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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η 

 

 

Της 30ης  Οκτωβρίου 2009 

 

 

Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Σαμπάνης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα 

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος 

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

Κάλλιος Κων/νος 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Μωϋσιάδης Ιωάννης, 2. Νυχτοπάτης Χαράλαμπος, 3. Παπαδόπουλος Χρήστος, 4. Σίγκας 

Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κινηματοθεάτρου 

ΑΣΤΕΡΙΑ.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Μερική τροποποίηση της αρίθμ. 511/1993 ΑΔΣ σχετικά με τον 

καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Ρύθμιση καταβολής οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές καθώς και 

πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παρ. 2 άρθρ. 63 του Ν. 

3801/2009. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχειρήσεως του δήμου Σερρών με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Κ.Α.) Σερρών¨ (πρώην 

ΔΕΠΚΑ) στο Δήμο Σερρών και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 

θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.) Νομού Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση αποφάσεων Δ/κού Συμβουλίου ΚΑΔΕ «περί πωλήσεως 

μετοχών εταιρείας ¨Υδροηλεκτρικός Σταθμός¨ που κατέχει η ΚΑΔΕ 

ποσοστού 70% με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις».  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση εκμίσθωσης γης για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.)  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Ανανέωση προσωρινής κατά χρήση παραχώρησης στο Δήμο Σερρών 

του στρατοπέδου ¨ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΝΑ¨ στο 

Ν. Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2009. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και αιρετού εκπροσώπου στο 

συνέδριο για τις κλιματικές αλλαγές το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο 

Αμβούργο (Γερμανία)  στις 16-18 Νοεμβρίου 2009 στα πλαίσια του 

Συμφώνου των Δημάρχων.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας από την αδελφοποιημένη πόλη 

Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας.  
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ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. Σερρών»: 

 α) αρ. 11/2009 για έγκριση του έργου ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε 

άτομα τρίτης ηλικίας¨,  

 β) αρ. 19/2009 για έγκριση εκμίσθωσης των κυλικείων των τριών 

παραρτημάτων του ΚΑΠΗ και  

 γ) 20/2009 για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης των 

τριών κυλικείων του ΚΑΠΗ. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Ακύρωση και αρχειοθέτηση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης 

στάθμευσης.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Εκτίμηση κόστους καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων εκ των 

χώρων Λαϊκής Αγοράς και λοιπών υπηρεσιών.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο σύλλογο 

Μακεδονομάχων και Απογόνων Ν. Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κίνησης Σχολικών Τροχονόμων.   

    

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

 

ΘΕΜΑ  20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου,  

β) υλικών & εξοπλισμού για την κατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου 

στον Αγ. Ιωάννη Σερρών,  

γ) ιστών και φωτιστικών σωμάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου,  

δ) προγράμματος μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και  

ε) πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση προμήθειας ¨καμπίνας¨ σε αντικατάσταση του κόμβου 

Δημοτικής Αγοράς – αναθεώρηση σύμβασης για το έργο: 

¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση της προμήθειας ειδών 

βελτίωσης οδικής σήμανσης.   

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του δήμου. 
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ΘΕΜΑ  28ο: Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για ανάληψη γραμματίου 

παρακαταθήκης.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. 

Γεωργιάδη Αγησιλάου κ.λπ. που ρυμοτομούνται με βάση πράξη 

εφαρμογής της γειτονιάς ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών, προς αποκατάσταση της κ. Ησαΐας συζ. 

Δημητρίου Τσάνταλη. 

    

ΘΕΜΑ  32ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. 

Κηφισιά¨ προς μείωση της εισφοράς σε χρήμα του κ. Καραδεμιρτζόγλου 

Νικολάου.  

    

ΘΕΜΑ  33ο: Επανεξέταση του αιτήματος των κ.κ. Γούση Αντωνίου, Ευγενίας και 

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

1088. 

    

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου: ¨Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

διεκπεραίωσης Δημόσιων Προμηθειών στο Δήμο Σερρών¨ στα πλαίσια 

του κωδικού πρόσκλησης 08_1.2. 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.  

    

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας, 

Λευκώνα, Στρυμόνα, Στρυμονικού που αφορούν απόθεση 

απορριμμάτων οικιακού τύπου στο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  37ο: Ανάθεση μελέτης: ¨Συμπλήρωση – διόρθωση και ενημέρωση 

τοπογραφικών διαγραμμάτων στα Ο.Π. 303 και 310 της πόλης Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση παραδοτέων τευχών και αποτελεσμάτων του Ερευνητικού 

Προγράμματος με τίτλο: ¨Εργαστηριακοί έλεγχοι και εργασίες που 

απαιτούνται για τη στατική επάρκεια του νοτίου πετάλου Δημοτικού 

Γηπέδου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: ¨Τοπογραφική αποτύπωση 

υπάρχουσας κατάστασης οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  40ο: Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή του έργου: ¨Κατασκευή πίστας 

motocross διεθνών προδιαγραφών, κατασκευή υπαίθριου χώρου 

στάθμευση και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  
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ΘΕΜΑ  41ο: Αλλαγή φορέα λειτουργίας του Κτηνοτροφικού πάρκου στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα.  

    

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Αντικατάσταση, 

ανανέωση και πύκνωση των φυτεύσεων στο Δήμο Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της Π.Ε. Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨ 

και  

β) ¨Εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

 

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Κατασκευή 

κυκλικών κόμβων¨.  

 

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

ΘΕΜΑ  47ο: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 330, 331 και 360/2009 Α.Δ.Ε. 

 

ΘΕΜΑ  48ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

    

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κινηματοθεάτρου 

ΑΣΤΕΡΙΑ.  

 

κ. Πρόεδρος:   Έχει περάσει από την Δημαρχιακή Επιτροπή.  

κα Ιλανίδου: Εδώ στο άρθρο 5 λέει ότι ¨η χρησιμοποίηση του κινηματοθεάτρου ως 

μονίμου στέγης … αποκλείεται¨. Πρέπει να είναι μόνιμη στέγη του ΔΗΠΕΘΕ, το οποίο και 

άλλωστε είναι, το ΔΗΠΕΘΕ θα το χρησιμοποιεί και κανένας άλλος, το ΔΗΠΕΘΕ θα αναλάβει 

τη λειτουργία και τη συντήρηση του και όχι ο δήμος, γιατί όταν υπάρχει άλλος να το χειρίζεται 

και άλλος να το λειτουργεί όπως τώρα νομίζω ότι θα γίνουν υπέρογκα έξοδα και δεν θα λογίζει 

τα οικονομικά έτσι όπως πρέπει κάποιος όταν ξέρει ότι άλλος τα πληρώνει. Παραχωρούμε τη 

στέγη σαν στέγη του ΔΗΠΕΘΕ, η λειτουργία και η συντήρηση θα γίνεται από το ΔΗΠΕΘΕ 

και θα αναλάβει ο δήμος με κάποια πάγια επιχορήγηση για τα έξοδα του ΔΗΠΕΘΕ. Στο 3ο 

μέρος που λέει για την ευθύνη λειτουργίας, ¨θα εξυπηρετούνται από υπαλλήλους του 

ΔΗΠΕΘΕ, από υπαλλήλους της πρώην ΔΕΠΚΑ και από υπαλλήλους του δήμου οι οποίοι θα 

στελεχώνουν την λειτουργία των ΑΣΤΕΡΙΩΝ¨, νομίζω ότι πρέπει να είναι υπάλληλοι του 

ΔΗΠΕΘΕ και όχι άλλοι υπάλληλοι, είναι αποσπασμένοι και πρέπει να γίνει κανονική 

παραχώρηση ώστε να μπορούν να παίρνουν εντολές, δεν μπορεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής 

να δίνει εντολές σε υπαλλήλους του δήμου ή της ΔΕΠΚΑ. Πρέπει να γίνει νόμιμα και σωστά 

όλα.     
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- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας και της οικονομικής 

υπηρεσίας. Τα καταστήματα όπως ήταν και στην εισήγηση ήταν πάνω από 20 χρόνια, έχουν 

κλείσει 20ετία τα περισσότερα. Θα έπρεπε αυτή η αναπροσαρμογή να είχε γίνει πολύ 

νωρίτερα. Γίνεται η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων, καλούνται οι καταστηματάρχες, θα 

υπάρξει μια τριμελής επιτροπή, θα είναι ο κ. Κάλλιος, η διευθύντρια των οικονομικών 

υπηρεσιών και ο κ. Αμαξόπουλος και στη συνέχεια θα έρθει προς ψήφιση από το Δ.Σ. Αυτή η 

επιτροπή σύμφωνα με τον νόμο θα καλέσει και θα διαπραγματευτεί τα μισθώματα. Την 

απόφαση όμως θα την περάσουμε από το Δ.Σ.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Μερική τροποποίηση της αρίθμ. 511/1993 ΑΔΣ σχετικά με τον 

καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας.  

 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό άρχισε να ισχύει από το 1993, υπήρχε η δυνατότητα να βάλουμε 

από 0,25 έως 0,35 και εμείς είχαμε βάλει 0,25, από το 1993 μέχρι και σήμερα ισχύει αυτό. 

Πρέπει να σας πω όμως ότι και όλοι οι υπόλοιποι δήμοι του νομού μας το έχουν 0,35 και πάλι 

η συγκριτική πλειοψηφία των δήμων της χώρας μας το έχουμε 0,35. Να πούμε δε ότι για ένα 

100άρι διαμέρισμα, επειδή είναι βάση της αντικειμενικής αξίας η πιο ακριβή ζώνη θα είναι το 

κόστος 8,80 € το χρόνο. Ο μικρότερος συντελεστής είναι 4,80 € το χρόνο.  

κα Ιλανίδου: Πρέπει να βρεθούν τα πραγματικά τετραγωνικά και όχι αυτά που είναι 

δηλωμένα. Να γίνει προσπάθεια, ξέρουμε τι δηλώνει η ΔΕΗ, τι δηλώνει το ΙΚΑ, τι δηλώνουν 

οι υπηρεσίες οι μεγάλες. Μόνο από εκεί έχουμε έσοδα πολλών χιλιάδων €. Να βρεθούν τα 

πραγματικά τετραγωνικά και αν δεν φτάσουν τα λεφτά αυτά που θέλουμε τότε να κάνουμε την 

αύξηση. Το 1 και τα 2 € για κάποιες οικογένειες είναι θέμα.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Ιλανίδου, Αναστασιάδης). 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2008 η αύξηση είναι 2%, φαίνεται ότι η 

ψαλίδα είναι πάρα πολύ μεγάλη στο 58,6, επειδή με έναν πρόχειρο υπολογισμό, για το 2009 

λόγω της αύξησης της ΔΕΗ είναι παραπάνω από 60, οπότε 2%.  

κ. Αγγελίδης: Το έλλειμμα μέσα σε μία χρονιά αυξήθηκε κατά 15%, το 2007 ήταν 

43,1% και το 2008 πήγε στο 58,9%. Το οικονομικό άνοιγμα το 2007 ήταν 1.100.000 περίπου 

και το 2008 έφτασε στο 1.600.000. Να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο αυξήθηκε μέσα σε έναν 

χρόνο το έλλειμμα στην υπηρεσία καθαριότητας κατά 15%. 

κ. Πρόεδρος:   Θα σας πω κάτι πολύ απλό, καταρχάς είναι η αύξηση της μισθοδοσίας 

του προσωπικού και κατά 2ον είναι η αύξηση του τιμολογίου της ΔΕΗ.  

κ. Αγγελίδης: Αυτά σε τι ποσά αντιστοιχούν;  

κ. Πρόεδρος:   Στη διάθεση μας είναι η υπηρεσία για να τα δούμε.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που είπατε δεν καλύπτει το άνοιγμα των 500.000.  

κ. Πρόεδρος:   Να σας πω ότι στην τοποθέτηση του θα το καλύψει ο κ. Αντιδήμαρχος, 

είναι το προσωπικό, το οποίο πληρώνει το προσωπικό της καθαριότητας.  
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κ. Δάγκος: Θέλω να μάθω εάν υπήρχε απόφαση του Δ.Σ. για αύξηση των 

ανταποδοτικών σύμφωνα με το ύψος του πληθωρισμού; Υπήρχε απόφαση για να γίνεται κάθε 

χρόνο και αν υπήρχε τέτοια απόφαση γιατί δεν γινόταν αυτόματα η αναπροσαρμογή στο ύψος 

του πληθωρισμού τόσα χρόνια; Και εν πάση περιπτώσει, εάν υπήρχε τέτοια απόφαση έπρεπε 

να επικαιροποιείται κάθε χρόνο, γιατί τόσα χρόνια δεν εφαρμοζόταν;  

κ. Κάλλιος: Δεν είναι θέμα απόφασης. Είναι νόμος, είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο 

να αυξάνουμε τα … τουλάχιστον στο ύψος του … 

κ. Αγγελίδης: Αυτό δεν το λέει πουθενά, δεν το δέχεται κανένας.  

κ. Κάλλιος: Δείτε το καλύτερα, το λέει.  

κ. Αγγελίδης: Σίγουρα δεν το λέει.  

κ. Κάλλιος:  Καταρχήν τα ανταποδοτικά είναι υποχρεωτικά από τον νόμο να είναι 

ισοσκελισμένα. 

κ. Αγγελίδης: Άλλο αυτό.  

κ. Κάλλιος:  Από τη στιγμή που πρέπει να είναι ισοσκελισμένα πως … στο επίπεδο 

τουλάχιστον του πληθωρισμού; 

κ. Αγγελίδης: Δεν υποχρεώνει κάθε χρόνο.  

κ. Κάλλιος:  κ.κ. Συνάδελφοι θέλω να ξεκινήσω πρώτα με την παρατήρηση της κ. 

Ιλανίδου, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, πρέπει να βρεθούν όλα τα τετραγωνικά, η υπηρεσία 

ξεκινάει μεγάλη προσπάθεια τη Δευτέρα και πιστεύω ότι ως τις 30/11 θα έχει πραγματοποιηθεί 

σε μεγάλο βαθμό η ανεύρεση των πραγματικών τετραγωνικών. Βεβαίως είχαμε και ένα 

ατύχημα, με το πάγωμα τον ημιυπαίθριων είχαμε έρθει σε επαφή με την υπηρεσία της 

Πολεοδομίας και τουλάχιστον για την δεκαετία ’83 –’93, που εκεί μας αφορούν κυρίως οι 

ημιυπαίθριοι, σύμφωνα με την προηγούμενη κυβέρνηση, θα … όλες αυτές τις εκκρεμότητες 

που είχαμε μ’ αυτούς, διότι θα ζητούσαμε όλα τα συμβόλαια πίσω, πριν από το ’83 υπάρχει 

και εκεί ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί η πόλη ήταν σε μεγάλη ανοικοδόμηση, και εκεί πρέπει να 

υπάρχει μερική ατέλεια, θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να τα βρούμε. Υπάρχει νόμος που 

επιβάλλει αυτοψία.  

κ.κ. συνάδελφοι, για να διασκεδάσω λίγο τις εντυπώσεις των ποσοστών που φαίνονται 

υψηλά, το πρώτο 10μηνο του 2009 σε σχέση με το πρώτο 10μηνο του 2008 έχουμε και 

συνολικά αν θέλετε έχουμε μια μείωση του ελλείμματος που … στην υπηρεσία που αφορά τα 

στοιχεία του 2008 περί το 35%. Κάναμε μια καλή διαχείριση, μειώσαμε και τους διμηνίτες, 

ήμασταν πολύ σφιχτοί στα καύσιμα, μεγάλη μείωση των καυσίμων έχουμε και παρότι έχουμε 

μεγάλη αύξηση της μισθοδοσίας και των ανταποδοτικών της ΔΕΗ, στο διπλάσιο είναι, 

προχωράμε καλά. Εγώ βέβαια είχα μια άλλη πρόταση να κάνω, η αύξηση μου ήταν μηδενική 

στα σπίτια και στα καταστήματα, στα σπίτια πάνω από 200 τ.μ. θα έβαζα αύξηση, ήθελα να 

βάλω μια αύξηση υψηλότατη σε κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες σύμφωνα με τις 

παρουσιάσεις των οικονομικών στοιχείων δηλώνουν τα περισσότερα κέρδη, δηλαδή σούπερ 

μάρκετ, πολυκαταστήματα, τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, το προσπάθησα αλλά η υπηρεσία δεν ήταν 

έτοιμη. Του χρόνου όμως θα είναι. Αυτό αν λειτουργούσε θα είχαμε θα καλύπταμε γύρω στις 

520.000 €. Πιστεύω ότι του χρόνου και θα το φέρουμε πολύ πιο μπροστά και πιστεύω ότι θα 

καλυφτεί το έλλειμμα. Λίγο αυτό, λίγο από το ότι πρέπει να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις 

του κανονισμού λειτουργίας ώστε το προσωπικό το οποίο δεν εργάζεται στην καθαριότητα 

αλλά εργάζεται στην τεχνική υπηρεσία και στον τομέα της καθαριότητας, να υπάρχει αυτή η 

τεχνική υπηρεσία πλέον και να κλείσουν και αυτές οι θέσεις. Είναι ένα μεγάλο έξοδο και αυτό. 

 

 

 

7 



 

Λίγο περιορισμός στο … του ΧΥΤΑ, πιστεύω ότι σε ένα με δύο χρόνια θα είμαστε σε 

έναν καλό δρόμο ούτως ώστε να θεωρηθεί πάγιο θέμα, πόσος είναι ο πληθωρισμός 1%; 1% θα 

έρχεται το Δ.Σ. να επιβαρύνει τους δημότες με τα δημοτικά τέλη. Βεβαίως ακόμα και αυτό το 

επίπεδο του πληθωρισμού, έχω έναν ενδοιασμό απέναντι σ’ αυτό γιατί ζούμε σε συνθήκες 

πρωτόγονης οικονομικής κρίσης. Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη και τις απόψεις και τις 

αποφάσεις του Προέδρου της Κυβερνήσεως για μηδενική αύξηση στις ΔΕΚΟ, αλλά έχουμε 

υποστεί τα τελευταία χρόνια φρενήρεις αυξήσεις. Και κυρίως με την επέκταση του 

Ηλεκτροφωτισμού στην πόλη μας, η πόλη μας έχει επεκταθεί πάρα πολύ και τα έξοδα είναι 

πολλά.  

Νομίζω ότι με σύνεση και σοβαρότητα θα τα καταφέρουμε, αλλά εκείνο που πρέπει να 

έχουμε στον νου μας, είναι ότι πρέπει να έχουμε μια πόλη καλή, μια πόλη κόσμημα ούτως 

ώστε να την χαίρονται και οι πολίτες αλλά και αυτοί που την επισκέπτονται.  

κ. Παπαβασιλείου:  Σύμφωνα με τα λογιστικά στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας 

το έλλειμμα μέσα σε ένα έτος όπως το ανέφερε και ο κ. Αγγελίδης, αυξήθηκε κατά 15%. Το 

2007 όπως είπατε κι εσείς ήταν 43,1%, το έλλειμμα του 2008 έφτασε το 58,9%. Σε απόλυτους 

αριθμούς, τα ποσά ήταν το 2007 το έλλειμμα 1.256.000 €, και το 2008 1.694.000 €. Ειλικρινά 

δεν έχει κανένα δικαίωμα η Δ.Α. κάθε χρόνο να φορτώνει τους δημότες με αυξήσεις στα τέλη 

καθαριότητας, από τη στιγμή που δεν έκανε καμιά προσπάθεια για να μειώσει το έλλειμμα για 

να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και αντιμετωπίζει το πρόβλημα αποσπασματικά με το να βάζει 

απλώς αυξήσεις. Το ζητούμενο είναι να βρεθούν τρόποι για να λειτουργήσει η υπηρεσία 

καθαριότητας με τον πιο οικονομικό τρόπο, προσφέροντας καλύτερες υπηρεσίες στους 

δημότες με την μικρότερη οικονομική επιβάρυνση. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

της υπηρεσίας καθαριότητας και την βελτίωση του οικονομικού προβλήματος, καταθέσαμε 

ακριβώς την ίδια ημερομηνία πέρσι πρόταση ολοκληρωμένη και την οποία θα επαναλάβω και 

φέτος. Και αν την είχατε αποδεχτεί, και αν την είχατε εφαρμόσει, σήμερα τα πράγματα θα 

ήταν πάρα πολύ καλά για τα οικονομικά της υπηρεσίας καθαριότητας. Επαναλαμβάνω την 

πρόταση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας:  

1ον, βελτίωση του συστήματος αποκομιδής απορριμμάτων με την εκπόνηση μελέτης 

που θα έχει σαν στόχο την προώθηση και συγκέντρωση των απορριμμάτων στους χώρους 

επεξεργασίας και διάθεσης με πιο οικονομικό τρόπο, πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ασφάλεια 

και χωρίς ρύπανση στο περιβάλλον.  

2ον, διευθέτηση του προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας και κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό. Οι υπάλληλοι, αυτό το είπατε και εσείς κ. 

Αντιδήμαρχε, οι υπάλληλοι που ανήκουν στην υπηρεσία καθαριότητας αλλά εργάζονται σε 

άλλες υπηρεσίες του δήμου και πληρώνονται από την υπηρεσία καθαριότητας θα πρέπει να 

μεταχθούν στις υπηρεσίες που ήδη εργάζονται. Εμείς από πέρσι σας το έχουμε καταθέσει 

αυτό. Οι κενές θέσεις της υπηρεσίας καθαριότητας να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό.  

3ον, περιορισμός προσλήψεων διμηνιτών στο ελάχιστο. Αποτελεί μεγάλο κομμάτι, 

αιμορραγία στα οικονομικά του δήμου και  

4ον, εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας με στόχο την … λειτουργία της 

υπηρεσίας, την βελτίωση της καθαριότητας της πόλης και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Είναι βέβαιο ότι εάν εφαρμόσουμε πλήρως τον κανονισμό καθαριότητας θα υπάρχει 

οικονομικό όφελος για την υπηρεσία, διότι δεν θα επιτελούν οι υπάλληλοι εργασίες που 

αποτελούν υποχρέωση των πολιτών.  

Συμπληρώνοντας και ολοκληρώνω την πρόταση, η πρόταση της Δημοτικής 

Πρωτοβουλίας είναι όχι αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό.  

κ. Δάγκος: 2% δηλαδή.  
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κ. Παπαβασιλείου:  Όχι 2%, 1%. 

κ. Πρόεδρος: Μα 2% είναι ο πληθωρισμός. Σας είπα προηγουμένως ότι το είπε η 

Στατιστική Υπηρεσία.  

κ. Αγγελίδης: Εν πάση περιπτώσει όσος είναι ο πληθωρισμός το 2009. 

κ. Πρόεδρος: Του 2008 τον πληθωρισμό, δεν μπορούμε πριν κλείσει το έτος να 

ξέρουμε την επίσημη τιμή του πληθωρισμού.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς μιλάμε για το 2009. 

κ. Πρόεδρος:   Πάμε πάντα με το τελευταίο έτος.  

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ πιστεύω ότι ο στόλος είναι παμπάλαιος και γι’ αυτό 

αυξήθηκαν τα έξοδα. Και οι εργαζόμενοι κουράζονται πολύ για να τα φτιάξουν και να γίνονται 

αβαρίες και αυτό να αυξάνει το κόστος. Μόνο αν αλλάξουμε στόλο και πάρουμε καινούργια 

μηχανήματα και οι εργάτες θα ξεκουραστούν. Σιγά – σιγά να αλλάξουμε στον στόλο, να 

πάρουμε καινούργια μηχανήματα διότι αυτά αυξάνουν το κόστος, αλλά ένα πράγμα σας λέω 

εγώ, η υπηρεσία καθαριότητας δουλεύει πάρα πολύ καλά, την έχω ζήσει από κοντά. Το μόνο 

κακό είναι ότι δεν έχουμε καλά φορτηγά, στόλο δεν έχουμε, είναι άθλιος, όλα τα έξοδα εκεί 

πηγαίνουν.  

Εγώ άλλο πράγμα θα πω, έχουμε ένα εργοστάσιο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και 

μας δίνει κάθε χρόνο περίπου 18.000 € εισόδημα, εδώ έχουμε στοιχεία … 

κ. Πρόεδρος:   Επί του θέματος κ. Αναστασιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Επί του θέματος είναι. Αυτά τα λεφτά της ΚΑΔΕ που πηγαίνουν; 

Έχετε δει εσείς καθόλου χρήματα από την ΚΑΔΕ; Μέχρι τώρα έχουμε 320.000 € εισόδημα, 

που είναι τα λεφτά αυτά; Γιατί … συμψηφίζεται μαζί με την ΔΕΗ και να αυξάνει η ΔΕΗ; 

Απλά πράγματα είναι. Και βλέπω σήμερα ότι θέλετε να πουλήσετε το εργοστάσιο που φέρνει 

λεφτά στον δήμο. Ήμουν αντιδήμαρχος και θέλω να μου πείτε τι έγιναν αυτά τα λεφτά, που 

πάνε, διότι εδώ είναι καθαρά λεφτά 320.000 € εισόδημα. Από το 2004.  

Εγώ επειδή πιστεύω ότι αύξηση δεν μπορεί να γίνει καμία, να πάρουμε τα λεφτά από 

την ΚΑΔΕ και σιγά – σιγά να εκσυγχρονίσουμε, να ανανεώσουμε το στόλο γιατί είναι 

παμπάλαιος, τότε μόνο δεν θα έχουμε αυξήσεις. Κάλλιο, παρακαλώ θα μου δώσεις εξήγηση 

για τα λεφτά της ΚΑΔΕ από το εργοστάσιο που έχουμε στην Οινούσα, που πάνε τα λεφτά. 

κ. Δάγκος:  Στο τελευταίο που είπε ο κ. Συνάδελφος εγώ θα απαντήσω ότι προχωράει 

ο διαγωνισμός για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων καινούργιων, ενός σαρώθρου που 

θα περάσουμε σε επόμενο θέμα και δύο μικρών πλυστικών για να μπορούμε να ανεβαίνουμε 

ψηλά.  

Τώρα σε ότι αφορά, πολύ σωστά ο κ. Παπαβασιλείου έκανε τις επισημάνσεις αυτές, 

πραγματικά δεν απέχουμε από τις θέσεις τις οποίες θέλουμε και εμείς να εφαρμόσουμε, αλλά 

για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε πλήρως πρέπει και οι δημότες να είναι, όταν λέμε 

αυξάνονται τα έξοδα, ξέρετε αυξάνονται γιατί χωρίς ενημέρωση, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς 

τίποτα η πλειοψηφία των συνδημοτών μας βγάζει τα κλαδιά περισσότερα από ότι ήταν άλλη 

φορά, μπαουλοντίβανα χωρίς να ειδοποιεί με αποτέλεσμα έχουν οι υπάλληλοι περισσότερες 

εργατοώρες για να δουλέψουν, ενώ αν προγραμματιζόταν, έπαιρναν τηλέφωνο και 

προγραμμάτιζε η υπηρεσία, και πιο γρήγορα θα γινόταν αλλά δεν θα είχαμε και τα 

προβλήματα που υπάρχουν.  

Ένα άλλο που πρέπει να γίνει, είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν που αν 

εφαρμόσουμε τον κανονισμό καθαριότητας πρέπει έχουμε και την Δημοτική Αστυνομία ή εν 

πάση περιπτώσει την υπηρεσία η οποία πλέον πρέπει να αρχίσει να επιβάλλει ορισμένα 

πρόστιμα. Δεν μπορεί πλέον όλα αυτά να τα … και κανένας να μην είναι υπόλογος απέναντι 

στον δήμο. Άρα όταν θα αρχίσουμε να λέμε ότι έκανες κατάληψη πεζοδρομίου ή έριξες τα 

κλαδιά χωρίς να έχεις δέματα ή δεν πήρες τηλέφωνο κ.λπ., αν θέλουμε τα πρόστιμα θα τα 

επιβάλλουμε.  
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κ. Παπαβασιλείου: Πρώτα η ενημέρωση του πολίτη και μετά εφαρμογή των μέτρων.  

κα Ιλανίδου: Εδώ η κατάσταση που μας έδωσε η υπηρεσία με τα έξοδα και τα έσοδα 

της υπηρεσίας καθαριότητας νομίζω ότι δεν είναι πραγματική. 1ον στα έξοδα είπαμε ότι 

εργάζονται αλλού και πληρώνονται από αλλού, και στα έσοδα δεν μας λέει πόσα χρήματα 

παίρνουμε από τους δήμους που φέρνουν τα σκουπίδια τους εδώ. Γιατί δεν μας λέει; Ο 

Λευκώνας δεν πλήρωνε;  

κ. Κάλλιος:  Ο Λευκώνας πλήρωσε το 2009.  

κα Ιλανίδου:  Τότε πήραμε τα λεφτά; Τότε κι εμείς να πούμε ότι δεν πληρώνουμε γιατί 

θα τα πληρώσουμε άλλοτε. Να κάνουμε σωστό διαχειρισμό. Είπαμε τόσα χρήματα από τον 

Λευκώνα θα παίρνουμε. 

κ. Σαουλίδης: Αυτό που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος για τα ογκώδη. Στην δεκαετία του 

1990 που δεν είχαμε Δημοτική Αστυνομία και είχαμε ελλιπές προσωπικό, δεν τολμούσε κανείς 

συνδημότης μας να βγάλει αντικείμενο πλην την συγκεκριμένη μέρα που ήταν καθορισμένη. 

Αν είναι δυνατόν τώρα με την Δημοτική Αστυνομία που έχουμε να έχουμε τέτοιο πρόβλημα 

και τέτοια εικόνα! Είναι τραγικό.  

κ. Δάγκος: Δεν προλαβαίνουν.  

κ. Σαουλίδης:  Είναι πολύ απλό, αν επιβληθούν κάποια πρόστιμα κάποια πράγματα σε 

έναν μήνα θα μπουν στη θέση τους.  

Κουβεντιάζουμε, σαφώς και όλες οι προτάσεις είναι θετικές, εμείς είμαστε ξεκάθαροι, 

εμείς λέμε στο ύψος του πληθωρισμού και δεν το λέμε τώρα, το κάνουμε πάντα είτε είμαστε 

Δ.Α. είτε αντιπολίτευση. Όμως για μια ακόμη φορά θέλουμε να τονίσουμε το εξής, ότι δεν 

λάβαμε καθόλου υπόψη πως θα αντιμετωπίσει η πόλη τα απορρίμματα με την δημιουργία του 

Νομαρχιακού ΧΥΤΑ. Πρέπει να σκεφτούμε γιατί δεν υπάρχει χώρος μεταφόρτωσης, που 

σημαίνει ότι η πόλης, παρόλο που θα πληρώνει το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας, 

θα πρέπει να φέρει και τα απορρίμματα από την πόλη στο Παλαιόκαστρο. Σκεφτείτε, τα 

δρομολόγια μόνο είναι πολύ μεγάλο έξοδα, γιατί λέμε για τα καύσιμα και όλα αυτά. Θα 

χρειαστεί σε τελική ανάλυση τους συνδημότες μας να τους καλούμε να πληρώσουν διπλάσια 

τέλη καθαριότητας. Είναι σημαντικό και πρέπει να το δούμε.  

κ. Σαντοριναίος: Δίχως να θέλω να θίξω κανέναν από τους συνομηλιτές, αυτό που 

πρέπει να κάνει η Καθαριότητα έχει ένα παμπάλαιο κανονισμό λειτουργίας καθαριότητας, 

όταν λειτούργησε η καθαριότητα με τους κάδους υπήρχαν 10.000 αυτοκίνητα στην πόλη μας 

και τώρα υπάρχουν 100.000 αυτοκίνητα. Και εκεί θα πρέπει να ρίξει βαρύτητα ο δήμος, με 

τους διευθυντές του, με τους αρμόδιους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα, να έχει 

καλύτερη λειτουργία στο κυκλοφοριακό, αντί να τελειώνει σε 3-4 ώρες, να τελειώνει σε μία 

ώρα η καθαριότητα. Να βρεθεί καινούργιος τρόπος, καινούργιο πρόγραμμα, καινούργια 

μελέτη, της εποχής, με τα δεδομένα της εποχής. Όχι πριν από 25 χρόνια.    

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδης, Αναστασιάδης).  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Ρύθμιση καταβολής οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές καθώς και 

πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας παρ. 2 άρθρ. 63 του Ν. 

3801/2009. 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι για την καταβολή … πρόστιμα κατάληψης πεζοδρομίου και 

παραβάσεις ΚΟΚ.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    6ο: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχειρήσεως του δήμου Σερρών με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής 

Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Κ.Α.) Σερρών¨ (πρώην 

ΔΕΠΚΑ) στο Δήμο Σερρών και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών 

θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Και οι 17 στον δήμο των Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής 

Ανάπτυξης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.) Νομού Σερρών¨.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Το Δ/κό Συμβούλιο είναι 11 μέλη.  

κα Ιλανίδου: Να πω λίγο κάτι. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά στην ΔΕΠΚΑ, 

βάλτε 3 δημοτικούς συμβούλους από τους οποίους έναν από την αντιπολίτευση, βάλατε έναν 

εκπρόσωπο δημοτικού φορέα και εφτά δημότες. Αν είναι δυνατόν να μπορέσει να 

λειτουργήσει αυτό το πράγμα! Την προηγούμενη φορά σας έφερα και τον νόμο και είπατε ότι 

είναι … και πάλι τα φέρνω, λέει ότι τα μέλη του συμβουλίου πρέπει να είναι από 7-11, σε 

χαμηλή … τουλάχιστον οι 3 να είναι αιρετοί, λέει ¨τουλάχιστον¨ άρα μπορούμε να βάλουμε 

και πέντε. Δεν βρήκαμε ακόμα στην ΔΕΠΚΑ δημότες, λειτουργούμε και ανεχόμαστε αυτή την 

κατάσταση … 

κ. Δήμαρχος: Η μελέτη… 

κα Ιλανίδου: Ποια μελέτη; Είναι εκ του νόμου. Δεν το λέει η μελέτη αυτό, ο νόμος το 

λέει αυτό.  

κ. Πρόεδρος:  Η μελέτη στηρίζεται στον νόμο.  

κα Ιλανίδου: Σε επταμελή συμβούλια είναι 3 οι αιρετοί και σε εντεκαμελή πάλι 3;  

κ. Δήμαρχος: Είναι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.  

κα Ευαγγελίδου: Τα εντεκαμελή είναι αιρετοί παραπάνω. Αυτή η σύσταση είναι 

επταμελούς, οι δημότες δεν είναι επταμελούς.  

κα Ιλανίδου: Έχουμε 8 δημότες στη σύσταση του Δ/κού Συμβουλίου. 

κ. Πρόεδρος:  Αυτό προέκυψε μέσα από την μελέτη, έχει περάσει και ΦΕΚ.  

κα Ιλανίδου: Νόμος 3463 το άρθρο 255. ¨Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις … από Δ.Σ. 

αποτελούμενα από 7 έως 11 μέλη τα οποία απαρτίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από 

το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, από τα μέλη αυτά τουλάχιστον οι 3 είναι αιρετοί 

εκπρόσωποι του δήμου ή της Κοινότητας. Ένας εκπρόσωπος εργαζομένων επιχείρησης έως 20 

άτομα, ένας εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες κ.λπ. Σε 

περίπτωση αιρετών μελών … μέλος να είναι από την αντιπολίτευση. 

κα Ευαγγελίδου: Στα 11μελή λογικά πρέπει να πηγαίνει έξι πέντε. … από τη 

συμπολίτευση, δύο αντιπολίτευση και οι υπόλοιποι αιρετοί.  

κ. Πρόεδρος:  Η εισήγηση αυτή είναι βάσει της μελέτης. Εγκεκριμένη μελέτη, δεν 

μπορούμε να έχουμε άλλη μελέτη. Θα είμαστε ανακόλουθοι.  

κ. Αγγελίδης: Αν πάρουμε την απόφαση εδώ για 5 δημοτικούς συμβούλους και αν 

υπάρχει πρόβλημα το αλλάζουμε.  
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κ. Πρόεδρος:  Για να μην επανέλθει να πάρουμε μια απόφαση για 5 αιρετούς, 5 

δημότες και έναν εκπρόσωπο φορέα, σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να περπατήσει θα 

γίνουν 3. Ψηφίζουμε για 5. Ο κ. Κουλουφάκος, η κ. Βέρρου και ο κ. Ικιούζης από την 

πλειοψηφία και από την αντιπολίτευση η κ. Μπιτζίδου και η κ. Ιλανίδου. Σε περίπτωση που 

είναι 3 θα βάλουμε τον κ. Κουλουφάκο και την κ. Βέρρου και την κ. Μπιτζίδου.  

    

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση αποφάσεων Δ/κού Συμβουλίου ΚΑΔΕ «περί πωλήσεως 

μετοχών εταιρείας ¨Υδροηλεκτρικός Σταθμός¨ που κατέχει η ΚΑΔΕ 

ποσοστού 70% με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις».  

 

κ. Δήμαρχος:   κ.κ. Συνάδελφοι θα είμαι σύντομος γιατί το θέμα το γνωρίζετε όλοι 

σας, ο φάκελος είναι συμπληρωμένος ο οποίος συμπεριλαμβάνει αποφάσεις της γενικής 

συνέλευσης της Α.Ε. Οινούσας, αποφάσεις της ΚΑΔΕ, υπάρχουν εκτιμήσεις των ορκωτών 

λογιστών, υπάρχουν μελέτες και εκτιμήσεις … 

κ. Αναστασιάδης: Οι ορκωτοί λογιστές τι δουλειά έχουν; Μάθαμε τώρα με τους 

ορκωτούς λογιστές.  

κ. Δήμαρχος: Είναι αποτέλεσμα απόφασης εδώ δικής σας, του Δ.Σ., για να ερευνήσει 

και για να εξετάσει το θέμα, τις πιθανότητες και τις δυνατότητες πώλησης ναι ή όχι του 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού Οινούσας. Όπως ξέρετε αυτό το ιστορικό έργο ο δήμος επένδυσε 

μέσω της ΚΑΔΕ περίπου 300.000 €, σήμερα με την τιμή την οποία μας προσφέρει και μας 

προσφέρει μετά τη διαδικασία της διακήρυξης, των προσφορών, της ζήτησης εκ μέρους μας να 

προσφέρουμε, να επανέλθουμε στην προσφορά μας, και κατόπιν παρεμβάσεων και «πιέσεων», 

καταφέραμε αυτή την τιμή του 1.700.000 € εκ μέρους της ΔΕΗ, ¨ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.¨ η 

οποία εφόσον … την όλη κατάσταση και της εταιρείας έκανε αυτή την τελική προσφορά. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα, από τότε που λειτουργεί ο υδροηλεκτρικός της Οινούσας και να θυμίσω 

σε όλους ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο ανήκει στον ομιλούντα, τότε είχαμε πάρει τις 

αποφάσεις και το εντάξαμε σε νόμο του Υπουργείου του Εμπορείου της εποχής εκείνης, 

γνωρίζετε με ποιον τρόπο, ότι το ίδιο το πρόγραμμα είχε και τον ιδιώτη μέσα, το ίδιο το 

πρόγραμμα ήθελε και δάνειο από ιδιωτική τράπεζα, όλα αυτά γίναν και εν πάση περιπτώσει 

καταλήξαμε και μετά από 7-8 χρόνια ο υδροηλεκτρικός της Οινούσας λειτουργεί και ανάλογα 

με τις καιρικές συνθήκες φέρνει ετησίως ένα εισόδημα στην ΚΑΔΕ. Εκείνο που ήθελα να πω 

σε σχέση με τα χρήματα τα οποία διαθέσαμε μέσω της ΚΑΔΕ, μ’ αυτά που έχουμε σήμερα 

έχουμε ένα κέρδος αρχικού κεφαλαίου πάνω από 320%. Το έργο αυτό ήταν καθαρά 

αναπτυξιακού χαρακτήρα. Με τα χρήματα που μας προσφέρουν και τα οποία είναι στα 

πλαίσια, αγγίζουν το ανώτατο όριο, την τιμή δηλαδή της εκτίμησης που έγινε από μέρους και 

των εκτιμητών αυτών που προανέφερα αλλά και των ανθρώπων που ασχολούνται με τα 

οικονομικά στις υπηρεσίες του δήμου, τους ανθρώπους που διαθέτουμε σαν δήμος και 

ΔΕΥΑΣ, όλοι πιστεύουμε ότι είναι συμφέρουσα η τιμή που μας προσφέρουν και καλό θα είναι 

να παραχωρήσουμε τις μετοχές μας, φέρουμε και τη σύμφωνη γνώμη και των συνεταίρων που 

κατέχουν το υπόλοιπο %. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ υπάρχει μια καθυστέρηση εκ μέρους 

μου διότι σκεφτόμαστε τόσο καιρό, αυτά τα χρήματα, το προϊόν δηλαδή από την πώληση των 

μετοχών το που θα τα διαθέσουμε και είχα πει ευθύς εξαρχής ότι … αυτά τα χρήματα πρέπει 

να διατεθούν σε επίσης αναπτυξιακό σκοπό.  

Η πρόταση την οποία έχουμε και σας καταθέτουμε στο Δ.Σ., υπάρχει και μέσα στον 

φάκελο, είναι ότι τα χρήματα τα καθαρά μετά από αυτήν την πράξη, που εμφανίζονται στο 

ταμείο του δήμου, είναι 1 εκ. €.   Προτείνω, από το 1 εκ. € τις 200.000 να τις επανεπενδύσουμε 
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πάνω στην πράσινη ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας, κατασκευάζοντας ένα νέο 

Υδροηλεκτικό, πίσω από το βουνό και συγκεκριμένα στο 20 χιλ., μια διαδικασία την οποία 

είχε ξεκινήσει την έρευνα η προηγούμενη Δ.Α. για τον εντοπισμό του κατάλληλου χώρου, της 

κατάλληλης περιοχής, η οποία και βρέθηκε, έχουν προχωρήσει κατά κάποιον τρόπο οι 

διαδικασίες και είναι κρίμα όλη αυτή η προετοιμασία να πάει χαμένη, γι’ αυτό πιστεύουμε ότι 

η κατασκευή ενός νέου Υδροηλεκτρικού από το οποίο θα πάρουμε πάλι την αντίστοιχη 

επιδότηση και με ένα δάνειο το οποίο μπορούμε επίσης να πάρουμε, και βέβαια με την 

συμμετοχή πάλι του ιδιώτη ή ιδιωτών, αυτό θα το δούμε και ποια απόφαση μπορούμε να 

πάρουμε, μπορούμε να επανεπενδύσουμε αναπτυξιακά καθαρά και στις … προστασίας του 

περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας, να μην τα λέω τα ξέρετε όλοι σας, όλοι 

παρακολουθείτε και είσαστε συνειδητοποιημένοι ότι υψηλά στην ατζέντα όλων των 

κυβερνήσεων και σε επίπεδο Ευρώπης και στον υπόλοιπο κόσμο, πολιτικά εννοώ, είναι ο 

στόχος του 20-20-20, δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας, προστασία του περιβάλλοντος και να 

μην πω τα υπόλοιπα, τα ξέρετε πολύ καλά και όλοι τα καταλαβαίνουμε.  Τα υπόλοιπα 800 χιλ. 

€ τα οποία απομένουν πάλι να τα επενδύσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιώντας και 

εκμεταλλευόμενοι …την κείμενη νομοθεσία, τον νόμο ο οποίος υπάρχει γιατί μας επιτρέπει 

σαν φορέας και σαν Τ.Α. να επενδύσουμε πάλι προς την ίδια κατεύθυνση, την εξοικονόμηση 

ενέργειας και μας επιτρέπει χωρίς διαδικασίες, χωρίς περιβαλλοντικές ., χωρίς να λάβουμε 

υπόψη μας τον κρατικό μηχανισμό μέχρι παραγωγή 20 κιλοβάτ, να … στα σχολεία μας, αυτά 

θα είναι είτε δημοτικά, είτε γυμνάσια, είτε λύκεια, γιατί να μην είναι και δημοτικοί χώροι.  

Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να καλύψουμε τα βήματα αυτά, πάλι … και 

εκμεταλλευόμενοι και την επιδότηση που θα πετύχουμε να επενδύσουμε προς την κατεύθυνση 

αυτή, καθαρά αναπτυξιακά. Αλλά κ. Συνάδελφοι, δεν ενδιαφέρει κανέναν πολίτη αν και θα 

προκύψουν πολλαπλά έσοδα από το να κρατήσουμε τον ήδη υπάρχον Υδροηλεκτρικό, 

ανάλογα βέβαια και με την παλαιότητα του και με τα έξοδα τα οποία χρειάζονται για να το 

συντηρήσουμε και μόνο να σας πω ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να καθαρίσουμε 

τον μεταφορικό αγωγό, δεν σας λέω για τον καταληκτικό αγωγό ο οποίος χρήζει κάποιας 

επέμβασης από τεχνικής πλευράς, είναι τρομερά τα έξοδα, αυτά όλα τα παραμερίζουμε και 

πάνω από όλα τοποθετώ την δημόσια υγεία, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος. 

Χαρακτηριστικά θα πω ότι οι υπολογισμοί, τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε μπορούμε να 

επενδύσουμε σε πολλά κτίρια, δημόσια, δημοτικά δηλαδή, λύκεια, γυμνάσια, 1 MW ή 

1000KW συγκρατούνε τουλάχιστον πάνω από 1 τόνο διοξείδιο του άνθρακα, αν χρειαστεί να 

τον παράγουμε με τις γνωστές μεθόδους και όχι μέσω των ανανεώσιμων αυτών μορφών, των 

πηγών ενέργειας. Αυτό που σήμερα ζητώ από το Δ.Σ. είναι να πάρουμε την απόφαση για την 

μεταβίβαση των μετοχών μας τις οποίες κατέχουμε, να παραιτηθούμε του δικαιώματος μας 

που βάσει αρχικής συμφωνίας … ότι υποχρεούται μετά από 30 χρόνια …, των μετοχών που 

κατέχει να παραχωρήσει σε εμάς και να παραχωρήσουμε έναντι του ποσού που ανέφερα στη 

¨ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.¨, τα υπόλοιπα δε χρήματα να τα επενδύσουμε εκεί ακριβώς που σας 

προανέφερα αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σήμερα δεσμεύουμε τα χρήματα τα οποία 

θα έρθουν στο ταμείο μας μετά την πώληση των μετοχών μας στην ¨ΔΕΗ Ανανεώσιμες¨, για 

τον σκοπό που προανέφερα. Όλα τα άλλα, θα ξεκινήσει η διαδικασία των μελετών, ήδη πρέπει 

να σας πω ότι ο δήμος της Φλώρινας είναι ίσως από τους λίγους δήμους, είναι ο μοναδικός 

δήμος, γιατί έγινε αναφορά σε ένα τελευταίο συνέδριο στην Κοζάνη, ο οποίος εκπονεί αυτή τη 

μελέτη της εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο των διοικητικών του ορίων. Αυτό 

αναφέρθηκε από τους εισηγητές στο εν λόγω συνέδριο διότι εκεί ακριβώς ελέχθη ότι το 

πρόγραμμα ¨Εξοικονομώ¨ που πάλι το δήμος εγκαίρως έχει καταθέσει την πρόταση του και 

μπορώ  να  σας  διαβεβαιώσω  ότι  έχει  τύχει  θετικής  έγκρισης, έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα 
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¨Εξοικονομώ¨ αλλά να ξέρετε ότι το πρόγραμμα ¨Εξοικονομώ¨ και τα χρήματα τα οποία 

διατίθενται και τα χρήματα που θα πάρει ο δήμος καλύπτουν ενεργειακά πολύ μικρό ποσοστό 

από τις πραγματικές ανάγκες. 

Επομένως την κατεύθυνση την οποία σήμερα με την απόφαση σας μπορούμε όλοι να 

πάρουμε, πιστεύω ότι συμβάλλουμε θετικά σ’ αυτό που λέγεται ¨Πράσινη Οικονομία¨ και εγώ 

συμφωνώ απόλυτα αλλά κυρίως συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και πάνω 

από όλα επενδύσουμε αναπτυξιακά, δεν είναι μόνο ανάπτυξη από την οικονομική της πλευρά 

αλλά εν προκειμένω είναι η υγεία κυρίως των παιδιών μας και όλων των συμπολιτών μας. 

 Αυτά κ. Πρόεδρε είχα να πω και πιστεύω ότι η πρόταση αυτή θα τύχει της αποδοχής, 

της συμφωνίας, προκειμένου να προχωρήσουμε, να μου δώσουν το πράσινο φως για να 

προχωρήσω σε όλα αυτά τα οποία σας προανέφερα.  

κ. Αγγελίδης: Μια ερώτηση θα ήθελα, έγγραφη προσφορά εκ μέρους της ΔΕΗ για 

αγορά του Υδροηλεκτρικού Σταθμού με το ποσό του 1.700.000 €, γιατί δεν υπάρχει; Υπάρχει 

προσφορά για 1.500.000 €.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει προσφορά.  

κ. Αγγελίδης: Ναι αλλά δεν είναι εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει έγγραφη προσφορά σίγουρα. Σας διαβεβαιώνω ότι υπάρχει.  

κ. Αγγελίδης: Δεν το αμφισβητούμε αλλά πρέπει να υπάρχει και έγγραφη.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει το 1.500.000 στην αρχική προσφορά, ζητήσαμε να μας κάνουν 

μια αντιπροσφορά και έκανε κατά 10% την αντιπροσφορά και έγινε μια διαπραγμάτευση και 

εγγράφως έχουμε 1.700.000 €. Κάπου θα παρέπεσε. 

κα Ιλανίδου: Το ιστορικό αναγράφει για 1.700.000. 

κ. Δήμαρχος:   Αυτά οι υπηρεσίες τα έχουν συντάξει.  

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει η προσφορά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η προσφορά είναι 

1.700.000 ενώ είναι 1.500.000, αυτό δεν γίνεται.  

κ. Αγγελίδης: Που υπάρχει; 

κ. Δήμαρχος:   Προφανώς υπάρχει στην ΚΑΔΕ, στα χαρτιά της ΚΑΔΕ ή του 

Υδροηλεκτρικού. 

κ. Αγγελίδης:  Αν δεν υπάρχει, συζητάμε για κάτι που δεν υπάρχει.  

κ. Πρόεδρος: Μα κ. Αγγελίδη, μιλάμε για το 1.700.000, με βάση και δεδομένο αυτό, 

σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσε να περάσει η απόφαση μας.  

κ. Γαλάνης: Εγώ θέλω να τοποθετηθώ όχι μόνο για το 8ο θέμα αλλά συγχρόνως να 

συνδυάσω και το 23ο το οποίο περιέχει την απόφαση … 

κ. Πρόεδρος:  Στο 23ο θέμα, είναι απόφαση της ΚΑΔΕ που δεσμεύει τα χρήματα για 

τέτοιες μεγάλες … 800 και 200.            

κ. Γαλάνης: … η απόφαση του θέματος της πωλήσεως, η συγκεκριμένη προσφορά και 

τις αποφάσεις με τον αριθμό 23 θέμα του ΔΣ είναι η απόφαση με τον αρ. 4 που αφορά το 

προϊόν της πώλησης πως θα πωληθεί και πως θα διατεθεί.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω την πρόταση μας λέγοντας ότι μετά από αυτή την απόφαση της 

Α.Ε. του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της Οινούσας Σερρών για την πώληση του 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού, η ΔΕΗ προσφέρει αυτό το ποσό του 1.700.000 €, από το ποσό αυτό 

του 1.700.000 € το ποσό των 263.000 θα διατεθούν στο να καλυφτούν τα δάνεια της ΚΑΔΕ, 

και το ποσό των 437.000 € είναι το ποσό που θα πάρει ο ¨ΟΡΙΖΩΝ …¨, είναι η εταιρεία που 

είναι συνέταιρος της ΚΑΔΕ στον Σταθμό με το 30%. Το υπόλοιπο ποσό του 1.000.000 € θα 

μείνει στην ΚΑΔΕ. Με τις 200.000 εσείς προτείνετε να συμμετάσχει η ΚΑΔΕ στην κατασκευή 

ενός νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού, ενώ τα υπόλοιπα, οι 800.000 €, να διατεθούν στην 

τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια. 
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Η προσφορά από την ΔΕΗ, τα 1.700.000 €, εφόσον ισχύουν όπως μας διαβεβαιώνετε, 

για την εξαγορά του σταθμού κρίνεται ικανοποιητική και καταρχήν την αποδεχόμαστε. Όσον 

αφορά δε, για το 1.000.000 που απομένει ως ποσό προϊόντος στην ΚΑΔΕ και με τη σκέψη ότι 

η απόφαση της ΚΑΔΕ να διατεθεί στο ποσό των 200.000 € στην κατασκευή ενός καινούργιου 

Υδροηλεκτρικού Σταθμού και το ποσό των 800.000 € στην τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων, δεν μας βρίσκει αντίθετους και αυτή η απόφαση που πήρε η ΚΑΔΕ.  

Υπάρχουν όμως κάποιες ανησυχίες κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι σχετικά 

με την υλοποίηση αυτής της πρότασης. Δηλαδή, σκεφτόμαστε μήπως πωληθεί ο 

Υδροηλεκτρικός Σταθμός, πάρει η ΚΑΔΕ αυτό το 1 εκ. € και για λόγους που θα αφορούν την 

υλοποίηση αυτής της επένδυσης παραμείνει αυτό το ποσό αδιάθετο ή αυτό το ποσό δεν θα 

μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς. Γι’ αυτό 

προηγουμένως είπαμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την εφεκτικότητα και την αποδοτικότητα 

αυτής της πρότασης, προκειμένου να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος σε σχέση με την 

επένδυση. Για το λόγο αυτό, προτείνουμε στο Δ.Σ. να πάρει μια καταρχήν απόφαση για την 

αποδοχή της προσφοράς του 1.700.000 € και πριν την υπογραφή του συμβολαίου για την 

πώληση του σταθμού, να έρθει εδώ στο Δ.Σ. η εισήγηση η οποία τεκμηριώνει με συγκεκριμένο 

τρόπο …  

Δημότης: Κάντε μια εισήγηση να φύγουν τα κολωνάκια από κάτω, σκοτώθηκε, μια 

ψυχή έφυγε κι άλλη θέλετε να φύγει; Κάντε μια εισήγηση στον συγκοινωνιολόγο σας να 

φύγουν τα κολωνάκια, να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα δεξιά και όχι αριστερά. Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ. Να μην τα ακούσει αυτά κανένας πατέρας και καμία μάνα τα νέα αυτά, σας 

παρακαλώ βάλτε τα αυτοκίνητα δεξιά, σας παρακαλώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Έχει δίκιο.  

 

Διακοπή συνεδρίασης  

 

κ. Πρόεδρος:  κ. Γαλάνη, έχετε το λόγο.  

κ. Γαλάνης: Θα ήθελα να περάσω στο 2ο μέρος της εισήγησης μου για την πώληση 

του Υδροηλεκτρικού και το ζήτημα της επένδυσης, λέγοντας ότι για τους λόγους αυτούς που 

ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή για την εφεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της 

επένδυσης εμείς προτείνουμε στο Δ.Σ. να πάρουμε μια καταρχήν απόφαση για την αποδοχή 

της προσφοράς του 1.700.000 € της ΔΕΗ και πριν την υπογραφή του συμβολαίου να έρθει μια 

εισήγηση στο Δ.Σ. που θα τεκμηριώνει με ποιο συγκεκριμένο τρόπο πως θα υλοποιηθεί αυτή η 

πρόταση της επένδυσης για να παρθεί κατόπιν οριστικά η απόφαση της πώλησης του σταθμού. 

Δηλαδή να έρθει μια εισήγηση η οποία θα αναφέρει, σύμφωνα με την εκπόνηση των 

μελετητών, ποιοι θα είναι αυτοί που θα εξασφαλίσουν τις αναγκαίες αδειοτοδήσεις και ποιοι 

θα έχουν την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση των σχετικών φακέλων και την 

υλοποίηση της παραπάνω πρότασης για αυτή την επένδυση.  

Δηλαδή στην ουσία σας λέω ότι αποδεχόμαστε την προσφορά των 1.700.000 € από τη 

ΔΕΗ για την εξαγορά του Σταθμού, συμφωνούμε επίσης με την διάθεση των 200.000 € για την 

δημιουργία νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού και την διάθεση 800.000 € για την τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών με την προϋπόθεση όμως πριν από την υπογραφή του συμβολαίου να έρθει 

στο Δ.Σ. εισήγηση που να τεκμηριώνει την εφεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της 

πρότασης. Δηλαδή ότι η πρόταση και η αξιοποίηση του 1 εκ. από την ΚΑΔΕ μπορεί να 

υλοποιηθεί και εν συνεχεία να ληφθεί οριστική απόφαση πώλησης του. Σας ευχαριστώ πολύ.  

κα Ιλανίδου:  Εμείς συμφωνούμε με την πώληση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού με το 

ποσό αυτό του 1.700.000 €, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα χρήματα θα κατατεθούν σε 

ειδικό λογαριασμό και θα γίνουν μόνο αναπτυξιακά έργα. 
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κ. Σαουλίδης:  Πράγματι κ. Δήμαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι ήταν ιδέα της Δ.Α. του 

κ. … να ξεκινήσει το Υδροηλεκτρικό αλλά όταν όμως το … αναλάβαμε εμείς Δ.Α. οι χρόνοι 

δεν είχαν φτάσει γιατί … Ευτυχώς βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι θετικοί και εύχομαι να ξανά 

‘ναι πάλι, και θέλω να πω το εξής και να τονίσω το εξής, και εγώ και πολλοί από εμάς 

ήμασταν επιφυλακτικοί στη συνεργασία με ιδιώτες αλλά με την εμπειρία που αποκτήσαμε 

αυτό το διάστημα είδαμε ότι και η παρουσία του συγκεκριμένου ιδιώτη ήταν πάρα πολύ 

ουσιαστική και ικανοποιητική γιατί το έργο είχε πάρα πολλές δυσκολίες. … είναι άξιο να το 

τονίσουμε, γιατί αν ήταν άλλος σίγουρα τα πράγματα δεν θα πήγαιναν καλά. Υπήρξαν πολλά 

προβλήματα, δεν θα πω περισσότερα πράγματα γιατί ήδη καλύφθηκα σε μεγάλο βαθμό. … 

Εμείς έχουμε καλή πίστη, πιστεύουμε ότι και το Υδροηλεκτρικό θα προχωρήσει και τα 

φωτοβολταϊκά, σας είχα πει κ. Δήμαρχε και στην άλλη συζήτηση που είχαμε κάνει, δεν ξέρω 

αν υπάρχει περιορισμός, γιατί έχω την … ότι υπάρχουν πολλές αιτήσεις για φωτοβολταϊκά, 

μου εξηγήσατε ότι δεν μπαίνει περιορισμός, είναι καλό αυτό αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και 

άλλες μορφές που συμβάλλουν γιατί είμαστε η μοναδική πόλη στην Ελλάδα που έχουμε ένα 

καταπληκτικό δάσος αλλά έχουμε προβλήματα στον ιστό της πόλης. Και οι επιλογές μας με 

αφορμή αυτό το θέμα που κουβεντιάζουμε θα πρέπει να κατευθύνονται προς εκείνη την 

πορεία, η πόλης μας χρειάζεται περισσότερο πράσινο, περισσότερους χώρους, αυτό θέλουμε 

και αυτό επιζητούμε όλοι.  

κ. Σαμπάνης: Καλά είναι πριν αποφασίσουμε να μας πει κάποιος τι έσοδα έχει αυτός ο 

σταθμός, τι έξοδα έχει ετησίως, αν αυτό συμφέρει ή δεν συμφέρει και φυσικά την παλαιότητα, 

από πότε λειτουργεί, ακούσαμε από την πρώτη ομιλία του κ. Δημάρχου πότε ξεκίνησε, τι 

έξοδα έχει αν έχει και τι έσοδα ετησίως ή ακόμα αν συμφέρει ή όχι να πάρουμε την απόφαση 

αυτή που κατέθεσε ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Αναστασιάδης:  Το εργοστάσιο αυτό κ. Σαουλίδη δεν … είναι …  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αναστασιάδη απευθύνεστε στο Προεδρείο. 

κ. Αναστασιάδης: Όχι για να μη μας δουλεύει. Το εργοστάσιο αυτό ξεκίνησε όταν … 

ο Νυκτοπάτης και εγώ … Ο κ. Παπαντωνίου, ήταν … σύμβουλος και πολλά ξενύχτια κάναμε 

με τον κ. Νυκτοπάτη για το εργοστάσιο αυτό. 

Για να μην λέμε μεγάλα λόγια, η αρκούδα είναι μπροστά μας και εμείς κοιτάμε που 

είναι τα ίχνη για να την βρούμε. Έχουμε ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει ρεύμα, μας δίνει 

κάθε χρόνο, το 2004 μας έδωσε 98.000 €, το 2005 141.500, το 2006 134.000 €, το 2007 – 

18.000 επειδή δεν είχε βρέξει, το 2008 75.000 € εισόδημα, δηλαδή από το 2004 μέχρι τώρα 

είχαμε 320.000 εισόδημα, για πείτε μου ποιο εργοστάσιο στην Ελλάδα έχει τόσο μεγάλο 

εισόδημα χωρίς να έχει μηδέν έξοδα, διότι το νερό δεν το αγοράζουμε μας το δίνει ο θεός. Για 

ποιο λόγο να πουληθεί αυτό το εργοστάσιο; Λέτε να πάμε στο 20ο χιλ., το 20ο χιλ. είναι της 

Βροντούς και της Ορεινής, δεν έχει καμιά δουλειά ο δήμος εκεί. Δεν είναι Σερραϊκό έδαφος. 

Τα 800.000 πως θα τα διαχειριστείτε; Καταρχήν εσείς του χρόνου δεν θα είστε Δ.Α., πως θα τα 

διαχειριστείτε; Γιατί τώρα που τελειώνει ο χρόνος, τι κάνετε; Επειδή ξέρετε ότι του χρόνου δεν 

θα περάσει κανένα θέμα τα φέρνετε όλα τώρα τον Νοέμβριο. Βιάζεστε. Γιατί δεν περιμένετε 

να έρθει η άλλη Δ.Α. για να κάνει αυτό το πράγμα; Δεν θα είσαι δήμαρχος εσύ, δεν θα είσαι 

τίποτα. Εγώ  θα κάνω ένσταση και νόμιμα θα την κερδίσω. Αυτό που κάνετε είναι παράνομο. 

Σας καταγγέλλω στην Σερραϊκή κοινωνία ότι πουλάτε ένα εργοστάσιο το οποίο φέρνει το 

μοναδικό έσοδο στην πόλη των Σερρών και το πουλάς για λόγους που μόνο εσύ ξέρεις. 

κ. Δήμαρχος:  Και σ’ αυτό που είπε ο κ. Γαλάνης, εδώ μέσα στον φάκελο υπάρχουν οι 

εισηγήσεις, υπάρχουν όλα τα στοιχεία τα οποία ζητήσατε. Τα είδατε τα θέματα.  

κ. Σαμπάνης: Πέρασα το μεσημέρι και ο φάκελος δεν ήταν εκεί.  

κ. Δήμαρχος:  Άρα λοιπόν συμφωνούμε με την πώληση και συμφωνούμε να δοθεί. Τα 

χρήματα πρέπει να σας πω ότι η εταιρεία η οποία εκπονεί την μελέτη για την εξοικονόμηση 

ενέργειας στα διοικητικά όρια του δήμου των Σερρών, ήδη έχει ενημερωθεί πάνω στο θέμα και 
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θα ερευνήσει και θα μελετήσει ποια κτίρια δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια κλπ. μπορούν, 

ενδείκνυται για να τοποθετηθούν στα 150 τ.μ. μόνο, για την παραγωγή των 20 KW. Αυτή την 

έρευνα θα την κάνει η εταιρεία η οποία ήδη, με την οποία έχουμε υπογράψει σύμβαση. Αν 

είχατε δει μέσα στον φάκελο κ. Γαλάνη, θα βλέπατε ότι υπάρχει μια μελέτη η οποία καθιστά 

την επένδυση μας άκρως ελκυστική από όλες τις πλευρές, και από οικονομικής πλευράς αλλά 

αυτό ενδιαφέρει τουλάχιστον εμένα πολύ λιγότερο από ότι ενδιαφέρει ο στόχος, προστασία 

του περιβάλλοντος. Να μην αναφέρουμε τώρα την αειφορία και όλες αυτές τις έννοιες τις 

γνωστές σε όλους. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Ήδη έχουμε δρομολογήσει. Το μόνο που μας 

λείπει η τεχνική η οποία θα καλύψει το όλο θέμα. Όσον αφορά για τις άδειες, δεν χρειάζεται 

καθόλου άδεια, ο νόμος λέει ότι υποχρεούται ο κατά τόπο διευθυντής της ΔΕΗ, εν προκειμένω 

ο διευθυντής του δικού μας καταστήματος, να υπογράψει αμέσως για 20 χρόνια με την τιμή 

που ενδιαφέρει την σχετική επένδυση. Εάν δεν υπήρχε ο νόμος τα πράγματα θα ήταν 

διαφορετικά, αλλά με την ισχύουσα νομοθεσία που μας δίνει αυτό το δικαίωμα, νομίζω ότι 

επενδύουμε σωστά και ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας ενδοιασμός. Η απόφαση μας δε 

η σημερινή, το προϊόν από την πώληση το οποίο θα παραμείνει, δεσμεύεται να επανεπενδυθεί. 

Αυτό είναι κάτι που όλοι μας συμφωνούμε. 

κ. Σαουλίδης:  Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα, να είμαστε ξεκάθαρει ότι αυτό το 

1 εκ. θα είναι καθαρά και τα υπόλοιπα θα πάνε όλα εκεί.  

κ. Δήμαρχος: Μα το είπαμε ξεκάθαρα. Πιστεύουμε ότι η απόφαση της ΚΑΔΕ αυτό 

ακριβώς αναφέρει.  

κ. Αγγελίδης:  Καταρχήν, εμείς εμμένουμε στην πρόταση μας αλλά θα ήθελα να 

διευκρινίσω το εξής. Είπε ο κ. Δήμαρχος, υπάρχει μελέτη για το θέμα. Αλλά τι λέει; Είπατε 

στον μελετητή και του λέτε ¨έχω 1.700.000 και θέλω με τις 800.000 τι κέρδη θα έχω αν 

επενδύσω σε φωτοβολταϊκά¨, αυτό λέει η μελέτη και τίποτα άλλο.  

κ. Δήμαρχος: Φωτοβολταϊκά των 20KW.  

κ. Αγγελίδης: Η μελέτη δηλαδή λέει ότι πόσα λεφτά μπορείς να κερδίσεις από τα 

φωτοβολταϊκά αν επενδύσεις 800.000 €. Δεν λέει η μελέτη, πως μπορεί αυτή η πρόταση να 

υλοποιηθεί, με ποιον τρόπο. Εμείς αυτό λέμε. Ποιος έχει την ευθύνη της δημιουργίας, 

παρακολούθησης των φακέλων και όλης αυτής …, η ΚΑΔΕ που δεν έχει προσωπικό αυτή τη 

στιγμή; Ποιοι θα βγάλουν τις αδειοδοτήσεις, ποιοι θα κάνουν τα πάντα; Για να είμαστε βέβαιοι 

για την εφικτότητα και την αποδοτικότητα αυτής της πρότασης, γι’ αυτό ζητήσαμε να έρθει 

μια εισήγηση τεκμηριωμένη που να λέει με ποιον τρόπο μπορεί πράγματι να υλοποιηθεί αυτή 

η πρόταση. Διαφορετικά, σας λέω εγώ, τουλάχιστον είναι η προσωπική μου άποψη αλλά και 

της παράταξης μας, υπάρχει κίνδυνος να απορριφθεί, να πάρουμε τα χρήματα και να 

εξατμιστούν. Πρέπει να διασφαλίσουμε την εφικτότητα και την αποτελεσματικότητα της 

πρότασης αυτής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που λέμε με την οικονομική μελέτη που έκανε ο 

κ. …  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ ήθελα να πω το εξής πράγμα, ποιος φυσιολογικός άνθρωπος 

πουλάει ένα εργοστάσιο που του φέρνει συνέχεια έσοδα και ποιος φυσιολογικός άνθρωπος 

αγοράζει ένα εργοστάσιο που δεν έχει έσοδα; Και εκτός τούτου, επαναλαμβάνω και πάλι, στο 

20ο χιλ. δεν είναι Σερραϊκό έδαφος, είναι έδαφος της Βροντούς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα 

εκεί. Λένε ψέματα στο συμβούλιο και φέρετε την ευθύνη εσείς. Αυτό το εργοστάσιο παράγει 

λεφτά και δεν έχει εργάτες, δεν χρειάζεται μεροκάματα. Καταλαβαίνετε τι κάνετε; Κάντε ότι 

θέλετε.  

κ. Πρόεδρος:  Συμφωνούμε στην πώληση με τις παρατηρήσεις… 

κ. Αγγελίδης:  Όχι, έχουμε πρόταση συγκεκριμένη, δεν παραλείπουμε ούτε ένα 

γράμμα. Ψηφίζουμε την πρόταση μας.  

κ. Πρόεδρος:   Ωραία. Εμείς λοιπόν, η πρόταση μας είναι η απόφαση της ΚΑΔΕ, έτσι 

όπως έχει. 800.000 και 200.000 και με δέσμευση.  
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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:     Ναι  

κ. Γαλάνης:     Η πρόταση μας  

κα Μπιτζίδου:  Η πρόταση μας  

κ. Αγγελίδης:  Η πρόταση μας 

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας  

κα Αγιαννίδου: Η πρόταση μας       

κα Ιλανίδου:  Ναι   

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  17 ψήφους υπέρ. 

 

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση εκμίσθωσης γης για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.)  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι τα 428 στρ. στην περιοχή Παλαιολόγου, τα οποία για πάρα πολλά 

χρόνια παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Παίρνουμε μια απόφαση καταρχήν για την μίσθωση των 

428 στρ. και πρέπει να … αρχική τιμή. Η τιμή ανά στρέμμα είναι 30 €. Να τονίσω ότι τους 

όρους θα περάσουν από δημαρχιακή, ανά στρέμμα 30 € το χρόνο. Η τιμή είναι υψηλή. Και 

από 2,5 – 3% επί του κύκλου των εργασιών της εταιρείας που θα …  

κ. Δήμαρχος: Τα ακαθάριστα. 

κ. Πρόεδρος:   Βέβαια έχουμε διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανάλογα με τον 

τζίρο ο οποίος θα μπει όλος από δημαρχιακή, θα επελεγεί αυτός ο οποίος θα προσφέρει 

περισσότερα.  

κ. Αναστασιάδης:  Να δοθούν σε Σερραίους αγρότες, όχι σε πολυεθνικές εταιρείες, 

φτάνει αυτό το κακό. Συνεχίζεται το κακό, να δοθούν σε αγρότες Σερραίους νέους.  

    

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Ανανέωση προσωρινής κατά χρήση παραχώρησης στο Δήμο Σερρών 

του στρατοπέδου ¨ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΝΑ¨ στο 

Ν. Σερρών.  
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κ. Πρόεδρος:   Τώρα είχαμε συζητήσει το 2006 για τρία χρόνια, έχει τελειώσει, και 

τώρα σύμφωνα με την έκταση και την αντικειμενική αξία είναι έως 293 € το χρόνο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Δήμου, οικονομικού έτους 2009. 

 

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε τους μόνιμους συνεργάτες, τον κ. Κρίτων Τζαβέλλα με τους 

συνεργάτες του.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και αιρετού εκπροσώπου στο 

συνέδριο για τις κλιματικές αλλαγές το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο 

Αμβούργο (Γερμανία)  στις 16-18 Νοεμβρίου 2009 στα πλαίσια του 

Συμφώνου των Δημάρχων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Θα πάει ο Αντιδήμαρχος κ. Δάγκος με τον κ. Πεχλιβανίδη.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας από την αδελφοποιημένη πόλη 

Βελίκο Τίρνοβο Βουλγαρίας.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. Σερρών»: 

 α) αρ. 11/2009 για έγκριση του έργου ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε 

άτομα τρίτης ηλικίας¨,  

 β) αρ. 19/2009 για έγκριση εκμίσθωσης των κυλικείων των τριών 

παραρτημάτων του ΚΑΠΗ και  

 γ) 20/2009 για κατάρτιση των όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης των 

τριών κυλικείων του ΚΑΠΗ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Για το α) έχουμε πάρει ομόφωνα την απόφαση στο προηγούμενο Δ.Σ., 

δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί όμως λόγω προεκλογικής περιόδου και τώρα ξαναπαίρνουμε την 

ίδια απόφαση.  

κ. …: Μια τροποποίηση αν είναι εύκολο να γίνει, ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε 

άτομα τρίτης ηλικίας, Ιατρού Παθολόγου – Γενικής Ιατρικής¨.  

κα Αγιαννίδου: … Για το β). Είναι δύσκολο να υπάρχει ενδιαφέρον για τα κυλικεία, 

να έχει δηλαδή ο ιδιώτης το πατάρι, να έχει και κέρδος κέρδος, διότι είναι τρία τα ΚΑΠΗ, και 

τα έσοδα των δύο είναι μηδαμινά. 2ον, είναι το θέμα του ωραρίου, το ωράριο, από ότι λέει η 

εισήγηση είναι συγκεκριμένο, τώρα όμως το ωράριο είναι ελαστικό, οι άνθρωποι θα έχουν το 

ΚΑΠΗ …, μπορεί να διοργανώσουν βράδια, γλεντάκια, και να καθίσουν λίγο παραπάνω, όπως 

καταλαβαίνετε ο ιδιώτης δεν θα το ανεχτεί αυτό και αλλάζουν πολλά. 3ον, είναι ότι υπάρχει 

συναισθηματικό δέσιμο μεταξύ των ιδιοκτητών που έχουν τώρα τα καφενεία και των μελών 

του ΚΑΠΗ. Οι κυρίες αυτές έχουν ελάχιστα εισοδήματα έως καθόλου και καταλαβαίνετε ότι 

θα χάσουν τη δουλειά τους. Θα μείνουν στον δρόμο.  
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Γι’ αυτόν τον λόγο θέλω να δούμε αν υπάρχει τρόπος να συνεχίσουν ως έχει. Και να 

προσθέσω και για τα 3 € που έδιναν τα μέλη ως συνδρομή στο Προεδρείο για να κάνουν 

κάποιες εκδηλώσεις, αυτά τα 3 € απαγορεύτηκαν να υπάρχουν από τον επίτροπο των 

οικονομικών που έκανε τον έλεγχο, και επομένως μένουν χωρίς έσοδα. Από τη μια 

καταργείται η συνδρομή των 3 € και από την άλλη τα έσοδα του κυλικείου με αποτέλεσμα να 

έχουν ταμείο μηδενικό. Γι’ αυτόν τον λόγο προτείνω να αναπληρωθεί το ποσό αυτό των 3 €, 

από τον δήμο, να πληρώνει δηλαδή ο δήμος για κάθε άτομο τα 3 € το χρόνο και πιστεύω ότι 

δεν είναι μεγάλο το ποσό. Τα μέλη είναι 1000 – 1500, μιλάμε για 5.000 – 6.000 €, αυτά όμως 

τα λεφτά θα ζουν αξιοπρεπώς όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ.  

κ. Πρόεδρος:   Το Δ.Σ. του ΚΑΠΗ έκανε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν μπορούσε να 

κάνει διαφορετικά. Πρέπει τα κυλικεία να μπουν σε δημοπρασία. Από εκεί και πέρα και στους 

όρους, το ωράριο θα περάσει, όταν ένας ιδιώτης θα μπει για να συμμετέχει στη διαδικασία, 

στους όρους θα μπει και το ωράριο αναγκαστικά.  

κα Αγιαννίδου: Αλλάζουν τα δεδομένα στα ΚΑΠΗ και δεδομένου ότι είναι 

κοινωνικού σκοπού και δεν είναι επιχείρηση … 

κ. Ικιούζης: κ.κ. Συνάδελφοι, αν ορισμένοι δεν γνωρίζουν γιατί έφτασε το θέμα εδώ, 

να αποδώσουμε σε δημοπρασία τα κυλικεία, έχει γίνει καταγγελία, έχει γίνει έλεγχος από το 

Υπουργείο Οικονομικών, εσείς ξέρετε γιατί είστε μέσα στο Δ/κό Συμβούλιο, για να 

λειτουργήσουν τα κυλικεία νόμιμα και να είμαστε νόμιμοι εμείς, εγώ σαν Πρόεδρος και εσείς 

σαν Δ/κό συμβούλιο, υπάρχουν δυο τρόποι, ο ένας τρόπος είναι να γίνουν σύλλογοι για να 

μπορούν να διαχειρίζονται τα κυλικεία οι ίδιοι, και ο 2ος τρόπος να βγουν σε δημοπρασία. Εγώ 

ήρθα σε επαφή με τους προέδρους των μελών τους, τους ανέλυσα τι πρέπει να κάνουν, δεν 

δεχτήκαν να γίνουν σύλλογοι οπότε κοιτάξαμε να τα δώσουμε σε δημοπρασία για να είμαστε 

νόμιμοι. Όσον αφορά τώρα για τα 3 € που λέτε για να παραμείνουν, είμαστε πάλι παράνομοι 

εμείς … 

κα Αγιαννίδου: Δεν είπα να παραμείνουν, είπα να δώσει η Δ.Α.  

κ. Ικιούζης: Όσο για το ωράριο που λέτε, εγώ νομίζω ότι αυτός που θα πάρει τα 

κυλικεία, συμφέρον του είναι να κάνει και το γλέντι, να καθίσει και μια ώρα περισσότερο 

προκειμένου να τα κονομήσει.  

κα Αγιαννίδου: Πολύ αισιόδοξος είστε.  

κ. Ικιούζης: Θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Τις τιμές τις βάλαμε τόσο όσο να είναι 

σε χαμηλό κόστος, να μπορεί ο γέροντας, ο ηλικιωμένος να πιει το ποτό του, τον καφέ του 

κλπ.  

κ. Πρόεδρος:   Άρα επιλέγουμε την νόμιμη οδό.  

κα Μπιτζίδου: Μια ερώτηση, τα άτομα που θα χάσουν τη δουλειά τους, αυτά που 

είχαν τα κυλικεία; Μπορεί να μην έχουν άλλο εισόδημα και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα κυρίως 

με την κυρία του Γ’ ΚΑΠΗ η οποία δεν έχει άλλο εισόδημα και … 

κ. Ικιούζης: Τι μπορούμε να κάνουμε; Να διακινδυνέψουμε εμείς; Δεν μπορώ να το 

καταλάβω αυτό. Το μόνο που μπορεί να γίνει, αυτός που θα ενοικιάσει τα κυλικεία, αν μπορεί 

την κυρία εκείνη να την κρατήσει.  

κ. Πρόεδρος:   Για να το κλείσουμε το θέμα, εγκρίνουμε αυτές τις αποφάσεις και αν, 

ούτως ή άλλως δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αν συζητήσετε ως ΚΑΠΗ και δεν θέλετε τίποτα 

άλλο, πάρτε μια απόφαση και το ξαναφέρνουμε.  

κ. Αγγελίδης: Η κ. Αγιαννίδου εξέφρασε απλώς κάποιους προβληματισμούς. Πολύ 

πιθανόν να μην βρεθούν άλλοι μισθωτές. Επίσης η απώλεια που έχουν από την κατάργηση της 

συνδρομής των 3 € να καλυφτεί από τον δήμο. Δεν είναι μεγάλο ποσό.  

κ. Πρόεδρος:   Εγκρίνουμε τις αποφάσεις ως έχουν, αν οποιοδήποτε αίτημα το 

συζητάμε.                   

- Εγκρίνονται. 
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ΘΕΜΑ  15ο: Ακύρωση και αρχειοθέτηση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης 

στάθμευσης.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Εκτίμηση κόστους καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων εκ των 

χώρων Λαϊκής Αγοράς και λοιπών υπηρεσιών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Τον Ιούνιο με έγγραφο του Γ.Γ. του Περιφερειάρχη μας λέει να 

πάψουμε να εισπράττουμε από την Λαϊκή Αγορά, θα τα εισπράττει η Ν.Α. Ζητάνε να βγάλει η 

υπηρεσία το κόστος και στη συνέχεια η Ν.Α. θα μας τα δίνει. Το κόστος η υπηρεσία το έβγαλε 

στα 107.000 € το χρόνο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο σύλλογο 

Μακεδονομάχων και Απογόνων Ν. Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:   2.000 € που ζητάνε κάθε χρόνο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κίνησης Σχολικών Τροχονόμων.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

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

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κα Μπιτζίδου:  Σχετικά με την ανάθεση Μελέτης στην νέα επιχείρηση ΚΕΠΑΣ. 

Επειδή … η διαφωνία μου σε κάποια σημεία του κανονισμού δεν είναι γραμμένη εδώ και 

συγκεκριμένα  σχετικά με τις αρμοδιότητες του Προέδρου οι οποίες κατ’ εμέ είναι υπερβολικά  
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μεγάλες και δεν νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε τόσες πολλές υποχρεώσεις, οι 

αρμοδιότητες της Προέδρου, που συγκεκριμένα είναι η κ. Ευαγγελίδου, είναι υπερβολικά 

μεγάλες. Ήδη έχουμε μια καταγραφή στο μαγνητόφωνο αλλά δεν γράφτηκε στα πρακτικά και 

βλέπω ότι δεν γράφτηκε η άποψη μου εδώ μέσα. Άρα την διατυπώνω για να καταγραφεί εδώ 

στα πρακτικά του Δ.Σ. 

κα Ευαγγελίδου: Οι κανονισμοί που φέραμε σήμερα στο Δ.Σ. αναπτύχθηκαν στο 

προηγούμενο, γιατί υπήρχαν αρκετές διορθώσεις και έκρινα σκόπιμο να επανέλθουμε στην 

απόφαση αφού γίνουν οι διορθώσεις και οι κανονισμοί δεν υπάρχουν σ’ αυτό που φέραμε 

σήμερα εδώ. Θέλω όμως να πω ότι εγώ προστατεύω την κ. Συνάδελφο χωρίς να βάζω μέσα ότι 

διαφώνησε με την απόφαση για τις αρμοδιότητες του Προέδρου. Οι αρμοδιότητες του 

Προέδρου δίνονται από το καταστατικό, δίνονται ακριβώς και είναι πλήρης αντιγραφή του 

καταστατικού. Δεν είναι κάτι που δημιούργησε ο μελετητής. Δηλαδή διαφωνείτε με κάτι που 

είναι Νόμος του κράτους.  

      

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

     

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου,  

β) υλικών & εξοπλισμού για την κατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου 

στον Αγ. Ιωάννη Σερρών,  

γ) ιστών και φωτιστικών σωμάτων στην οδό Εμμ. Ανδρόνικου,  

δ) προγράμματος μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και  

ε) πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  

 

κ. Αγγελίδης: Με μειοδοτικό διαγωνισμό όλα.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν περνάει το δ). 

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση προμήθειας ¨καμπίνας¨ σε αντικατάσταση του κόμβου 

Δημοτικής Αγοράς – αναθεώρηση σύμβασης για το έργο: 

¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨.  

 

κα Ιλανίδου: Δεν συμφωνούμε σ’ αυτό γιατί δεν συμφωνούμε με την κατεδάφιση της 

Δημοτικής Αγοράς.  

 

  Εγκρίνεται (μειοψηφία Ιλανίδου, Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  26ο: Ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση της προμήθειας ειδών 

βελτίωσης οδικής σήμανσης.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

υπηρεσιών του δήμου. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  28ο: Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για ανάληψη γραμματίου 

παρακαταθήκης.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ. 

Γεωργιάδη Αγησιλάου κ.λπ. που ρυμοτομούνται με βάση πράξη 

εφαρμογής της γειτονιάς ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών, προς αποκατάσταση της κ. Ησαΐας συζ. 

Δημητρίου Τσάνταλη. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  32ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. 

Κηφισιά¨ προς μείωση της εισφοράς σε χρήμα του κ. Καραδεμιρτζόγλου 

Νικολάου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  33ο: Επανεξέταση του αιτήματος των κ.κ. Γούση Αντωνίου, Ευγενίας και 

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

1088. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε πάρει μια απόφαση ομόφωνη τον Μάιο και δώσαμε αναβολή 

για να μας δώσει δικαιολογητικά. Στο προηγούμενο Δ.Σ. μας έφερε μια επιστολή και λέει 

¨κρατήστε το θέμα γιατί δεν μπόρεσα να μαζέψω τα δικαιολογητικά¨ και ομόφωνη απόφαση 

πήραμε στο επόμενο Δ.Σ. όποτε και αν γίνει αυτό να μας καταθέσει τα δικαιολογητικά. Μέχρι 

σήμερα δεν μας κατέθεσε τίποτα, σήμερα πάλι μας φέρνει αυτό και μας λέει ¨αναβολή¨, ε 

νομίζω ότι είναι κοροϊδία. Οπότε δεν γίνεται δεκτή.  

 

- Δεν Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου: ¨Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

διεκπεραίωσης Δημόσιων Προμηθειών στο Δήμο Σερρών¨ στα πλαίσια 

του κωδικού πρόσκλησης 08_1.2. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας, 

Λευκώνα, Στρυμόνα, Στρυμονικού που αφορούν απόθεση 

απορριμμάτων οικιακού τύπου στο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Δάγκος: Να γραφεί παρακαλώ ότι κάνω μια πρόταση ότι το 2011 να μην κάνουμε 

καμιά σύμβαση πλέον γιατί αυτή τη στιγμή είπαμε να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση, 

πήγαμε ένα χρόνο και κάτι, ήδη ο δικός μας ο ΧΥΤΑ και η επέκταση που θα κάνουμε μπορεί 

να αργήσει λίγο… 

κ. Σαουλίδης: Μπορεί να υλοποιηθεί;  

κ. Δάγκος: Να μην ξανακάνουμε σύμβαση. Γιατί να υλοποιηθεί; 

κ. Πρόεδρος:   Το βλέπουμε στην πορεία.  

      

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Ανάθεση μελέτης: ¨Συμπλήρωση – διόρθωση και ενημέρωση 

τοπογραφικών διαγραμμάτων στα Ο.Π. 303 και 310 της πόλης Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση παραδοτέων τευχών και αποτελεσμάτων του Ερευνητικού 

Προγράμματος με τίτλο: ¨Εργαστηριακοί έλεγχοι και εργασίες που 

απαιτούνται για τη στατική επάρκεια του νοτίου πετάλου Δημοτικού 

Γηπέδου Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι για την παραλαβή για να πληρωθεί το ΤΕΙ.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: ¨Τοπογραφική αποτύπωση 

υπάρχουσας κατάστασης οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  40ο: Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή του έργου: ¨Κατασκευή πίστας 

motocross διεθνών προδιαγραφών, κατασκευή υπαίθριου χώρου 

στάθμευση και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο 

αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 39.700 … 

κ. Σαουλίδης: Είναι ιδία συμμετοχή ή όλο το ποσό; 

κ. Πρόεδρος:   Είναι ιδία συμμετοχή, η χρηματοδότηση ήταν 300.000, είναι 

ανακεφαλαιωτικός.  

   

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  41ο: Αλλαγή φορέα λειτουργίας του Κτηνοτροφικού πάρκου στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Αντικατάσταση, 

ανανέωση και πύκνωση των φυτεύσεων στο Δήμο Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  43ο: Έγκριση μελετών των έργων:  

α) ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της Π.Ε. Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨ 

και  

β) ¨Εργασίες επισκευής, συντήρησης και αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων του Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   40.000 από τον ΘΗΣΕΑ.  

κ. Σαουλίδης:  Έχει γίνει μια προσπάθεια να βρεθούν αρκετά χρήματα … 

κ. Πρόεδρος:   Είναι εκτός θέματος.  

κ. Σαουλίδης:  Θέλω μαζί να πάμε στο Κεντρικό Πάρκο, να διαθέσουμε ένα μεγάλο 

ποσό τι θα το κάνουμε; Δεν είναι καλά να προχωρήσουμε.Τα χρήματα αυτά να πιάσουν τόπο. 

   

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  44ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  45ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Κατασκευή 

κυκλικών κόμβων¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  46ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  47ο: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 330, 331 και 360/2009 Α.Δ.Ε. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  48ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

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

αποφάσεις:  

 

 

811/09  Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨. 

 

812/09 Αναπροσαρμογή μισθωμάτων κατ/των Δημοτικού Μεγάρου και συγκρότηση 

επιτροπής για διαπραγμάτευση ύψους ενοικίων. (Κάλλιος, Χατζηπανταζή, 

Αμαξόπουλος). 

 

813/09 Μερική τροποποίηση της αρ. 511/1993 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό 

συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας.  

 

814/09 Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών.  

 

815/09 Ρύθμιση καταβολής οφειλών από τέλη, φόρους, εισφορές καθώς και πρόστιμα 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας παρ. 2 άρθρ. 63 Ν. 3801/09. 

 

816/09 Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχειρήσεως του Δήμου Σερρών με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση 

Κοινωνικής Ανάπτυξης (ΚΕΚΑ) Σερρών¨ (πρώην ΔΕΠΚΑ) στο Δήμο Σερρών 

και σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου.  

 

817/09 Ορισμός Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Σερρών 

(ΚΕΚΑΣ) Νομού Σερρών¨.  

 

818/09 Έγκριση απόφασης Δ/κού Συμβουλίου ΚΑΔΕ ¨περί πωλήσεως μετοχών 

εταιρείας ¨Υδροηλεκτρικός Σταθμός¨ που κατέχει η ΚΑΔΕ ποσοστού 70% με 

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις. 

 

819/09 Έγκριση εκμίσθωσης γης για την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.).  

 

820/09 Ανανέωση προσωρινής κατά χρήση παραχώρησης στο Δήμο Σερρών του 

στρατοπέδου ¨ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΝΑ¨ στον Ν. Σερρών. 

 

821/09 Ορισμός ελεγκτή – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 

Δήμου, οικον. Έτους 2009. 

 

822/09 Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου και αιρετού εκπροσώπου στο συνέδριο 

για τις κλιματικές αλλαγές το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο 

(Γερμανία στις 16-18 Νοεμβρίου 2009) στα πλαίσια του Συμφώνου των 

Δημάρχων. 

 

823/09 Έγκριση φιλοξενίας αντιπροσωπείας από την αδελφοποιημένη πόλη Βελίκο 

Τίρνοβο Βουλγαρίας.  
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824/09 Έγκριση της αρίθμ. 11/09 απ. Δ.Σ. Ν.Π. ΚΑΠΗ ¨έγκριση του έργου ¨Παροχή 

ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας¨.  

 

825/09 Ομοίως της αρ. 19/09 απόφ. ¨έγκριση εκμίσθωσης των κυλικείων των τριών 

παραρτημάτων ΚΑΠΗ¨.  

 

826/09 Ομοίως 20/09 απόφ. ¨κατάρτιση όρων δημοπράτησης εκμίσθωσης των τριών 

κυλικείων του ΚΑΠΗ¨.  

 

827/09 Ακύρωση και αρχειοθέτηση εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης στάθμευσης.   

 

828/09 Εκτίμηση κόστους καθαριότητας – αποκομιδής απορριμμάτων εκ των χώρων 

λαϊκής αγοράς κ.λπ. υπηρεσιών.  

 

829/09 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης στο σύλλογο Μακεδονομάχων 

και Απογόνων Ν. Σερρών ¨ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ¨. 

 

830/09 Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές, προς κάλυψη εξόδων 

κινήσεως Σχολικών Τροχονόμων.  

 

831/09 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨29η Σχ. Επιτρ. 3ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών¨.  

 

832/09 Ομοίως 30ης Σ.Ε. 4ου Νηπιαγωγείου.  

 

833/09 Ομοίως 32ης Σ.Ε. 7ου και 10ου Νηπιαγωγείων. 

 

834/09 Ομοίως 34ης Σ.Ε. 11ου και 24ου Νηπιαγωγείων.  

 

835/09 Ομοίως 38ης Σ.Ε. 16ου Νηπιαγωγείου Σερρών.  

 

836/09 Ομοίως 41ης Σ.Ε. 22ου Νηπιαγωγείου Σερρών.  

 

837/09 Ομοίως 42ης Σ.Ε. 26 Νηπιαγωγείου Σερρών.   

 

838/09 Ομοίως 43ης Σ.Ε. 29ου Νηπιαγωγείου Σερρών.  

 

839/09 Παραχώρηση χώρου στην κ. Μάντζου Ανασταστία για τη σύσταση 

οικογενειακού τάφου.  

 

840/09 Ομοίως στον κ. Βάκαλο Αλέξανδρο. 

 

841/09 Ομοίως στον κ. Ταρασίδη Πέτρο.  

 

842/09 Ομοίως στην κ. Σερβανίδου Μεντιχία.  
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843/09 Ομοίως στον κ. Σιδέρη Γεώργιο. 

 

 

844/09 Ομοίως στον κ. Καμπουρίδη Μιχαήλ. 

  

845/09 Ομοίως στον κ. Καμπίτση Διονύσιο. 

 

846/09 Ομοίως στον κ. Καστρίτση Παναγιώτη.  

 

847/09 Ομοίως στον κ. Αλιώζη Αντώνιο. 

 

848/09 Ομοίως στον κ. Κιοσσέ Χρήστο. 

 

849/09 Ομοίως στην κ. Κοσμανού Γαρυφαλλιά.  

 

850/09 Ομοίως στον κ. Βασιλειάδη Αλέξιο. 

 

851/09 Ομοίως στην κ. Κασάπη Αικατερίνη.  

 

852/09 Επιστροφή ποσού στον κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη μετά από αποκατάσταση 

τομής ασφάλτου.  

  

853/09 Ομοίως στον κ. Χατζηγρηγορίου Γρηγόριο από πρόστιμο παράνομης 

στάθμευσης ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.  

 

854/09 Ομοίως στον κ. Αργυρίου Χαράλαμπο για επιπλέον χρήση πεζοδρομίου ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

 

855/09 Διαγραφή ποσού από καταβληθέν ενοίκιο του κ. Βασιλειάδη Θεοδώρου λόγω 

υπαγωγής του στη διαδικασία ρύθμιση οφειλής του προς τον Δήμο.  

 

856/09 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί των 4,5 και 6/09 απ. ΚΑΔΕ.  

 

857/09 Ομοίως επί αποφάσεων ΚΕΠΑΣ. 

 

858/09 Ομοίως ΔΗΠΕΘΕ. 

 

859/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός (1) αυτοκινούμενου σαρώθρου. 

 

860/09 Ομοίως υλικών και εξοπλισμού για την κατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου 

στον Αγ. Ιωάννη Σερρών.  

 

861/09 Ομοίως ιστών και φωτιστικών σωμάτων για την οδό Εμμ. Ανδρόνικου.  

 

862/09 Ομοίως πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  
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Πρ. 14/1/09 Αποσύρεται το θέμα: ¨Προμήθεια προγράμματος μισθοδοσίας και διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων¨. 

 

863/09 Έγκριση προμήθειας ¨καμπίνας¨ σε αντικατάσταση του κόμβου Δημοτικής 

Αγοράς – αναθεώρηση σύμβασης για το έργο: ¨Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών 

Ινών Δήμου Σερρών¨. 

 

864/09 Ψήφιση πίστωσης για την πραγματοποίηση της προμήθειας ειδών βελτίωσης 

οδικής σήμανσης.  

 

 

865/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αλεξίου Χρ. Ειδικού 

Συνεργάτη και του κ. Ρουστάνη Αλκ. υπαλλήλου του δήμου.  

 

866/09 Έγκριση καταβολής ποσού 225 € στον κ. Ξενιτίδη Σπ. για ζημιές που υπέστη το 

αυτοκίνητο του με υπαιτιότητα του δήμου.   

 

867/09 Έγκριση δαπάνης γεύματος στους ηλικιωμένους των πρ/των ¨Βοήθεια στο 

Σπίτι¨.  

 

868/09 Έγκριση δαπάνης εξοπλισμού Ιατρείου κατά του Καπνίσματος. 

 

869/09 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων.  

  

870/09 Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

 

871/09 Εξουσιοδότηση του Δημοτικού Ταμία για ανάληψη γραμματίου 

παρακατάθεσης υπέρ του Δήμου και του κ. Χατζηϊωαννίδη Αναστ.  

 

872/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Γεωργιάδη 

Αγησίλαου κ.λπ. που ρυμοτομούνται βάσει πράξη εφαρμογής της γειτονιάς 

¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.   

 

873/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κληρονόμους Μάκενατζη Βασιλικής 

μετά από συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής γειτονιάς ¨Εργατικές 

Κατοικίες¨.  

 

874/09 Ομοίως κ. Κοανίδου Σοφίας γειτονιάς 40 Μάρτυρες – Σφαγεία.  

 

875/09 Ομοίως κ. Χατζηαναστασίου Αγγέλου. 

 

876/09 Ομοίως κ. Κοτζάογλου Ελένης.  

 

877/09 Ομοίως κ. Μπουδουρίδου Ευμορφίας.  
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878/09 Έγκριση είσπραξης ποσού με από τον κ. Μπαΐρα Δημήτριο μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξη εφαρμογής γειτονιάς ¨Αγ. Ανάργυροι¨.  

 

879/09 Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών, προς αποκατάσταση της κ. Ησαΐας συζ. Δημ. 

Τσάνταλη.  

 

880/09 Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨ 

του Δήμου Σερρών προς μείωση της εισφοράς σε χρήμα.  

 

881/09 Δεν εγκρίνεται η απ’ ευθείας εκποίηση του δημοτικού ακινήτου με Α.Κ.Δ. 

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

 

882/09 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου: ¨Ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

διεκπεραίωσης Δημόσιων Προμηθειών στο Δήμο Σερρών¨ στα πλαίσια του 

κωδικού πρόσκλησης 08_1.2. 

 

883/09 Έγκριση υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 – 2013.  

 

884/09 Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας, 

Λευκώνα, Στρυμόνα, Στρυμονικού που αφορούν απόθεση απορριμμάτων 

οικιακού τύπου στο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  

 

885/09 Ανάθεση μελέτης ¨Συμπλήρωση – διόρθωση και ενημέρωση τοπογραφικών 

διαγραμμάτων στα Ο.Π. 303 και 310 της πόλης των Σερρών¨.  

 

886/09 Έγκριση παραδοτέων τευχών και αποτελεσμάτων του ερευνητικού 

προγράμματος με τίτλο: ¨Εργαστηριακοί έλεγχοι και εργασίες που απαιτούνται 

για την στατική επάρκεια του νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨.  

  

887/09 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: ¨Τοπογραφική αποτύπωση 

υπάρχουσας κατάστασης οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨.  

 

888/09 Ψήφιση πίστωσης 39.700,00 € για την αποπληρωμή του έργου: ¨Κατασκευή 

πίστας motocross διεθνών προδιαγραφών, κατασκευή υπαίθριου χώρου 

στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών¨.  

 

889/09 Αλλαγή φορέα Λειτουργίας του Κτηνοτροφικού Πάρκου στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

890/09 Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Αντικατάσταση, 

ανανέωση και πύκνωση των φυτεύσεων στο Δήμο Σερρών¨.  

 

891/09 Έγκριση μελέτη του έργου: ¨Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της Π.Ε. Σφαγεία 

– 40 Μάρτυρες¨.  
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892/09 Ομοίως ¨Εργασίες επισκευής συντήρησης και αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων του Δημοτικού γηπέδου Σερρών¨.  

 

893/09 Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – 

διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨.  

 

894/09 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο 

Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα¨.  

 

895/09 Ομοίως ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Οινούσας¨.  

 

896/09 Ομοίως ¨Συντήρηση αρδευτικού καναλιού στον Ξηρότοπο¨.  

 

897/09 Ομοίως ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Ιερολοχιτών – Παπαπαύλου¨.  

 

898/09 Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικών 

κόμβων¨.  

 

899/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίας πρανών¨.  

 

900/09 Ομοίως: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (β’ φάση)¨. 

 

901/09 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρίθμ. 330/09 Α.Δ.Ε. 

 

902/09 Ομοίως με βάση την αρίθμ. 331/09 Α.Δ.Ε. 

 

903/09 Ομοίως με βάση την αρίθμ. 360/09 Α.Δ.Ε. 

  

904/09 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην οδό Σαχτούρη 74. 

 

905/09 Ομοίως στην περιοχή Αγ. Ραφαήλ. 

 

906/09 Ομοίως στο 1ο χιλ. Σερρών – Ν. Περιφ/κής οδού Νοσοκομείου. 

 

907/09 Ομοίως στα Μελενικιώτικα. 

 

908/09 Ομοίως στην περιοχή Αγ. Νικήτα.  

 

909/09 Ομοίως στην Επαρχιακή οδό Σερρών – Κρίνου.  

 

910/09 Ομοίως τοποθέτησης 1 φ.σ. στο 1ο χιλ. Σερρών – Μητρουσίου.  

 

911/09 Ομοίως 2 φ.σ. στο 5ο χιλ. Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου.  
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912/09 Ομοίως 4 φ.σ. στα Μελενικιώτικα.  

 

913/09 Ομοίως 3 φ.σ. και 1 μετρητής στην κοιλάδα Αγ. Γεωργίου.  

 

914/09 Ομοίως 1 φ.σ. στην οδό Σταγείρων.  

 

915/09 Ομοίως 1 φ.σ. στην οδό Νικομηδείας 55Α. 

 

916/09 Ομοίως 5 φ.σ. στην περιφ/κή οδό Σερρών – Δράμας κοντά στην ΕΛΠΑ. 

 

917/09 Ομοίως 2 στύλων και 1 φ.σ. στη συμβολή των οδών Νικομηδείας – Στρυμόνος 

και Σιδηροκάστρου.  

 

9187/09 Ψήφιση πίστωσης και 1 φ.σ. στη συμβολή των οδών Νικομηδείας – Στρυμόνος 

 

919/09  Ομοίως των εργασιών παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία.  

 

 

 

 

   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 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 


