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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Πρόταση περί καθορισμού πενθημέρου εργασίας από Τρίτη μέχρι 

Σάββατο για το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείο.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Πρόταση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων:  

α) του 45% του Προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ και  

β) του 35% του Προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με 

θέμα: « Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Συνύπαρξη για Αεϊφορική Ανάπτυξη (Ρόδος 25-26/9/2009)». 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση της αρίθμ. 11/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. 

Σερρών»  για έγκριση του έργου ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα 

τρίτης ηλικίας¨. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και εφαρμογής του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.). 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Σχετικά με τη δημιουργία νηπιαγωγείου στο Δ.Δ. Επταμύλων σύμφωνα 

με απόφαση του Τοπικού του Συμβουλίου.    

    

ΘΕΜΑ    7ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 9/2009 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με 

θέμα: ¨Ειδικό τιμολόγιο για καταναλωτές άνω των 70 ετών με πολύ 

μικρά εισοδήματα¨.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη των παιδικών προνοιακών 

παιδικών δομών των Δήμων.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Σχετικά με έγγραφο του Σωματείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Σερρών για 

το πάγωμα των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων Πάσχα – 

Χριστουγέννων κ.λπ. επιδομάτων.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών σε σχολικούς φύλακες σε 

εκτέλεση της αρίθμ. 2933/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση καταβολής στην εταιρία ¨ΒΑΣΑΚΗΣ – ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε.Ε.¨ επιδικασθέντος ποσού.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στον Εκπολιτιστικό 

Μορφωτικό Σύλλογο «Φως και Ζωή» για την διοργάνωση εκδήλωσης 

ένταξης της πόλης των Σερρών στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων κατά 

του ρατσισμού.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

2 



ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Στεφάνου Κλεάνθη.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή του υπαλλήλου του Δήμου Αποστολίδη Λεωνίδα.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση μελέτης προμηθειών:  

α) ιστών για την τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού και  

β) δύο ρομποτικών κάδων απορριμμάτων.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Επανεξέταση του θέματος κοπής ή μη ελαιοδέντρων σε Δημοτική 

Πάροδο στην περιοχή Προφήτη Ηλία της πόλης των Σερρών ύστερα 

από εντολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στα Τ.Ε.Ι. Σερρών 

προς ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στο Ο.Π. 835 της 

περιοχής πράξης εφαρμογής «Σιγής – Ν. Κηφισιά»  για την ανέγερση 

διδακτηρίου του 16ου Δημοτικού Σχολείου.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση ή μη εκποίησης ή εκμίσθωσης δια δημοπρασίας Δημοτικού 

οικοπέδου, ευρισκομένου επί της οδού Ζακύνθου.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Εξέταση αιτήματος της κ. Ιωάννου Κωνσταντίας περί παραχώρησης της 

προκατασκευασμένης οικίας της.  

    

ΘΕΜΑ  27ο: Επανεξέταση αιτήματος των κ.κ. Γούση Αντωνίου, Ευγενίας και 

Δημητρίου για απ’ ευθείας εκποίηση Δημοτικού ακινήτου με Α.Κ.Δ. 

1088. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενων Δημοτικών εκτάσεων 

στις ιδιοκτησίες των κ.κ. : 

 α) Καδή – Μούσα Ευσταθίας,  

 β) Κούντιου Μαρίας – Μαγδαληνής,  

 γ) Κουρουτζίδη Παναγιώτη,  

 δ) Δήμου Αναστασίου και Φωτεινής.  
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   ΘΕΜΑ  29ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. ¨ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ¨, 

Πρόσκληση 09._2.1. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθείσας οφειλής του έργου: «Κατασκευή 

υποδομών για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων 

στις Σέρρες».  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών: 

α) Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨,  

β) Συμβούλου υποστήριξης έργων και δράσεων κοινωνικής 

αλληλεγγύης και  

γ) Απομάκρυνση ανεπιθύμητης άγριας βλάστησης στο Αθλητικό Πάρκο 

Ομόνοιας.  

    

ΘΕΜΑ  33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση 

Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών».   

    

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Οριστική μελέτη επέκτασης 

Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών».  

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων.  

    

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Έγκριση μελέτης του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009»,  

β) Έγκριση μελέτης του έργου «Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής 

Αγοράς»,  

γ) Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου,  

δ) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα 

Ελαιώνα»,  

ε) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα 

Οινούσας».  

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

α) Αποκατάσταση οδοστρωμάτων,  

β) Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στο Β.Δ. τμήμα της πόλης των 

Σερρών και  

γ) Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 

δρόμων στο Βόρειο Τμήμα της πόλης έτους 2006». 

    

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  
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ΘΕΜΑ  40ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αριθμ. 200/2009 απόφαση της Δ.Ε.  

    

ΘΕΜΑ  41ο: Επέκταση Δικτύου Φ.Ο.Π.  

    

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση ηλεκτροδότησης του υπό κατασκευή κόμβου επί της οδού Αν. 

Θράκης – Σιδηροκάστρου.  

  

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Προ ημερησίας 

διάταξης έχουμε δυο θεματάκια. Το 1ο είναι ¨Αποδοχή και ψήφιση της 2ης δόσης ΣΑΤΑ του 

2009 για την επισκευή και την συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων¨. Επειδή ξεκινάει η νέα 

Σχολική χρονιά , γίνεται η αποδοχή και παράλληλα η κατανομή. Το 2ο θέμα, ¨Έγκριση 

πρακτικού εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και … των εθνικών εκλογών.  

 

ΘΕΜΑ    1ο: Πρόταση περί καθορισμού πενθημέρου εργασίας από Τρίτη μέχρι 

Σάββατο για το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείο.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Πρόταση τροποποίησης κατανομής πιστώσεων:  

α) του 45% του Προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ και  

β) του 35% του Προγράμματος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨.  

 

κ. Αγγελίδης: Θέλουμε να ρωτήσουμε το εξής, για ποιο λόγο προτείνετε να θέσετε 

εκτός προγράμματος του ΘΗΣΕΑ την πολεοδόμηση Μετοχίου, Επταμύλων, Οινούσας, την 

κατασκευή Γ’ ΚΑΠΗ και την αντιπλημμυρική προστασία Αγ. Ιωάννη και Αγ. Αναργύρων. 

κ. Δάγκος: Να πω πρώτα ότι αυτό αφορά το σκέλος της δημοπράτησης για τα έργα. Οι 

μελέτες έχουν δημοπρατηθεί σε άλλα … 

Να ξεκινήσουμε πρώτα με τους δύο οικισμούς, δημοπρατήθηκαν, υπήρξαν ενστάσεις 

και ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Καταρχάς, μέχρι τις 31/12, πρέπει να γίνει η συμβασιοποίηση 

όλων αυτών των έργων, η χρηματοδότηση μπορεί να συνεχιστεί αλλά η συμβασιοποίηση 

πρέπει να γίνει μέχρι 31/12. Σ’ αυτά είχαν δημοπρατηθεί παλιότερα, υπήρξαν ενστάσεις και 

έγινε ακύρωση του διαγωνισμού. Μετά ο νόμος για τις πολεοδομικές μελέτες απαιτεί χρόνο 

και 3ον δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί δεν ολοκληρώθηκε ακόμα το Γ.Π.Σ. 

κ. Αγγελίδης: Γιατί δεν προλαβαίνουν να συμβασιοποιηθούν;  

κ. Δάγκος: Είχαν δημοπρατηθεί και λόγω των ενστάσεων έγινε ακύρωση του 

διαγωνισμού.  

κ. Αγγελίδης: Έχει τρία χρόνια.  

κ. Δάγκος: Τώρα αυτό που λέει η υπηρεσία είναι ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν 

γιατί δεν είναι έτοιμο το Γ.Π.Σ. το οποίο άπτεται … 

κ. Αγγελίδης: Τρία χρόνια και να μην ολοκληρωθούν;  

κ. Δάγκος: Δεν είναι τρία χρόνια, κόλλησε εκεί, με τις ενστάσεις που έγιναν 

ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Για την αντιπλημμυρική, έχει πάρει προηγούμενη απόφαση το Δ.Σ. 

όπου περάσαμε την μελέτη και … χτες η μία, αλλά για να προχωρήσουμε στην ανάθεση 

κατασκευής, για να εφαρμόσουμε την μελέτη, δεν προλαβαίνουμε μέχρι 31/12 να κάνουμε 

συμβασιοποίηση.  

κ. Αγγελίδης: Για το ΚΑΠΗ; 
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κ. Δάγκος: Το ΚΑΠΗ … 

κ. Δήμαρχος: Για το ΚΑΠΗ είχαμε πάρει την απόφαση για το οικόπεδο που θα 

ανεγερθεί το ΚΑΠΗ, δυστυχώς έχουμε ενστάσεις κατά την απόφασης μας, και πάλι το 

χρονοδιάγραμμα που βάλαμε κάτω πραγματικά ούτε μελέτες προλαβαίνουμε να εκπονήσουμε, 

όχι να το κατασκευάσουμε, δεν θα έχουμε καν εργολάβο για την κατασκευή του Γ’ ΚΑΠΗ. 

Επομένως αποφασίστηκε, ανάλογα με την πορεία του ΘΗΣΕΑ που πήρε παράταση και το 

2010 όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις, μπορούμε άνετα να το εντάξουμε, εφόσον ωριμάσει 

και αφορά το οικόπεδο, αυτό καθεαυτό το οικόπεδο, να το εντάξουμε στον ΘΗΣΕΑ 2 το οποίο 

ξεκινάει το ΄10 και μπορούμε να εντάξουμε και να εκταμιεύσουμε από το 2010 τον ΘΗΣΕΑ 2.  

κ. Αγγελίδης: Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός μετά από 3 χρόνια να έρχεται η Δ.Α. 

και να θέτει εκτός προγράμματος ΘΗΣΕΑ την πολεοδόμηση Μετοχίου, Επταμύλων, Οινούσας 

και την κατασκευή του Γ’ ΚΑΠΗ, έργα τα οποία εντάχθηκαν κατά την διάρκεια της 

προηγούμενης δημαρχιακής θητείας, υπάρχουν τα χρήματα για την υλοποίηση τους, και τώρα 

που τα θέτετε εκτός προγράμματος ΘΗΣΕΑ είναι επόμενο ότι μετατίθεται η υλοποίηση των 

έργων αυτών για το απώτερο μέλλον. Την αποκλειστική ευθύνη για το γεγονός αυτό την έχει η 

Δ.Α., η οποία λόγω αδράνειας της σ’ αυτά τα 3 χρόνια δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις 

απαιτούμενες διαδικασίες για να αντλήσει τα χρήματα από τον ΘΗΣΕΑ προκειμένου να 

υλοποιήσει τα έργα αυτά, και τώρα τα θέτει εκτός γιατί δεν προλαβαίνει να απορροφήσει τα 

χρήματα λόγω του ότι λήγει το πρόγραμμα στο τέλος του 2009.  

Εμείς δεν συμφωνούμε με την πρόταση αυτή, να τεθούν εκτός προγράμματος ΘΗΣΕΑ 

η πολεοδόμηση Μετοχίου, Επταμύλων, Οινούσας και η κατασκευή του Γ’ ΚΑΠΗ γιατί 

πιστεύουμε ότι θα δοθεί παράταση στο πρόγραμμα του ΘΗΣΕΑ. Και βέβαια θα δοθεί 

παράταση και αυτό που προτείνουμε στην Δ.Α. είναι να κινηθεί με όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορους ρυθμούς για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες προκειμένου να απορροφήσει τα 

χρήματα που υπάρχουν στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ για την υλοποίηση των έργων αυτών.  

κα Ιλανίδου: Κι εμάς άποψη μας είναι ότι δεν πρέπει να αλλάξει αυτό που έβαλε η 

προηγούμενη Δ.Α., να γίνει οπωσδήποτε το Γ’ ΚΑΠΗ , είναι τρία χρόνια, δεν μπορούμε να 

πούμε ότι έχουμε ενστάσεις, η αντιπλημμυρική προστασία Αγ. Ιωάννη, Αγ. Αναργύρων και η 

πολεοδόμηση των οικισμών πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσουν.  

κ. Σαουλίδης: Θεωρώ ότι αν δεν ήμασταν οριακά στο τέλος του έτους, δεν θα είχαμε 

αυτή την εξέλιξη. 

κ. Πρόεδρος:   Μέχρι 31/12 πρέπει να είναι συμβασιοποιημένα τα έργα.  

κ. Σαουλίδης:  Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, τα ίδια έργα να μπούνε και θα 

παρακαλέσω πάρα πολύ, όπου υπάρχει εκκρεμότητα, στο θέμα του οικοπέδου, να το δουν οι 

υπηρεσίες λίγο έγκαιρα για να τελειώσει το θέμα … 

κ. Πρόεδρος:    Και το ΚΑΠΗ κ. Σαουλίδη και τα άλλα έργα, εννοείται, αυτό είπε και 

ο κ. Δήμαρχος, στον ΘΗΣΕΑ 2. 

κ. Κάλλιος:  Επειδή τα χρήματα από τροποποιήσεις πηγαίνουν σε αποζημιώσεις θέλω 

να θέσω υπόψιν του Δ.Σ. το εξής, υπάρχουν δύο τύποι οφειλών από αποζημιώσεις, αυτές οι 

αποζημιώσεις που ανάγονται στις περιοχές των πράξεων Εφαρμογής και εκεί υπάρχουν 

χρήματα και πληρώνονται και ως τέλος του έτους θα πληρωθούν όλες, ακόμα και αυτές που 

σήμερα περνάν από το συμψηφισμό, θα πληρωθούν, έχουν πληρωθεί και από τις πράξεις 

Εφαρμογής 500.000 € σε έργα φέτος και αυτή τη μελέτη που περνάμε σήμερα των 955.000 € 

για τις διανοίξεις των δρόμων της πράξης Εφαρμογής Σιγής και αυτά θα πληρωθούν.  

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά των αποζημιώσεων που είναι των περιοχών εκτός της 

πράξης Εφαρμογής και αυτές ανέρχονται στο επίπεδο της τάξης του 1.200.000 €. Κάποιες από 

αυτές είναι πολύ …, τι εννοώ, υπάρχουν διαταγές πληρωμής για κάποια και ετοιμάζονται 

άλλες δύο που είναι της τάξης των 250.000 €. 
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Μια άλλη κατηγορία είναι πολύ ωφέλιμη για την λειτουργία της πόλης, για την … 

αναβάθμιση των συμπολιτών μας. Όπως η περιοχή της Νικομηδείας, οι αποζημιώσεις της 

Νικομηδείας, η αποζημιώσεις … και του κεντρικού πάρκου, που έχουμε μια πολύ καλή τιμή 

από το Πρωτοδικείο και θα αποτελέσει αυτή συγκριτικό στοιχείο για άλλες αποζημιώσεις. Θα 

ήθελα να σκεφτείτε και αυτή την πλευρά πριν λάβετε την απόφαση σας. Και θα παρακαλούσα, 

έστω και όποιες και αν ενστάσεις και αν έχετε, την … την δέχομαι, να ψηφίσετε αυτή την 

τροποποίηση, διότι θα έρθει το τέλος του χρόνου ή οι αρχές του επομένου, και θα 

καταλήξουμε ότι … από το μηδέν. Και αυτό δεν είναι μια πρόταση της πλάκας, βγαίνει από 

την ψυχή μας, όπως και αυτά που αφαιρούμε, με στενοχώρια τα αφαιρούμε και θα θέλαμε να 

είχαν υλοποιηθεί, δεν τα κάναμε επίτηδες.  

Όσον αφορά για το κεντρικό πάρκο, … αν και δεν είναι η ώρα, πρέπει να τεθεί υπό τον 

τύπο των ήλων. Στα 100 χρόνια για την πόλης, τι δώρο θα κάνουμε, έχουμε μια πολύ καλή 

τιμή, μπορούμε εξωδικαστικά, μ’ αυτή την τιμή αν την δεχτούν και οι ιδιοκτήτες των 

εκτάσεων που θα απαλλοτριωθούν, μπορούμε να φτάσουμε σε συμφωνία και να κλείσουμε το 

θέμα του κεντρικού πάρκου. … μαζί με τις αποζημιώσεις, το ποσό των 3,5 εκ. €. Εγώ το θέτω 

σήμερα, στο επόμενο συμβούλιο μετά τις εκλογές να σας φέρω μέτρα, τα μέτρα που σας 

υποσχέθηκα για την ανάκαμψη του δήμου, σας το θέτω υπόψη σας και αυτό ότι χρειάζονται 

3,5 εκ. για το κεντρικό πάρκο, θα φέρω τα απαραίτητα μέτρα, θα δώσω τις εγγυήσεις ότι 

μπορούν να πληρωθούν αυτά, και για … το μήνα θα μπορούμε να κάνουμε πράξη το όνειρο 

χιλιάδων Σερραίων, δηλαδή θα έχουμε το κεντρικό μας πάρκο, τι σημαίνει αυτό; Ξεκινάμε με 

την κοιλάδα των Εξοχών, την περιοχή της Σιγής, στρατόπεδο Παπαλουκά, προχωράμε στο 

κεντρικό πάρκο και προχωράμε και μετά και διεκδιούμε το Κολοκοτρώνη και την κοιλάδα Αγ. 

Βαρβάρας, δηλαδή μιλάμε για μια άμεση σύνδεση περιαστικού πρασίνου, μιλάμε για μια άλλη 

πόλη, για μια πόλη που να αφήσουμε στη νέα γενιά, διαφορετικά τι προσδοκούμε να 

καταθέσουμε;  

Η άποψη μου είναι αυτή και θέλω στα επόμενα συμβούλια να τη δούμε μαζί.  

κ. Σαντοριναίος: Ήθελα να ρωτήσω κάτι, υπάρχουν προγράμματα τα οποία ενισχύουν 

τους ΡΟΜ, η Δ.Α. ασχολήθηκε για την διαμόρφωση των δύο οικισμών και τα παραπήγματα 

ακόμα ή θα χάσουμε τα κονδύλια αυτά και θα απέχουμε από τα λεφτά τα οποία ανήκουν σε 

αυτούς τους ανθρώπους; Ήταν μια ερώτηση και θα ήθελα μια απάντηση αν είναι δυνατόν. 

κ. Πρόεδρος:   κ. Συνάδελφοι, όπου είμαστε αποδέκτες κάνουμε πρόταση, και βέβαια 

όταν θα έρθει ο ΘΗΣΕΑΣ 2 θα δούμε τι πιστώσεις θα υπάρχουν και βέβαια αυτό είναι ένα 

θέμα.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι ντροπή για το Γ’ ΚΑΠΗ, που ενώ αυτό το οικόπεδο είναι στο 

κέντρο του οικισμού, πιάνει …, τον συνοικισμό Καλκάνη, την οδό Απαμίας, όλη την γειτονιά, 

… εγκληματείτε κατά των κατοίκων της πόλης. Με ποιο δικαίωμα βάζετε το οικόπεδο έξω 

από την πόλη για να κάνετε το ΚΑΠΗ έξω από την πόλη, ποιος θα πάει έξω από την πόλη; 

Ενώ εδώ είναι στο κέντρο, όλη η γειτονιά θα πάει εκεί. Η μισή πόλη θα πάει εκεί, δυστυχώς 

όμως εσείς συνεχώς αναβάλλετε, και αναβάλλετε, και η γειτονιά έκανε ένσταση. Δεν αφήνει 

σε καμιά περίπτωση να γίνει ΚΑΠΗ… 

κ. Πρόεδρος:   Εντάξει, είναι μια άποψη.  

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

καΕυαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  
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κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι   

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Πρόταση μας   

κα Μπιτζίδου:  Πρόταση μας  

κ. Αγγελίδης:  Πρόταση μας 

κ. Παπαβασιλείου: Πρόταση μας  

κα Αγιαννίδου: Πρόταση μας      

κ. Νυχτοπάτης:  Πρόταση μας 

κα Ιλανίδου:  Πρόταση μας 

κ. Σίγκας: Πρόταση μας 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ. 

                                         

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο με 

θέμα: « Τοπικές Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 

Συνύπαρξη για Αεϊφορική Ανάπτυξη (Ρόδος 25-26/9/2009)». 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση της αρίθμ. 11/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. 

Σερρών»  για έγκριση του έργου ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα 

τρίτης ηλικίας¨. 

 

κ. Πρόεδρος:    Έχει εγκριθεί και από την Περιφέρεια και από το ΥΠ.ΕΣ. για την 

πρόσληψη ενός γιατρού για έναν χρόνο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση έναρξης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και εφαρμογής του 

Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.). 

 

κ. Πρόεδρος:    Αυτό ήταν μια εγκύκλιος του 2005, σιγά – σιγά άρχισαν οι δήμοι να το 

εφαρμόζουν, ελάχιστοι δήμοι το εφαρμόσαν, θα το εφαρμόσουμε κι εμείς, σήμερα παίρνουμε 

μια καταρχάς απόφαση αυτό ζητάει η εισήγηση και στη συνέχεια με απόφαση δημάρχου θα 

συγκροτηθεί η επιτροπή με μέλη αιρετά και υπηρεσιακούς παράγοντες για να εκτελέσει αυτό 

το έργο. Στόχος είναι η καλύτερη παροχή υπηρεσιών από τον δήμο Σερρών, με 

ερωτηματολόγια κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    6ο: Σχετικά με τη δημιουργία νηπιαγωγείου στο Δ.Δ. Επταμύλων σύμφωνα 

με απόφαση του Τοπικού του Συμβουλίου.    

 

κ. Πρόεδρος:    Το Τοπικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση, την υιοθετούμε κι εμείς 

βέβαια και στη συνέχεια επεμβαίνει η Α’ θμια Εκπαίδευση που αξιολογεί …  

κα Αγιαννίδου: Μια και μιλάμε για τα νηπιαγωγεία, να επιληφθείτε για το … 

νηπιαγωγείο, αυτό που βρίσκεται πίσω από το δικαστικό μέγαρο, την παιδική χαρά. Είναι σε 

πολύ άθλια κατάσταση. Πρόκειται για παιδάκια και αρχίζει η σχολική χρονιά. 

κ. Πρόεδρος:    Θα επιληφθεί η επιτροπή.  

κα Αγιαννίδου: Για το 2ο Γυμνάσιο ήθελα να πω, έχει γιγαντωθεί το Γυμνάσιο και το 

Λύκειο, έχει 450 μαθητές το Γυμνάσιο και άλλους τόσους το Λύκειο και η επιχορήγηση δεν 

αρκεί. Οι άνθρωποι καταβάλλουν προσπάθειες αλλά δεν αρκεί, αν είναι δυνατόν η 

επιχορήγηση και να βοηθηθούν γιατί έχουν και άλλες λειτουργίες … 

κ. Πρόεδρος:    Αυτή η τακτική επιχορήγηση, την κατανομή την κάνει η Α’ θμια και η 

Β’ θμια, εμάς μας φέρνουν την κατανομή και σύμφωνα με την απόφαση τους καταβάλλουμε 

τα χρήματα.  

Για την ΣΑΤΑ αξιολογεί ανάλογα με τις ανάγκες η … στα πιο σοβαρά προβλήματα. 

Αυτά είναι θέματα της υπηρεσίας τους.  

κ. Γαλάνης: … για τον Ελαιώνα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, σας παρακαλώ να 

επιληφθείτε.  

κ. Δάγκος: Έχει πάει η Τεχνική Υπηρεσία, έχει κάνει μια μελέτη, θα το δούμε.  

 

- Εγκρίνεται. 

                

ΘΕΜΑ    7ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 9/2009 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με 

θέμα: ¨Ειδικό τιμολόγιο για καταναλωτές άνω των 70 ετών με πολύ 

μικρά εισοδήματα¨.  

 

κ. Τσιμερίκας: κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα το συζητήσαμε πριν από 3 μήνες και είχαμε 

ορίσει το ποσό των 7.000 € ως όριο ένταξης των συνταξιούχων άνω των 70 ετών όλων των 

ταμείων. Από την επεξεργασία των μέχρι τώρα στοιχείων οι συνδημότες οι οποίοι υπήχθησαν 

στο μέτρο είναι πάρα πολύ λίγοι, εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα θεωρώ της ενημέρωσης, 

κατέθεσαν 11 δημότες και υπάχθησαν στο μέτρο 3. Όμως από την προσέλευση που είχαμε, 

υπήρξε ένας σημαντικός αριθμός συνδημοτών μας οι οποίοι εβρίσκοντο μεταξύ του ορίου 

7.000 και 8.000. Γι’ αυτό το λόγο η επιχείρηση αποφάσισε με την απόφαση που παίρνουμε 

σήμερα να ανεβάσει το όριο στις 8.000 €. Εδώ εξηγήθηκε και την άλλη φορά ότι η επιχείρηση 

πηγαίνει σταδιακά στο ύψος του φορολογηθέντος εισοδήματος διότι δεν είναι σε θέση να 

γνωρίζει από τα στοιχεία της απογραφής του 2001 πόσοι είναι οι συνδημότες μας που 

βρίσκονται στην οικονομική αυτή κατάσταση και γι’ αυτόν τον λόγο στο 6μηνο, ήρθε μια 

απόφαση για να πάρουμε την απόφαση για τις 8.000. Βέβαια, υπάρχουν απόψεις ότι θα 

μπορούσαμε να πάμε απευθείας σε άλλο νούμερο, να πάμε στις 9.000, θεωρώ ότι θα πρέπει να 

κινηθούμε με σοβαρότητα και σύνεση, παίρνουμε την απόφαση αυτή για 8.000, χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν πάει ακόμη παραπάνω. Επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσοι από 

τους συνδημότες μας ανήκουν σ’ αυτή την ηλικία και σ’ αυτά τα οικονομικά κριτήρια που 

έχουμε βάλει στην απόφαση αυτή.  

κ. Γαλάνης: Εμείς κ. Πρόεδρε νομίζω ότι δικαιωνόμαστε μετά από αυτά τα 

αποτελέσματα που αναφέρει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ. Στο Δ.Σ. στις 23/3/2009 είχαμε 

παρατηρήσει και είχαμε … είπαμε ότι πρόκειται για μια απόφαση τέχνασμα η οποία 

παρουσιάστηκε  στο  Δ. Σ.  ως  άλλοθι  για  τις   προεκλογικές  υποσχέσεις,   τις  οποίες  είχατε 

9 



  

εξαγγείλει. Να θυμίσω στο Σώμα, έχουμε σαν δεδομένο ότι μόνο σε 3 συνδημότες μας έχει 

εγκριθεί η αίτηση για να συμμετάσχουν στο ειδικό τιμολόγιο. Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα 

το οποίο είναι απογοητευτικό. Να θυμίσω ότι τα όσα είχε εξαγγείλει η Δ.Α. στους Σερραίους 

δημότες έχουν να κάνουν με μείωση του νερού στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 όλων 

των ταμείων. Είναι γραμμένο στο πρόγραμμα σας, τα έχουμε πει επανειλημμένως. Στην 

απόφαση που είχαμε πάρει στις 23/3, όπως είχαμε παρατηρήσει δεν αφορά πολλούς 

συμπολίτες μας, και μάλιστα το συνολικό εισόδημα των 7.000 € σας λέγαμε από τότε και 

κρούαμε τον κώδωνα ότι πρόκειται για ένα πολύ χαμηλό εισόδημα. Σήμερα ερχόμαστε να 

πάρουμε απόφαση για 8.000 €. Εμείς νομίζουμε ότι είναι πάλι πολύ χαμηλό εισόδημα, και 

μάλιστα δεν έχει κανένα νόημα μια τέτοια απόφαση, γιατί θα ήθελα να θυμίσω στο Σώμα και 

ως μέλος του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ ότι η Δ.Ε. πήρε αποφάσεις για αυξήσεις δύο 

φορές τα προηγούμενα καλοκαίρια, επομένως δεν μπορώ να αντιληφθώ τι νόημα έχει να 

έχουμε δυο αποφάσεις για αυξήσεις, επομένως αφορά και τους ανθρώπους αυτούς τους 

χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70, και σήμερα να ερχόμαστε να τους χρυσώσουμε το χάπι 

παίρνοντας απόφαση για ένα ειδικό τιμολόγιο στο οποίο εντάσσονται 3 άτομα, και 

ανεβάζοντας το εισόδημα στα 8.000 θα αφορά 5 ή 6. 

Θέλοντας να κλείσω, να σας πω ότι εμείς είχαμε αντιπροτείνει στο Δ.Σ. τον Μάρτιο 

του 2009, είχαμε κάνει την εξής πρόταση, 1ον θα θέλαμε η Δ.Α. να κάνει πράξη τις 

προεκλογικές της υποσχέσεις, και να αυξηθεί το όριο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος 

στα 12.000 €. Αυτά είχαμε πει και στις 23/3/2009 και σήμερα λέμε τα ίδια.  

κ. Πρόεδρος:     Πιστεύω ότι η τοποθέτηση του κ. Τσιμερίκα ήταν σαφής.  

κ. Αναστασιάδης: Προεκλογικά άλλα λέγαμε στον κόσμο και άλλα κάνουμε. Λέγαμε 

για όλα τα ταμεία, γι’ αυτό δεν ψηφίζω αυτό το πράγμα.  

κ. Τσιμερίκας: Για το θέμα του ορίου των 12.000 €, εγώ προσωπικά θα ήθελα να είναι 

20.000 €, αλλά αν μπούμε σε μια διαδικασία πλειοδοσίας πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει ο 

καθένας, είναι εύκολο στον καθένα να λέει κάποια νούμερα. Θεωρώ ότι η επιχείρηση κινείται 

με ευθύνη, με μέτρο και με σοβαρότητα. Δεν νομίζω κανείς σ’ αυτόν τον χώρο να μην θέλει να 

βοηθήσει αυτή τη στιγμή τους συνδημότες μας που είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. 

Αυτό το θεωρώ αυτονόητο. Επελέγη αυτός ο τρόπος. Δεν υπάρχει δέσμευση ότι θα μείνουμε 

στις 8.000 €. Η επιχείρηση σύμφωνα με τις οικονομικές της δυνατότητες θα προσπαθήσει να 

καλύψει τους συνδημότες μας που έχουν πραγματικό οικονομικό πρόβλημα. Δεν εξαιρέθηκε 

κανένα ταμείο. Στην απόφαση την πρώτη δεν αναφέρεται κανένα ταμείο, δεν αναφέρεται 

κανένα ταμείο σύνταξης, υπάρχουν τα ταμεία, τα γνωρίζουμε ότι είναι πολλά και σε κάθε 

ταμείο υπάρχουν δεκάδες είδη συντάξεων, άρα λοιπόν κριτήριο είναι καθαρά το φορολογητέο 

εισόδημα. Δεν εξαιρείται κανένα ταμείο, αφορά τους συνταξιούχους όλων των ταμείων που 

έχουν φορολογητέο εισόδημα 8.000 €.  

κ. Αγγελίδης: Η πρόταση που κάναμε για 12.000 € δεν είναι πλειοδοσία αλλά πρόταση 

για υλοποίηση των προεκλογικών σας υποσχέσεων. Αυτά υποσχόσασταν προεκλογικά και δεν 

εφαρμόσατε.  

κ. Σαμπάνης: Να κάνω εγώ μια άλλη πρόταση; 12.000 λέει η μια πλευρά, 8.000 λέει η 

άλλη. Να πάρουμε το μέσο και να τα κάνουμε 10.000 €; 

 

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 
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κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:   Ότι υποσχεθήκαμε προεκλογικά.  

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Ναι  

κ. Παπαδόπουλος:  - 

κ. Γαλάνης:     Πρόταση μας   

κα Μπιτζίδου:  Πρόταση μας  

κ. Αγγελίδης:  Πρόταση μας 

κ. Παπαβασιλείου: Πρόταση μας  

κα Αγιαννίδου: Πρόταση μας      

κ. Νυχτοπάτης:  Το πρόγραμμα που υποσχεθήκατε προεκλογικά  

κα Ιλανίδου:  Το πρόγραμμα που υποσχεθήκατε προεκλογικά  

κ. Σίγκας: Το πρόγραμμα που υποσχεθήκατε προεκλογικά 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Το πρόγραμμα μας προεκλογικά 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 15 ψήφους υπέρ. 

                         
ΘΕΜΑ    8ο: Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη των παιδικών προνοιακών 

παιδικών δομών των Δήμων.  

 

κ. Πρόεδρος:     Υπάρχει μια πρόταση από τον πρόεδρο της επιτροπής της ΚΕΔΚΕ, 

δεν έχουν καλυφθεί όμως οι θέσεις, από τις 75 υποθέσεις που έχουμε εμείς έχουν καλυφτεί οι 

33, υπάρχει ενδιαφέρον, είχε κλείσει 10 Αυγούστου η προθεσμία. Ζητάμε την 

επαναπροκήρυξη … 

κα Ιλανίδου: Αν θα  ξαναβγεί το πρόγραμμα, εγώ θα παρακαλέσω τον κ. Ζαπάρα αυτή 

τη φορά να καταθέσουν πρόγραμμα οι παιδικοί σταθμοί. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί της 

Ελλάδας και στις Σέρρες παίρνουν πάρα πολλά λεφτά από αυτό το πρόγραμμα, ας 

προσπαθήσουμε να ενταχθούμε κι εμείς. 

κ. Πρόεδρος:   Να καλύψουμε τις θέσεις που έχουμε κ. Ιλανίδου, γιατί έχουμε … και 

σήμερα που έχω μιλήσει και με τον διευθυντή, ο κ. Πούλιος είναι και εδώ, υπάρχει ενδιαφέρον 

10-15 παιδιών, για τις 3 άλλες από τις 75.  

κα Ιλανίδου: Εγώ λέω για μετά, ότι αν ξαναβγεί πρόγραμμα να καταθέσουμε σαν 

δήμος Σερρών και για Ν.Π.Π.Σ. και για την ΔΕΠΣ που έγινε ΚΕΠΣ. Για να μπορέσουμε να 

πάρουμε παιδιά στους παιδικούς σταθμούς του δήμου μας.  

κ. Πρόεδρος:     Μιλάτε για άλλο πρόγραμμα κ. Ιλανίδου. 

κα Ιλανίδου: Για το ίδιο πρόγραμμα, είναι α), β), γ), δ), είναι για ΚΔΑΠ, για ΑΜΕΑ, 

για παιδικούς σταθμούς. Να αξιοποιηθεί και το σκέλος που είναι για παιδικούς σταθμούς.  

κ. Πρόεδρος:     Θα λάβουμε υπόψη την τοποθέτηση σας.  

κ. Δήμαρχος: Το ζητούμενο είναι να αλλάξουν τα κριτήρια και σύσσωμη η ΚΕΔΚΕ 

ζητά αυτό.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    9ο: Σχετικά με έγγραφο του Σωματείου Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Ν. Σερρών για 

το πάγωμα των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων Πάσχα – 

Χριστουγέννων κ.λπ. επιδομάτων.  

 

κ. Πρόεδρος:     Εμείς συμφωνούμε με το έγγραφο.  ¨Ζητούμε να πάρετε θέση … το 

Δ.Σ. και να σταθείτε αλληλέγγυοι στον δίκαιο αγώνα μας¨ και συνεπώς συμφωνούμε.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών σε σχολικούς φύλακες σε 

εκτέλεση της αρίθμ. 2933/2009 αποφάσεως του Πολυμελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών.  

 

κ. Πρόεδρος:     102.000 €, αυτό που είχαμε προσφύγει, από 8.000 που δόθηκαν τον 

Σεπτέμβρη, είναι η απόφαση άσχετα αν θα κάνουμε αναίρεση στον Άρειο Πάγο, είναι άμεσα 

εκτελεστέα 102.000 για σχολικούς φύλακες για επιδόματα, δώρο Πάσχα, άδεια, κ.λπ. 

κ. Δήμαρχος: Να θυμάστε την σημερινή ημερομηνία, αποφασίζουμε για να 

καταβάλουμε 102.000 € στους σχολικούς φύλακες. Η Δ.Α. μαζεύει 102.000 € για να αρχίσει 

να τα μοιράζει στους σχολικούς φύλακες.  

 

- Εγκρίνεται. 

        
ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση καταβολής στην εταιρία ¨ΒΑΣΑΚΗΣ – ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε.Ε.¨ επιδικασθέντος ποσού.  

 

κ. Πρόεδρος:     Αυτά ήταν από το 9ο Πανελλήνιο συνέδριο των επιτροπών που είχε 

γίνει εδώ, τα χρήματα μας τα έδωσε το ΥΠ.ΕΣ. όλα, αλλά δυστυχώς δεν υπέγραψε ο 

επίτροπος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στον Εκπολιτιστικό 

Μορφωτικό Σύλλογο «Φως και Ζωή» για την διοργάνωση εκδήλωσης 

ένταξης της πόλης των Σερρών στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων κατά 

του ρατσισμού.  

 

κ. Πρόεδρος:     Είναι 3.000 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

κα Μπιτζίδου:  Τυγχάνει να είμαστε μέλη σε διάφορα Δ/κά Συμβούλια και μάλιστα 

έχει σχηματιστεί τώρα το Δ.Σ. που έχει σχέση και αρμοδιότητα με τον πολιτισμό, με πρόεδρο 

την κ. Ευαγγελίδου. Θα ήθελα να ζητήσω την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου με το 

κάλεσμα ότι τηλεφωνικά στο Δ.Σ. αλλά γραπτά, με τα θέματα … 

κ. Πρόεδρος: κ. Μπιτζίδου είστε εκτός θέματος. Τις ερωτήσεις αυτές να τις 

καταθέτετε στο Προεδρείο των Δ.Ε. που συμμετέχετε.  
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κα Μπιτζίδου: Επειδή επίκειται ένα Δ.Σ. την Παρασκευή, όλα τα μέλη έχουν 

ειδοποιηθεί τηλεφωνικά χωρίς επίσημη πρόσκληση, χωρίς να ενημερώνονται σχετικά. Σας το 

είπα για την εύρυθμη λειτουργία των Δ/κών Συμβουλίων με μαγνητόφωνο για να 

διασφαλιστούν όλες οι λεπτομέρειες … 

κα Ευαγγελίδου: Μπορώ να απαντήσω; 

κ. Πρόεδρος:     Όχι, είναι εκτός ημερησίας διάταξης.  

κα Μπιτζίδου: Δεν καταλαβαίνετε την σοβαρότητα του θέματος; Ότι αυτό το πράγμα 

θα πρέπει να τηρείται; 

κ. Πρόεδρος:  Πρέπει να καταλάβετε κ. Μπιτζίδου ότι θα πρέπει να απευθύνεστε εκεί 

που πρέπει. 

κα Ευαγγελίδου: Το ερώτημα μου είναι αν ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων σας 

δίνει πατριαρχικές ιδιότητες. 

κ. Πρόεδρος:     Όχι.  

κα Ευαγγελίδου: Σας ευχαριστώ.  

κα Μπιτζίδου: Πως θα λυθεί αυτό το πρόβλημα; 

κα Ευαγγελίδου: Να περάσετε από το Ν.Π. να το λύσουμε.  

κα Μπιτζίδου: Άρα θα το λύσετε; 

κα Ευαγγελίδου: Όχι είναι ήδη λυμένο, απλά εσείς δεν το γνωρίζετε. Περάστε από το 

Ν.Π. 

κ. Πρόεδρος:     Έχει κλείσει το θέμα, και θα παρακαλούσα τους συναδέλφους όταν 

έχουν ερωτήσεις για προ ημερησίας διάταξης μπαίνουν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

για ποιο λόγο; Να σταματούμε τώρα για άλλα θέματα; 

 

- Εγκρίνεται. 

                                               
ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Στεφάνου Κλεάνθη.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή του υπαλλήλου του Δήμου Αποστολίδη Λεωνίδα.  

 

κ. Πρόεδρος:     Ότι υπάρχει και για όλα τα άλλα αιτήματα εάν και εφόσον το ΥΠ.ΕΣ.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  19ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση μελέτης προμηθειών:  

α) ιστών για την τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού και  

β) δύο ρομποτικών κάδων απορριμμάτων.  

 

κ. Αγγελίδης: Οι ρομποτικοί κάδοι πόσο κοστίζουν; 

κ. Πρόεδρος:     Είναι 75.000 ο ένας ο προϋπολογισμός.  

κ. Παπαβασιλείου: Οι συγκεκριμένοι ρομποτικοί κάδοι μήπως είναι οι ίδιοι με 

Λάρισας και Καβάλας; 

κ. Δάγκος: Οι συγκεκριμένοι ρομποτικοί κάδοι είναι αυτοί που κατασκευάζονται με 

παγκόσμια πατέντα στη Λάρισα, εμείς ξεκινήσαμε από πέρσι τους είδαμε, δεν φέραμε θέμα για 

να το φέρουμε πιο νωρίς γιατί συζητήσαμε με τον Δήμαρχο Λάρισας και μας είπε ότι ήταν οι 

πρώτοι που είχαν μπει και να δούμε την λειτουργία τους και την βελτίωση που θα γίνονταν, 

έχουν βελτιωθεί οι κάδοι αυτοί και γι’ αυτό και το φέρνουμε το θέμα να πάρουμε τους κάδους. 

Σε τι θα βοηθήσουν, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Αλλά ορισμένες πόλεις, ακόμα με τους 

πρώτους κάδους, δεν έχουν προβλήματα, εμείς πάμε στην δεύτερη γενιά που είναι πιο 

βελτιωμένοι στην λειτουργία τους. Πιστεύω ότι αυτοί οι κάδοι θα βοηθήσουν στην 

πεζοδρόμηση.  

κ. Σαουλίδης: Να μην υπάρχουν οι συγκεκριμένοι κάδοι που υπάρχουν σήμερα. Ένα 

πρόβλημα που υπάρχει είναι οι ανοικτοί κάδοι. Είναι μια εικόνα απαράδεκτη.  

κ. Πρόεδρος:     Έχω τονίσει το θέμα.  

κ. Δάγκος: Κάθε μέρα φωνάζουμε να κλείνουν τους κάδους.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Επανεξέταση του θέματος κοπής ή μη ελαιοδέντρων σε Δημοτική 

πάροδο στην περιοχή Προφήτη Ηλία της πόλης των Σερρών ύστερα από 

εντολή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

κ. Πρόεδρος:     Εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση σχεδόν ομόφωνη … 

κ. Αναστασιάδης: Όχι ομόφωνη. 

κ. Πρόεδρος:     Καθίστε κ. Αναστασιάδη. Είχαμε πάρει μια απόφαση τον Δεκέμβριο 

του 2007 και είπαμε να μην κοπούν τα ελαιόδεντρα. Μας ήρθε από την Περιφέρεια μια εντολή 

να επανεξετάσουμε το θέμα. Βάσει αυτού λοιπόν έγινε μια εισήγηση από την υπηρεσία. Ότι 

λέει λοιπόν η υπηρεσία για να κλείσει το θέμα.  

κα Ιλανίδου: Το θέμα εγώ δεν το ψηφίζω προσωπικά. Η πρόταση μου είναι αυτό που 

λέει η Περιφέρεια και η Περιφέρεια λέει να εξασφαλίσουμε, να προστατέψουμε την περιουσία 

του δήμου μη τυχόν ο Κωνσταντινίδης διεκδικήσει και καταλάβει μετά τον χώρο. Με μια 

υπεύθυνη δήλωση του Κωνσταντινίδη ότι δεν επιθυμεί να γίνει αυτό, το θέμα λύθηκε. Δεν 

είναι ανάγκη να κοπούν τα δέντρα. Αυτή είναι η πρόταση μου.  
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- Εγκρίνεται (μειοψηφία Ιλανίδου). 

     

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στα Τ.Ε.Ι. Σερρών 

προς ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.  

 

κ. Σαουλίδης: Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο μοναδικός που έχει μείνει από τον 

πρώην χώρο του Αεροδρομίου. Γι’ αυτόν τον χώρο έχω πει πάρα πολλές κουβέντες, αυτός ο 

χώρος να παραμείνει πράσινο. Είναι αίτημα χρόνιο, από το 1987 και είμαστε σε ένα σημείο. 

Θυμάστε μια παρόμοια περίπτωση που είχαμε να κάνουμε και θα δίναμε τα γήπεδα. 

κ. Πρόεδρος:     κ. Σαουλίδη, το θέμα έχει ωριμάσει, εκτιμώ ότι το ΤΕΙ Σερρών ότι 

τους δώσαμε η πόλη το πήρε πίσω.  

κ. Δήμαρχος: Και το κτίριο του ΤΕΙ έχει τεράστιο πρόβλημα πρασίνου, κήπου, 

ελεύθερου χώρου.  

κ. Σαουλίδης: Αν είναι δυνατόν να το κρατήσουμε λίγο το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:     Στο ΤΕΙ ότι δώσαμε μέχρι σήμερα η πόλη το πήρε πίσω. Αναφέρομαι 

σε 20 εκ. για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων που θα μπει νέος φοιτητόκοσμος στις 

Σέρρες που θα βοηθήσει οικονομικά. Ένα ΤΕΙ και ένα Αυτοκινητοδρόμιο έχουν οι Σέρρες.  

κ. Σαουλίδης: Δεν μειοψηφώ, όμως πρέπει να το δούμε πιο προσεκτικά, να μην 

βιαστούμε. Υπάρχει χώρος δημοτικός που είναι καταπατημένος, στην κάτω μεριά του χώρου 

αυτού, μπορούμε να τους δώσουμε και αυτόν. Γιατί να βιαστούμε; Υπάρχει μια πρόταση να 

παραχωρηθεί ο συγκεκριμένος χώρος αλλά να μην κτιστεί.  

κ. Πρόεδρος:     Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση.  

κ. Αναστασιάδης: Η Δ.Α. έκανε Πράξεις Εφαρμογής … και βάλανε 150 € το τ.μ. σε 

χωράφια, και έρχεστε τώρα να … στο υπουργείο Παιδείας, που διαθέτει δισεκατομμύρια, 

δώσαμε όλα τα κτήματα στο υπουργείο δωρεάν και σήμερα έρχεστε και δίνετε με 22 δρχ. το 

μέτρο, είναι κρίμα αυτό που κάνετε γιατί το υπουργείο διαθέτει δισεκατομμύρια. Και δεν … 

πολύ βιάζεστε. Όταν πληρώνουν φτωχοί άνθρωποι 150 € το τ.μ. που είναι μέσα στα χωράφια, 

δίνετε εσείς το καλύτερο οικόπεδο που είναι στη γωνία, που θα μπορούσε να γίνει ένα ωραίο 

πάρκο, αλλά και το υπουργείο διαθέτει δισεκατομμύρια και δεν μπορείτε να το δώσετε 100 € 

το μέτρο; Είναι κρίμα αυτό που κάνετε.  

κ. Γαλάνης: Επειδή είμαι χρόνια σε εκείνη τη γειτονιά, σε εκείνη τη γειτονιά έχω 

μεγαλώσει, αντιλαμβάνομαι και τους ενδοιασμούς του κ. Σαουλίδη και πολύ σωστά 

παρατήρησε ο κ. Αναστασιάδης, αλλά όλοι έχουν την αίσθηση εδώ και δεν μπορώ να μην 

συμφωνήσω και μαζί τους ότι αν υπάρχει κάτι που να έδωσε ανάπτυξη στην πόλη μας και 

στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε όλη την πόλη, είναι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

ίδρυμα το οποίο έχει βοηθήσει και στην οικονομική ευμάρεια της πόλης αλλά και νομίζω ότι 

έχει πολλά να δώσει τα επόμενα χρόνια. Να μην είμαστε κοντόφθαλμοι, νομίζω ότι πρέπει να 

το δούμε από ένα άλλο πρίσμα το συγκεκριμένο θέμα.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

                            

ΘΕΜΑ  24ο: Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στο Ο.Π. 835 της 

περιοχής πράξης εφαρμογής «Σιγής – Ν. Κηφισιά»  για την ανέγερση 

διδακτηρίου του 16ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση ή μη εκποίησης ή εκμίσθωσης δια δημοπρασίας Δημοτικού 

οικοπέδου, ευρισκομένου επί της οδού Ζακύνθου.  
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κ. Πρόεδρος:     Είναι ένα μικρό οικοπεδάκι του Δήμου όπου έχουμε τοποθετημένους 

κάδους απορριμμάτων. Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται ούτε να το νοικιάσει, ούτε να το πουλήσει. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  26ο: Εξέταση αιτήματος της κ. Ιωάννου Κωνσταντίας περί παραχώρησης της 

προκατασκευασμένης οικίας της.  

 

κ. Πρόεδρος:     Είναι στην περιοχή Αγ. Ραφαήλ, μόνο με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να 

το μεταβιβάσει στην κόρη της. Κατά χρήση.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Επανεξέταση αιτήματος των κ.κ. Γούση Αντωνίου, Ευγενίας και 

Δημητρίου για απ’ ευθείας εκποίηση Δημοτικού ακινήτου με Α.Κ.Δ. 

1088. 

 

κ. Πρόεδρος:     Το Μάιο είχαμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση να κρατηθεί το θέμα για 

να προσκομιστούν νέα στοιχεία που ζήτησε ο δικηγόρος. Τελικά, ήταν μόνο από το 

Υποθηκοφυλακείο δυο μεταγραφές και υπάρχει η εισήγηση της νομικούς συμβούλου της κ. 

Τσινίκα που λέει ότι δεν γίνεται. Σήμερα το πρωί … 

κ. Αναστασιάδης: Δεν είπε ότι δεν γίνεται. 

κ. Πρόεδρος:     κ. Αναστασιάδη μην με διακόπτετε.  

Να σας διαβάσω το έγγραφο που ήρθε σήμερα από την κ. Γούση: ¨Αιτούμαστε την 

αναβολή της συζήτησης του θέματος περί έγκρισης ή μη απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικού 

ακινήτου … λόγω της αδυναμίας του δικηγόρου μας να παραβρεθεί διότι δεν ειδοποιηθήκαμε 

από τις υπηρεσίες του δήμου για τη συζήτηση του θέματος¨. Θα δώσουμε μια αναβολή στο 

επόμενο Δ.Σ., όποτε και αν γίνει αυτό.  

κ. Αναστασιάδης: Ο φάκελος είναι ελλιπής, δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον φάκελο.  

κ. Πρόεδρος:     Θα δώσουμε μια αναβολή για το επόμενο ακριβώς Δ.Σ., όποτε και αν 

γίνει αυτό.  

 

- Αναβάλλεται. 

             
ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενων Δημοτικών εκτάσεων 

στις ιδιοκτησίες των κ.κ. : 

 α) Καδή – Μούσα Ευσταθίας,  

 β) Κούντιου Μαρίας – Μαγδαληνής,  

 γ) Κουρουτζίδη Παναγιώτη,  

 δ) Δήμου Αναστασίου και Φωτεινής.  

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ  29ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Ε.Π. ¨ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ¨, 

Πρόσκληση 09._2.1. 

 

κ. Πρόεδρος:     Εδώ γίνονται τρεις προτάσεις.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθείσας οφειλής του έργου: «Κατασκευή 

υποδομών για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων 

στις Σέρρες».  

 

κ. Πρόεδρος:     Αυτή είναι μια παλιά απόφαση του 2002. Η όλη ιστορία ξεκίνησε 

γιατί το έργο είχε δύο επιβλέποντες, ο ένας συμφωνούσε, ο άλλος δεν συμφωνούσε, έκανε 

ένσταση ο εργολάβος, το Δ.Σ. απέρριψε την ένσταση, έκανε προσφυγή στην Περιφέρεια, 

πέρασε η προθεσμία της Περιφέρειας και γι’ αυτή τη σιωπηρή θέση της Περιφέρειας άσκησε 

έφεση και δικαιώθηκε και πρέπει να καταβάλλουμε 20.000 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών: 

α) Τεχνικού Συμβούλου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨,  

β) Συμβούλου υποστήριξης έργων και δράσεων κοινωνικής 

αλληλεγγύης και  

γ) Απομάκρυνση ανεπιθύμητης άγριας βλάστησης στο Αθλητικό Πάρκο 

Ομόνοιας.  

 

κα Ιλανίδου: Εδώ λέτε να αναθέσουμε απ’ ευθείας σε κάποιους συμβούλους να 

κάνουν αυτές τις μελέτες. Νομίζω ότι έχουν οι υπηρεσίες. … να πληρώσουμε και άλλον 

σύμβουλο; Για την κοινωνική μέριμνα δεν μπορεί να γίνει κάποια μελέτη από μας; Να το 

πούμε στις υπηρεσίες και αν είναι να μας πουν εγγράφως ότι αδυνατούν να κάνουν την μελέτη. 

Να πληρώνουμε συνέχεια έξω; 

κ. Πρόεδρος:   κ. Ιλανίδου, και το γραφείο προγραμματισμού και ο κ. Τσιμπίρης έχουν 

δουλέψει πάρα πολύ. Επειδή συνεχώς θα κάνουμε προτάσεις, τις προτάσεις αυτές τις κάνουμε 

στα 10 εκ. Έστω και μία να εγκριθεί είμαστε κερδισμένοι. Θα πρέπει να σας πω ότι η σύνταξη 

μιας πρότασης για να έχει και αποτέλεσμα χρειάζεται εκτός από την σύνταξη του τεχνικού 

δελτίου, χρειάζεται την μελέτη εφαρμογής, την προκήρυξη, δηλαδή πάει όλη η διαδικασία 

έτοιμη και ολοκληρωμένη για να έχει και ελπίδες, γιατί βαθμολογείται ανάλογα με την 

πληρότητα του φακέλου, για να πάρουμε την έγκριση. Και όσες προτάσεις, επειδή ανοιγούν 

συνεχώς προσκλήσεις, μία να πάρουμε κ. Ιλανίδου αρκεί. Αλλά το έργο είναι τεράστιο, και η 

υπηρεσία αδυνατεί. Κι εμείς είχαμε, ειλικρινά σας μιλώ, και ο δήμαρχος είχε αυτή την γνώμη, 

¨να καθίσουμε να την κάνουμε¨ αλλά δεν προλαβαίνουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Μία διευκρίνιση. … στη δική μας θητεία, στην προηγούμενη θητεία, 

και θα το γνωρίζετε οπωσδήποτε, πήραμε προγράμματα χωρίς να πληρώσουμε σε 

συμβούλους. Τώρα εάν δεν μπορεί η υπηρεσία, να φέρετε ένα χαρτί στο Δ.Σ. για να ξέρουμε 

ότι ναι μεν θέλετε αλλά η υπηρεσία είναι … Εσείς το είπατε αλλά δεν μας το φέρατε 

εγγράφως. Γιατί συνήθως όλες οι προτάσεις έχουν και μία εισήγηση, επομένως και εδώ να 

υπάρχει μια σχετική εισήγηση και μια έγγραφη παραδοχή αδυναμίας …  
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- Εγκρίνεται. 

             
ΘΕΜΑ  33ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Επέκταση 

Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών».   

 

κ. Πρόεδρος:     Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση με 3.102.660 €. Αυτά είναι τα σημαντικά 

και τα ευχάριστα.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Οριστική μελέτη επέκτασης 

Χ.Υ.Τ.Α. Δήμου Σερρών».  

 

κ. Μωυσιάδης: … Εάν τυχόν ο συγκεκριμένος μελετητής προκειμένου … σας έπεισε 

ότι χρειάζεται οριστική μελέτη πάντως θα μπορούσε και θα έπρεπε διότι έτσι ήταν 

αποφασισμένο, θα έπρεπε να προχωρήσουμε στην κατασκευή. Μοιράζουμε χρήματα προς τα 

έξω χωρίς λόγο. Ίσως κάποιος υπάλληλος και από την Περιφέρεια, για το οποίο έχω και 

ενδοιασμούς … 

κ. Δήμαρχος: Σε συνεννόηση με την Περιφέρεια καταλήξαμε σ’ αυτή την λύση.  

κ. Μωυσιάδης: Ο υπάλληλος της Περιφέρειας που καθυστέρησε, ένας υπάλληλος 

υπάρχει που έχει την ευθύνη για τα συγκεκριμένα θέματα και ξέρω και τον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργεί. Λυπάμαι που το λέω αλλά είναι αλήθεια. Θα είχε τελειώσει ο ΧΥΤΑ αν δεν 

υπήρχαν συμφέροντα. Σας λέω ότι αλλού κολλάει το πράγμα.  

κ. Δήμαρχος: Χρόνο κερδίζουν αυτοί και όλοι μας.  

κ. Πρόεδρος:     κ. Μωυσιάδη δεν είστε αρνητικός; 

κ. Μωυσιάδης: Όχι πως δεν είμαι. Είμαι αντίθετος.  

 

- Εγκρίνεται. 

                   

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων 

έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Έγκριση μελέτης του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009»,  

β) Έγκριση μελέτης του έργου «Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής 

Αγοράς»,  

γ) Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου,  

δ) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα 

Ελαιώνα»,  

ε) «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα 

Οινούσας».  

 

Δημότης Επταμύλων:   κ. Πρόεδρε, σ’ αυτό το θέμα μπορείτε να βάλετε και τους 

Επταμύλους;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα, να γίνει η μελέτη και θα το 

βάλουμε.  
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κ. Αγγελίδης: Για το β). Θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα.  

κ. Δήμαρχος: Όπως ξέρετε υπάρχει η άδεια κατεδάφισης. Διότι η υπόθεση με τους 

ενοικιαστές έχει … δόθηκε μια παράταση εκ μέρους μας με τη σύμφωνη γνώμη των ιδίων, έχει 

παρέλθει ο χρόνος και πήραν την ειδοποίηση ότι 20/9 πρέπει να εγκαταλείψουν τα 

καταστήματα. Επειδή η διαδικασία και η δουλειά της εγκατάλειψης αυτών των καταστημάτων, 

την έχουμε μελετήσει πραγματικά, δεν είναι εύκολο να αδειάζεις και να αρχίζεις να γκρεμίζεις, 

είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εν τω μεταξύ τρέχει και η διακήρυξη με καταλυτική ημερομηνία 

29/9. Υπάρχει ενδιαφερόμενος; Που εύχομαι να υπάρξει. 14 εταιρείες σπουδαίες και 

Σερραϊκές και από άλλες περιοχές της χώρας έχουν επιδείξει ενδιαφέρον συμμετοχής, θα φανεί 

σε 10 μέρες, σε δυο βδομάδες, από εκεί και πέρα επειδή θέλουμε να δώσουμε έμφαση, σ’ αυτό 

το κτίριο της δημοτικής αγοράς, με την εικόνα την οποία παρουσιάζει και το έχω πει πάρα 

πολλές φορές ότι είναι το πιο άσχημο κτίριο, βλάπτει και προσβάλει την αισθητική μας και την 

δημόσια υγεία και όλοι γνωρίζετε την κατάσταση την οποία έχει. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι 

διαδικασίες, άρα φυσιολογικό είναι, υπάρχει μελέτη, και για να προλάβουμε τον χρόνο, άσχετα 

με την έκβαση της συμμετοχής και τι συμμετοχή και την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή όχι στις 

29 του μηνός θα έχουμε την ετοιμότητα της έγκρισης της μελέτης και προσοχή, σήμερα 

εγκρίνουμε την μελέτη. Όχι τους όρους δημοπράτησης του έργου. Άλλο το ένα και άλλο το 

άλλο, και αυτό το κάνουμε καθαρά για να κερδίσουμε χρόνο πολύτιμο. Απλά είναι τα 

πράγματα.  

κ. Αγγελίδης: Για το θέμα αυτό που φέρνει η Δ.Α. εδώ σήμερα, σχετικά με την μελέτη 

κατεδάφισης του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, με δυο λόγια μπορώ να πω ότι η ουσία για 

το θέμα του ακινήτου της Δ.Αγοράς, δεν είναι το γκρέμισμα του κτιρίου της Δημ. Αγοράς, 

αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα, το να γκρεμίσεις κάτι, η ουσία του θέματος για το ακίνητο 

της Δημοτικής Αγοράς, είναι τι θα κάνουμε στο ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς, τι θέλουμε να 

κάνουμε. Και ενώ η Δ.Α. δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει στο ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς, 

θέλει να το γκρεμίσει για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να δείξει στον Σερραϊκό λαό 

ότι δήθεν κάτι, ότι δήθεν ξεκίνησε να κάνει κάτι προκειμένου να καλύψει την απραγία της.  

κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, για την κατεδάφιση του ακινήτου της Δημ. 

Αγοράς, αναγκαζόμαστε για μία ακόμα φορά να πούμε αυτά που είχαμε πει στις 31/5/07 όταν 

για πρώτη φορά είχε έρθει το θέμα της έκδοσης άδειας κατεδάφισης του ακινήτου της Δ. 

Αγοράς. Τότε είχαμε πει ότι πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε στο 

ακίνητο της Δ. Αγοράς, να ολοκληρωθεί το διαδικαστικό μέρος, δηλαδή να γίνουν οι μελέτες, 

να βγει η άδεια ανοικοδόμησης κ.λπ. και το τελικό στάδιο που απομένει είναι αυτό της 

κατεδάφισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς. Η ουσία δεν είναι το γκρέμισμα, αυτό είναι 

το εύκολο μέρος, η ουσία είναι τι θέλουμε να κάνουμε στο ακίνητο αυτό. Και εδώ πρέπει να 

σημειώσουμε και να πούμε ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις, εντός και εκτός Δ.Σ., έχουν 

αντίθετη άποψη με αυτό που επιχειρείτε να κάνετε στον χώρο του ακινήτου της Δημοτικής 

Αγοράς. Αντίθετη άποψη έχει ο εμπορικός σύλλογος, αντίθετη άποψη έχουν και πάρα πολλοί 

Σερραίοι πολίτες και εμείς την πρόταση μας για την αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής 

Αγοράς σας την έχουμε καταθέσει επανειλημμένως και αν χρειαστεί θα την ξαναπούμε.  

Αγαπητοί συνάδελφοι τέτοια θέματα μεγάλα για να προχωρήσουν απαιτούνε και 

κοινωνική συναίνεση, φαίνεται ότι για το θέμα αυτό δεν υπάρχει κοινωνική συναίνεση, γι’ 

αυτόν τον λόγο πριν βγει η διακήρυξη στον αέρα, σύμφωνα με την οποία διακήρυξη καλούνται 

οι επενδυτές να κατασκευάσουν το ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς, υπόγειο πάρκιν και από 

πάνω ένα κτίριο στο οποίο θα δώσουν ότι μορφή θέλουν, πριν βγει στον αέρα η διακήρυξη, 

σας είχαμε προτείνει να γίνει μια διαβούλευση με τις δημοτικές παρατάξεις, με τους φορείς, με 

τους πολίτες.  
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Ασφαλώς και την τελική ευθύνη και την τελική απόφαση την έχετε εσείς, την έχει η 

πλειοψηφία του Δ.Σ., την έχει η Δ.Α., όμως για τέτοια σοβαρά θέματα, για ένα τόσο σοβαρό 

ακίνητο του δήμου, ένα ακίνητο μεγάλο, φιλέτο, στο κέντρο της πόλης, το οποίο ανήκει σε όλο 

τον Σερραϊκό λαό, δεν είναι δυνατόν να μην λάβουμε υπόψη τις απόψεις των δημοτικών 

παρατάξεων, των φορέων και των πολιτών.  

Επίσης, θέλουμε να επισημάνουμε και να πούμε, ότι για το θέμα αυτό της μελέτης για 

την κατεδάφιση του κτιρίου της Δ.Α., όσο ισχύει η διακήρυξη, σύμφωνα με την οποία 

περιμένουμε προτάσεις για την αξιοποίηση του ακινήτου από τους επενδυτές, όσο ισχύει η 

διακήρυξη, δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση ούτε για μελέτη, ούτε για την κατεδάφιση του 

κτιρίου γιατί μια τέτοια απόφαση έρχεται σε αντίθεση με το άρ. 11 παρ. 5 της διακήρυξης η 

οποία σαφώς και κατηγορηματικά λέει ότι υποχρέωση του αναδόχου είναι η κατεδάφιση του 

κτιρίου της Δ.Α. Ο ανάδοχος, αυτός που θα πάρει το έργο αυτός είναι υποχρεωμένος να 

κατεδαφίσει το κτίριο. Οπότε για ποιο λόγο να συζητάμε εμείς τώρα την έγκριση μελέτης και 

μάλιστα την κατεδάφιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς θα κοστίσει 200.000 € για τον 

δήμο. Για ποιο λόγο δεν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την κατάθεση των προτάσεων 

από μέρους των επενδυτών;  

Η Δ.Α. λοιπόν, ενώ δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει στο ακίνητο της Δημοτικής Αγοράς, δεν 

έχουν γίνει οι μελέτες, δεν έχει βγει η άδεια ανοικοδόμησης, ενώ η απόφαση αυτή για μελέτη 

κατεδάφισης έρχεται σε αντίθεση με το άρ. 11 παρ.5 της διακήρυξης που λέει ότι ο ανάδοχος 

κατεδαφίζει το κτίριο και όχι ο ιδιοκτήτης, βιάζεται η Δ.Α. να πάρει μια απόφαση για να 

γκρεμίσει το κτίριο της Δημ. Αγοράς για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να δείξει στον 

Σερραϊκό λαό ότι δήθεν ξεκίνησε να κάνει κάτι προκειμένου να καλύψει την απραξία της.  

Και πρέπει πούμε ότι μια τέτοια απόφαση ενδεχομένως, επειδή έρχεται σε αντίθεση με 

την διακήρυξη, ενδεχομένως να απορριφθεί και από την Περιφέρεια.  

Το θέμα αυτό της μελέτης για την κατεδάφισης θέλουμε να έρθει στο Δ.Σ. αφού 

προηγουμένως όμως ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε εκεί.  

Έχετε απέναντι σας όλες τις παρατάξεις, έχετε φορείς, έχετε πολλούς πολίτες. Το 

ακίνητο αυτό δεν ανήκει σε κανέναν δημοτικό σύμβουλο, σε κανέναν δήμαρχο, ανήκει σε 

όλον τον Σερραϊκό λαό. Δεν είναι δυνατόν να μην πάρουμε τις απόψεις των φορέων. Την 

τελική ευθύνη είπαμε ότι την έχει η πλειοψηφία και την απόφαση της ευθύνης την έχει η 

πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Για τον λόγο αυτό, εμείς προτείνουμε την απόσυρση του θέματος αυτού, της μελέτης 

για την κατεδάφιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, να ξεκινήσει αμέσως η διαβούλευση 

με τις δημοτικές παρατάξεις, με τους φορείς και τους πολίτες, και εφόσον καταλήξουμε για το 

τι θέλουμε να κάνουμε εκεί, εν συνεχεία μπορεί να ξεκινήσει το διαδικαστικό μέρος και 

φυσικά καλώς να έρθει και το θέμα της κατεδάφισης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς.  

κ. Δάγκος: Εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση στο ένα σκέλος από αυτά που είπε ο κ. 

Αγγελίδης, το θέμα της διαβούλευσης δεν υφίσταται και δεν μπορεί να υπάρχει διαβούλευση 

γιατί ο Σερραϊκός λαός στέλνοντας εμάς στην Δ.Α. έχει εγκρίνει, άρα η διαβούλευση υπήρξε 

μέσα στο πρόγραμμα για το τι προτείναμε στον Σερραϊκό λαό. Οπότε αυτό να το 

ξεκαθαρίσουμε και να μην το ξαναναφέρουμε. Ο Σερραϊκός λαός αποφάσισε και είπε ότι 

πρέπει να κάνουμε αυτό … 

κ. Μωυσιάδης:  Καταρχήν να εκφράσω προβληματισμό για τον τρόπο που μπήκε το θέμα. 

Διότι, έρχεται το θέμα σαν ¨Έγκριση μελετών έργων¨ και αναφέρει από κάτω … εγώ να 

υποθέσω ότι το αφήναμε να περάσει όπως περνάμε όλα τα άλλα. Με τη ροή την κανονική και 

βγαίνει η απόφαση, και τι απόφαση βγαίνει; Ότι εγκρίθηκε η εισήγηση της υπηρεσίας η οποία 

εισήγηση τι λέει; Λέει ¨παρακαλούμε να εγκρίνετε την μελέτη και την κατασκευή του έργου 

και να γραφεί το  έργο  στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου και να ψηφιστεί και η απαιτούμενη  
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πίστωση¨. Εδώ θα ήθελα να πω ότι υπήρχε ο κίνδυνος να διαλάθει της προσοχής μας το θέμα 

και να περάσουν άλλα πράγματα τα οποία θα ήταν απαράδεκτα να περάσουν; Εάν δεν 

συμβαίνει αυτό, εσείς που την είδατε την εισήγηση αυτή, δεν ενδιαφερθήκατε να την 

διαφοροποιήσετε αφού όπως είπε ο δήμαρχος, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πάρουμε 

απόφαση μόνο για την έγκριση μελέτης και όχι για τα υπόλοιπα; Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω, 

αλλά μπορεί κάποιος κακοπροαίρετα να πιστεύει ότι θέλατε να ξεγελάσετε το Δ.Σ. για να 

πάρετε άλλη απόφαση. Εγώ δεν το πιστεύω.  

κ. Πρόεδρος:  Εδώ λέει κατασκευή του έργου, αλλά δεν μιλάει για την κατασκευή… 

κ. Μωυσιάδης:   … υποβάλλουμε … για την μελέτη του έργου, με τον τίτλο αυτό, με 

αυτόν τον προϋπολογισμό, και παρακαλούμε να εγκρίνετε την μελέτη, όπως και την 

κατασκευή του έργου και με την ίδια απόφαση … 

κ. Πρόεδρος:  Πάντα για την κατεδάφιση αναφέρεται …  

κ. Μωυσιάδης: Κι εγώ για την κατεδάφιση μιλάω. Εσείς εδώ μας βάζετε ότι 

εγκρίνουμε μελέτη. Μόνο έγκριση μελέτης λέτε, και εδώ η εισήγηση λέει και μελέτη, και 

κατασκευή και χρηματοδότηση. Αυτό ο καθένας ακούει και βγάζει συμπεράσματα. Η 

εισήγηση της υπηρεσίας είναι σαφής, λέει να πάρουμε απόφαση και για την κατασκευή του 

έργου και χρηματοδότηση.  

κ. Πρόεδρος:  Αυτή η μομφή ότι αποκρύπτουμε κάτι, προς τι; Μα το λέει εδώ 

ξεκάθαρα.  

κ. Μωυσιάδης: Στα θέματα αυτά μόνο έγκριση μελέτης κάνουμε. Όταν παίρνουμε 

πολλαπλή απόφαση δεν το βάζουμε υποδεέστερο, το μείζον δεν είναι η έγκριση της μελέτης, 

το μείζον είναι η χρηματοδότηση και η κατεδάφιση. Να το βάζετε σωστά.  

κ. Πρόεδρος:   Πάντα ήταν έτσι, ανατρέξτε και σε παλιότερες ημερήσιες διατάξεις, όχι 

μόνο επί των ημερών μας αλλά και επί των ημερών σας.  

κ. Μωυσιάδης: Σας το είπε και ο κ. Αγγελίδης, η προκήρυξη λέει ότι η υπόθεση της 

κατεδάφισης, η κατεδάφιση είναι υποχρέωση του εργολάβου. Εσείς λοιπόν τι κάνετε; 

Πληρώνετε λεφτά για τις υποχρεώσεις του εργολάβου; Εδώ δημιουργείται και ένας άλλος 

προβληματισμός από κάποιον κακοπροαίρετο. Εγώ δεν θα αποδεχθώ ότι συμβαίνει κάτι 

τέτοιο, ότι ίσως να τα έχετε συμφωνημένα με κάποιον και του κάνετε χατίρια.  

κ. Πρόεδρος:  Τι λέτε κ. Μωυσιάδη; 

κ. Μωυσιάδης: Να ολοκληρώσω, όταν … και ξέρουν ότι έχουν υποχρέωση να 

κατεδαφίσουν και εσείς προετοιμάζετε να κατεδαφίσετε με δική σας δαπάνη, κάποιος που θα 

τον συμφέρει θα έχει …  

κ. Πρόεδρος:  Αυτό δεν μπορεί να συμβεί και το ξέρετε πολύ καλά.  

κ. Μωυσιάδης:  Συνοπτικά θα μιλήσω γιατί ήδη ο κ. Αγγελίδης αναφέρθηκε εν 

εκτάσει και μάλιστα βλέπω ότι και μια παράταξη πολιτική εκτός του Δ.Σ. ενδιαφέρονται για το 

θέμα, όλα τα θέματα είναι σημαντικά και έχουν προτάσεις. Μια πρόταση επίσης μπήκε ήδη 

από το 2007. 

κ. Πρόεδρος:     Για ποια πρόταση αναφέρεστε; 

κ. Μωυσιάδης:  Για την πρόταση της Διάβασης Πεζών. Είναι μια πρόταση που νομίζω 

ότι όλοι την είδαν.  

κ. Δάγκος: Όχι δεν την είδαμε.  

κ. Πρόεδρος:  Από πού την πήρατε εσείς κ. Μωυσιάδη; 

κ. Μωυσιάδης:  Την βρήκα εδώ σήμερα.  

κ. Πρόεδρος:  Γιατί δεν την δώσατε στο Προεδρείο;  

κ. Πασχάλης: Είχα την εντύπωση ότι την πήρατε.  

κ. Πρόεδρος:     Ε πως θα την πάρω αν δεν μου την δώσετε.  
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κ. Μωυσιάδης: Επιγραμματικά θα πω, 1ον, ήμασταν αντίθετοι με το έργο αυτό και τον 

τρόπο δημοπράτησης, προχωρήσατε. Όταν προχωρήσαμε και πήραμε μια απόφαση εδώ από το 

Δ.Σ. τοποθετήθηκα κατηγορηματικά και μίλησα … είχα πει απλώς να έρθει το θέμα στο Δ.Σ. 

για να το συζητήσουμε. Μπορεί τυπικά να είχατε την δυνατότητα να το περάσετε από την 

δημαρχιακή αλλά από τη στιγμή που ζητήθηκε από το Δ.Σ., δεν είχατε την υποχρέωση να 

δείξετε και την ελάχιστη ευαισθησία να ανταποκριθείτε στο αίτημα και να φέρετε το θέμα να 

το συζητήσουμε εδώ; Δεν το κάνατε. … έχει στοιχεία τα οποία δείχνουν άθελα σας, ότι αυτά 

τα οποία ισχυρίζεστε ότι τάχα επιδιώκετε, τα απεμπολείτε και… θα τα συζητήσουμε όταν 

έρθει η ώρα. Πάντως σας λέω κατηγορηματικά, ότι αυτό που ισχυρίζεστε ότι τάχα θέλετε να 

ψηφίσετε δεν το κάνετε μέσω αυτής της προκήρυξης.  

2ον, για την κατεδάφιση, σας είχαμε πει ότι η κατεδάφιση έχει νόημα να γίνει μόνο εάν 

θα είναι ώριμο. Και ώριμο δεν είναι όταν ακόμη δεν υπάρχει εργολάβος. Όταν δεν ξέρουμε αν 

θα προχωρήσει το έργο. … δεν είναι η διαδικασία της λήψης μιας τυπικής απόφασης από το 

Δ.Σ., δεν είναι χρονοβόρα διαδικασία, αλλού έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες, μέχρι να 

τελειώσει όλος αυτός ο κυκεώνας που … Επομένως χωρίς κανέναν λόγο προχωρείτε σ’ αυτή 

την διαδικασία. Στην κατεδάφιση. Γιατί; Γιατί θέλετε και τώρα, μετά από 2,5 χρόνια, να 

κάνετε αυτό που είχατε ξεκινήσει από τα πρώτα συμβούλια του 2007, ξεκινήσατε με θέμα 

¨κατεδάφιση του κτιρίου¨, χωρίς να υπάρχει λόγος, μόνο για εντυπωσιασμό, με συνέπεια, αν 

θέλετε να εντυπωσιάσετε, να εντυπωσιάσετε, αλλά εδώ βλάπτονται επαγγελματίες συμπολίτες 

μας, για ποιο λόγο πρόωρα και χωρίς να είναι ανάγκη και χωρίς κανένα όφελος για τον δήμο;  

Πέρα από αυτό, όσον αφορά την κατεδάφιση, έχουμε δει ότι αυτή τη στιγμή 

βλάπτονται οι επιχειρηματίες, αυτά τα ενοίκια τι θα γίνουν; Πέρα από την κατεδάφιση, 

βλάπτουμε και τον δήμο, ποιος ο λόγος; Ζημιώνουμε τον δήμο για να κάνουμε ένα έργο το 

οποίο είναι υποχρέωση του εργολάβου, ζημιωνόμαστε οικονομικά γιατί θα χάσουμε και 

κάποια ενοίκια, βλάπτουμε τους συμπολίτες μας γιατί θα τους βγάλουμε έξω πρόωρα. Για ποιο 

λόγο; Τι θα κερδίσουμε; Τίποτα.  

Στην ίδια κατάσταση που είναι η Δ. Αγορά είναι και το Δημ. Μέγαρο. Ανακαίνιση 

Δημ. Μεγάρου, ανεξάρτητα αν πέρασε με το ποσό που φέρατε .. Λέγατε ότι οποιοδήποτε 

κτίσμα, να το περιλάβουν κάποιοι μελετητές και μπορούν να το κάνουν ¨κούκλα¨. Εάν 

ενδιαφέρεστε να πάψει να έχει ασχήμια, γιατί κάνετε αυτή την εργολαβία, με την οποία στην 

ουσία παραχωρείται περιουσιακό στοιχείο του δήμου σε τρίτο και δεν το κρατάτε μόνοι σας, 

να το κρατήσει ο δήμος με μια ανακαίνιση. Μάλιστα έχοντας τόσους χώρους προς αξιοποίηση 

που θα είναι περισσότεροι από αυτούς που θα πάρουμε μέσα από την δημοπρασία που θα 

γίνει. Είμαστε αντίθετοι κατηγορηματικά και κατά της διαδικασίας της δημοπράτησης.  

κ. Σαουλίδης:  Αν και το έχουμε δει το θέμα πάρα πολλές φορές, είμαστε στην 4η 

διακήρυξη, η πρώτη ήταν στην δική σας πρώτη θητεία, η δεύτερη στην δική μας θητεία που 

και εκεί είχαμε και την στήριξη των φορέων …, η τρίτη ήταν με τον κ. Μωυσιάδη και η 

τέταρτη είναι τώρα. Εγώ πιστεύω ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που, όλοι με πολύ μεγάλη 

ευκολία λέμε ότι είναι ένα φιλέτο, σημαντικός χώρος έχει σχέση με το αν μπορούμε αυτόν τον 

χώρο να τον παραχωρήσουμε στον πολίτη. Όταν πάμε σε κάποιες πόλεις είτε στην Ελλάδα είτε 

στο εξωτερικό αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι τα πάρκα, οι ελεύθεροι χώροι, εμείς δεν 

μπορούμε να κάνουμε ένα κτίριο μνημείο εκεί ούτως ή άλλως. Να κάνουμε μια σύναψη 

εργασίας εργολαβική. Να κάνουμε ένα κτίριο το οποίο δεν ξέρω σε τι θα βοηθήσει. Εμείς 

πιστεύουμε, παρόλο που είχαμε κάνει και εμείς αυτή τη διακήρυξη, … δεν προχωρήσαμε 

όμως. Η περίοδος είναι πάρα πολύ σημαντική με δεδομένο ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλον τον 

κόσμο κάνουν αγώνα για να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής των συμπολιτών, κι εμείς 

επανερχόμαστε στην παλιά μας πρόταση που είχαμε προτείνει στους συνδημότες μας στο να 

γίνει  ένα υπόγειο  πάρκιν και να  επεκταθεί το  ακίνητο,  με το σκεπτικό της μετακίνησης, που 
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θεωρώ ότι έγινε μια προσπάθεια αλλά νομίζω ότι σταμάτησε, ήταν καλά σε συντονισμό με τον 

νομάρχη, να διεκδικήσουμε από την πολιτεία να παραχωρηθεί στον δήμο, να πάει στον φυσικό 

του χώρο εκεί και αυτός ο χώρος, να διευρύνουμε ουσιαστικά την πλατεία Ελευθερίας. Με 

τρεις πλατείες, ακόμα υπάρχει και μια άλλη σκέψη, υπάρχει το παλιό νοσοκομείο, υπάρχουν 

σημαντικοί χώροι εκεί, αναξιοποίητοι, ευτυχώς κάποιοι χώροι αξιοποιήθηκαν εκεί και δεν 

ρήμαξαν, εγώ ήμουν σε ένα όργανο εκεί και είχα προτείνει κάποια πράγματα, να βρεθούν 

κάποιες λύσεις, δεν έγινε αποδεκτό, είμαστε στα 5,5 – 6 χρόνια περίπου αυτός ο χώρος θα έχει 

από μόνος του θα καταρρεύσει.  

Θα κάνω μια πρόταση που είχα, να φύγει το Δημαρχείο από εκεί, να διευρυνθεί η 

πλατεία και να κάνουμε ένα κέντρο και με τους πεζοδρόμους και με τις πλατείες, να αλλάξει η 

όψη αυτής της πόλης, να την παραχωρήσουμε στις επόμενες γενιές. Γιατί λοιπόν να 

χαλαλιζόμαστε και να ταλαιπωρούμε και τους συνδημότες μας σε τελική ανάλυση, με το να 

σκεφτόμαστε αν θα γίνει καλό ή άσχημο κτίριο. 

Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, όταν κάναμε την πρόταση, σκεφτόμασταν το εξής, ότι αυτό 

το κτίριο δεν είναι κόσμημα, δεν είμαστε περήφανοι που έχουμε ένα τέτοιο κτίριο στο κέντρο 

της πόλης. Δεν ξέρω με ποιες συνθήκες κτίστηκε, πάντως δεν είναι κόσμημα. Μπορεί ο 

καθένας, για το κάθε κτίριο, είπε ο κ. Μωυσιάδης ότι για οποιοδήποτε κτίριο μπορούμε να 

βάλουμε κάποιους ανθρώπους και να το κάνουν lifting, και να το αλλάξουν, εγώ το είδα αυτό 

το κτίριο και βαμμένο και περιποιημένο αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Και προβλήματα 

στεγανότητας έχει, και προβλήματα … και πολλά χρήματα δόθηκαν … Ο Δήμος έχει 

περιουσία σημαντική, ας κάνει επενδύσεις σ’ αυτούς τους σημαντικούς χώρους που έχει για να 

έχει και οφέλη, έχει δυνατότητα να αξιοποιήσει αυτούς τους χώρους και να έχει και μεγάλα 

οφέλη. Θεωρώ ότι αυτοί οι χώροι πρέπει να παραμείνουν στην πόλη, και να παραμείνουν στην 

πόλη, αυτό σημαίνει ότι παραχωρούμε σαν χώρους πρασίνου.  

Για το θέμα της κατεδάφισης, εμείς με αφορμή αυτή τη θέση μας, εμείς ήμασταν 

θετικοί να παραμείνει αυτός ο χώρος ουσιαστικά, ταυτιζόταν με την άποψη μας στο να γίνει 

υπόγειο πάρκιν και να γίνει χώρος για πράσινο. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα που μας 

φέρνετε, και με την τοποθέτηση του κ. Μωυσιάδη ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες υπόνοιες 

ότι εμείς ουσιαστικά ανοίγουμε το δρόμο σε τους τυχόν επενδυτές, είναι ένα θέμα που πρέπει 

να το δούμε με μεγάλη προσοχή.  

Παρόλα αυτά πιστεύω ότι όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό δεν είναι κακό να 

κουβεντιάσουμε και με τους φορείς αλλά και να διαβουλευτούμε. Εδώ διαβουλευόμαστε και 

είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευτούμε για πολύ απλά πράγματα, τα πιο απλά, και δεν θα 

διαβουλευτούμε γι’ αυτό; Γιατί; Γιατί να πιεστούμε; Δεν προβληματιζόμαστε, ότι πέρασαν 4 

Δ.Α. και δεν βρήκαμε, ίσως όλα αυτά τα αδιέξοδα μας οδηγούν σ’ αυτό το πράγμα, να 

παραμείνει αυτός ο χώρος σαν χώρος πρασίνου που θα είναι η μεγαλύτερη προσφορά στην 

πόλη και στα παιδιά μας.  

κ. Αναστασιάδης: Με καλύψανε οι προλαλήσαντες, αλλά θέλω να πω το εξής πράγμα, 

μας είπατε να κάνουμε το σύμβολο της πόλης, ένα συμβολικό κτίσμα, όχι εμπορικό κέντρο. 

Και την πρώτη φορά το ψηφίσαμε. Τις επόμενες φορές όμως δεν το ψήφισα εγώ διότι πάντα 

έλεγα, και το Δημαρχείο και η Δημοτική Αγορά αν θα κατεδαφιστούν να γίνουν πάρκιν. Αυτό 

όμως που μας είπατε ήταν ψέματα, ότι θα κάνατε το σύμβολο της πόλης και σας πιστέψαμε. 

Δυστυχώς όμως τώρα βλέπουμε ότι θέλετε να κάνετε εμπορικό κέντρο.  

Όχι, είναι κρίμα αυτό που πάτε να κάνετε και επιμένουμε. Να μην κατεδαφιστεί … 

κ. Μπιτζίδου:   κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, … θα πρέπει να ακούτε τις φωνές των 

συνδημοτών μας οι οποίες είναι φωνές διαμαρτυρίας. Για έναν χώρο που σκέφτεστε να 

αξιοποιήσετε σύμφωνα με την μελέτη που μας παρουσίασαν οι προηγούμενοι μελετητές, ότι 

μπορεί να γίνει κάποιο εμπορικό κέντρο και όχι ο πύργος που οραματιστήκατε. Εάν 

αποφασίσει  το Δ. Σ.  κάτι  τέτοιο,  θα έχει  απέναντί  του όλη την Σερραϊκή κοινωνία. Αυτό θα 
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πρέπει να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, και σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε να έχετε διαφορετικό 

ύφος όταν μιλάω.  

κ. Πρόεδρος:     Τι εννοείτε; Τι έχει το ύφος μου; Σας παρακολουθώ με θρησκευτική 

ευλάβεια.  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε καταλάβατε τι σας λέω.  

κ. Πρόεδρος:     Δεν σας καταλαβαίνω ειλικρινά.  

κα Μπιτζίδου:  Θα καταλάβετε. Εάν σε περίπτωση γκρεμίσετε το κτίριο της 

Δημοτικής Αγοράς, θα αφήσετε μια απέραντη αλάνα με χώμα; Εάν δεν ευοδώσει η 

προκήρυξη, αν δεν γίνει ανάθεση, εάν δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα το αναλάβει και θα 

είναι αποδεκτό από το Δ.Σ. και από την Σερραϊκή κοινωνία, τι θα κάνετε εκείνον τον χώρο; Θα 

κάνετε μια μελέτη για διαμόρφωση πρασίνου, το πάρκιν το οποίο σκέφτεστε να κάνετε, θα 

γίνει τελικά; Άρα θα βρεθούμε σε ένα αδιέξοδο και δεν θα ξέρουμε πώς να δώσουμε λύση. Θα 

υπάρχει μια απέραντη αλάνα στο κέντρο της πόλης; Πως το οραματίζεστε αν δεν ευοδώσει; Η 

ουσία είναι ότι παίρνετε αποφάσεις που δεν ξέρουμε που θα οδηγήσουν.  

Εγώ αυτό θα ήθελα να πω, να το σκεφτείτε, να αποσύρετε το θέμα, να μην το κάνετε 

αν δεν ολοκληρωθούν οι μελέτες, και θα πρέπει να γίνει διαβούλευση από όλες τις παρατάξεις 

αλλά και με όλους τους φορείς.  

κ. Δήμαρχος:    Θα ξεκινήσω από τους τελευταίους που πήραν τον λόγο κ. Πρόεδρε 

και θα καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Πολλοί δεν έχετε καταλάβει, πλην του κ. Σαουλίδη, ότι 

σας χαρακτηρίζει μια αναβλητικότητα, να το δούμε, να το κουβεντιάσουμε, να κάνουμε τη 

διαβούλευση, όταν ο κ. Σαουλίδης λέει και ο ίδιος ότι αυτό το θέμα απασχολεί 4 4ετίες, όλους 

τους Δημάρχους και όλοι οι Δήμαρχοι θέλουμε να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο πολύγωνο, 

οικόπεδο. Να το αξιοποιήσουμε. Ως συμπέρασμα όλου αυτού του χρονικού διαστήματος, 

κατέθεσε η Δ.Α. και προεκλογικά την πρόθεση της που έχει την σύμφωνη γνώμη της 

πλειοψηφίας του Σερραϊκού λαού. Ποια καλύτερη διαβούλευση; Είπαμε, απλά πράγματα, 

χαρίζουμε στην Σερραϊκή κοινωνία κάτω από το μισό συντελεστή δόμησης, και στη θέση του 

προσδοκούμε να έχουμε ένα κόσμημα. Θέλουμε να έχουμε ένα έμβλημα, ένα ξεχωριστό 

αρχιτεκτόνημα σ’ αυτή την πόλη το οποίο θα κάνουμε χρήση. Τώρα εάν θέλετε … 

κ. …:  … 

κ. Δήμαρχος: Στα 550 τ.μ. άλλοι κάνουν και ουρανοξύστες. Όχι στα 1.880 τ.μ. Όταν 

θίγονται ατομικά συμφέροντα λογικό είναι.  

Εγώ πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία, κυριολεκτώ, ότι το 99.9% του Σερραϊκού 

λαού θέλει να απαλλαγεί από αυτή την ασχήμια. Δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι ντροπή αυτής 

της πόλης αυτό το κτίριο που εξαιτίας της επιθυμίας παλιών Δ.Α., αρχής γενομένης από την 

δική μου τότε που έστειλα και τα πρώτα ειδοποιητήρια, γεγονός είναι ότι εδώ ποτέ δεν 

ψηφίζαμε την αύξηση των ενοικίων των καταστηματαρχών και τώρα εσείς τους αναφέρεται, 

αναφέρεστε σ’ αυτούς. Ξέρετε ότι τα ενοίκια έχουν να αυξηθούν από το 1995; Διότι όλοι μας, 

το σύνολο της Σερραϊκής κοινωνίας λέει να αξιοποιηθεί επιτέλους αυτό το ακίνητο.  

κ. …: Εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο που είμαστε 40 χρόνια εκεί;  

κ. Δήμαρχος: Όσον αφορά την διαδικασία για τους επαγγελματίες, τους οποίους όλοι 

μας κατανοούμε, έχει ακολουθηθεί μια διαδικασία, δεν κατανοείτε ότι αυτή η Δ.Α. έχει ένα 

συγκεκριμένο, απλό, κατανοητό, προγραμματισμό με χρονοδιάγραμμα για να φύγει από τα 

μάτια όλων των Σερραίων αυτό το κτίριο; Συμφωνείτε όλοι, συμφωνούσαμε τουλάχιστον. 

Προς τι αυτή η αναβλητικότητα και ταλανιζόμαστε και αναμασούμε τα ίδια και τα ίδια. Νιος 

ήμουν και γέρασα, δεκάδες χρόνια τώρα. Κάποτε πρέπει, είπα και άλλες φορές στο Δ.Σ., ότι 

πρέπει να τελειώνουμε με τα λόγια και να περάσουμε στις πράξεις, κάποτε οι κουβέντες, οι 

συζητήσεις, οι διαβουλεύσεις, οι διάλογοι, οι συγκεντρώσεις πρέπει να τελειώνουν. Τελειώνει 

η περίοδος αυτή, των λόγων και περνάμε στα έργα. Αυτή η Δ.Α. αυτό θέλει να κάνει.  
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Πολύ σωστά επισημάνατε, το 1997, καταθέσαμε την άδεια κατεδάφισης, την 

ανανεώσαμε και όλα είναι φυσιολογικά. Τώρα βέβαια, γιατί θέλαμε την μελέτη κατεδάφισης 

την οποία και χρηματοδοτούμε. Σας είπα, περιμένετε. Θέλετε να δείτε τι θα κάνουμε, 

περιμένετε, εδώ είναι η 29η του μηνός. Θα δούμε αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον υπάρχουν, 

τι μας προτείνουν. Σύμφωνα πάντα με τους όρους διακήρυξης τους δικούς μας, που εμείς, που 

δεν διαφέρουν σε τίποτα μ’ αυτούς που προεκλογικά αναφερόμασταν στον Σερραϊκό λαό.  

Λέτε για επικοινωνιακούς λόγους. Μα είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα; Για 

επικοινωνιακούς λόγους; Μα εσείς λέτε ότι είναι εύκολο πράγμα η κατεδάφιση, λάθος. Είναι 

πολύ δύσκολο και πολύ χρονοβόρο. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί, έξω από τον χορό πολλά 

τραγούδια ακούγονται. Όταν θα μπεις μέσα και θα θες στην πράξη να υλοποιήσεις μια 

κατεδάφιση ενός ετοιμόρροπου, να δείτε πόσο χρόνο παίρνει και τι διαδικασία χρειάζεται. Όχι 

να γκρεμίσεις ένα ολόκληρο κτίριο το οποίο στέκεται εκεί από τη δεκαετία του ’60.  

Το τι θα κάνουμε, θα το δούμε. Μας αρέσει; Έχει καλώς. Δεν μας αρέσει, εδώ είμαστε, 

όλοι μαζί αποφασίζουμε. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Μας αρέσει; Προχωρούμε. Δεν μας 

αρέσει; Θα σκεφτούμε τι θα το κάνουμε. Αλλά αυτό, ένα και ένα κάνει δύο, πρέπει να φύγει 

από προσώπου πόλης. Είναι 100 φορές προτιμότερο και αυτό που σας λέω σας μεταφέρω την 

επιθυμία του συνόλου της Σερραϊκής κοινωνίας. Και όσον αφορά τους επαγγελματίες, έχουμε 

εξαντλήσει κάθε χρονικό περιθώριο. Έχουμε την απόφαση για την έξωση τους, ήρθαμε σε 

συνεννόηση, εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια της ενημέρωσης και της υπομονής και περάσανε 

από την ημερομηνία εκείνη πάνω από 10 μήνες και τους έχουμε προειδοποιήσει και όλοι τους 

έχουν βρει τον δρόμο τους. Εδώ και 10 χρόνια το ξέρουν. Επομένως γιατί αυτή η 

αρνητικότητα;  

Όσον αφορά την διακήρυξη που προβλέπει πράγματι, απλώς για να δώσουμε το στίγμα 

και την αποφασιστικότητα μας, ότι εάν και εφόσον υπάρξει, έχει καλώς, εάν όμως δεν υπάρχει 

γιατί να χάσουμε χρόνο; Δεν πρέπει να   εκκενωθεί το κτίριο;  Δεν  είναι  μόνο  οι  καταστημα- 

τάρχες, είναι και τόσες άλλες υπηρεσίες οι οποίες συστεγάζονται και πόσοι σύλλογοι συστεγά- 

ζονται εκεί. Όλοι αυτοί πρέπει να εγκαταλείψουν το κτίριο. Η Δ.Ε. η δική μας, πρέπει να εγκα- 

ταλείψει το κτίριο, να δει που θα πάει. Είναι τόσοι σύλλογοι, ευπαθών και ομάδων  της  κοινω- 

νίας μας, αυτούς δεν θα τους φροντίσουμε;Όλα εύκολα τα λέτε έξω από τον χορό, για ελάτε να 

τα δείτε όλα αυτά. Να το γκρεμίσουμε, αμ δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, το πιο δύσκολο  εί- 

ναι. Που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι που στεγάζονται εκεί τόσα χρόνια.  Ξέρετε ποιοι στεγάζο- 

νται εκεί μέσα. Και η Δ.Ε.Ε.Κ., το ΟΑΣΙΣ που θα πάει; Αναρωτήθηκε κανείς που θα πάει;  

κ. Αγγελίδης: Αυτό λέμε κι εμείς.  

κ. Δήμαρχος:  Εμείς ξέρουμε που θα πάει, έχουμε συνεννόηση. Για όλα αυτά θα 

πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Όλοι θα εγκαταλείψουν το κτίριο προκειμένου να πάψει 

να υφίσταται. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορούμε να το πούμε.  

κ. Αναστασιάδης: …όταν είχες εσύ μαγαζί σκότωνες άνθρωπο… 

κ. Δήμαρχος:  Επιτέλους πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος, είναι 

το απόσταγμα όλων αυτών των χρόνων, αυτή η διαδικασία, εκεί δεν συμφωνούμε. Ακούστηκε 

ότι έχει νόημα η κατεδάφιση εάν και εφόσον προκύψει εργολάβος. Λάθος, εδώ είναι η 

διαφορά μας. Εσείς το λέτε έτσι, εγώ έχω άλλη άποψη και αυτή την άποψη την κατέθεσα στην 

Σερραϊκή κοινωνία. Απλά είναι τα πράγματα. Όποτε έρθει και εάν και εφόσον προκύψει 

εργολάβος. Τότε έχει νόημα. Πότε δηλαδή; Διότι αναφερθήκατε και στο υπάρχον κτίριο εδώ. 

Ξέρετε πότε η διαδικασία των εξώσεων εδώ, με τη σύμφωνη γνώμη όλων, του συνόλου του 

Δ.Σ. έχουμε καινούργιους ενοικιαστές; Ξέρετε τη νομοθεσία; Πότε θα φύγουν αυτοί; Πως 

μπορούμε να τους εξώσουμε; Που θα βρούμε τα χρήματα για να τους αποζημιώσουμε; Τόσο 

εύκολα φεύγουν; Καλά είναι να τα λέμε για να εντυπωσιάζουμε για επικοινωνιακούς λόγους 

από εκείνη την πλευρά. Η πράξη και η αλήθεια είναι διαμετρικά αντίθετη. Διότι διαφέρουν τα 

πράγματα από το  να λες και από το να κάνεις. Άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη.  
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Χάνουμε λέτε ενοίκια, να πω τα έσοδα που εισπράττει ο δήμος το χρόνο από αυτό το 

ακίνητο, είναι κάτω από 20.000 το χρόνο. Τι χάνει δηλαδή ο δήμος; Ο δήμος χάνει με το να 

συνεχίσει να υπάρχει αυτό το κτίσμα στο κεντρικό σημείο της πόλης. Αυτά ήθελα να πω, 

νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές.  

Να επαναλάβω ότι η Δ.Α. σε συνεργασία με τις υπηρεσίες έχουμε ένα συγκεκριμένο 

σχεδιασμό, έναν προγραμματισμό και αυτόν υλοποιούμε.  

κ. Αγγελίδης:  Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, για σημαντικά 

θέματα που απασχολούν τον δήμο, προβλέπεται διαβούλευση. Και γι’ αυτό άλλωστε κάνατε 

διαβούλευση και πολύ σωστά για το κυκλοφοριακό δύο φορές. Αυτό λέει ο κώδικας, 

επιβάλλεται να γίνεται διαβούλευση. Γι’ αυτό το σημαντικό θέμα φοβάστε να κάνετε 

διαβούλευση; Ασφαλώς την τελική ευθύνη και την απόφαση θα την έχετε εσείς. Δεν είναι 

δυνατόν όμως γι’ αυτό το σημαντικό θέμα να μην πάρετε τις απόψεις φορέων, πολιτών και 

δημοτικών παρατάξεων, που όλοι είναι απέναντι σας. Λέτε, το 99,9% θέλει να κατεδαφιστεί το 

κτίριο, θα συμφωνήσω σ’ αυτό. Το 99,9% θέλει να κατεδαφιστεί το κτίριο αλλά και το 99,9% 

είναι αντίθετο με αυτό που επιχειρείτε να κάνετε εκεί. Με αυτό που επιχειρείτε να κάνετε είναι 

αντίθετο το 99,9%, γι’ αυτό σας λέμε εμείς ότι γι’ αυτό το σημαντικό θέμα πάρτε τις απόψεις 

των δημοτικών παρατάξεων, των φορέων, των πολιτών. Γιατί φοβάστε να το κάνετε; Γιατί 

φοβάστε να διαβουλευτείτε με τον Σερραϊκό λαό; Δεν έχουμε δικαίωμα να εκφράσουμε 

πολιτικές απόψεις; Στις 29/9 λήγει η προθεσμία κατάθεσης προτάσεων από τους επενδυτές. 

Για ποιον λόγο δεν περιμένετε την ημερομηνία αυτή για να δούμε αν θα υπάρξουν επενδυτές ή 

όχι και αν θα υπάρξουν επενδυτές αυτή η απόφαση που παίρνετε τώρα πάει στον βρόντο διότι 

ο επενδυτής … 

κ. Πρόεδρος:   Θα παγώσει.  

κ. Αγγελίδης: Τι νόημα έχει να πάρετε μια απόφαση τώρα από τη στιγμή που θα 

παγώσει η διαδικασία. Εκτός, αν είστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας. Για 

επικοινωνιακούς λόγους καθαρά το κάνετε.  

Αυτό που λέτε ότι το γκρέμισμα είναι το πιο δύσκολο, το πιο εύκολο πράγμα είναι το 

γκρέμισμα, το τι θα γίνει εκεί είναι το δύσκολο. Για επικοινωνιακούς λόγους το κάνετε, για να 

καλύψετε την μέχρι τώρα απραξία σας, θέλετε να δείξετε στον Σερραϊκό λαό ότι δήθεν κάτι 

κάνετε, κάτι ξεκινάει.  

Και τελειώνοντας, εκεί υπάρχει ένας καταστηματάρχης που δεν μπορείτε να τον 

βγάλετε, τον οποίο μπορείτε να βγάλετε μόνο με άδεια ανοικοδόμησης. Τι γίνεται μ’ αυτόν; 

Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται μ’ αυτόν τον καταστηματάρχη;  

κ. Γαλάνης: Μόνο μια επισήμανση, όλα αυτά που άκουσα να λέει ο κ. Δήμαρχος μου 

έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπε ότι δεν έχει οφέλη ο δήμος από τα μισθώματα που 

παίρνει μέχρι σήμερα από την Δημοτική Αγορά. Θα ήθελα να μου υπενθυμίσετε, στη 

συγκεκριμένη διακήρυξη που έχετε κάνει, που έχετε προβεί, ποιο θα είναι το ποσό που θα 

κερδίσει ο δήμος κατά μήνα. Δηλαδή για να καταλάβουμε τη διαφορά, πέρα από το αν 

ανέβηκαν ή όχι τα μισθώματα τα τελευταία χρόνια, τι κερδίζουμε από αυτούς τους ανθρώπους;  

κ. Πρόεδρος:     Αυτό θα εξαρτηθεί από τις προσφορές. Πάντως σε καμιά περίπτωση 

δεν θα είναι κάτω από 20.000 € το χρόνο.  

κ. Γαλάνης: Δεν θα είναι κάτω από 20.000 € το χρόνο;  

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Καταρχήν μίλησε ο κ. 

Δήμαρχος για αξιοποίηση, να αξιοποιηθεί και βέβαια να αξιοποιηθεί, αλλά όταν μιλάμε για 

αξιοποίηση την βλέπουμε την αξιοποίηση από δύο όψεις, η μία είναι καθαρά οικονομική, … 

καθαρά οικονομική άποψη και μη μου πείτε ότι με την διακήρυξη που θα βγάλετε και το όποιο 

αποτέλεσμα προκύψει θα έχουμε συμφέρουσα λύση περισσότερο από αν το διατηρούσαμε, το 

συντηρούσαμε και κάναμε αναπροσαρμογή μισθωμάτων … Ή αν δημοπρατούσαμε με … 

τρόπο και …  
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Μιλήσατε επίσης για μια μεγάλη προσφορά. Αφήνουμε το 3% του συντελεστή και 

πηγαίνουμε στο 1,6%. Αφήστε τα αυτά. Πάμε στο μισό, αυτό το μισό δεν σημαίνει τίποτα 

γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι … δεν είναι ο συντελεστής δόμησης.  

Μιλήσατε για συγκεκριμένο προγραμματισμό. Μα ανέκδοτο είπατε; Αν δεν υπάρχει 

συγκεκριμένος προγραμματισμός από κάποιους αυτοί είστε εσείς. Έχετε πει 20 φορές 

διαφορετικά πράγματα για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ποιον προγραμματισμό; Να κάνετε 

αυτή την προκήρυξη έτσι όπως την κάνατε; Και πήρατε και την συναίνεση του λαού. Την 

συναίνεση του λαού την πήρατε για να κάνετε ένα εμπορικό κέντρο δίνοντας στον εργολάβο 

να κάνει ότι θέλει να κάνει; Διότι κάποια στιγμή στο παρελθόν κάναμε εμείς αυτή τη 

διαδικασία, αλλά δεν λέγαμε άλλα πριν και άλλα μετά, λέγαμε από την αρχή το ίδιο πράγμα. 

Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Και μας λέτε ότι εδώ είναι η ημέρα της δημοπρασίας, θα γίνει η 

δημοπρασία σε 15 μέρες, εντάξει, το πιστεύω και κάθε λογικός άνθρωπος το πιστεύει, απλά ας 

γίνει σε 15 μέρες η δημοπρασία και ας περιμένουμε στο επόμενο Δ.Σ. να πάρουμε μια 

απόφαση εκεί, αφού θα έχουμε δεδομένα από τη δημοπρασία, τι διαφορετικό θα έχει 15 μέρες 

πριν τον διαγωνισμό; Είναι παράλογο. 

Κάνατε μια σύγκριση, είναι δύσκολες οι διαδικασίες κατεδάφισης και παράδειγμα 

έχουμε τις διαδικασίες για τα ετοιμόρροπα. Μα τα λέτε αυτά για να τα ακούει ο κόσμος που 

δεν γνωρίζει και τα λέτε και σε εμάς; Τι σχέση έχει η κατεδάφιση ενός κτιρίου σε οικόπεδο 

που είναι δικό μου με την διαδικασία κατεδάφισης ετοιμόρροπου που είναι ιδιοκτησία κάποιου 

τρίτου. Εκεί υπάρχει πρόβλημα και έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες. 

κ. Δήμαρχος:     Στο δικό μου όμως υπάρχουν ενοικιαστές. Εκεί είναι το πρόβλημα.  

κ. Μωυσιάδης:  Οι ενοικιαστές όταν λήξει το συμβόλαιο τους … όταν κάποιος έχει 

πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα με το να πάρετε απόφαση κατεδάφισης δεν το λύνετε. Μη μας 

κοροϊδεύετε.  

Είπατε κάποια στιγμή εν τη ρύμη του λόγου ότι ¨θα κατεδαφίσουμε¨, άρα θα 

πληρώσουμε κιόλας, ενώ η προκήρυξη λέει ότι η υποχρέωση για την κατεδάφιση είναι 

υποχρέωση του άλλου.  

κ. Πρόεδρος:     Αν δεν προκύψει όμως; 

κ. Μωυσιάδης: Εκτός αν μας φέρετε πρόταση που να λέει ότι αν δεν προκύψει 

εργολάβος μετά από 15 μέρες, εμείς θα το κατεδαφίσουμε και θα …. Φέρτε αυτή την απόφαση 

να το συζητήσουμε.  

Για τα ενοίκια, όταν μιλάμε για ζημία,  δεν μιλάμε μόνο αν η ζημία είναι καταστροφική 

ή αν είναι μικρή, και ένα € αν είναι η ζημία είναι ζημία. Αναφέρομαι σε πολλές περιπτώσεις οι 

οποίες δεν συνηγορούν και μεταξύ αυτών … δεν είναι το μείζον αυτό, αλλά είναι και αυτός 

ένας παράγοντας, έστω μικρός και ασήμαντος, αλλά είναι παράγοντας.  

κ. Σαουλίδης: Όταν υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις πιστεύω ότι δεν 

μπαίνει θέμα αν σήμερα πάρουμε μια απόφαση ή αν θα την πάρουμε μετά από 1 ή 2 μήνες ή 

όταν χρειαστεί είναι χρήσιμο να το κάνουμε. Στην αρχή της συνεδρίασης έκανε μια 

τοποθέτηση ο κ. Κάλλιος και είπε για την απαλλοτρίωση ότι πραγματικά είναι συμφέρουσα 

για τον δήμο. Και κουβεντιάζουμε εδώ πραγματικά τι είναι το συμφέρον. Για μας η 

μεγαλύτερη επένδυση και η πιο ουσιαστική επένδυση, όπως είπε ο κ. Αντιδήμαρχος, είναι να 

παραχωρήσουμε αυτή την πόλη καλύτερη, και καλύτερη γίνεται η πόλη όχι όταν κάνουμε 

κτίρια, παίρνουμε χώρους για να τους απαλλοτριώνουμε και έχουμε έναν χώρο ιδιόκτητο, στο 

κέντρο της πόλης, που μπορούμε να το κάνουμε πλατεία και σκεφτόμαστε να το κάνουμε 

κτίρια. Θεωρούμε ότι μεγαλύτερη επένδυση, καλύτερη επένδυση είναι να την κάνουμε χώρο 

πρασίνου.  

κ. Δήμαρχος: Δηλαδή να κατεδαφιστεί; 

κ. Σαουλίδης: Ναι. 
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κ. Αναστασιάδης: Από το 1972 κάνω πολυκατοικίες, η δουλειά μου είναι αυτή και 

από μικρό παιδί. Ουδέποτε έβγαλα άδεια κατεδαφίσεως προτού να βγάλω άδεια ανεγέρσεως. 

Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι αδιανόητο. Πρώτα προγραμματίζεις τι θα 

κάνεις, καθώς και το πρόγραμμα της ανεγέρσεως, και όταν βγει από την Πολεοδομία το 

σχέδιο, πάλι το γυρνάμε πίσω και εφόσον καταλήξουμε τι θα κάνουμε, τότε βγάζουμε άδεια 

κατεδαφίσεως. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν υπάρχει λογική. Να βγει 

άδεια ανεγέρσεως και στη συνέχεια να βγει άδεια κατεδαφίσεως. Και τα μαγαζιά δεν 

νοικιάζονται όλα, νοικιάζονται μόνο 5-10. Αν αυτό το κτίριο είχε αξιοποιηθεί και 

λειτουργούσαν όλα κανονικά θα είχε πολύ μεγάλα έσοδα, και αυτά που θα πάρουμε από την 

εταιρεία που θα κάνει εμπορικό κέντρο στο κέντρο της πόλης είναι κρίμα από τον θεό δηλαδή. 

Ουδέποτε έγινε άδεια κατεδαφίσεως πιο πριν από την άδεια ανεγέρσεως. Είναι κρίμα από τον 

θεό.  

κ. Πρόεδρος:  Εγκρίνουμε α), γ), δ), ε) και μπαίνουμε σε ψηφοφορία για το β). 

 

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: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι   

κα Μπιτζίδου:  Όχι  

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κα Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωυσιάδης: Όχι 

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Όχι. Να κατατεθούν πρώτα οι προτάσεις στις 29/9. 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

 

κ. Αναστασιάδης:  Ντροπή. Παλιάνθρωποι. 

κ. Δάγκος: Είπε παλιάνθρωποι. Το άκουσα.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης έχει καταγραφεί; 

κ. Αναστασιάδης: Να καταγραφεί γιατί άλλα έλεγε και άλλα κάνει.  

 

 … διακοπή συνεδρίασης … 
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- Εγκρίνεται το β) με 14 ψήφους υπέρ 

- Εγκρίνονται α), γ), δ) και ε). 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

α) Αποκατάσταση οδοστρωμάτων,  

β) Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στο Β.Δ. τμήμα της πόλης των 

Σερρών και  

γ) Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 

δρόμων στο Βόρειο Τμήμα της πόλης έτους 2006». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

   ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  40ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρίθμ. 200/2009 απόφαση της Δ.Ε.  

 

κ. Αγγελίδης: Για το θέμα των θέσεων στάθμευσης των σχολών οδηγών. Η θέση μας 

είναι να δοθεί μια θέση στάθμευσης σε κάθε σχολή οδηγών, άνευ τιμήματος για τους εξής 

λόγους: 1ον, οι επαγγελματίες των σχολών οδηγών ανήκουν στην κατηγορία των 

αυτοκινητιστών, ανήκουν στο ταμείο ΤΣΑ, που ανήκουν οι επαγγελματίες των ΤΑΧΙ, των 

Φορτοταξί, των Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ. Και αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι 

απέναντι και σε αυτή την κατηγορία των επαγγελματιών που ανήκουν στο ταμείο των 

αυτοκινητιστών, όπως παραχωρεί ο δήμος θέσεις στάθμευσης στα ταξί, στα αστικά και στα 

υπεραστικά και στα φορτοταξί άνευ τιμήματος, θα πρέπει να παραχωρήσουμε μία θέση 

στάθμευσης σε κάθε σχολή οδηγών άνευ τιμήματος.  

2ος λόγος για τον οποίο είμαστε υπέρ αυτής της άποψης, το αυτοκίνητο για τις σχολές 

οδηγών αποτελεί το κεφάλαιο της επιχείρησης τους, είναι το μοναδικό και απαραίτητο 

εργαλείο για να ανταποκριθούν, για να κάνουν τη δουλειά τους. Για κάθε σχολή οδηγών είναι 

απαραίτητος ο χώρος στάθμευσης προκειμένου να σταθμεύουν το αυτοκίνητο τους οι 

επαγγελματίες αυτοί, και το αυτοκίνητο τους αυτό το σταθμεύουν πολλές φορές κατά τη 

διάρκεια της ημέρας προκειμένου να επιβιβάσουν και να αποβιβάσουν τους εκπαιδευόμενους 

οδηγούς. Δεν είναι εμπορικά καταστήματα που φορτώνουν και ξεφορτώνουν τα εμπορεύματα 

τους για λίγα λεπτά της ώρας, μια φορά την ημέρα, ενδεχομένως και μια φορά στις 2 και 3 

ημέρες. 

3ον, οι 19 θέσεις που θέλουμε να παραχωρήσουμε δεν είναι πολλές. Είναι λίγες και αν 

λάβουμε υπόψη μας ότι το πάρκιν στην αλάνα πίσω της Νομαρχίας θα προχωρήσει και θα 

ολοκληρωθούν 150 θέσεις περίπου για στάθμευση στο κέντρο της πόλης, νομίζω ότι με την 

παραχώρηση αυτών των 19 θέσεων άνευ τιμήματος στις σχολές οδηγών δεν θα δημιουργηθεί 

κανένα πρόβλημα.  

Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς προτείνουμε την χορήγηση μιας θέσης 

στάθμευσης σε κάθε σχολή οδηγών άνευ τιμήματος.  
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κ. Δάγκος: Θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω σε ότι αφορά την σύγκριση των Ταξί, 

φορτοταξί, με τις σχολές οδηγών. Τα ταξί, τα αστικά και υπεραστικά είναι Μ.Μ.Μ. και αυτά 

έχουν θέσεις σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, αφετηρίες κ.λπ. άρα μην μπερδεύουμε και 

λέμε όπως είναι τα ταξί, τα λεωφορεία κ.λπ. Δεν έχουν καμία σχέση. Με την ίδια λογική κατά 

την άποψη μου, παλιότερα, η προηγούμενη Δ.Α. είχε παραχωρήσει θέσεις για τις σχολές 

οδηγών στην Παύλου Μελά, επειδή εκεί ήταν η Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να παίρνουν 

τους εξεταστές, και είχαν συμφωνήσει ότι δεν ήταν οι θέσεις των συγκεκριμένων γραφείων, 

ήταν για να γίνεται η αλλαγή και η εξέταση. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει το κέντρο εξέτασης 

έξω από την πόλη, οπότε εξέλειπε ο λόγος αυτός. Με την ίδια λογική, το αυτοκίνητο δίνει τη 

δουλειά σ’ αυτούς, κι εγώ είμαι κτηνίατρος κι εσείς, όταν κάνουμε ιδιόκτητο επάγγελμα το 

αυτοκίνητο το δικό μου, του κτηνιάτρου είναι το μαγαζί του, άρα οι 5-10 κτηνίατροι που 

κάνουν επισκέψεις και πηγαινοέρχονται και φεύγουν να πάρουν και αυτοί θέσεις γιατί είναι το 

εργαλείο τους, είναι το μαγαζί τους. Μην μπερδεύουμε λοιπόν τον ασφαλιστικό φορέα, τον 

ΤΣΑ, και τα βάζουμε όλα μαζί, γιατί από την στιγμή που έχει επαγγελματικό δίπλωμα είναι 

στο ΤΣΑ, να τα ξεχωρίσουμε και να μην καλούμαστε ότι Μ.Μ.Μ. είναι το ίδιο με τις Σχολές 

Οδηγών. Εγώ εκεί διαφωνώ. Για να μη δημιουργηθούν λαθεμένες εντυπώσεις.  

κ. Πρόεδρος:   Να θυμίσω ότι η απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής είναι ομόφωνη.  

κα Μπιτζίδου: Δηλαδή προτρέπετε οι ιδιοκτήτες των Σχολών Οδηγών να 

παρανομούν. Άρα να διπλοπαρκάρουν, αφού δεν έχουν θέσεις για να παρκάρουν τα 

αυτοκίνητα.  

κ. Δάγκος: Μα δίνονται θέσεις.  

κ. Πρόεδρος:   Μα συστήνονται θέσεις.  

κα Ιλανίδου: Νομίζω ότι επειδή η δουλειά τους είναι κάθε τρία τέταρτα να παρκάρουν 

το αυτοκίνητο, είναι το εργαλείο τους, αν πρέπει να τους δώσουμε δωρεάν, 600 € είναι 

χαράτσι γι’ αυτούς τους ανθρώπους, τα 600 € είναι 600 €. Είναι ένα μηνιάτικο. Εκείνο που 

θέλω να πω είναι ότι αν κάνουμε μια βόλτα στην πόλη μας, άλλος βάζει καφάσια, άλλος βάζει 

δυο μηχανάκια αραιά για να μην παρκάρει και να πιάνουν χώρο και άλλος … Νομίζω ότι 19 

θέσεις δεν είναι τίποτα για την πόλη μας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολύ περισσότερες 

με σωστή αστυνόμευση γιατί είναι το εργαλείο τους.  

κ. Σαμαράς (εκπρόσωπος σχολών οδηγών):  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. 

Σύμβουλοι, ζητώ το λόγο γιατί είμαι σίγουρος ότι εκτός της Δημαρχιακής Επιτροπής οι 

υπόλοιποι δεν είστε καλά ενημερωμένοι ή τουλάχιστον ελλιπώς ενημερωμένοι. Αν 

ανατρέξουμε λίγο στο παρελθόν θα δούμε ότι αυτό το πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην 

πόλη τα τελευταία 10-15 χρόνια καθημερινά διογκώνεται και δεν διαφαίνεται λύση στον ορατό 

ορίζοντα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν πρόβλημα σοβαρότατο οι σχολές οδηγών τα 

τελευταία χρόνια και γι’ αυτό οδηγηθήκαμε στη λύση της αναζήτησης μιας θέσης 

υποχρεωτικά στάθμευσης μπροστά στα γραφεία μας για τις ώρες λειτουργίας της ημερήσιας, 

και όχι την νύχτα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ που λειτουργούν οι σχολές οδηγών. Αυτή ήταν η 

αίτηση μας. 

Το 2ο, η πολιτεία σωστά κατέγραψε και εμάς στους αυτοκινητιστές, είμαστε 

αυτοκινητιστές και δεν έχουν σχέση αυτά που προηγουμένως ακούστηκαν, δεν έχουμε καμία 

σχέση με τράπεζες, καμία σχέση με κτηνιάτρους, οι τράπεζες έχουν να πληρώσουν τη θέση για 

να σταθμεύουν οι πελάτες τους, οι κτηνίατροι … διαφορετικά, εργαλείο δουλειάς από τον 

εκπαιδευτή είναι το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο λοιπόν των εκπαιδευτών απαιτείται σήμερα να 

έχει χώρο στάθμευσης. … κάναμε την αίτηση ζητώντας χώρους στάθμευσης όπως όλοι οι 

υπόλοιποι αυτοκινητιστές. Η Δ.Ε για ποιους λόγους, προφανώς ήταν ανενημέρωτη, κατέληξε 

στο συμπέρασμα ομόφωνα μεν αλλά όχι σωστά, ότι θα πρέπει να πληρώνουμε, κατηγοριοποιεί 

ουσιαστικά με την πρόταση αυτή τους αυτοκινητιστές σε κατηγορίες α,β,γ και ζητάει η 

επιτροπή,  η οποία  δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτόν τον διαχωρισμό, και ήρθε το θέμα στο  
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Δ.Σ. να  περάσει με το χαράτσι των 50 €. Καμία αντίρρηση, να πληρώσουμε, εάν πληρώσουν 

και τα ομοειδή επαγγέλματα που είναι ΚΤΕΛ, ΚΤΕΑΛ, Φορτοταξί και τα ΤΑΧΙ, τότε δεν 

έχουμε καμία αντίρρηση να πληρώσουμε κι εμείς. Όσο δεν πληρώνουν αυτοί δεν έχουμε καμία 

διάθεση να πληρώσουμε, το θέωρούμε χαράτσι και λυπάμαι που κάποιοι σύμβουλοι 

προσπαθούν να κάνουν σύγκριση του επαγγέλματος τους με επαγγέλματα διαφορετικού 

επιπέδου. Αυτά προς ενημέρωση, και θέλω να πιστεύω ότι θα πάρετε τη σωστή απόφαση αφού 

ενημερωθήκατε σωστά και θα προχωρήσετε στη σωστή απόφαση.  

Σαν κατακλείδα, τελειώνοντας θα πω ότι ακόμη και αν λάβετε το θέμα αυτό στο Δ.Σ. 

σήμερα με το χαράτσι αυτό δεν πρόκειται να κάνουμε χρήση όσο είμαστε αυτοκινητιστές σ’ 

αυτή την πολιτεία του δικαιώματος των θέσεων. … 

κ. Αναστασιάδης: Από τη στιγμή που οι εκπαιδευτές είναι το πιο σημαντικό πράγμα 

σε μια κοινωνία, βοηθούν τα παιδιά μας να μάθουν να οδηγούν αυτοκίνητο. Εκπαιδεύουν τους 

ανθρώπους να μάθουν να οδηγούν αυτοκίνητο. Η ζωή ενός ανθρώπου εξαρτάται από αυτό. Αν 

δεν έχουν την ηρεμία να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να έχουν έναν χώρο σταθμεύσεως, 

πως θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους; Για ποιο λόγο εμείς να μην παρέχουμε μια θέση μόνο 

για τον χώρο εργασίας; Ποιο είναι το κακό; Οι μελέτες που γίνονται, εκατομμύρια σε κάποιους 

ανθρώπους που δεν ξέρουμε που πάνε τα λεφτά, εκεί είναι το πρόβλημα των Σερρών, σ’ αυτές 

τις θέσεις; Κρίμα, αυτό να μην το κάνετε, να μην τους βάλουμε τίμημα.  

κ. Σαντοριναίος:   κ. Πρόεδρε, εγώ διαφωνώ με την απόφαση της Δημαρχιακής διότι 

θεωρώ ότι η λειτουργία των … είναι καταναλωτικός φορέας για την πόλη μας. Οι άνθρωποι οι 

οποίοι περιμένουν και ζουν σ’ αυτή την πόλη αρκετές ώρες μέχρι να έρθει η σειρά τους, 

αφήνουν κάποια χρήματα στην πόλη μας και δεν θα το ψηφίσω.  

κ. Πρόεδρος:  Θα καταθέσω μία πρόταση για να κλείσει το θέμα … 

κ. Σαμπάνης: Κάποιος να μας πληροφορήσει τι ισχύει σε άλλες πόλεις σχετικά με τα 

ταξί, τα φορτοταξί κλπ.  

κ. Σαμαράς: Δεν πληρώνουν.  

κ. Παπαβασιλείου: Ως μέλους της Δ.Ε. πήραμε την απόφαση ομόφωνα έναντι 

τιμήματος. Ίσως ήταν μια απόφαση για τις 19 αυτές θέσεις … το τίμημα είναι, εκ των υστέρων 

βέβαια ανακαλύπτουμε ότι το τίμημα είναι μεγάλο… 

κ. Πρόεδρος: Ανακαλείται την ψήφο σας στην απόφαση …   

κ. Παπαβασιλείου: Ανακαλώ την ψήφο μου, διότι ανήκει σε ένα ομοειδές επάγγελμα 

με τους ταξιτζήδες … μη γελάτε κ. Αντιδήμαρχε σας παρακαλώ πολύ, όταν μιλάει ένας 

δημοτικός σύμβουλος χρειάζεται σεβασμός από όλους, μη λέτε τουλάχιστον αστεία μεταξύ 

σας.   

κ. Κάλλιος: Λέω ότι είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι όλοι, εμένα όμως βγαίνει η ψυχή 

πως θα πληρώσω τους διμηνίτες, να πληρώσω και άλλους …έλεος πια! Είπαμε για το 2% … 

κανείς να μη πληρώνει σ’ αυτή την πόλη. είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι όλοι.  

κ. Παπαβασιλείου: Έχετε αυτή τη κακιά συνήθεια τελικά, όταν κάποιος δημοτικός 

σύμβουλος μιλάει, να τον διακόπτεται, να γελάτε, το έχετε κάνει καραγκιόζη σπίτι μου 

φαίνεται.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ έχω κάνει; 

κ. Παπαβασιλείου: Την ευθύνη την έχετε εσείς. 

κ. Πρόεδρος: Βεβαίως και την έχω εγώ. Αν μετράτε όμως περισσότερες παρατηρήσεις 

κάνω στους συναδέλφους της συμπολίτευσης.  

κ. Παπαβασιλείου: Σοβαρά μιλάτε; …  

Έχουμε δικαίωμα να ανακαλέσουμε για μια θέση μας. Αυτό δείχνει σεβασμό, αγαπητέ 

κ. Σωτηριάδη και από τα λάθη μας μαθαίνουμε πολλές φορές. Καταλάβατε; Και από τα λάθη 

μας, εμείς έχουμε την τόλμη και την παρρησία να ανακαλέσουμε για την απόφαση. Κανονίστε 

εσείς.  
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κ. Πρόεδρος: Όλοι ευθυνόμαστε για όλα.    

κ. Παπαδόπουλος: Συμμετείχα στην Δημαρχιακή Επιτροπή και με θίγει ο κ. Σαμαράς. 

Εγώ καταλαβαίνω και αυτά που είπε ο κ. Σαμαράς και όταν πήγα στην Δημαρχιακή Επιτροπή 

ήξερα τι συμβαίνει. Το θέμα έχει δύο όψεις, η πρώτη να παραχωρήσουμε θέσεις και η δεύτερη 

το τίμημα. Άρα έκαναν πρώτα την πρόταση την οποία αποδεχθήκαμε και μετά είπαμε να 

δούμε το τίμημα. Δεν ήταν πακέτο, άρα αυτό που συζητούσα εγώ έξω και νομίζω ότι 

συμφωνήσαμε, ήταν πάνω σ’ αυτό το πράγμα, να βρούμε θέσεις, να τις δώσουμε, και όταν 

πήγαμε στο τίμημα, ειλικρινά σας το λέω, δεν είναι θέμα εσόδων του δήμου, υπήρξε ένα 

συμβολικό τίμημα και τι είπαμε, 1,5 € να δώσουμε όλη την ημέρα γι’ αυτό το πράγμα. Αν 

νομίζετε ότι είναι μεγάλο το χαράτσι, έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να το συζητήσουμε και 

να το κάνουμε μικρότερο, αλλά η ένταση των σχολών οδήγησης με όλα τα Μ.Μ.Μ. δεν έχει 

καμία σχέση. Αν έχουν κάνει οι κύριοι έξω, αν έχουν πάει σε άλλες πόλεις και έχουν δει την 

ίδια συμπεριφορά ας πάρουν μια απόφαση. Εγώ δεν τους ξέρω τους ανθρώπους αλλά να μην 

έρχονται εδώ και να λένε ότι δεν κατανοήσαμε το θέμα. Το κατανοήσαμε, δώσαμε τις θέσεις, 

άρα το τίμημα εδώ, επειδή δεν είναι εύκολο για τον δήμο να το κάνουμε συμβολικό.  

κ. Πρόεδρος:  Η πρόταση για το συγκεκριμένο θα έρθει με το πακέτο που θα φέρει ο 

κ. Αντιδήμαρχος για να διελευκανθούν αυτές οι παρατηρήσεις, και για τα φορτοταξί θα 

υπάρχει, και βέβαια όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι κάποια στιγμή, και μάλιστα κ. Αγγελίδη εσείς 

είπατε ότι ό,τι τέλος επιβάλλετε εμείς θα το ψηφίσουμε. Έχετε διαφορετική άποψη και εσείς 

σήμερα. Όταν ο κ. Κάλλιος είπε ότι ¨εγώ θα φέρω ένα πακέτο … συμφωνήσατε άπαντες¨. Για 

το συγκεκριμένο για να μην φανεί ότι είναι άδικο αυτό θα έρθει πακέτο.  

κ. Παπαδόπουλος: Οι θέσεις πρέπει να είναι θέσεις.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε, δεν καταλαβαίνετε τι λέμε εδώ.  

κ. Πρόεδρος:  Εγώ δεν καταλαβαίνω; Εσείς μάλλον δεν θέλετε να καταλάβουμε.  

κ. Αγγελίδης: Ανατρέξτε στα πρακτικά και θα αποδειχθεί. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι ό,τι 

τέλος φέρετε θα το ψηφίσουμε. … για το οικονομικό πρόβλημα, για την εξυγίανση της 

οικονομικής κατάστασης του δήμου, φέρτε μια μελέτη από τους οικονομολόγους και θα την 

δούμε. Όχι να ψηφίσουμε κάθε τέλος. Και ειρωνευτήκατε επειδή ο κ. Παπαβασιλείου, 

ειρωνεύτηκε ο κ. Δήμαρχος … 

κ. Πρόεδρος:  Δεν ειρωνεύτηκε κ. Αγγελίδη 

κ. Αγγελίδης: Επειδή ο κ. Παπαβασιλείου άλλαξε άποψη. Πρώτη φορά έχετε αλλάξει 

εσείς άποψη; Μέχρι τώρα έχετε αλλάξει 100 φορές απόψεις σε πολλά θέματα, δεν είναι κακό. 

Ο κ. Παπαβασιλείου έκρινε αυτό … 

Όσο για το ¨καλοί άνθρωποι¨ που είπε ο κ. Κάλλιος, ότι θέλουμε να κάνουμε τους 

καλούς κ.λπ. Εσείς υποσχόσασταν κατάργηση του 2% στους καταστηματάρχες, εσείς 

υποσχόσασταν 50 € το χρόνο για κατανάλωση νερού στους χαμηλοσυνταξιούχους …  

κ. Πρόεδρος:  Έχουν καμιά σχέση αυτά; 

κ. Αγγελίδης: Εσείς υποσχόσασταν … εσείς έχετε την απόφαση και την ευθύνη.  

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνώ απόλυτα με το κλείσιμο σας.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  41ο: Επέκταση Δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση ηλεκτροδότησης του υπό κατασκευή κόμβου επί της οδού Αν. 

Θράκης – Σιδηροκάστρου.  

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

 

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

αποφάσεις:  

 

 

 

722/09 Αποδοχή χρηματοδότησης και ψήφιση πιστώσεων 2ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2009 

για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.   

 

723/09 Έγκριση πρακτικού πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις εκλογές για 

καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική 

περίοδο.  

 

724/09 Πρόταση περί καθορισμού πενθημέρου εργασίας από Τρίτη μέχρι Σάββατο για 

το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης – Ληξιαρχείο.  

 

725/09 Έγκριση πρότασης τροποποίησης κατανομής πιστώσεων του 45% του 

Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. 

 

726/09 Ομοίως του 35%. 

 

727/09 Έγκριση συμμετοχής του δήμου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: ¨Τοπικές 

Κοινωνίες και Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική 

Ανάπτυξη (Ρόδος 25-26/9/2009)¨. 

 

728/09 Έγκριση της αρίθμ. 11/09 απ. του Δ.Σ. του Ν.Π. ¨ΚΑΠΗ Σερρών¨ για έγκριση 

του έργου: ¨Παροχή υπηρεσιών ιατρικών σε άτομα τρίτης ηλικίας¨.  

 

729/09 Έγκριση έναρξης διαδικασίας αυτοαξιολόγησης και εφαρμογής του Κοινού 

Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.). 

 

730/09 Έγκριση της αρ. 1/2009 απ. του Τοπικού Συμβουλίου του Δ.Δ. Επταμύλων για 

δημιουργία νηπιαγωγείου στο Δ.Δ.  

 

731/09 Έγκριση της αρ. 75/2009 απ. της Δ.Ε. ¨ΔΕΥΑΣ¨ με θέμα: ¨Τροποποίηση της 

αρίθμ. 9/2009 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ με θέμα ¨Ειδικό τιμοόγιο για 

καταναλωτές άνω των 70 ετών με πολύ μικρά εισοδήματα.  

 

732/09 Λήψη απόφασης για την επαναπροκήρυξη  των παιδιών προνοιακών παιδικών 

δομών κλπ. Επιδομάτων.  
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733/09 Έκφραση συμπαράστασης στο Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Σερρών που 

διαμαρτύρεται για το πάγωμα των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων 

Πάσχα – Χριστουγέννων κ.λπ. επιδομάτων.  

 

734/09 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντων ποσών σε σχολικούς φύλακες σε εκτέλεση 

της αρίθμ. 2933/2009 απ. του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

 

735/09 Έγκριση καταβολής στην εταιρεία ¨Βασάκης – Καζακίδης ΑΕΒΕΕ¨ 

επιδικασθέντος ποσού.  

 

736/09 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχ/σης στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό 

Σύλλογο ¨Φως και Ζωή¨ για τη διοργάνωση εκδήλωσης ένταξης της πόλης των 

Σερρών στο Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλων κατά του ρατσισμού.  

 

737/09 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της αρ. 7/09 απ. της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

738/09 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Κούμλελη 

Αικατερίνη.  

 

739/09 Ομοίως στην κ. Σαραντίδου Ευθυμία.  

 

740/09 Ομοίως στον κ. Γιαννούδη Άγγελο.  

 

741/09 Ομοίως στον κ. Σαρόγλου Λεωνίδα.    

 

742/09 Ομοίως στην κ. Αποστολίδου – Ζαπρούδη Δανάη.  

 

743/09 Ομοίως στον κ. Κελεμπέκογλου Παρασκευά.  

 

744/09 Ομοίως στην κ. Κιαζίμ Βασιλική.  

 

745/09 Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου προστίμου 

ΚΟΚ του κ. Βασιλάκου Βασιλείου.  

 

746/09 Ομοίως του κ. Πασχάλη Ιωάννη.  

 

747/09 Επιστροφή χρημάτων στον κ. Καπετάνιο Χρήστο εκπρόσωπο της ΤΕΡΨΙΣ ΕΠΕ 

μετά από αποκατάσταση τομής ασφάλτου.  

 

748/09 Ομοίως στον κ. Κουμλελη Ηλία.  

 

749/09 Ομοίως στον κ. Ρουστάνη Ελευθέριο.  

 

750/09 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ. Στεφάνου Κλεάνθη.  
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751/09 Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή του 

υπαλλήλου του δήμου κ. Αποστολίδη Λεωνίδα.  

 

752/09 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨66η Σ.Ε. Δημοτικού 

Πειραματικού Σχολείου Σερρών (Κων. Καραμανλή).  

 

753/09 Ομοίως 48η Σ.Ε. 4ου Γυμνασίου.  

 

754/09 Ομοίως 18ης Σ.Ε. 8ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

755/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας ιστών για την τοποθέτηση εορταστικού 

φωτισμού.  

 

756/09 Ομοίως δύο (2) ρομποτικών κάδων απορριμμάτων.   

 

757/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του δήμου 

για τους μήνες Μάιο – Αύγοστο 2009. 

 

758/09 Ομοίως υπαλλήλων Καθαριότητας για το μήνα Μάιο.  

 

759/09 Ομοίως του οδηγού του κ. Δημάρχου Καραγκιόζη Χρήστου για μήνες Μάιο – 

Αύγουστο 2009. 

 

760/09 Έγκριση προμήθειας ενός εκτυπωτή κλπ για το γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας.  

 

761/09 Έγκριση δαπάνης προμήθειας πινακίδων ελεγχόμενης στάθμευσης.   

 

762/09 Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: 

¨Δημιουργία δενδροστοιχίας επί του οδικού άξονα ΕΡΜΟΥ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

της πόλης των Σερρών¨.  

 

763/09 Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης ανακοινώσεων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 

στην πόλη. 

 

764/09 Έγκριση κοπής ελαιοδέντρων από δημοτική πάροδο στην περιοχή Προφήτη 

Ηλία της πόλης των Σερρών ύστερα από εντολή της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

 

765/09 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στα ΤΕΙ Σερρών προς 

ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.  

 

766/09 Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στην ΟΣΚ Α.Ε. στο ΟΠ 835 της περιοχής 

πράξης Εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨, για την ανέγερση διδακτηρίου του 

16ου Δημ. Σχολείου.  
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767/09 Δεν εγκρίνεται η εκποίηση ή εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου, που 

βρίσκεται στην οδό Ζακύνθου.   

 

768/09 Εγκρίνεται το αίτημα της κ. Ιωάννου Κωνσταντίας για παραχώρηση κατά 

χρήση της προκατασκευασμένης οικίας της στην κόρη της.  

 

Πρ. 12/1/09 Αναβάλλεται το θέμα: ¨Επανεξέταση αιτήματος των κ.κ.: Γούση Αντωνίου, 

Ευγενίας και Δημητρίου για απ’ ευθείας εκποίηση Δημοτικού ακινήτου με 

Α.Κ.Δ. 1088.  

  

769/09 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία της κ. Καδή – Μούσα Ευσταθίας.  

 

770/09 Ομοίως στην ιδιοκτησία της κ. Κούντιου Μαρίας – Μαγδαληνής.  

 

771/09 Ομοίως στην ιδιοκτησία του κ. Κουρουτζίδη Παναγιώτη.  

 

772/09 Ομοίως των κ.κ.: Δήμου Αναστασίου και Φωτεινής.  

 

773/09 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από τον κ. Παπαδόπουλο Ευάγγελο μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής στις Εργατικές Κατοικίες.  

 

774/09 Ομοίως από την κ. Παπαδοπούλου – Κοντογεωργίου Ελένη.  

 

775/09 Ομοίως από την κ. Μπίσκα Θεοδώρα γειτονιάς Σαράντα Μάρτυρες – Σφαγεία.  

 

776/09 Ομοίως από την κ. Μαζαράκη Σοφία Γειτονιάς Σιγής – Ν. Κηφισιά.  

 

777/09 Ομοίως των κ.κ.: Κώστα – Βλάχου Ιορδανίας και Αικατερίνης.  

 

778/09 Ομοίως Κώστα – Βλάχου Ιωάννη. 

 

779/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Πιαλούδη Παναγιώτα μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής στη γειτονιά Αγ. Ανάργυροι.   

 

780/09 Ομοίως στον κ. Πιαλούδη Νικόλαο.  

 

781/09 Ομοίως στην κ. Πιαλούδη Αναστασία.  

 

782/09 Ομοίως στην κ. Μάκιντζη Φωτεινή στη γειτονιά Εργατικές Κατοικίες.  

 

783α/09 Ομοίως στον κ. Μάκινατζη Γεώργιο του Κων/νου. 

 

783/09 Ομοίως στον κ. Μάκινατζη Γεώργιο του Νικολάου. 

 

784/09 Ομοίως στην Μάκενατζη Χρυσούλα. 
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785/09 Ομοίως στον κ. Μάκινατζη Πέτρο.   

 

786/09 Έγκριση υποβολής προτάσεων στο ΕΠ ¨ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ¨.  

 

787/09 Έγκριση καταβολής επιδικασθείσης οφειλής του έργου: ¨Κατασκευή υποδομών 

για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων στις Σέρρες¨.  

 

788/09 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨.  

 

789/09 Ομοίως συμβούλου υποστήριξης έργων και δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.   

 

790/09 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Απομάκρυνση ανεπιθύμητης 

άγριας βλάστησης στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας¨.  

 

791/09 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Επέκταση ΧΥΤΑ 

Δήμου Σερρών¨.  

 

792/09 Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Οριστική μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ 

Δήμου Σερρών¨.  

 

793/09 Έγκριση κλεισίματος τραπεζικών λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

 

794/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2009¨.  

 

795/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς¨.  

 

796/09 Ομοίως του έργου: ¨Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου¨. 

 

797/09 Ομοίως ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  

 

798/09 Ομοίως ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Οινούσας¨.  

 

799/09 Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο ¨Σχέδιο δράσης για 

την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σερρών¨.  

 

800/09 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Κατασκευή και βελτίωση δρόμων Δήμου 

Σερρών¨.  

 

801/09 Ομοίως ¨Αποκατάσταση οδοστρωμάτων στο ΒΔ τμήμα της πόλης των Σερρών¨.  

 

802/09 Ομοίως ¨Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων¨.  

 

803/09 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Κατασκευή δρόμων 

στο Βόρειο Τμήμα της πόλης έτους 2006¨.  
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804/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Βελτίωση οδού από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Ιωάννη¨.  

 

805/09 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αριθμ. 200/09 ΑΔΕ με αναβολή του θέματος χορήγησης 

θέσεων στάθμευσης στις σχολές οδηγών.  

 

806/09 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτησης φ.σ. πίσω από το Εθνικό 

Στάδιο.  

 

807/09 Έγκριση ηλεκτροδότησης του ελαιοτριβείου.  

 

808/09 Έγκριση ηλεκτροδότησης του υπό κατασκευή κόμβου επί της οδού Αν. Θράκης 

– Σιδηροκάστρου.  

 

809/09 Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την ¨ημέρα χωρίς αυτοκίνητο¨.  

 

 

    

  

 

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

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

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 Γεώργιος2 


