αιτήματος, η εισήγηση του 

Γενικού Διευθυντή, αν διαβάσετε εδώ λέει ¨το άρθρο 20 του νόμου 1044 του … όσα 

αντικαταστάθηκαν υπό τις διατάξεις του άρθρου 9 του 1043/80 επί της παραγράφου 1 και 6 

του νόμου 3648 …¨, άρα είναι υποχρέωση, μία είναι η διαδικασία, αυτή είναι η διαδικασία, 

όπως λέει η εισήγηση του Γενικού Διευθυντή θα πάει η Ν.Α., και μετά θα συνεδριάσει σε ένα 

μήνα που έχει υποχρέωση η επιτροπή περιπτέρων και μετά θα έρθει στο Δ.Σ. Εκεί όπως ξέρετε 

στην επιτροπή περιπτέρου, δεν υπάρχει πλειοψηφία, είμαστε 3 δημοτικοί σύμβουλοι, ο κ. 

Κάλλιος, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γαλάνης, και οι υπόλοιποι είναι των περιπτερούχων, των 

ιδιοκτητών, αυτών που ενοικιάζουν, του εμπορικού συλλόγου. Όταν η απόφαση έρχεται στο 

Δ.Σ. είναι πλέον ώριμο, αλλά αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν 

σημαίνει ότι παίρνουμε μια απόφαση να τους πάρουμε από εδώ και να τους πετάξουμε τους 

ανθρώπους. Άλλωστε και στην εισήγηση λέει ότι πρέπει να είναι εγγύς, εκεί κάπου δίπλα.  

κ. Παπαβασιλείου: Και μόνο το γεγονός ότι φέρνετε σήμερα στο τραπέζι του Δ.Σ. την 

απόφαση αυτή, τη λήψη απόφασης για την μετακίνηση των περιπτέρων … 

κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι λήψη απόφασης, είναι διατύπωση αιτήματος. 
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κ. Παπαβασιλείου: Η ουσία ποια είναι, η μετακίνηση των δύο περιπτέρων. Και μόνον 

αυτό, χωρίς να έχετε ενημερώσει τους συγκεκριμένους περιπτεριούχους, που τους αφορά 

άμεσα το θέμα, που θα τους πάτε, δημιουργεί μια αναστάτωση. Και μόνο που δημιουργείται 

θέμα αναστάτωσης σε δυο ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται να βγάλουν το ψωμί τους … 

κ. Πρόεδρος:   Καμία αναστάτωση. 

κ. Παπαβασιλείου: Για σας καμία.  

κ. Πρόεδρος:   Καμία αναστάτωση. Όταν θα έρθει να συνεδριάσει η επιτροπή 

περιπτέρων, είναι και οι ενδιαφερόμενοι και από κοινού προσπαθούμε να βρούμε την νέα 

θέση. Είναι ξεκάθαρο.  

κ. Σαουλίδης: Πιστεύω ότι δεν είναι επίκαιρο το θέμα, όταν χρειαστεί, συμφωνώ με 

την άποψη του κ. Μωυσιάδη, ας έρθει το θέμα όταν είμαστε έτοιμοι.  

κ. Πρόεδρος:   Απλά μπαίνουμε στην διαδικασία κ. Σαουλίδη. Δεν θα μετακινηθούν, 

είναι διαφορετική περίπτωση από ότι ήταν τα καταστήματα, δεν θα μετακινηθούν αν δεν 

προκύψει αυτό που λέτε, απλά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, η μετατόπιση των 

περιπτέρων είναι μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση, μακάρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, 

δηλαδή να χρειαστεί να γκρεμιστεί η Δημοτική Αγορά και να απομένει η μετατόπιση των 

περιπτέρων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να μετατοπιστούν αυτά τα περίπτερα, 

από τη στιγμή που τους δύο μαγαζάτορες δεν μπορούμε να τους βγάλουμε. Τους δύο 

μαγαζάτορες μπορούμε να τους βγάλουμε μόνο όταν βγει άδεια. Για να γκρεμιστεί η Δημοτική 

Αγορά πρέπει να βγάλουμε τους δύο μαγαζάτορες. Τους δύο μαγαζάτορες δεν μπορούμε να 

τους βγάλουμε αν δεν βγει προηγουμένως άδεια ανοικοδόμησης. Για να βγει άδεια 

ανοικοδόμησης έχουμε ακόμη πολύ χρόνο, μην κάνουμε το θέμα αυτό για μετατόπιση 

περιπτέρων όπως για εκείνη την απόφαση που είχαμε πάρει για την άδεια κατεδάφισης. Βγήκε 

άδεια κατεδάφισης και η κατεδάφιση μέχρι τώρα δεν έγινε και δεν ισχύει αυτή η απόφαση. Το 

ίδιο θα γίνει με την απόφαση αυτή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρουμε τώρα την απόφαση 

αυτή, είναι εύκολο να μετατοπιστούν τα περίπτερα.  

κ. Πρόεδρος:   Μα χρειάζεται μια διαδικασία.  

κ. Αγγελίδης: Προέχει η διαδικασία της άδειας ανοικοδόμησης. Μην παίζουμε με την 

… αυτών των ανθρώπων.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν παίζουμε καθόλου. Μίλησα με τον πρόεδρο, γιατί με το που είδαν 

τα θέματα τα κανάλια πήγαν εκεί στα περίπτερα, ήρθε ο Πρόεδρος, συζήτησα με τον άνθρωπο 

και μου λέει ¨ναι έχετε δίκιο¨. Εμείς απλά μπαίνουμε στην διαδικασία, αν θα έρθει το θέμα για 

μετακίνηση των περιπτέρων τότε θα είναι επίκαιρη αυτή η τοποθέτηση σας.  

κ. Αγγελίδης: Δεν έχει νόημα, κανένα νόημα.  

κ. Πρόεδρος:   Μα το να μπούμε στην διαδικασία; Και εγώ σας λέω, το να έχουμε 

ετοιμότητα είναι κακό;  

κ. Αναστασιάδης: Είναι πολύ νωρίς ακόμη, όταν θα έρθει η άδεια ανέγερσης … μην 

κάνετε πράγματα που δεν πρέπει. Πολύ νωρίς είναι. 

κ. Πρόεδρος:   Το βάζω σε ψηφοφορία.  

 

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 
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κ. Αναστασιάδης:  Όχι  

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κα Μπιτζίδου:  Όχι   

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κα Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Όχι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ.  

                            

ΘΕΜΑ    4ο: Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨13η Σχολική Επιτροπή 

2ου – 22ου Δημοτικών Σχολείων¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση απόφασης του Ν.Π. ¨ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨ με θέμα: ¨Εγγραφές – διαγραφές επανεγγραφές 

νηπίων και βρεφών – τροποποίηση τροφείων (οικ. έτος 2009-2010)¨.  

 

κα Μπιτζίδου:   Στη συνεδρίαση του … διαβάζοντας όμως τα θέματα τα οποία είχα 

παραλάβει την προηγούμενη μέρα δεν ανέφερε καθόλου για το φετινό ύψος τροφείων. Δεν 

ξέρω αν αυτό ήταν εσκεμμένο. Από εκεί και πέρα όταν είδα τις εισηγήσεις, είδα ότι υπήρξε 

αναφορά για αύξηση τροφείων. Θα σας εξηγήσω ότι οι αυξήσεις, οι οποίες δεν ψηφίστηκαν 

από την παράταξη μας, που έγιναν το 2008-2009 ήταν επίσης αρκετές και είχαν ανεβεί τα 

ποσά με 10 € και 20 € για τους χαμηλόμισθους, 60-80 €. Όταν έγινε η ενσωμάτωση με τους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, … διπλασιάζεται για τους χαμηλόμισθους, τους οικονομικά 

ασθενέστερους και το ποσό που πρέπει να πληρώνουν για να στέλνουν τα παιδιά τους στον 

παιδικό σταθμό. Από 20 € το κάνετε 40 €. Βλέπουμε ότι οι τιμές είναι 40 €, 80 € και 100 €. 

Επίσης βάζετε υποχρεωτικά 130 € για αυτούς που θέλουν να μετακινηθούν με λεωφορείο, … 

αλλά βλέπουμε πάλι ότι χρεώνεται για κάθε εγγραφή και επανεγγραφή οποιουδήποτε νηπίου ή 

βρέφους 30 €. Είναι υποχρεωμένος δηλαδή κάποιος γονιός που θέλει να πάει το παιδί του να 

δίνει 30 € για να … Οι πολύτεκνοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν 40 € και μιλάμε ότι οι 

άνθρωποι εννοείται ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά στο Κέντρο Προσχολικής Αγωγής για να 

πούμε ότι θα εξασφαλίζουν τα μισά τροφεία τα οποία λέτε μέσα στην εισήγηση, αλλά μιλάμε 

40 €, αρκετά μεγάλο ποσό για τους πολύτεκνους και μάλιστα γι’ αυτούς που αν πουν ότι 

φτάνουν τα 17.600 το χρόνο, βάζετε 80 €.  
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Οι αυξήσεις που βάζετε γι’ αυτή τη χρονιά 2009-2010 είναι το κόστος υψηλό. Και 

μάλιστα παύει πλέον το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, που κρατούσαμε ως κόρη οφθαλμού 

μέχρι στιγμής να εμφανίζει κοινωνικό χαρακτήρα και να μπορεί ο χαμηλόμισθος ή ο φτωχός 

που στέλνει το παιδί του να μπορεί να δουλέψει, παύει να έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Δηλαδή, 

υποχρεώνετε τους πάντες να πληρώνουν λεφτά για να μπορούνε να πάνε να βρούνε δουλειά ή 

να δουλεύουν όσα πενιχρά έσοδα έχουν σαν οικογενειακό εισόδημα. … υπάρχει μεγάλη 

οικονομική δυσπραγία. Εμείς δεν το ψηφίζουμε αυτό … είναι εμφανές ότι εσείς λειτουργείτε 

για το συμφέρον αλλά τουλάχιστον … Βλέπετε ότι αφού φροντίζουμε τα του οίκου μας, από 

εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο, οπότε με την ενσωμάτωση εδώ, αυτό είναι ένα 

σοβαρό θέμα, όχι μόνο για τους εργαζόμενους οι οποίοι ήδη ακούστηκαν ότι έχουν να 

πληρωθούν 3 μήνες, αλλά αρχίζουν και τα προβλήματα και με τους συνδημότες, που πασχίζετε 

συνεχώς για να δώσετε χρήματα στην αγορά, που θα βρει ένας φτωχός να πληρώσει τα 

τροφεία; Εδώ τα 20 € κάνουν διακανονισμούς να μην τα δώσει κάποιος που έχει ανάγκη και 

εδώ βάζετε 40 € … Εμείς δεν είμαστε υπέρ των αυξήσεων, οι αυξήσεις είναι υπερβολικά 

μεγάλες, χάνει τον κοινωνικό ρόλο πλέον ο Δήμος, το ΚΠΑ έπαιζε αυτόν τον ρόλο, θα έχουμε 

σοβαρά προβλήματα, θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε έσοδα γιατί οι συγκεκριμένοι 

δημότες δεν θα μπορούν να πληρώσουν. Αν θα γίνουν παιδικοί σταθμοί πλουσίων και όχι 

παιδικοί σταθμοί που εξυπηρετούν τους εργαζόμενους που πραγματικά έχουν ανάγκη, τότε 

μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να στείλει το παιδί του στον ιδιωτικό, άρα και ο Δήμος λειτουργεί 

σαν ιδιώτης καθαρά. Δεν γίνεται παρά η μόνη που δεχόμαστε αύξηση να είναι του ύψους του 

πληθωρισμού, για να μπορούμε να είμαστε και λογικοί αλλά και να ανταποκριθούμε στον 

κοινωνικό χαρακτήρα.  

Σύμφωνα με την εισήγηση, βλέπω ότι αναπληρώνουν την επιτροπή για επιλογή βρεφών 

και νηπίων και η κ. Βέρρου η οποία … σαν πρόεδρος της επιτροπής. Θα ήθελα να 

αντικαταστήσετε την αναπληρώτρια εμένα αν χρειαστεί να παραβρεθώ, εγώ θα ήθελα να 

αναπληρώσω την κ. Ιλανίδου. 

κ. Μωυσιάδης: Έχω καλυφτεί. Εκείνο που πρέπει να κοιτάξετε είναι η τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή. Είναι προφανές και νομίζω ότι και εσείς το καταλαβαίνετε. Όταν λειτουργεί 

ένας οργανισμός και λειτουργεί κανονικά δεν πρέπει να βάλουμε περισσότερη αύξηση από την 

τιμαριθμική αναπροσαρμογή.  

κ. Κάλλιος: Σαν αντιδήμαρχος οικονομικών που είμαι θα ήθελα να κάνω μια 

παρέμβαση. Χωρίς να υπάρχει αντιγνωμία, το Ν.Π. Προσχολικής Αγωγής επιφορτίστηκε με 

έξοδα μισθοδοσίας της τάξεως του 1 εκ. € ετησίας. Όταν ένα τέτοιο ίδρυμα το φορτώνουμε με 

1 εκ. δαπάνες ετησίως τι πρέπει να συμβεί; Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος είναι ο ρόλος 

μας; … Έχω την αίσθηση ότι όταν μόνο με μισθούς φορτώνουμε ένα ίδρυμα με 1 εκ. € χωρίς 

βάσεις, δεν μιλάμε για Κράτος Πρόνοιας αλλά μιλάμε για Κράτος παράνοιας.   

κ. Μωυσιάδης: Ευχαριστώ για την δυνατότητα να τοποθετηθώ πάνω σ’ αυτό. Εδώ 

υπάρχουν συγκεκριμένοι παιδικοί σταθμοί, υπήρχαν αυτοί του Ν.Π. οι οποίοι εξακολουθούν 

να λειτουργούν, έχει ενταχθεί όχι μόνο το προσωπικό της Δ.Ε. αλλά και της … Δ.Ε., επομένως 

η όλη λειτουργία έρχεται μέσα στο Ν.Π. των Παιδικών Σταθμών. Μαζί λοιπόν με τα επιπλέον 

έξοδα για τις μισθοδοσίες και για τις όποιες άλλες δαπάνες, υπάρχουν και τα έσοδα τα οποία 

εισήλθαν στην Δ.Ε. Παιδικών Σταθμών. Δεν αλλάζει τίποτα. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή 

έρχεται επομένως να καλύψει τη διαφορά που προκύπτει από την αλλαγή των τιμών.  

κ. Σαουλίδης:  Θεωρώ ότι η χρονιά που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη για 

όλους μας αλλά κυρίως για τους συνανθρώπους μας που είναι και άνεργοι και έχουν τα παιδιά 

τους και θέλουν να εργαστούν και οι γυναίκες. Ακόμη και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή σ’ 

αυτή την περίοδο είναι αρκετή. Εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας πολλές φορές και δεν βλέπουμε 

τι γίνεται γύρω μας. Μακάρι να ήμασταν τόσο σχολαστικοί και τόσο απαιτητικοί σε άλλες 

λειτουργίες μας για να απαιτούσαμε αυτά που μας οφείλουν.  
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Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και να μην 

δείξουμε όλη την αυστηρότητα μας σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα γιατί οι συμπολίτες μας και 

ειδικά τα μικρά παιδιά έχουν την ανάγκη μας να δείξουμε ότι έχουμε ευαισθησία και ότι 

κάνουμε κοινωνική πολιτική γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας.  

κα Ιλανίδου: Θα ήθελα να πω ότι τα χρήματα που παίρναμε από τον δήμο ήταν, όταν 

εγώ ήμουν Πρόεδρος ήταν 450.000 € με έναν σταθμό επιπλέον που είχαμε ανοίξει την 

τελευταία χρονιά. Τώρα ήταν 600.000, δεν ξέρω πως έφτασε 1 εκ. που λέει ο κ. Αντιδήμαρχος, 

μετά τις μετατάξεις που κάνατε εσείς. Νομίζω ότι το ποσό είναι πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή 

τρέχει μέσω της Εργατικής Εστίας ένα καταπληκτικό πρόγραμμα το οποίο το επωφελούνται 

όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί οι ιδιωτικοί σταθμοί και πολλοί κρατικοί. Είναι το πρόγραμμα πολύ 

ωραίο, το οποίο θα κάνουμε έγκλημα αν δεν ενταχθούμε, είναι μέχρι τις 11 Μαΐου, πρέπει να 

κάνουμε ένα έκτακτο συμβούλιο για να αποφασίσουμε να καταθέσουμε πρόταση, τα χρήματα 

που μας δίνουν είναι πάρα πολλά για όσες μάνες είναι εργαζόμενες και ασφαλισμένες του 

ΙΚΑ. Δίναν για βρέφη μέχρι 2,5 χρονών 380 € το μήνα, όταν εμείς μιλάμε για 40 € και 80 € 

και ετήσια βάση 11 μηνών 4.200. Για νήπια από 2,5 ετών μέχρι προνήπια 3.500 το χρόνο, με 

320 € το μήνα. Και αν έχουμε παιδικούς σταθμούς ολοήμερους δίνουν 6.000 € για νήπια και 

βρέφη. Νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε σοβαρά, να καταθέσουμε πρόταση για να 

ενταχθούμε σ’ αυτό το πρόγραμμα γιατί σίγουρα έχουμε ασφαλισμένες μάνες είτε του ΙΚΑ 

είτε του ΟΓΑ.  

κ. Ζαπαρας: Ενταχθήκαμε πέρσι. 

κα Ιλανίδου: Δεν ενταχθήκαμε.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν μπορούσαμε να ενταχθούμε. Στείλαμε έγγραφο και το 

ακυρώσαν, για κάποιους λόγους τεχνικούς, για λόγους καταστατικού των παιδικών σταθμών 

τα οποία δεν δικαιούνταν. Δεν ήταν δικό μας λάθος, δεν ήταν λάθος στα χαρτιά, δεν μπορούσε 

το Ν.Π. να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αναζητήστε με και θα σας εξηγήσω τους 

λόγους.  

κα Ιλανίδου: Δεν είχε … 

κα Ευαγγελίδου: Αφού το ξέρετε.  

κα Ιλανίδου: Ας το φροντίζατε. Αφού μάθατε ότι δεν υπάρχει, ένα κτίριο δεν έχει 

άδεια, να φροντίσετε να το μονιμοποιήσετε. 

κ. Αναστασιάδης:  κ. Πρόεδρε επειδή ξέρω ότι είσαι καλός άνθρωπος, πρόσεξε να μην 

καείς. Αυτό που σου λέω είναι αλήθεια. Πρόσεξε παιδί μου γιατί εγώ σε εκτιμώ. Θα ακουστεί 

στην κοινωνία ότι εσύ κάνεις κακό. Σε παρακαλώ πραγματικά σου λέω, άκου την κ. Ιλανίδου 

διότι ο κοινωνικός χαρακτήρας φεύγει.  

κ. Ζαπάρας: Έχω την αίσθηση ότι εδώ στο Δ.Σ. κάποιοι μιλάνε μόνο για να μιλάνε, 

για να κάνουν πολιτική και πραγματικά δεν έχω δει και πολλές αποφάσεις να τρέχουν προς τη 

σωστή κατεύθυνση με την έννοια την εξής, δεν μπορεί κάποιος σήμερα να λέει έτσι και μια 

γιουβέτσι μόνο και μόνο για το θεαθήναι. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε το σοβαρό πρόβλημα 

των παιδικών σταθμών που έχουμε στην πόλη των Σερρών. Ειδικά η κ. Ιλανίδου πρέπει να το 

ξέρει. Εσείς όμως κ. Μπιτζίδου είστε 6 χρόνια, 6 χρόνια δεν ξέρετε την κατάσταση;  

κα Μπιτζίδου:  Φυσικά και την ξέρω.  

κ. Ζαπάρας: Όχι δεν την ξέρετε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν την ξέρετε και κακώς είστε 

στο Δ/κό Συμβούλιο, μου λέτε ότι μπήκε και εσκεμμένα … 

κα Μπιτζίδου: Εσείς δεν γνωρίζετε τι αποφάσεις και τι θέσεις έχω πάρει.  

κ. Ζαπάρας: Επειδή αναφέρθηκε ότι μπήκε εσκεμμένα, δεν μπήκε εσκεμμένα, μπήκε 

το θέμα υπό συζήτηση όλου του Δ.Σ. του Ν.Π. για να πάρουμε την απόφαση. Τα προβλήματα 

είναι πάρα πολλά, η αύξηση πράγματι από 20 € που έγινε 40 € είναι 100%, τα 60 όμως που 

έγιναν 80 και τα 80 που έγιναν 100 είναι μικρότερη της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που 

έπρεπε  να γίνει  εδώ και  8 χρόνια, δεν έχει γίνει καμία αύξηση στους παιδικούς σταθμούς εδώ 
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και 8 χρόνια. Έχουν ανεβεί τα πάντα, αν θέλουμε να έχουμε μια ποιότητα. Ξέρουμε ότι αυτή 

τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα βιωσιμότητας των παιδικών σταθμών; Δεν νομίζω να το ξέρουν 

πολλοί. Αυτή τη στιγμή μέσω του ΤΑΔΚΕ το οποίο μας κρατάει πάνω από 16.000 € το μήνα, 

ενώ αντίστοιχα μέχρι πέρσι τα δίνανε, φέτος αυτά τα λεφτά είναι λιγότερα επί 12 μήνες μιλάμε 

για 190.000 λιγότερα. Ένα 2ο πρόβλημα που έχουν, ειδικά το ΚΠΑ, που θα απασχολήσει και 

τις επόμενες Δ.Α., είναι ότι η κάθε θέση εκεί είναι ατομική, πρωσοπαπαγής, όταν κάποιος 

φεύγει, δυστυχώς ο επόμενος που πρέπει να προσληφθεί δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από το 

κράτος για την … με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια, από την περίοδο του κ. Μωυσιάδη τα 

άτομα που φύγαν, οι μετατάξεις που ήδη, ναι μεν κάποιος τις υπέγραψε για τον λόγο ότι ήδη 

είχαν … νωρίτερα και είναι κάποιες θέσεις που πρέπει να καλυφτούν. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

μιλάμε για συνολικά 10-12 άτομα, αν υπολογίσουμε γύρω στα 2.000 τον καθένα, μιλάμε για 

30.000 € το μήνα, επί 12 360.000 και 190.000 είναι 550.000 είναι μέσα. Πως θα βρούνε αυτά 

τα λεφτά; Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος; Μιλάμε για τα 20 € που γίνεται η αύξηση. Την 

κορυφή του παγόβουνου βλέπετε. Θα πρέπει να κλείσουν όλοι οι παιδικοί σταθμοί για να 

είμαστε ευχαριστημένοι σ’ αυτή την πόλη. Πολύ σωστά είπε ο κ. Μωυσιάδης, διότι αυτό ήταν 

το πρόγραμμα συναίνεσης που κάναμε για να μπορέσουν να πάνε τα έσοδα από εκείνη την 

πλευρά, να τραβήξουν και παράλληλα έκανε την κοινωφελή έτσι ώστε όταν θα φεύγουν τα 

άτομα να μπορούμε να τα πάρουμε μέσω προγραμμάτων, να επιδοτούμαστε διότι αλλιώς πάμε 

για κλείσιμο. Γιατί λοιπόν το συζητάτε; Μιλάτε για τα λεωφορεία, ουσιαστικά εκεί δεν έχουμε 

την δυνατότητα να … στη φορολογική δήλωση. Ξέρετε γιατί; Μα γιατί, αν έχουμε θέσεις για 

200 παιδάκια, έχουμε θέσεις για 400. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να κάνουμε; Να δώσουμε σε 

όλους δωρεάν; Μα δεν θα λειτουργήσει κανένας σταθμός. Και αν μιλάμε για τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή, ειλικρινά σας λέω, από τα 60 στα 80 στα 8 χρόνια είναι μικρότερη όπως και 

από τα 80 στα 100 και τα 20 € που γίναν 40 έγινε πραγματικά, γιατί αν υπολογίσουμε αυτή την 

κατηγορία που λέτε, ειλικρινά οι τιμές ξέρετε, υπάρχουν γιατροί, δικηγόροι, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, επειδή όλοι εμφανίζουν φορολογική δήλωση 6.000, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι 

να πληρώνουν 20 €; Και αν υπάρχει κάποια κατηγορία σας λέω ότι ξεχωριστά υπάρχει 

κοινωνική μέριμνα γι’ αυτούς και σας λέω ότι και από την θητεία στους προηγούμενους 

παιδικούς σταθμούς, δεν άφησα κανέναν σ’ αυτό το θέμα, πιστέψτε με. Αν νομίζετε ότι είναι 

υπερβολικό …  Εσείς τι νομίζετε ότι ήθελα να τα αυξήσω; Τι να λένε, ο Ζαπάρας τα ανέβασε; 

Για ποιο λόγο; 

κα Ευαγγελίδου: Το θέμα για τα τροφεία μας είχε απασχολήσει και πέρσι, δεν είχαμε 

πάρει καμία απόφαση, δεν είχε ψηφιστεί καμία απόφαση, παρέμειναν όπως ήταν, είχα πει 

όμως ότι πρέπει να επανέλθει το θέμα των τροφείων. Ήταν στατικά για πάρα πολύ καιρό και 

υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Οι παιδικοί σταθμοί 

δυστυχώς δεν συμπεριλαμβάνονται στη δωρεάν Παιδεία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το 

αντιμετωπίσουμε. Όπως και να αντιμετωπίσουμε ότι από το 2010 το Κράτος θα σταματήσει 

την επιχορήγηση που στέλνει. Αυτά είναι τα δεδομένα μέχρι τώρα, γιατί κάποια στιγμή θα 

έρθουν μπροστά. Όπως έχουμε να αντιμετωπίσει και το γεγονός, και το είχαμε συζητήσει και 

με τον κ. Ζαπάρα αυτό, πάρα πολύ δουλειά είχαμε κάνει σ’ αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη 

στιγμή συντηρεί 13 παιδικούς σταθμούς. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός για έναν 

δήμο. Όπως και το γεγονός ότι πάρα πολλοί υπάλληλοι φεύγαν, αυτό που είπε ο κ. Ζαπάρας οι 

θέσεις είναι προσωποπαγείς, επιβάλλονταν να γίνουν προσλήψεις γιατί εκεί μέσα είναι παιδιά, 

προσέχουμε παιδιά και δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ελλιπείς στον αριθμό των 

νηπιαγωγών, στον αριθμό των βρεφοκόμων γιατί είναι θέμα ύψιστης ασφάλειας των παιδιών 

και ο νόμος ορίζει πόσες πρέπει να προσέχουν τα παιδιά και σε οποιοδήποτε ατύχημα είμαστε 

υπόλογοι και οι ελλείψεις ακόμα είναι τεράστιες. Έγιναν τα λιγότερα δυνατά, ακόμα και οι 

αριθμοί ακούγονται, ναι αλλά εκεί είναι παιδιά. 

Είχε  γίνει  μια  μελέτη  όσο  ήμουν  στη θέση  του  Προέδρου και  είχαμε πάρει κάποια 
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δεδομένα από άλλους παιδικούς σταθμούς και πως λειτουργούν και είχαμε πει όσον αφορά το 

θέμα των τροφείων, ότι σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς το ανώτερο τροφείο φτάνει μέχρι τα 

180 €. Αν θυμάστε μέσα στο συμβούλιο, οι κυρίες είχαν πάει στην Καβάλα για να παρακολου- 

θήσουν ένα σεμινάριο και είχαν πει τι ωραία λειτουργία και όταν ζήτησα να μάθω τα τροφεία 

που είχε η Καβάλα, τα είχα φέρει κιόλας, τα είχα καταθέσει, είχε μια περίοδο μηδέν που ήταν 

στους απόρους μέχρι ένα συγκεκριμένο χαμηλό εισόδημα, μετά ξεκινούσε από 40, πήγαινε 80 

και έφτανε στα 180 €. Επειδή προηγουμένως είχαμε μια τεράστια συζήτηση για το δάνειο και 

ακούστηκαν πράγματα πολλά, το να μην στεκόμαστε σ’ αυτό το θέμα το ότι πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε σιγά–σιγά το πρόβλημα των παιδικών σταθμών θα έρθει μπροστά μας και θα 

έρθει τεράστιο, χωρίς κρατική επιχορήγηση, 13 παιδικοί σταθμοί, ο κόσμος έχει μάθει ότι 

μπορεί να πηγαίνει τα παιδιά του εκεί με χαμηλότερα τροφεία, και ξαφνικά θα βρεθούμε προ 

απροόπτου. Παιδικοί σταθμοί ενοικιαζόμενοι, παιδικοί σταθμοί που έχουν πρόβλημα στέγασης 

φοβερό, όπως ο 2ος βρεφονηπιακός, το κτίριο είναι ακατάλληλο, αυτά είναι προβλήματα που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν.  

Τα τροφεία έχουν μείνει στατικά για πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή πρέπει να 

πάρουμε το θάρρος και να το αντιμετωπίσουμε. Ίσως αυτή η πρόταση που καταθέτετε να 

έπρεπε να προβλεφτεί και το σημείο το μηδέν.  

κ. Ζαπάρας: Αυτό το μηδέν θα έρχεται αποκλειστικά για θέμα στο Δ/κό Συμβούλιο. 

Δεν θα θεσμοθετούνται ποτέ. Το κόστος κάθε παιδιού ανέρχεται στα 400-450 € το μήνα. Μην 

ξεχνάμε ότι οι ιδιωτικοί είναι γύρω στα 200 και πάνω.  

κα Μπιτζίδου: κ. Ζαπάρα, δεν καταλογίζω ευθύνη. Ίσα – ίσα ήρθατε με πολύ μεγάλη 

ευθύνη και αναλάβατε τα καθήκοντα σας και όντως πραγματικά λαμβάνεται αποφάσεις για να 

διορθώσετε το πρόβλημα. Όμως αυτή η αντίδραση και αυτή η ιστορία των λανθασμένων 

κινήτρων δεν είναι δική σας ευθύνη αλλά και των προηγουμένων. Εγώ είμαι στο Δ/κό 

Συμβούλιο 6 χρόνια και γνωρίζω πολύ καλά τι γίνεται. Βέβαια το θίξατε μόνο σας το θέμα, δεν 

γίνεται αξιοκρατικά η είσοδος των παιδιών μέσα που να είναι όντως με κοινωνικά κριτήρια, 

αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν άτομα που μπορούν να πληρώσουν και αυξάνουμε τα τροφεία 

και δεν βλέπουμε τους άλλους που δεν μπορούν να πληρώσουν. Επίσης μπλέκετε τα έξοδα των 

ΔΕΠΣ και του ΚΠΑ. ΚΠΑ μπορούσε να σταθεί … 

κ. Ζαπάρας: Δεν είπα αυτό. 

κα Μπιτζίδου: Ο κ. Αντιδήμαρχος μας λέει για τεράστια ποσά… 

κ. Ζαπάρας: Δεν το γνωρίζει το θέμα.  

κα Μπιτζίδου:   Φυσικά δεν το γνωρίζει, εκφέρει όμως γνώμη χωρίς να γνωρίζει την 

ουσία. Δεν είπατε ότι άλλα τα λεφτά που δίνει επιχορήγηση το Κράτος και άλλα τα λεφτά που 

δίνει ο Δήμος για τους υπαλλήλους; Στο προηγούμενο συμβούλιο δεν λέγαμε ότι δεν θα τα 

μπλέξουμε τα λεφτά και θα μοιράσουμε σε όλους από λίγα και θα … και τους μεν και τους δε; 

Δηλαδή τα οικονομικά του Δήμου αμέσως έχουν αντίκτυπο στους δημοτικούς πρώην 

παιδικούς σταθμούς και αρχίζει να έχει και πρόβλημα το ΚΠΑ.  

Επίσης, άλλο σημείο, την ακίνητη περιουσία, πως την εκμεταλλευτήκατε; Δεν ήρθε 

εδώ θέμα και το οποίο το θίξαμε και το αναλύσαμε, πως το παραχωρήσατε στην Α’ θμια και 

στην Β’ θμια άνευ όρων χωρίς να έχετε κανένα εισόδημα, και μου λέτε εμένα για έξοδα που 

έχουν οι παιδικοί σταθμοί του ΚΠΑ. Λειτουργείτε τον 5ο παιδικό σταθμό με 3 και 4 παιδάκια, 

αυτή εδώ η κακοδιαχείριση, δεν καταλάβατε κ. Ζαπάρα ότι είναι προκατόχου σας και έχετε 

φτάσει εσείς στο αδιέξοδο και σας δίνουν βήμα για να πάρετε τις γενναίες αποφάσεις; Αυτά 

εδώ δεν τα … και να τα διορθώσετε με έναν άλλον τρόπο;  

κ. Σαντοριναίος: Πρόεδρε θα ήθελα να πω για ακόμη μία φορά ότι ο Δήμος δεν είναι 

φιλανθρωπικό ίδρυμα, είναι όμως κοινωνικός φορέας γι’ αυτό και είπα ότι τα απρόβλεπτα θα 

υπάρχουν όσο υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Γι’ αυτό παρακαλώ τα ΜΜΕ όταν  συνεδριάζου- 

με και συζητάνε να συζητάνε τα αρνητικά και θετικά αντιπολίτευσης και συμπολίτευσης. 
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 Στηρίζω την αύξηση των παιδικών σταθμών γιατί σας είπα ότι είναι κοινωνικός φορέας. Αυτά 

είναι τα απρόβλεπτα τα οποία κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει, ούτε και ξέρουμε τι θα 

συναντήσουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν αναφέρθηκε η περίπτωση υπαλλήλων που έχουν 

προσωποπαγή θέση και φεύγοντας παύουν να χρηματοδοτούνται από το δημόσιο και πρέπει να 

τους αναλάβουμε εμείς. Είναι πραγματική κατάχρηση αυτή αλλά αυτό το πράγμα  μπορούμε 

να το αντιμετωπίσουμε και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κάθε φορά που παρουσιάζεται. 

Εκείνο που θα χρειαζόταν λοιπόν για να πούμε ότι ξεφεύγουμε πέραν της τιμαριθμικής 

αναπροσαρμογής θα ήταν μια αναφορά, ποιος υπάλληλος έφυγε, τι έσοδα χάνουμε από το 

δημόσιο με την αποχώρηση του και πως θα αντικατασταθούν, με μια επιπλέον αύξηση αλλά 

δεν μπορούμε να λέμε τώρα στην τύχη ότι διπλασιάζουμε για να καλύψουμε το πρόβλημα. Ή 

όσον αφορά το ότι δεν άλλαξαν οι τιμές εδώ και 8 χρόνια, η κ. Δημητρακούδη είχε 

διαφοροποιήσει τις τιμές στη διάρκεια της θητείας μας. Αλλά πέραν τούτου, δεν θα 

κοιτάξουμε αυτό, θα λάβουμε υπόψη μας ότι το 2006 λειτουργούσε πολύ κανονικά και 

μάλιστα όταν παρέδωσε 31/12 το Ν.Π. των Παιδικών Σταθμών χωρίς να χρωστάει τίποτα είχε 

στο ταμείο του 200.000 €. Επομένως, δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι δεν 

βγαίνουμε. Σημαντική … 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι  

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Τιμαριθμικά   

κ. Γαλάνης:     Τιμαριθμικά 

κα Μπιτζίδου:  Τιμαριθμικά 

κ. Αγγελίδης:  Τιμαριθμικά 

κ. Παπαβασιλείου: Τιμαριθμικά 

κα Αγιαννίδου: Τιμαριθμικά 

κ. Νυχτοπάτης:  Τιμαριθμικά 

κ. Μωϋσιάδης:          Τιμαριθμικά 

κα Ιλανίδου:  Τιμαριθμικά 

κ. Σίγκας: Τιμαριθμικά 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Τιμαριθμικά 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 14 ψήφους υπέρ. 

                                                             

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  
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κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, στις 1/4 δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο μία 

απόφαση του προέδρου του Α.Ο. η οποία είχε σχέση με την χορήγηση ενός επιδόματος … 

πλακών και δύο υπαλλήλους.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν υπάρχει μέσα καθόλου θέμα για Α.Ο.  

κ. Σαμπάνης:  Στη διαδικασία θέλω να πω.  

κ. Πρόεδρος:   Για ποιο θέμα από αυτά; 

κ. Σαμπάνης:  Ζήτησα την απόφαση από τον Πρόεδρο με αίτηση μου και δεν μου έχει 

χορηγηθεί ακόμη. 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό το θέμα τι σχέση έχει κ. Σαμπάνη; 

κ. Σαμπάνης: Είμαι δημοτικός σύμβουλος, είμαι πρώην πρόεδρος Α.Ο., σήμερα είμαι 

μέλος Α.Ο., ζήτησα ένα έγγραφο και δεν μου δόθηκε κ. Πρόεδρε, αυτό είναι το θέμα.  

κ. Γούνας: Το κάθε έγγραφο απαντάται στις νόμιμες ημερομηνίες. 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Σαμπάνης κατέθεσε ένα αίτημα, θα το δει ο Α.Ο. Δεν έχει καμία 

σχέση με το θέμα μας τώρα.  

κ. Σαμπάνης: Η απόφαση μπορούσε να μου δοθεί σε φωτοτυπία την ίδια στιγμή. Δεν 

είμαι οποιοσδήποτε πολίτης, είμαι δημοτικός σύμβουλος. 

κ. Πρόεδρος:   Δεν έχει σχέση με το θέμα μας.  

κ. Μωυσιάδης: Υπάρχει μια απόφαση που έχει έρθει από την ΚΑΔΕ για τον 

επιχειρησιακό σχεδιασμό, την Β’ φάση του προγράμματος. Δεν θα πρέπει να λάβουμε εμείς 

γνώση;  

κ. Πρόεδρος:   Οι αποφάσεις θα μπουν στο σύνολο τους. Πήρε μια απόφαση η ΚΑΔΕ, 

μία – μία θα έρχονται και των άλλων Δ.Ε. και στο σύνολο τους το επιχειρησιακό θα έρθει και 

για τον δήμο και για τις Δ.Ε.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν θα έπρεπε να περάσει τώρα τότε.  

κ. Πρόεδρος:   Μα είναι απόφαση. 

κ. Μωυσιάδης: Πρόκειται για σχεδιασμό και πρέπει να αποφασίσουμε για να δούμε τι 

θα κάνουμε. Άρα θα πρέπει να έρθουν όλα μαζί. 

             

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

 

   ΘΕΜΑ    7ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας βυθιζόμενων και σταθερών κυλινδρικών 

μπαρών στους πεζοδρόμους.  

 

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    10ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στις κ.κ. Κοσμίδου Δέσποινα και Ελένη.  
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- Αναβάλλεται  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση ή μη απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικού ακινήτου με Α.Κ.Δ. 

1088, στους κ.κ.: Γούση Αντώνιο, Ευγενία και Δημήτριο.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εκτιμώ ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως για το θέμα, υπάρχει ένα ιστορικό. 

Η εισήγηση της υπηρεσίας ξεκινάει με μια διοικητική αποβολή το 2005, στη συνέχεια 

συντάσσεται το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, πάνε οι ενδιαφερόμενοι για ανακοπή, 

απορρίφθηκε από το ειρηνοδικείο, υπάρχουν συνεχείς αιτήσεις για παραχώρηση αυτού του 

οικοπέδου. Να τονίσω ότι το οικόπεδο έχει 236 μ., είναι άρτια οικοδομήσιμο, είναι στην 

Καλλιθέα … (αλλαγή ) …με συντελεστή 2,4. Έχουν γίνει πάρα πολλά αιτήματα κατά καιρούς, 

πιστεύω ότι οι παλιότεροι πρέπει να ξέρουν και οι νεότεροι να έχουν διαβάσει την εισήγηση. 

Έχει γίνει το 2006 4 αιτήματα, το 2007, το 2008 και ζητούν την απευθείας εκποίηση οι 

ενδιαφερόμενοι του δημοτικού ακινήτου. Βέβαια να πούμε ότι η εισήγηση της υπηρεσίας λέει 

ότι: Οι κληρονόμοι της Γούση Πολυτίμης, δεν θεμελιώνουν δικαιώματα σύμφωνα με τον 

177/75 γιατί ποτέ ο χώρος αυτός δεν χρησιμοποιήθηκε για οικογενειακή ή επαγγελματική 

στέγη που είναι απαραίτητη προϋπόθεση όπως και 2ο να έχει και άλλο ακίνητο στο όνομα της 

που είχε το άλλο που συνορεύει. Η εισήγηση λοιπόν της υπηρεσίας, εγώ θα σταθώ  στο  προτε- 

λευταίο που λέει ότι έπρεπε το ακίνητο να χρησιμοποιούν για επαγγελματική οικογενειακή 

στέγαση, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε, διότι ¨από αυτοψία μας στο Δημοτικό ακίνητο 

υπήρχαν μερικά κτίσματα, αποθήκες, πράγμα το οποίο παραδέχονται και αυτοί στην υπ’ αρ. 

15651/12-4-2006¨. Βέβαια ο νομικός σύμβουλος του Δήμου ο κ. Αμαξόπουλος είπε ότι πρέπει 

να εκτελεστεί το πρωτόκολλο της διοικητικής αποβολής και οι ενδιαφερόμενοι έφεραν δύο 

ένορκες καταθέσεις ότι είναι ένα κλειστό οικόπεδο αυτό, υπήρχε μια κουζίνα, ένα κρεβάτι, 

ήταν για επαγγελματική στέγη.  

Εμείς συμφωνούμε με την άποψη της υπηρεσίας.  

κ. Νυχτοπάτης: Η πρώτη αίτηση πότε έγινε; 

κ. Πρόεδρος:   Η πρώτη αίτηση, υπήρχε η διοικητική αποβολή, και από ότι βλέπω στο 

αρχείο από τότε ξεκίνησαν τα αιτήματα για απ’ ευθείας εκποίηση. Το οικόπεδο αυτό, αν θελή- 

σει ο Δήμος μπορεί αλλά με δημοπρασία. Η απ’ ευθείας εκποίηση η υπηρεσία είναι αντίθετη. 

Υπάρχει βέβαια μέσα η γνωμάτευση της κ. Τσινίκα η οποία λέει ¨… ένορκες καταθέσεις και 

ας αποφασίσει το Δ.Σ.¨. Αυτό είναι το ιστορικό. Υπάρχει εδώ και ο δικηγόρος της οικογένειας 

Γούση. 

κ. Παπανίκος: Εγώ θα ήθελα να σας επισημάνω ότι όλοι οι Δ.Σ. από ότι ξέρω έχουν 

μελετήσει τον φάκελο, και υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά το ιστορικό του φακέλου. 

Στην εισήγηση από ότι έχουν δει δεν έχουν αναφέρει ότι υπάρχουν αιτήσεις από το 1963 από 

τον ..., από τον Αντώνη Γούση, από τον Στέλιο Γούση. Υπάρχουν αιτήσεις από τότε. Το 1981 

έγινε ένα γεγονός το οποίο παραλείπει να αναφέρει  η εισήγηση,  αυτές  είναι  σκόπιμες  παρα- 

λείψεις, το 1981 με απόφαση της δημαρχιακής είχε αποφασιστεί να εκποιηθεί έναντι 1.000 δρ., 

για ποιον λόγο δεν υλοποιήθηκε αυτή η απόφαση δεν θα ήθελα να το σχολιάσω εγώ.  

Τώρα όσον αφορά για το ιστορικό, αυτό μάλλον οι περισσότεροι από εσάς οι οποίοι 

είστε και παλιότεροι και Σερραίοι το ξέρετε καλύτερα ότι αυτό το συγκεκριμένο σημείο του 

οικοπέδου ήταν χαράδρα και μάλιστα ήταν … από το 1932 όπου υπάρχει και ο σχετικός 

χάρτης όπου υπήρχε χαράδρα. Όμως με δαπάνες και προσωπική εργασία της οικογένειας που 

είχε  το  ακίνητο διαμορφώθηκε  και  έκτοτε χρησιμοποιούνταν.  Ένα  ιστορικό γεγονός θα σας 

αναφέρω, το 1984 ο κ. … ο οποίος ήταν … του κ. Γούση, απαλλάχτηκε από 3μελές Πλημ.  

Σερρών γιατί αποδείχτηκε ότι κατείχε και … από το 1948 το συγκεκριμένο ακίνητο. Είναι 

πραγματικά περιστατικά τα οποία τα γνωρίζετε όλοι. Τα γνωρίζει και η υπηρεσία αλλά δεν 

ξέρω για ποιον λόγο δεν το αναφέρει στο Δ.Σ. και για την εγκυρότητα της εισήγησης.  
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Τώρα όσον αφορά για την περιουσιακή κατάσταση, υπάρχουν τα … πιστοποιητικά τα 

οποία έχουν κατατεθεί και το 2005, έχω φωτοτυπίες και για το 2007 όπου υπάρχει μεν εξ 

αδιαιρέτου ποσοστό των αιτούντων με διπλανό ακίνητο, πλην όμως είναι τόσο πολυμελείς 

οικογένειες που δεν επαρκεί το συγκεκριμένο ακίνητο που είναι 262 τ.μ. και δεν επαρκεί για 

τις ανάγκες τους. Το συγκεκριμένο ακίνητο το οποίο είναι δημοτικό και για το οποίο γίνεται 

λόγος σήμερα, το χρησιμοποιούσαν και για επαγγελματικές και για οικογενειακές ανάγκες, για 

στεγαστικές ανάγκες. Γιατί όπως φαίνεται μέσα … αναφέρεται ότι υπήρχε και κουζίνα και 

υπήρχαν και 5 αποθήκες οι οποίες χρησιμοποιούνταν για την στέγαση των επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων …  

Τώρα όσον αφορά για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όλα αυτά πρέπει με αγορά πλέον από 

τους αιτούντες. Δεν έχουν δηλαδή ως δικαίωμα τους της αρχικής … που είναι από το 1926. 

Πρόκειται για μια ιστορία κοντά 100 ετών για το συγκεκριμένο ακίνητο. Δεν είναι δηλαδή μια 

καταπάτηση που έγινε προχτές, βρήκε μια απόφαση παράπροχτές για την αποβολή και θα 

πρέπει να εκτελεστεί και δεν … Δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν, δεν επαρκεί για τις 

στεγαστικές τους ανάγκες το υπάρχον ακίνητο, γι’ αυτό τον λόγο ζητούν και το παράπλευρο 

ακίνητο έτσι ώστε να μπορέσουν και οι τρεις οικογένειες οι οποίες είναι και οι αιτούσες να 

ικανοποιήσουν τις στεγαστικές τους ανάγκες. Υπάρχει η δυνατότητα και από τον νόμο αλλά 

και εν τις πράγμασι να ικανοποιήσετε τις θέσεις τους.  

κ. Νυχτοπάτης: Πότε λήγει η προθεσμία; 

κ. Παπανίκος: Είχαν κατατεθεί αιτήσεις και οι προγραμματικές διατάξεις 2003,2005, 

είχαν κατατεθεί κατ’ επανάληψη, για «άγνωστους» λόγους από την υπηρεσία δεν 

προωθούνταν το θέμα είτε από το Δ.Σ. είτε παραπεμπόταν στο Δ.Σ. με … γι’ αυτόν τον λόγο 

και δεν προχωρούσε.  

κ. Δάγκος: Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ζητούν όλοι επιτακτικά και οι περίοικοι αυτό 

το οικόπεδο να καθαριστεί.  

κα Μπιτζίδου: Απλώς βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει ένα ιστορικό και κάποια στοιχεία τα 

οποία δεν έχουμε λάβει υπόψη μας ή δεν έχει λάβει η υπηρεσία. Οπότε αν υπάρχει πλήρης 

νομιμότητα και δεν το χρειάζεται ο Δήμος να το παραχωρήσουμε. 

κ. Πρόεδρος:   Δεν μπορεί να γίνει απ’ ευθείας εκποίηση, μπορεί να γίνει με 

δημοπρασία.  

κα Μπιτζίδου: Και τα λεφτά να τα χρησιμοποιήσετε για τις ρυμοτομούμενες εκτάσεις.  

κ. Αγγελίδης:   Απλώς να πω το εξής, μας έχουν φέρει κάποια στοιχεία καινούργια τα 

οποία δεν είναι στον φάκελο, δεν βλάπτει το θέμα να το αποσύρεται, να το φέρετε στο επόμενο 

Δ.Σ., να μελετήσουμε με την ησυχία μας τα στοιχεία αυτά που μας έχουν φέρει και μετά να 

αποφασίσουμε.  

 

- Αναβάλλεται  

                     

ΘΕΜΑ    12ο: Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: ¨Μελέτη και κατασκευή, 

χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης του δημοτικού 

ακινήτου στο Ο.Π. 210 του Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:     Παίρνουμε την απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου.  

κ. Αγγελίδης: Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, έχουν περάσει σχεδόν 4 ώρες, 

είναι κουρασμένο το Σώμα. Και επειδή υπάρχουν φορείς, ένας είναι ο εμπορικός σύλλογος 

που λένε ότι καλά είναι να προηγηθεί μια διαβούλευση.  

κ. Πρόεδρος:   Άρα μπαίνει στην ψηφοφορία το θέμα. 

κ. Αγγελίδης:  Από πλευράς Δ.Α. θα εισηγηθεί κάποιος το θέμα με δυο λόγια; 

κ. Δήμαρχος: Εγώ  λέω  αυτό  που λέει η  εισήγηση,  η  υλοποίηση  του προγράμματος  
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είναι η αξιοποίηση του τάδε ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, τα έχουμε πει δεκάδες φορές. Η 

αξιοποίηση του θα γίνει με τον τρόπο της μελέτης κατασκευή για χρηματοδότης και σύμβαση 

παραχώρησης για το ύψος που υπολογίζεται. Όλα αυτά έχουν γίνει μια μεγάλη προετοιμασία 

για να φτάσουμε στη σημερινή εισήγηση και υπάρχει όπως ξέρετε και ένα προσχέδιο 

ενδεικτικό βέβαια, υπάρχει η προεκλογική μας δέσμευση για τον συντελεστή δόμησης, όχι να 

τον εξαντλήσουμε, υπάρχει η μελέτη του πραγματογνώμονα που …, υπάρχει εδαφοτεχνική 

μελέτη, υπάρχει τοπογραφικό, υπάρχει βέβαια και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. όπως έχετε 

δει στη γραμματεία του Δ.Σ. και έχουμε προσαρμόσει τους γενικούς όρους της διακήρυξης 

σύμφωνα με τη σύμφωνη γνώμη του Κέντρου Ευρωπαϊκού Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου το 

οποίο είναι και το υπεύθυνο για όλους αυτούς τους διαγωνισμούς. Διαγωνισμός παρόμοιος δεν 

υπάρχει άλλος στην περιοχή μας αλλά ένας παρόμοιος διαγωνισμός σύμβασης παραχώρησης 

είναι η Ιώνια Οδός, έχουμε συμβουλευτεί και αυτούς και το έχουμε προσαρμόσει σύμφωνα με 

τις οδηγίες και τους κανονισμούς της νομοθεσίας. Είναι καθ’ όλα έτοιμο, σήμερα θα 

αποφασίσουμε τον τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου, ο οποίος είναι απλός, μελέτη – 

κατασκευή – χρηματοδότηση – σύμβαση παραχώρησης.  

κ. Αγγελίδης: Αγαπητοί συνάδελφοι … το θέμα της αξιοποίησης του ακινήτου της 

Δημοτικής Αγοράς. Η Δ.Α. εισηγείται στο Δ.Σ. τη λήψη απόφασης σύμφωνα με την οποία 

καλούνται επενδυτές με δικά τους χρήματα εξ ολοκλήρου να κατασκευάσουν ένα κτίριο το 

οποίο κτίριο θα το χρησιμοποιήσουν όπως αυτοί θέλουν, με υπόγειο πάρκιν, θα μπορούν να το 

εκμεταλλευτούν μέχρι 30 χρόνια, ο συντελεστής δόμησης του οικοπέδου κυμαίνεται από 1,4 

έως 1,6 και τα οφέλη που θα προκύψουν στον δήμο είναι κάποια πάγια οφέλη και κάποια 

ποσοστιαία … οφέλη. Αυτό εισηγείται σχετικά με την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής 

Αγοράς η Δ.Α. και καλεί το Δ.Σ. να λάβει απόφαση.  

Για το θέμα της αξιοποίησης του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς έχουμε καταθέσει 

πολλές φορές την άποψη μας και την πρόταση μας και πάλι θα την διατυπώσουμε. Απλώς πριν 

διατυπώσουμε την πρόταση μας θα ήθελα να αναφερθώ σε δυο σημεία, 1ον θα ήθελα να 

επισημάνω ότι για ένα τόσο πολύ σοβαρό θέμα που έχει σχέση με την αξιοποίηση ενός 

ακινήτου τεράστιας οικονομικής αξίας, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, για την 

αξιοποίηση αυτού του ακινήτου, σίγουρα θα έπρεπε να προηγηθεί διαβούλευση με τους φορείς 

και τους δημότες. Η ακίνητη περιουσία του Δήμου δεν ανήκει σε κανέναν δήμαρχο και σε 

κανένα Δ.Σ. και σε καμιά Δ.Α., ανήκει στον Σερραϊκό λαό και δεν είναι δυνατόν, όταν 

καλούμαστε να αξιοποιήσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου, και μάλιστα τέτοια 

κομμάτια μεγάλης αξίας, να μην καταθέτουν την άποψη τους οι φορείς και οι δημότες όταν 

άλλωστε έχουν υποχρέωση, δικαιούνται να το κάνουν αυτό και προβλέπεται και από τον 

κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Στο άρθρο 214 προβλέπεται αυτό. Το πιο συνετό θα ήταν να 

γίνει μια καταρχήν συζήτηση τώρα, να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων, να 

αναδειχθεί το θέμα και επίσης διαβούλευση με τους φορείς και να ξαναέρθει.  

Ένα 2ο σημείο στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, έχει σχέση με τις δεσμεύσεις της 

Δ.Α. σχετικά με το θέμα αυτό. Η Δ.Α. υποσχόταν εκεί, αυτά είναι γραμμένα στο προεκλογικό 

της πρόγραμμα, ότι θα κατασκευάσει πάρκιν 400 θέσεων. Εγώ επιφυλάσσομαι αν εκεί θα 

κατασκευαστεί πάρκιν 400 θέσεων. Θα φανεί φυσικά αυτό με την κατάθεση των προσφορών 

αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι πάρκιν πάνω από 150 θέσεις είναι δύσκολο να γίνει. Μια 

άλλη δέσμευση προεκλογική της Δ.Α. έχει σχέση με τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου. 

 Υποσχόταν ότι το έργο αυτό θα το χρηματοδοτήσει μέσω σύμπραξης δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα, μέσα από κοινοτικούς πόρους και από τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Αθετεί 

αυτή την υπόσχεση της τώρα. Είναι το ίδιο αυτό που κάνετε τώρα; Αυτό που κάνετε τώρα, 

μελέτη – κατασκευή – παραχώρηση εκμετάλλευσης, ότι καλείται επενδυτές να καταθέσουν εξ 

ολοκλήρου τα χρήματα τους δεν είναι το ίδιο ΣΔΥΠ παραχώρησης, γιατί μέσω ΣΔΥΠ μπορείς 

να  προσδιορίσεις τη χρήση του κτιρίου, να πεις ότι θα γίνει αυτό και θα γίνει, μέσα από αυτόν 
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τον τρόπο όμως δεν μπορείς να προσδιορίσεις τη χρήση του κτιρίου, τη χρήση του κτιρίου την 

προσδιορίζει … Αθετείτε αυτή την υπόσχεση που έχετε γραμμένη στο πρόγραμμα σας ότι θα 

γινόταν μέσω ΣΔΥΠ όσον αφορά τον τρόπο χρηματοδότησης.  

Μια άλλη δέσμευση σας ήταν η χρήση του κτιρίου και προεκλογικά αλλά και 

μετεκλογικά. Και συγκεκριμένα στις 27/9/2007 δηλώνατε σε ΜΜΕ όσον αφορά την χρήση του 

κτιρίου αυτού που θέλετε να κάνετε το ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς, λέγατε τα εξής κατά 

λέξη, ότι θα είναι ένα κτίριο κέντρο πολιτισμού, αναψυχής, ψυχαγωγίας και καθημερινής 

εξυπηρέτησης των πολιτών και χαρακτηριστικά μάλιστα τονίζατε ¨ξεχάστε τη λέξη 

«εμπορικό», δηλαδή πολυκαταστήματα¨. Υπαναχωρείτε και από αυτή τη δέσμευση σας και 

τους λέτε ¨κάντε εκεί ότι θέλετε¨ και φυσικά δεν αποκλείεται δεν αποκλείεται αυτό το κτίριο 

εκεί να γίνει και εμπορικό κέντρο ή πολυκαταστήματα.  

Τι υποστηρίζαμε εμείς και τι συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε.  

Εμείς είμαστε υπέρ της κατασκευής στον χώρο του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς 

ενός κτιρίου μικρού σε όγκου, δύο ή τριών ορόφων το οποίο δεν θα καταλαμβάνει όλη την 

έκταση του ακινήτου, θα περιβάλλεται περιμετρικά από χώρο πρασίνου, θα έχει υπόγειο 

πάρκιν, θα είναι ένα καλαίσθητο και σύγχρονο κτίριο και η χρήση του κτιρίου θα είναι για 

δημοτικούς και πολιτιστικούς σκοπούς. Στο κτίριο αυτό, μπορούν να στεγαστούν διάφορες 

δημοτικές υπηρεσίες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι διασκορπισμένες σε διάφορα σημεία της 

πόλης και για μερικές μάλιστα πληρώνουμε και ενοίκιο. Πχ. σε άλλο σημείο είναι η 

Πολεοδομία, σε άλλο σημείο είναι το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε άλλο σημείο 

είναι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, σε άλλο σημείο είναι οι Δημοτική Αστυνομία, αλλού 

είναι η Κοινωνική Μέριμνα και οι Παιδικοί Σταθμοί. Λοιπόν, όλες αυτές οι δημοτικές 

υπηρεσίες μπορούν να στεγαστούν σε αυτό το κτίριο που επιπλέον μπορεί να έχει και 

κάποιους χώρους πολλαπλών χρήσεων για πολιτιστικές δραστηριότητες.  

Ο μακροπρόθεσμος στόχος για μεταφορά του δημαρχείου προς την Νομαρχία, είναι 

πράγματι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, έχει πολύ δρόμο αυτή η υπόθεση, και βεβαίως δεν 

πρέπει να εγκαταλειφθεί, πρέπει να μείνει σαν στόχος αυτός, όμως έχουμε πολύ δρόμο για να 

φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο αλλά δεν τον εγκαταλείπουμε αυτόν τον στόχο για μεταφορά του 

δημαρχείου στην Νομαρχία. Η χρηματοδότηση του κτιρίου αυτού που προτείνουμε εμείς 

μπορεί να γίνει μέσω ΣΔΥΠ, αφού προηγουμένως όμως εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες 

και τις προσπάθειες μας για να εξασφαλιστούν χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και 

ευρωπαϊκούς πόρους. Και εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση και να σας πω το εξής, ο Δήμος 

Θεσσαλονικέων κατασκευάζει αυτή τη στιγμή το νέο του Δημαρχείο το οποίο έχει 870 θέσεις 

υπόγειου πάρκιν και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 47 εκ. €. Τα χρήματα αυτά δόθηκαν 

από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  

Είμαστε κάθετα αντίθετοι με τη δημιουργία Εμπορικού Κέντρου ή Πολυκαταστημά-

των. Εδώ θα μας βρείτε απέναντι, με φοβερές αντιδράσεις και οι αντιδράσεις δεν θα είναι μόνο 

της αντιπολίτευσης αλλά θα είναι και ολόκληρης της κοινωνίας, γι’ αυτό σας είπα βάλτε το θέ- 

μα σε διαβούλευση. Μη βιάζεστε. Μη μου πείτε ότι μπορεί να γίνει διαβούλευση  αφού  κατα- 

τεθούν οι προσφορές και μετά. Δεν έχει νόημα να χάνεται τόσος χρόνος.  Υπάρχουν  πολύ  με- 

γάλες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία για την χρήση αυτού του ακινήτου, και δεν είναι 

δυνατόν για ένα τέτοιο ακίνητο να αποφασίζει το Δ.Σ. ερήμην της τοπικής κοινωνίας. 

Αλίμονο! Την τελική ευθύνη της απόφασης την έχει το Δ.Σ. αλλά θα πρέπει να πάρει και τις 

απόψεις της τοπικής κοινωνίας, των τοπικών φορέων και των δημοτών. 

 Είμαστε κάθετοι αντίθετοι με τη δημιουργία εμπορικού κέντρου ή 

πολυκαταστημάτων, δεν μας αφήνει αδιάφορους η πρόταση για τη δημιουργία πρασίνου και 

υπόγειου πάρκιν. Είναι μια πρόταση που τη βρίσκουμε ενδιαφέρουσα και θα μπορούσαμε να 

την συζητήσουμε.  Εμείς επαναλαμβάνω και πάλι, να το αναβάλλεται το θέμα, αλλά εφόσον 

δεν θέλετε ψηφίζουμε την πρόταση μας. 
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κ. Μωυσιάδης:   Το συγκεκριμένο θέμα, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να τοποθετηθώ 

και να … Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα απ’ όλα με το τι εμφανίζετε ότι πρόκειται να γίνει από 

αυτά … και τι καταρχήν λέγατε ότι θα κάνατε. Λέγατε ότι είναι ένα έμβλημα της πόλης και 

ένα καλλιτέχνημα, είναι ένα κτίριο που θα είναι ξεχωριστό για την πόλη και κάποια στιγμή 

είπε και ο Δήμαρχος ότι θα είναι ξεχωριστό και σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Θα 

ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξής, όταν θέλετε να κάνετε κάτι πολύ ξεχωριστό, δεν 

ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία. Διότι αυτή η διαδικασία άλλα πράγματα επιδιώκει και όχι 

το πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Όταν θέλουμε το πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα, 

υπάρχει άλλος τρόπος, είναι γνωστός, τον ξέρουμε όλοι, είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. 

Με τον διαγωνισμό αυτό, βάζουμε ένα βραβείο ικανοποιητικό, τέτοιο ώστε να προσεγγίσουμε 

τους αξιόλογους επενδυτές, δίνουμε ικανό χρόνο για να μπορέσουν να δουλέψουν πάνω σ’ 

αυτό και περιμένουμε πολλές λύσεις από πολλούς ικανούς μελετητές και διαλέγουμε με ειδική 

αρχιτεκτονική επιτροπή την απολύτως καλύτερη αισθητικά χρήση. Στην προκειμένη 

περίπτωση, έχουμε έναν διαγωνισμό που πιστεύω ότι παράγοντες υπάρχουν και συντελεστές 

… είναι οικονομικοί παράγοντες … αλλά είχαμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Όταν συζητάμε 

για μια πόλη, όταν κοιτάμε για μια πόλη τι θα της προσφέρουμε, είναι μια πρόταση απολύτως 

καθαρά … αλλά η πόλη χρειάζεται και λειτουργικότητα και … Εμείς αυτό που 

ενδιαφερόμασταν να επιλύσουμε ήταν να λειτουργικά προβλήματα γι’ αυτό στοχεύαμε στην 

κάλυψη της ανάγκης σε χώρους στάθμευσης και λέγαμε θυσιάζοντας το ακίνητο, και κτίζοντας 

το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ταυτόχρονα χώρους στάθμευσης. Αν πχ. μου λέγατε ότι 

εκτός από το κτίριο ταυτόχρονα κάνουμε και υπόγειο χώρο στάθμευσης στην πλατεία 

Εμπορείου, θα έλεγα πάτε να λύσετε το πρόβλημα μερικώς, γιατί τώρα με 400 θέσεις δεν 

επιλύεται, εμείς κάναμε 1500 θέσεις, πάτε να βοηθήσετε την επίλυση του προβλήματος της 

στάθμευσης και γι’ αυτόν τον λόγο κάνετε και το κτίριο.  

Εσείς αυτή τη στιγμή τι κάνετε; Έχετε ξεφύγει από το καθαρά αισθητικό, έχετε ξεφύγει 

από εκείνο, μολονότι μιλάτε για μειωμένο συντελεστή δόμησης, μιλάτε ταυτόχρονα για την 

κάλυψη, και σωστά κάνετε και μιλάτε, για την κάλυψη των εντελώς αντιαισθητικών 

πλευρικών όψεων των … κτιρίων. Πράγματι είναι καλό να λέμε ότι αφήνουμε πράσινο, αλλά 

για να δούμε, όταν λέμε ότι αφήνουμε πράσινο που αφήνουμε και πως αφήνουμε. Αφήνουμε 

όλες τις πλευρές να χτιστούν οικοδομές για να έχουν προσόψεις, όχι να …, επομένως, σωστά 

οι σύμβουλοι της υπηρεσίας ή οι υπάλληλοι ή όποιοι άλλοι σας υπέδειξαν, ότι καλό θα ήταν 

να γίνει πολυώροφο κτίριο για να καλύψει την ασχήμια που υπάρχει … αλλά βλέπετε ότι έχετε 

ξεφύγει από εκείνα τα οποία αρχικά λέγατε. Από το καλλιτέχνημα, από το διώροφο κτίριο για 

να μην είναι ψηλό …θέλουμε να εκμεταλλευτούμε, τα πάντα θέλουμε να τα βλέπουμε με τη 

λογική της εκμετάλλευση … . Έχουμε μια λογική, ξέρουμε ότι όλα δεν μπορούμε να τα 

πετύχουμε και κοιτάζουμε κατά το δυνατόν το βέλτιστο. Ξέρουμε ότι καλά θα ήταν να είχαμε 

ένα πάρκιν, καλά θα ήταν να κατεδαφίζαμε τις διπλανές οικοδομές για να είχαμε πιο καλό 

αισθητικό αποτέλεσμα αλλά είναι η κατάσταση εκείνη που υπάρχει. Έχετε δίκιο 1ον δεν 

κοιτάτε αποκλειστικά το αισθητικό αποτέλεσμα, πηγαίνετε και προς την εκμετάλλευση, δεν 

αξιοποιείτε το ακίνητο αυτό, το οποίο αποτελεί το 50% της περιουσίας του Δήμου. Ο Δήμος 

έχει  δύο (2) ακίνητα,  το  Δημοτικό  Μέγαρο  και  τη Δημοτική Αγορά, έχει και άλλα ακίνητα, 

θεωρούνται τυπικά ότι είναι αξίες αλλά είναι δεσμευμένες αξίες, είναι τα οικόπεδα των 

σχολείων και τα κτίρια, όλα εκείνα τα ακίνητα τα οποία ήδη χρησιμοποιούνται για την 

εξυπηρέτηση του κοινού. Δεν είναι όμως αξιοποιήσιμα για να δώσουν πόρους κατά κάποιον 

τρόπο στον δήμο. Ο Δήμος των Σερρών είναι από τους λίγους που δεν έχουν καθόλου πόρους 

και αυτούς πάμε να τους δώσουμε. Καλό είναι να διεκδικήσουμε και πάρκα και πλατείες, αλλά 

έχουμε χώρους, έχουμε το κεντρικό πάρκο, έχουμε το στρατόπεδο Παπαλουκά που είναι 225 

στρ. να πάμε να το κάνουμε πάρκο, δεν θα κολλήσουμε στο 1- 1,5 στρ. της Δημοτικής αγοράς. 

1.800  μέτρα,  δεν καλύπτεται  στο σύνολο του,  καλύπτεται στο  70%,  τα  1.200  θα  χτίσουμε 
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επομένως, τα 1.200 είναι που μας μένουν. Θυσιάζουμε λέμε 1.200 μέτρα αλλά με την 

προϋπόθεση ότι έχουμε να εξυπηρετήσουμε κάτι άλλο.  

κ. Γούνας: Αν γινόταν πάντα τόσες συζητήσεις, στον Παρθενώνα ούτε πλάκα δεν θα 

έβαζαν. 

κ. Μωυσιάδης: Θα παρακαλέσω να μην υπάρχουν παρεμβάσεις, αν θέλει τον λόγο ο 

κύριος να πάρει το λόγο και 2ον τον δικό σας τον Παρθενώνα θα αργήσετε να τον κάνετε.  

κ. Γούνας: Με τόσες αγορεύσεις φυσικά, γι’ αυτό υπήρχαν οι βασιλιάδες. Τα 

μεγαλύτερα έργα σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο έγιναν από αυτοκράτορες και 

βασιλιάδες.  

κ. Μωυσιάδης:  Επομένως η θέση μας είναι ότι αν θέλετε αισθητικό αποτέλεσμα π.χ. 

το πράσινο, είχαμε άλλη επιλογή και η επιλογή μας ήταν να αξιοποιήσουμε, γιατί υπάρχουν 

δύο επιλογές, η αισθητική και η λειτουργικότητα, εμείς είπαμε να εξυπηρετήσουμε την 

λειτουργικότητα γιατί έχουν την δυνατότητα ταυτόχρονα να καλύψουμε και την αισθητική.  

κ. Σαουλίδης: Είναι γεγονός ότι το κέντρο της πόλης μας είναι το μοναδικό στην 

Ελλάδα που δεν έχει πράσινο. Και ακόμα και ένα μέτρο αν μπορεί να γίνει πράσινο, πιστεύω 

ότι θα είναι κέρδος. Χαίρομαι ιδιαίτερα … εμείς είμαστε υπέρ του πρασίνου. Εμείς πιστεύουμε 

ότι το κέρδος για την πόλη είναι αυτός ο χώρος να γίνει ένα υπόγειο πάρκιν και ο χώρος να 

διαμορφωθεί σε πάρκο και με το σχέδιο της ενοποίησης των … της πλατείας Ελευθερίας, της 

Πλατείας του ΙΚΑ και της πλατείας Εμπορείου να κάνουμε ένα κέντρο που θα είναι 

πραγματικά διαφορετικό από αυτό που είναι μέχρι σήμερα.  

Για το θέμα του δημαρχείου είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε κάποια στιγμή, εγώ 

πιστεύω ότι και ο Νομάρχης, γιατί το κτίριο αυτό ανήκει στο δημόσιο, δεν ανήκει στην Ν.Α., 

αν τον είχαμε … από την αρχή της θητείας σας, εγώ πιστεύω ότι θα είχαμε αποτελέσματα. 

Είναι σκόπιμο ακόμη να ενδιαφερθούμε να … την μετακίνηση της Νομαρχίας σε έναν 

περιφερειακό χώρο γιατί εκεί πρέπει να εγκατασταθεί η Νομαρχία, και να πάμε εμείς σ’ αυτόν 

τον χώρο.  

Και για την Δημοτική Αγορά η πρόταση μας είναι να παραμείνει χώρος πρασίνου, να 

επεκταθεί η πλατεία. Με την ίδια θέρμη αγαπητοί σύμβουλοι και κ. Δήμαρχε, αγωνιζόμασταν 

για να παραμείνει το πρώην προξενείο το οποίο είχε συνδεθεί με την ιστορία της πόλης, ήταν 

από τα λίγα κτίρια που είχαν γλιτώσει την πυρπόληση από τους Τούρκους, παρ’ όλα αυτά 

όμως αυτό το κτίριο γκρεμίστηκε και ήμασταν και τότε μειοψηφία, έτσι και τώρα σ’ αυτή την 

ύστατη στιγμή σας ζητώ να θέσουμε σαν προτεραιότητα την διεύρυνση του πρασίνου, αυτό 

οφείλουμε να κάνουμε απέναντι στους συμπολίτες μας και να μην πορευτούμε στην λογική 

που και η δική μου παράταξη είχε ακολουθήσει με την … εκεί του κτιρίου, με την αξιοποίηση 

του χώρου, και ο κ. Μωυσιάδης έκανε προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς 

πιστεύουμε ότι αυτός ο χώρος να παραμείνει στην πόλη ως χώρος πρασίνου. 

κ. Αναστασιάδης: Πάγια ήταν η θέση μου πάντα, εδώ και 16 χρόνια, αναφερόμενος 

στο Δημαρχείο και στην πλατεία Εμπορίου και στη Δημοτική Αγορά. Πάντα έλεγα, όταν αυτά 

θα κατεδαφιστούν, τότε να παραμείνουν χώρος πρασίνου, κανένα κτίριο στο κέντρο της 

πόλης, ουδέποτε. Αλλά εδώ για την πλατεία Εμπορείου μας είπαν θα κάνουνε ένα σύμβολο, 

ένα  έμβλημα,  κάτι  παρόμοιο με τον  πύργο του  Άιφελ, γιατί κάθε πολιτεία σε όλο τον κόσμο 

έχει το σύμβολο της.   … Μας είπε ψέμματα και μας κορόιδεψε και τώρα θέλει να το κάνει 

εμπορικό κέντρο, ουδέποτε εγώ δεν θα ψήφιζα κάτι τέτοιο. Είπαμε, την πλατεία Εμπορείου 

πρέπει να γίνει ένα τεράστιο υπόγειο πάρκιν αυτοκινήτων και πάνω να γίνει πάρκο, τίποτα 

άλλο. Ούτε ένα μέτρο πάνω από την … 

Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου:   Καταρχάς πρέπει να δούμε σε ποια θέση βρίσκεται 

αυτό το οικόπεδο, αυτό το οικόπεδο βρίσκεται σε μια θέση που ονομάζεται πλατεία Εμπορείου 

και σας ρωτάω αν είναι πλατεία αυτό το πράγμα. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία μια πλατεία να 

συνδέει  όλους τους δρόμους  της πόλης.  Μόνο  πλατεία δεν είναι.  Επειδή  τις θέσεις  μας  τις 
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έχετε, μπορείτε να τις διαβάσετε για να μην καθυστερώ. Θα σας πω όμως το εξής, το 1970 

φτιάχτηκε αυτό το κτίριο και μετά από 40 χρόνια βλέπετε τι κατάσταση υπάρχει και τι 

πρόβλημα δημιουργείται με τις θέσεις πάρκιν. Φανταστείτε ένα κτίριο το οποίο θα 

δημιουργήσετε τώρα, τι πρόβλημα θα δημιουργήσει στη Σερραϊκή κοινωνία, όχι σε μας, όχι 

στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Γι’ αυτά τα θέματα πρέπει να παίρνει θέση η Σερραϊκή 

κοινωνία, πρέπει να παίρνουν θέση όλοι οι φορείς, πρέπει να πάρει θέση το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, πρέπει να πάρουν θέση όλοι οι σύλλογοι που αυτοί τη 

στιγμή δραστηριοποιούνται και υπάρχουν όλοι οι φορείς στην πόλη. Δεν είναι δυνατόν, αυτά 

πραγματικά λυπάμαι που ακούστηκαν εδώ, ότι πράγματα φτιάχτηκαν από ένα άτομο μεγάλα 

έργα. Δεν φτιάχτηκαν από άτομα, φτιάχτηκαν από δούλους. Από εκεί και πέρα σαν σημείο 

αναφοράς μέσα στην πόλη δεν είναι ανάγκη να είναι ένας πύργος, μπορεί να είναι μια 

τεράστια πλατεία, γιατί αυτό το απορρίπτετε, και πάνω σε έναν κενό χώρο μπορείτε να χτίσετε 

οτιδήποτε, αν όμως τον δώσετε και τον παραχωρήσετε … 

κ. Δήμαρχος: Θυμίζω σε όλους ότι αυτό με σαφήνεια δεσμευτήκαμε στην Σερραϊκή 

κοινωνία η οποία το υπερψήφισε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Σήμερα τι ψηφίζουμε, τον τρόπο 

με τον οποίο θα αξιοποιηθεί το ακίνητο το συγκεκριμένο βάσει του πλαισίου του οποίου 

δεσμευτήκαμε προεκλογικά και μετά από έρευνα, από μελέτες, από τις οδηγίες της Ε.Ε. και 

συμβουλές και επαφές, χάσαμε χιλιάδες ώρες πάνω σ’ αυτό το θέμα για να έρθει το πλαίσιο 

αυτής της διακήρυξης εδώ. Τι νομίζετε, το φέραμε έτσι; Στο πόδι; Για ρωτήστε πόσες ώρες 

χάσαμε πάνω σ’ αυτό το θέμα; Πήγαμε, ήρθαμε, ξαναπήγαμε, ξαναρωτήσαμε, και ποιος 

επιλήφθηκε του θέματος; Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, πρόεδρος 

αυτού του κέντρου είναι ο δικαστής της Ευρώπης, ο οποίος μας έδωσε τα φώτα του. 

Παράλληλα δεν περιοριστήκαμε εδώ, ζητήσαμε … Το θέμα θα έρθει εδώ και μη σας πιάνει 

αυτή η αγωνία. Ξέρετε τι μου θυμίζει; Όταν πάλι σ’ αυτή τη θέση ο Γιάννης Βλάχος Δήμαρχος 

της εποχής εκείνης εισηγείτο το θέμα της κατασκευής και λειτουργίας του 

Αυτοκινητοδρομίου. Ανατρέξτε στα πρακτικά, αυτές τις απόψεις είχατε. Γιατί να δώσουμε τα 

λεφτά του Δήμου; Να πάρουμε από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Μα τα κτίρια αυτά είναι 

επιλέξιμα; Χρηματοδοτεί κανένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης 

είναι άλλη ιστορία. Ποια η διαφορά του ΣΔΥΠ με τις συμβάσεις παραχώρησης; Με τα ΣΔΥΠ 

σήμερα η κοινωνία κατασκευάζει … σταθμούς, και εμείς ο Δήμος κατασκευάζουμε σχολείο το 

σχολείο ποιος θα το πληρώσει; Το κράτος. Το φτιάχνει ο ιδιώτης, το συντηρεί ο ιδιώτης το 

αποπληρώνει το κράτος. Τι άκουσα εδώ; Να το φτιάξουμε να στεγάσουμε υπηρεσίες του 

Δήμου. Τα έξοδα τα λειτουργικά, τα έξοδα συντήρησης; Να το αποτέλεσμα. Δημοτικό 

ακίνητο. Εγώ το ζω από μωρό παιδί, την περιοχή δεν την ξέρει κανένας, εδώ ήταν το πατρικό 

μου, την ξέρω από έξω και ανακατωτά. Εδώ αγαπητοί συνάδελφοι, πιστοί στη δέσμευση μας 

να ψηφίσουμε τον τρόπο δημοπράτησης του έργου. Πάλι εδώ θα πάρουμε τις προσφορές, 

βάσει του πλαισίου φέρνουμε εμείς, και εμείς ξέρουμε  τι θέλουμε, λέτε να γίνει πράσινο, 

καμία αντίρρηση. Πράσινο κ. Σαουλίδη, οι πίσω όψεις πως θα καλυφτούν; Υπάρχει κανένα 

αόρατο σεντόνι;  

κ. Σαουλίδης: Δηλαδή το κάνουμε για να καλύψουμε τις πίσω όψεις; 

κ. Δήμαρχος: Όχι θεωρίες κ. Σαουλίδη, τα ίδια λέγατε και για το Αυτοκινητοδρόμιο. 

Αυτό που δεσμευτήκαμε αυτό και θα κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σύγχρονο 

τρόπο. Έτσι σήμερα φτιάχνονται τα μεγάλα έργα. Γιατί η πολιτεία σήμερα φτιάχνει την Ιώνια 

Οδό με τη σύμβαση παραχώρησης; Το ίδιο είναι. Καμία  διαφορά.  Ο  επενδυτής  θα  το  κατα- 

σκευάσει, θα μας πει καταρχήν τι θα κατασκευάσει, θα το  εγκρίνουμε,  μας  αρέσει;  Έχει  κα- 

λώς. Δεν μας αρέσει; Δεν το κάνουμε. Απλά πράγματα. Σήμερα επαναλαμβάνω τον τρόπο να 

ψηφίσουμε για να προχωρήσει η διαδικασία και θα γίνει μετά από διαγωνισμό. Θα βρούμε 

τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, … τα χρόνια άλλαξαν. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε. Τι 

θα κάνουμε θα καθίσουμε πάλι να συζητάμε; Όλο θα κουβεντιάζουμε σ’ αυτόν τον  τόπο;  Κά- 
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ποτε οι κουβέντες, οι εξαγγελίες, οι προεκλογικές δεσμεύσεις τελειώνουν και  πάνε  στην  πρά- 

ξη, από τα λόγια πάνε στα έργα. Αυτό σας ζητώ, να πάρετε μια απόφαση, να δημοπρατηθεί το 

έργο με τον τρόπο που λέει η εισήγηση και εδώ είναι το Δ.Σ., ότι μας προσφέρουν και ότι μας 

αρέσει και ότι είναι σύμφωνα με τα πλαίσια που εμείς βάζουμε αυτό και θα διεκδικήσουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Μας είπε ο κ. Δήμαρχος ότι χιλιάδες ώρες ασχοληθήκατε, ψάξατε τι 

φορείς από όλη την Ευρώπη για να σας δώσουν τι; Και αναφέρετε τι; Ότι θα προχωρήσουμε 

με σύμβαση παραχώρησης; Αυτό είναι;  

κ. Δήμαρχος: Έχει ξαναγίνει σύμβαση παραχώρησης;  

κ. Μωυσιάδης: Βεβαίως, αυτό που κάναμε εμείς. Όταν είχαμε κάνει το 2005. 

Χρειάστηκαν χιλιάδες ώρες για να επανέλθετε στο ίδιο; Και τι χρειάζονταν αυτοί οι 

μεγαλεπήβολοι σύμβουλοι με τον Ευρωπαίο για να σας δώσουν απλώς τη συμβουλή να κάνετε 

σύμβαση παραχώρησης; Αυτό είναι δεδομένο.  

κ. Δήμαρχος: Να ξεκαθαρίσουμε, είναι παροχή υπηρεσιών ή έργο; Ξέρετε να μου 

απαντήσετε;  

κ. Μωυσιάδης: Και το ένα και το άλλο γίνονται με σύμβαση παραχώρησης. Εγώ είπα 

ότι θα συμφωνούσα εφόσον καλυπτόταν με αυτό και η ανάγκη λειτουργικότερης πόλης. 

Υπόγειο πάρκιν, κάντε το. Δεν έχω αντίρρηση να προχωρήσετε, από εκεί και πέρα θα πρέπει 

να δούμε να μην γίνουν πολυκαταστήματα, ο πάνω χώρος να είναι μόνο ψυχαγωγίας.  

κ. Πρόεδρος:   Προχωρούμε σε ψηφοφορία.  

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι εμπορικό κέντρο   

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:    - 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κα Μπιτζίδου:  Η πρόταση μας   

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κα Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ότι το προεκλογικό 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ 
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ΘΕΜΑ    13ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 95 του 

Δήμου Σερρών.    

 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό προβλέπεται στο Γ.Π.Σ. το Τοπικό Πάρκο. Μπαίνουμε στη 

διαδικασία του χαρακτηρισμού για να δούμε βέβαια στη συνέχεια και σε … οι ιδιοκτήτες να 

αποζημιωθούν ή να ανταλλάξουμε με δημοτικά οικόπεδα.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    14ο: Μετατόπιση δημοτικής αγροτικής οδού με μορφή ανταλλαγής και 

δωρεάν παραχώρηση ιδιόκτητης έκτασης στο δήμο Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει εισήγηση της Ν.Υ., μας συμφέρει. 

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση κατεδαφίσεων κτιρίων στο στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ. 

 

κα Μπιτζίδου: Εδώ σ’ αυτό το στρατόπεδο υπάρχει ένα παλιό κτίριο το οποίο είναι 

πέτρινο. Αυτό θα κατεδαφιστεί;  

κ. Μωυσιάδης: Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλά …. Αυτά τα διατηρούμε. Το 

ζήτημα είναι και από αυτά που εκ πρώτης όψεως δεν ξέρουμε αν πρέπει να κρατήσουμε ή όχι, 

αυτά που φαίνονται σαν κατεδαφιστέα, πιθανότατα κάποια να μπορούν να είναι χρήσιμα. 

Εκείνο που έχει σημασία είναι να προχωρήσουμε πρώτα σε μια μελέτη της αξιοποίησης του 

πάρκου, της διαμόρφωσης του πάρκου και ο μελετητής που θα κάνει αυτή τη μελέτη θα είναι ο 

κατάλληλος να εισηγηθεί και να μας πει ποια είναι … Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια 

μελέτη, να έχουμε τη μελέτη διαμόρφωσης του στρατοπέδου σε πάρκο, και ο μελετητής που 

θα κάνει αυτή τη μελέτη θα είναι ο αρμόδιος για να μας πει ποια ενδεχόμενα είναι προς 

κατεδάφιση και ποια θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα. Πέρα από αυτά που εκ πρώτης όψεως 

εμείς θεωρούμε ότι είναι για κατεδάφιση, πέρα από το τι νομίζουμε ότι είναι χρήσιμα, πέρα 

από το τι νομίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι είναι διατηρητέα θα πρέπει να υπάρχει η μελέτη. 

κ. Δήμαρχος: Ήρθε η Εφορία Αρχαιοτήτων.  

κ. Μωυσιάδης: Η Εφορία έρχεται και λέει ποια είναι διατηρητέα, εκείνα δια ροπάλου 

δεν κατεδαφίζονται. Εμείς ερχόμαστε μετά και λέμε ότι κάποια είναι αξιόλογα και πρέπει να 

μείνουν. Και αυτά τα κρατάμε στη θέση τους. Όλα τα υπόλοιπα που εκ πρώτης όψεως εμείς τα 

θεωρούμε αδιάφορα … Εάν δεν γίνει μελέτη είναι κρίμα να γίνει κατεδάφιση. Η κατεδάφιση 

θα μπορούσε να προχωρήσει αν έχουμε υπόστεγα, να κατεδαφιστούν τα υπόστεγα. Μόνο για 

τα υπόστεγα, πέρα από τα υπόστεγα κανένα κτίριο αν δεν έρθει ο μελετητής που θα κάνει τη 

μελέτη και θα μας δώσει τη μελέτη διαμόρφωσης του πάρκου, αν δεν κρίνει εκείνος ποια είναι 

κατεδαφιστέα δεν θα προχωρήσουμε. 

κ. Σαουλίδης: Συμφωνούμε εμείς σ’ αυτές τις ενέργειες, απλά έχουμε να σας πούμε 

για μια ακόμη φορά ότι αυτό το στρατόπεδο ανήκει στον πόλη και εμείς συμπεριφερόμαστε 

σαν φιλοξενούμενοι. Θα έπρεπε έγκαιρα με τις κινήσεις που έπρεπε να κάνετε εσείς αυτό το 

θέμα να είχε λυθεί και να συμπεριφερόμαστε σαν ιδιοκτήτες. Αυτό πιστεύω ότι ακόμα και 

τώρα μπορείτε να το κάνετε.  

κ. Αγγελίδης:  Αυτό που λέει ο κ. Μωυσιάδης είναι σωστό.  

κ. Αναστασιάδης: Παράνομοι είστε. Έχετε από το στρατόπεδο καμιά άδεια;  

κ. Πρόεδρος:  Γιατί; Δικό μας δεν είναι;  
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- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    16ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση 

και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι αυτό που είχαμε κρατήσει την προηγούμενη φορά, έρχεται με … 

και μειωμένος ο προϋπολογισμός κατά 20% για τη συντήρηση του πρασίνου.  

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

κ. Παπαβασιλείου: Δράττομαι της ευκαιρίας για το πράσινο. Παράκληση τα χόρτα 

έχουν φτάσει στα δύο μέτρα στις γειτονιές.  

      

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης ηλεκτροφωτισμού οδού Γ. Παπανδρέου 

και πινακίου αμοιβής του μελετητή.   

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    18ο: Έγκριση: α)Μελέτης του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨,  

                β)Μελέτης του έργου: ¨Βελτίωση οδικής σήμανσης¨,  

                γ)Μελέτης του έργου:¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως 

ετοιμόρροπων κτισμάτων έτους 2009¨,  

                δ)Μελέτης του έργου: ¨Αισθητική παρέμβαση στο Πάρκο 

Παλαιών Σφαγείων¨,  

                ε)Μελέτης του έργου: ¨Βελτίωση Αστικού Οδικού Δικτύου¨ 

και στ) Προϋπολογιστικού Πίνακα Εργασιών για τη διαμόρφωση 

τμήματος στο χώρο του στρατοπέδου « Εμμανουήλ Παπά»  του Δήμου 

Σερρών.  

 

κ. Μωυσιάδης: Για το στ), η θέση μας είναι ότι πρέπει να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη 

για το πάρκο για το στρατόπεδο.  

   

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Έγκριση συνεχίσεων των έργων: α) ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του 

οδικού άξονα Ερμού – Βενιζέλου της πόλης των Σερρών¨ και  

β) ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 5ο Γυμνάσιο και στο 13ο 

Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

α) ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο του Δήμου 

Σερρών¨,  

β) ¨Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης, έτους 2006¨ και  

γ) ¨Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου μήκους 4 + 861,10 χλμ στο 

Δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών (Ασβεσταριά – Κουκλίστικα 

Αμπέλια – Σκάλα).  
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- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    21ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: ¨Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οδού Σερρών – 

Ξηροτόπου¨.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση ηλεκτροδότησης του Κτηνοτροφικού Πάρκου στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα του Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

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

αποφάσεις:  

 

447/09 Επικαιροποίηση τεύχους προεκτιμώμενων αμοιβών και έγκριση εκπόνησης 

μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Αγ. Ιωάννη Σερρών¨, 

σύμφωνα με τον Νόμο 3316/2005. 

 

448/09 Δεν εγκρίνεται η συνομολόγηση δανείου για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

ή μη οφειλών του Δήμου. 

 

449/09 Ομοίως για καταβολή αποζημιώσεων ιδιοκτησιών που ρυμοτομούνται βάσει 

πράξεων τακτοποίησης ή πράξεων τακτοποίησης ή πράξεων εφαρμογής.  

 

450/09 Διάθεση στα κόμματα των χώρων που καθορίστηκαν για την προβολή 

υπαίθριας διαφήμισης.  

 

451/09 Μετατόπιση περιπτέρων ευρισκόμενων έμπροσθεν της Δημοτικής Αγοράς.  

 

452/09 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨13η Σ.Ε. 2ου – 22ου Δημοτικών 

Σχολείων¨.  

 

453/09 Έγκριση της αρίθ. 26/09 απόφ. του Ν.Π. ¨Κ.Π.Α.¨ με θέμα: ¨ Έγγραφές – 

διαγραφές – επανεγγραφές νηπίων και βρεφών – τροποποίηση τροφείων (οικ. 

έτος 2009-2010)¨.   

 

454/09 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της ΚΑΔΕ. 

 

455/09 Ομοίως επί αποφάσεων ΚΕΠΣ.  

 

456/09 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στην κα Κεραμλή.  

 

457/09 Ομοίως στον κ. Μπίμπαση Γιαννάκο. 

 

458/09 Ομοίως στον κ. Ζιώγα Κων/νο. 

 

459/09 Ομοίως στον κ. Τσιαντή Βλάσιο. 
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460/09 Ομοίως στον κ. Παπουτσή Σίμο. 

 

461/09 Ομοίως στην κ. Κεραμλή – Πίττα Γεωργία.  

 

462/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας βυθιζόμενων και σταθερών κυλινδρικών μπαρών 

στους πεζοδρόμους.   

 

463/09 Έγκριση δαπάνης εκδήλωσης φιλοξενίας εκθέσεων με θεματικές ενότητες του 

Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 

   

464/09 Ομοίως ημερίδας με θέμα: ¨Οι έξεις και ποιότητα ζωής¨. 

 

465/09 Ομοίως γνωστοποίησης της υπηρεσίας του Δήμου ¨SERRES WIFI 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ INTERNET στην Πλατεία Ελευθερίας¨. 

 

466/09 Ομοίως συνδιοργάνωσης με το τμήμα επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού του προγράμματος ¨Παραολυμπιακή Ημέρα στο Σχολείο¨.  

 

467/09 Έγκριση πραγματοποίησης συναυλίας στα πλαίσια της Μαθητιάδας του Δήμου 

Πρώτης.  

 

468/09 Έγκριση δαπάνης προμήθειας παιδικών σκούφων για τα παιδιά που 

συμμετείχαν στο 1ο Πρωτάθλημα Ακαδημιών Ποδοσφαίρου. 

 

469/09 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης στους κ.κ. Ακριβόπουλο Χρ. και 

Βασίλειο. 

 

470/09 Έγκριση δαπάνης πραγματοποίησης διαβούλευσης με θέμα: ¨Κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις – εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης κινητικότητας¨.  

 

471/09 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στις κ.κ. 

Κοσμίδου Δέσποινα και Ελένη.  

 

Πρ. 7/1/09 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης περί ¨Έγκρισης ή μη απ’ ευθείας εκποίησης 

δημοτικού ακινήτου με Α.Κ.Δ. 1088, στους κ.κ. Γούση Αντώνιο, Ευγενία και 

Δημήτριο. 

 

472/09 Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ¨Μελέτη και κατασκευή, χρηματοδότηση και 

παραχώρηση της εκμετάλλευσης του δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 210 του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

473/09 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμ. σχεδίου στο Ο.Π. 95 του Δήμου Σερρών.  

 

474/09 Έγκριση μετατόπισης δημοτικής αγροτικής οδού με μορφή ανταλλαγής και 

δωρεάν παραχώρηση ιδιόκτητης έκτασης στο δήμο Σερρών.  

 

475/09 Έγκριση κατεδαφίσεων κτιρίων στο στρατόπεδο Παπαλουκά.  
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476/09 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, διαχείριση και 

συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨.  

 

477/09 Έγκριση και παραλαβή μελέτης ηλεκτροφωτισμού οδού Γ. Παπανδρέου και 

πινακίου αμοιβής του μελετητή.  

 

478/09 Έγκριση εκτέλεσης του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

βελτιστοποιήσης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

479/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Βελτίωση οδικής σήμανσης¨.  

 

480/09 Ομοίως ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων¨.  

 

481/09 Ομοίως ¨Αισθητική παρέμβαση στο πάρκο Σφαγείων¨. 

 

482/09 Ομοίως ¨Βελτίωση Αστικού Οδικού Δικτύου¨.  

 

483/09 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών διαμόρφωσης τμήματος στο 

χώρο στρατοπέδου ¨Εμμ. Παπά¨ Δήμου Σερρών.  

 

484/09 Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του οδικού 

άξονα Ερμού – Βενιζέλου της πόλης των Σερρών¨.  

 

485/09 Ομοίως ¨Διάφορες επισκευές και συντηρήσεις στο 5ο Γυμν. & 13ο Δ.Σ.¨. 

 

486/09 Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Κατασκευή κτιρίου PITS στο 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨. 

 

487/09 Ομοίως 1ου ΑΠ του έργου: ¨Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης 

έτους 2006¨.  

 

488/09 Ομοίως 2ου ΑΠΕ του έργου: ¨Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου μήκους 

4+861,10 χλμ στο δάσος Σερρών του Δήμου Σερρών (Ασβεσταριά – 

Κουκλίστικα Αμπέλια – Σκάλα)¨. 

 

489/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Συμπληρωματικές εργασίες κατασκευής οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

 

490/09 Έγκριση ηλεκτροδότησης του Κτηνοτροφικού Πάρκου στο Δ.Δ.Ελαιώνα του 

Δήμου 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 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


