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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σερρών και προσαρμογή του στις διατάξεις 

του άρθρου 6 και 7 του Ν. 3801/2009 / ΦΕΚ 163Α’ / 4-9-2009. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Σύναψη δανείου προς αποζημίωση της ιδιοκτησίας Βασίλειου 

Κουντούρη της ευρισκομένης εντός του Κεντρικού Πάρκου της πόλης 

(ύψους 356.720,00 €).  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2010 Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση διετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Π.Α.Σ. 

για την περίοδο από 11ο /2009 έως 10ο /2011. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Σ.:  

- Έγκριση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της Κ.Ε.Π.Α.Σ, 

- Έγκριση κανονισμού διαχείρισης της Κ.Ε.Π.Α.Σ. και  

- Έγκριση κανονισμού προσωπικού της Κ.Ε.Π.Α.Σ. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2009 των Κοινωφελών Επιχειρήσεων 

του Δήμου: α) Κ.Ε.Π.Α.Σ. και β) Κ.Ε.Π.Σ.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Σ. ¨περί έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2008¨.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών χώρων στην Κ.Ε.Π.Α.Σ.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση πρακτικού θέσεων και αδειών άσκησης υπαίθριου στασίμου 

εμπορίου και προϊόντων που πωλούνται ως παραδοσιακά.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨ 

στον Ζιγκερίδη Κων/νο.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής μετατόπισης και εγκατάστασης 

περιπτέρων.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης (Δήμος Σερρών – Πολιτιστική 

Εταιρεία Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ¨ΟΚΤΑΒΑ¨).  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών με την πόλη Bijeljina Βοσνίας – 

Ερζεγοβίνης.   

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 39.890,00  € για καταβολή 

αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην Ε.Ο.Π. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια 

συμβιβασμού επίλυσης διαφορών). 
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ΘΕΜΑ  16ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου 

Στοιχείων προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού.   

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών 

και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 Ν. 1080/1980. 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   

 

ΘΕΜΑ  20ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας: 

 α) ενός μεταχειρισμένου ειδικού λεωφορείου και  

 β) ξύλινων οικίσκων για τις Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στην 

Πλατεία Ελευθερίας Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Παρνάρα 

Παντελή που ρυμοτομείται με βάση πράξη εφαρμογής της γειτονιάς 

¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.   

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. 

Κυριακίδη Ευσταθίου.  

    

ΘΕΜΑ  27ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Παραχώρηση του αρίθμ. 8Ν οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής 

¨Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨ στο Δήμο Σερρών. 

 

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2010.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση – παραλαβή της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής Μελέτης 

με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση περιοχής 

Ξηροτόπου Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση αποπληρωμής Β1’ σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  
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ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση της μελέτης, αποδοχή χρηματοδότησης του έρογυ: ¨Εργασίες 

στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου 

Σερρών¨ και χαρακτηρισμός του ως έργο ¨ειδικής φύσης¨ κατά το άρθρο 

28 παρ. 1γ του Ν. 3669/2008. 

    

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Κατεδάφιση Δημοτικής 

Αγοράς¨.  

    

ΘΕΜΑ  34ο: Έκδοση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ καταστήματος Αγροτικής 

Τράπεζας πλατείας ΙΚΑ Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση μελετών έργων επισκευής και συντήρησης σχολείων.  

    

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών (2010-2011)¨. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα των εργασιών: 

α) ¨κατασκευής τσιμεντοδρόμου στο Δ.Δ. Οινούσας¨ και  

β) ¨μικροεπεμβάσεις στον αστικό ιστό¨.  

    

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Δενδροφυτεύσεις 

πεζοδρομίων στην ΒΑ περιοχή της πόλης Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009: 

α) της μελέτης με τίτλο: ¨Ένταξη κυρωμένων πράξεων εφαρμογής του 

βορείου τμήματος της Πολεοδομικής Μελέτης Αγ. Αναργύρων του 

Δήμου Σερρών καθώς και των Ο.Τ. 710, 711, 727 του νοτίου τμήματος 

της Πολεοδομικής Μελέτης στο λειτουργούν Κτηματολόγιο¨ και  

β) της μελέτης: ¨Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της 

γειτονιάς Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ του Δήμου Σερρών¨, εξόφληση του 

7ου πινακίου αμοιβής και έγκριση παραλαβής της παραπάνω μελέτης¨.  

    

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

    

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων:  

α) ¨Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨ και  

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

    

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

ΘΕΜΑ  43ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρίθμ. 422/2009 Α.Δ.Ε. 

 

ΘΕΜΑ  44ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   
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15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

επιστολή από το club της UNESCO του Νομού Σερρών και παρακαλεί τους δημοτικούς 

συμβούλους να υπογράψουν για την καμπάνια του Παγκόσμιου Οργανισμού Περιβάλλοντος 

στα πλαίσια της διεθνούς διάσκεψης για τα … που θα πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη στις 

αρχές Νοεμβρίου. Συμπληρώστε τα στοιχεία όποιος θέλει και να τα παραδώσουμε στην 

γραμματεία.  

Προ ημερησίας διάταξης έχουμε τρία θέματα και μια επερώτηση της Δημοτικής 

Πρωτοβουλίας Σερραίων. Να περάσουμε πρώτα τα τρία θέματα και στη συνέχεια θα 

συζητηθεί η επερώτηση.  

Το 1ο θέμα είναι ¨Καταβολή από τον δήμο των δεδουλευμένων αποδοχών του 

μεταφερθέντος προσωπικού της πρώην ΔΕΠΚΑ και νυν ΚΕΚΑΣ που μεταφέρθηκε στον δήμο 

Σερρών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 269 του Ν. 3463/06. Πέρασε ΦΕΚ την 

προηγούμενη Παρασκευή και γι’ αυτό και μπήκε προ ημερησίας διάταξης για την μισθοδοσία 

του προσωπικού από την μετακίνηση τους εδώ¨.  

Ένα 2ο θέμα είναι ¨Η φιλοξενία Κυπριακής αποστολής στα πλαίσια του προγράμματος 

PIMMS TRANSFER¨. Έχουμε μια χρηματοδότηση 161.000, δεχόμαστε μια τριμελή επιτροπή 

από την Κύπρο η οποία θα είναι εδώ στις 25-28/11 με δύο δημοτικούς συμβούλους και τον 

διευθυντή των Τ.Υ. της. Η δαπάνη είναι 1.500 €. Είναι υποχρέωση μας μέσα από αυτή την 

χρηματοδότηση των 161.000 €.  

Το 3ο θέμα είναι ¨Έγκριση πρόσληψης τεσσάρων εργατών νεκροταφείων επί δίμηνο¨. 

Έχουμε ένα πρόβλημα με τα νεκροταφεία και επειδή τα 18μηνα με την ημιαπασχόληση 

τελειώνουν θέλουμε τέσσερις ανά δίμηνο, δεν θα τους πάρουμε όλους μαζί, έναν έναν για να 

καλύψουμε τις ανάγκες των νεκροταφείων.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς το ξέρετε ότι συμφωνούμε, αλλά επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο 

πρόβλημα με τα νεκροταφεία λόγω έλλειψης προσωπικού, παράλληλα κινήστε τις διαδικασίες 

για να προσλάβετε προσωπικό με 8μηνη σύμβαση.  

κ. Πρόεδρος: Καταγράφουμε τις ανάγκες σε συνεργασία με την υπηρεσία 

καθαριότητας.  

Αυτά ήταν τα τρία θέματα προ ημερησίας διάταξης.  

Έχουμε μια επερώτηση από την Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων η οποία λέει: 

¨Επερώτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων σχετικά με την αποβολή της διοίκησης 

του σωματείου των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ από συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ μετά από 

απόφαση του Προέδρου, του Δημάρχου και της πλειοψηφίας του Δ/κού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΣ¨. Και απευθύνεται προς τον κ. Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ και προς τον κ. Δήμαρχο. Κ. 

Τσιμερίκα έχετε το λόγο για την επερώτηση.    

κ. Τσιμερίκας: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το άρθρο 1 του Ν. 1069… 

καθορίζει γενικά ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι Ν.Π. και κοινωφελούς χαρακτήρα και 

διέπονται από κανόνες Ι.Δ. Το 2004 σε ερώτηση προς τον νομικό σύμβουλο της ένωσης 

ΔΕΥΑ τον κ. … Σταμάτη κάποιας άλλης επιχείρησης, ΔΕΥΑ άλλης περιοχής, υπήρχε 

γνωμοδότηση του … της ΔΕΥΑ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που αφορούσε την δημοσιότητα 

των δημοτικών συνεδριάσεων της ΔΕΥΑ. Ο νομικός σύμβουλος λοιπόν ρωτήθηκε πάνω στο 

θέμα, διατύπωσε την εξής άποψη: ¨ελλείψη σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά τη δημοσιότητα 

ή μη των συνεδριάσεων των Δ/κών συμβουλίων των ΔΕΥΑ, καθόσον λειτουργούν κατά τους 

κανόνες της ιδιωτικής νομίας, έχω τη γνώμη ότι το Δ/κό συμβούλιο μιας επιχείρησης, πρέπει 

να συνεδριάζει και μυστικά.  
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Άλλωστε όπου ο νομοθέτης θέλει δημοσιότητα των συνεδριάσεων αυτών, όπως λ.χ. 

των δημοτικών συμβουλίων … και των δικαστικών αιθουσών, το καθόρισε ρητά. Τέτοιος 

καθορισμός δεν υφίσταται λοιπόν σε ότι αφορά την λειτουργία των Δ/κών συμβουλίων των 

ΔΕΥΑ. Ετέθη θέμα από το σωματείο εργαζομένων στο συγκεκριμένο Δ/κό συμβούλιο και το 

Δ/κό συμβούλιο της επιχείρησης με ψήφους 5 έναντι 3, αποφάσισε να μην παρίστανται οι 

εκπρόσωποι του σωματείου στη συγκεκριμένη λειτουργία του Δ/κού Συμβουλίου.  

Εγώ θεωρώ ότι για τη λειτουργία του Δ/κού συμβουλίου υπεύθυνος είναι αποκλειστικά 

ο Πρόεδρος. Βέβαια τις αποφάσεις τις λαβαίνει το Δ/κό συμβούλιο. Είναι ένα καθ’ όλα 

δημοκρατικό όργανο και έτσι λειτουργεί στους 10 μήνες που κατέχω τη συγκεκριμένη θέση. Η 

σύνθεση του Δ/κού συμβουλίου της επιχείρησης είναι 9μελής όπως το γνωρίζετε γιατί το 

ψηφίσαμε εδώ. Μέσα στα μέλη του Δ/κού συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται και εκπρόσωπος 

των εργαζομένων ο οποίος εκλέγεται με ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της επιχείρησης. 

Αυτή την περίοδο είναι ο κ. … Χρήστος. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα διαφάνειας, δεν τίθεται θέμα 

να αποκρυφτεί κάτι, όλα είναι στη διάθεση των εργαζομένων καθώς επίσης και το σύνολο των 

εργαζομένων εκπροσωπείται από τον κ. … Δεν βλέπω λοιπόν το λόγο γιατί το Σωματείο να 

επιζητά να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθόσον όλα αυτά καθορίζονται από τον 

νόμο.  

κ. Γαλάνης: κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο λόγος για τον οποίο έγινε η 

επερώτηση στο Δ.Σ. έχει να κάνει με το ότι παρατηρείται γενικότερα μια ένταση ανάμεσα στις 

σχέσεις του προέδρου των εργαζομένων στην Δ.Ε. από την ανάληψη της προεδρείας από τον 

σημερινό πρόεδρο. Μάλιστα ως κορύφωση αυτής της έντασης ήρθε απρόσμενα σε μας αυτή η 

περίπτωση, το να θέλουν μέλη του Σωματείου των εργαζομένων να παραβρεθούν στην 

τελευταία συνεδρίαση της ΔΕΥΑΣ στην οποία υπήρχαν θέματα που τους αφορούσαν, θέματα 

των εργαζομένων. Η πρακτική των τελευταίων τριών ετών, κ. Πρόεδρε, που τουλάχιστον 

έζησα εγώ στα χρόνια που είμαι στο Δ/κό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, με τον προκάτοχο του κ. 

Τσιμερίκα τον κ. Δάγκο, είναι να δεχόμαστε έναν εκπρόσωπο του Σωματείου που είναι ο κ. … 

και τα μέλη του Δ/κού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, των εργαζομένων συγγνώμη. Δηλαδή όταν 

είχαμε θέματα που αφορούσαν τους εργαζομένους, τους έδινε το δικαίωμα το συμβούλιο και ο 

κ. Δήμαρχος, να παρίσταται, να εκφέρουν γνώμη και να παρακολουθούν τα θέματα που τους 

αφορούν στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.  

Τώρα όσον αφορά σε εκείνο που είπε ο κ. Πρόεδρος. Σίγουρα η ΔΕΥΑΣ είναι ένα 

Ν.Π.Ι.Δ., θα σας υπενθύμιζα όμως ότι η σημερινή συμπολίτευση έχει την πλειοψηφία στο Δ.Σ. 

… επομένως δεν μιλάμε για έναν Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο απαρτίζεται το Δ.Σ. από μέλη τα οποία 

ελεύθερα παίρνουν τη γνώμη, ωστόσο ορίζονται από την συμπολίτευση του Δ.Σ. Άρα όσον 

αφορά το θέμα ότι είναι … δημοσίου δικαίου και ελευθέρως μπορούν να συνεδριάζουν ή 

μυστικά μια απάντηση είναι αυτή.  

Όσον αφορά τη γνωμοδότηση του κ. …, οι εργαζόμενοι, το σωματείου έφερε στο 

τραπέζι του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ αυτή τη γνωμοδότηση που τι λέει αυτή η γνωμοδότηση; Είναι 

στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. να δίνει ή να μη δίνει το δικαίωμα στα μέλη του Σωματείου 

να παρίστανται στις συνεδριάσεις. Αλλά ήταν στη διακριτική μας ευχέρεια και με όλη αυτή 

την τριετία με την τακτική που ακολουθούσα η παρούσα Δ.Α. να δεχτούμε αυτούς τους 

ανθρώπους, να ακούσουμε τις απόψεις τους σε σχέση με τα θέματα που τους αφορούσαν. 

Άλλωστε μέχρι σήμερα δεν είχαμε να κρύψουμε και τίποτα στο Δ.Σ. ούτε νομίζω ότι έχουμε 

να κρύψουμε κάτι από εδώ και πέρα. Άρα το να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους έξω από το 

συμβούλιο όταν συζητούμε θέματα που τους αφορούν, το θεωρώ πέρα για πέρα λανθασμένο.  

Επίσης θα ήθελα να σας αναφέρω ότι και το άρθρο 214 του Κ.Δ. και Κ. κάνει λόγο για 

την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας για θέματα διαφάνειας … αλλά επίσης και μια μελέτη 

του … Τ.Α.  κάνει λόγο για διαφάνεια στις Δ. Ε. και ενισχύει από μέρους σας τουλάχιστον την 
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τακτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί, δηλαδή να δεχόμαστε πέραν του εκπροσώπου των 

εργαζομένων όταν υπάρχουν θέματα στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ που τους αφορούν και το 

συμβούλιο 

Άρα πιστεύουμε ότι είναι μια ασυνήθιστη τακτική αυτή που ακολουθείτε, ειλικρινά δεν 

μπορώ να την καταλάβω και αναλύοντας την ένας λογικός άνθρωπος θεωρώ ότι θα υπάρχουν 

περισσότερες εντάσεις από τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας 

και θα πρέπει με την εύρυθμη λειτουργία αυτής της επιχείρησης, πράγμα το οποίο ο 

προκάτοχος σας ως ένα σημείο το έκανε πιστά και είχε την ευελιξία σε σχέση με τους 

εργαζόμενους παρά τις δικές μας αντιδικίες. Θα σας παρότρυνα να το κάνατε κι εσείς γιατί αν 

μη τι άλλο, αν ακολουθήσετε αυτή τη τακτική και δεχόσαστε αυτούς τους ανθρώπους στο 

Δ/κό μας συμβούλιο δεν θα έχουμε τίποτα να χάσουμε, δεν θα έχουμε τίποτα να κρύψουμε και 

μόνο καλό και προς … της Δ.Ε. θα οδηγήσει.  

κ. Σαουλίδης:  Δεν θέλω να μπω στα θέματα της εκτίμησης της νομικής, έχουμε πει 

πάρα πολλές φορές ότι και η ΔΕΥΑ αλλά και οι άλλες επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερα η ΔΕΥΑ η 

οποία είναι μια σημαντική επιχείρηση η οποία επιτελεί σημαντικό έργο, θα πρέπει να το 

αντιμετωπίζουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

υπάρχει ηρεμία στα δύο επίπεδα λειτουργίας, στη διοίκηση και στους εργαζόμενους. Όλα αυτά 

τα χρόνια, από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, δεν παρουσιάστηκε κανένα φαινόμενο, ο κ. 

Δήμαρχος ήταν παρών, ήμουν εγώ πρόεδρος. Εγώ πιστεύω ότι και στο προηγούμενο 

συμβούλιο δεν προέκυπταν τέτοια ζητήματα γιατί θεωρούμε ότι το Δ/κό συμβούλιο, οι 

εργαζόμενοι και ο κάθε εργαζόμενος είναι ένα κομμάτι αυτής της επιχείρησης και δεν νοείται 

να αποκλείεται από μια συνεδρίαση. Και ακόμη και ο νομοθέτης πιστεύουμε ότι η άποψη του 

αφορά σε γενικότερο επίπεδο, δεν αφορά τα διοικητικά συμβούλια ή τους εκπροσώπους. 

Θεωρώ ότι αυτό είναι το λογικό. Δεν είναι δυνατόν σε μια επιχείρηση να υπάρχει ένα 

διοικητικό συμβούλιο το οποίο να τον εκπροσωπούν οι εργαζόμενοι και … αλλά όταν τα 

θέματα ήταν τέτοια που ήταν απαραίτητα να εκφράζουν άποψη θεωρούσαμε ότι είναι 

αναγκαίο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η λογική δεν βοηθάει αλλά βλάπτει. Πρέπει να το 

καταλάβουμε και να το σταματήσουμε. Να μην αντιμετωπίζουμε τα πράγματα με τόση μεγάλη 

ευκολία. Έχουμε ανάγκη να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε κάποια 

πράγματα. Υπάρχουν προτάσεις, για την ΔΕΥΑΣ, θα υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα 

στο επόμενο διάστημα, αυτό θα το υλοποιήσει με τους εργαζόμενους. Εμείς θα έχουμε εκλογές 

αλλά οι εργαζόμενοι θα είναι αυτοί που θα το υλοποιήσουν. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να 

μπω σε επιμέρους θέματα γιατί όπως για τα θέματα του Δήμου προσπαθούμε να είμαστε από 

κοντά για να τα παρακολουθούμε, έτσι παρακολουθούμε και τα τεκτενόμενα στη ΔΕΥΑΣ.  

Εμείς είμαστε ανήσυχοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, αν θέλουμε να 

βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να πάνε μπροστά, δεν θα πάμε με μέτρα αστυνόμευσης, θα πάμε 

με μέτρα καλύτερης οργάνωσης και πιο αποτελεσματικής λειτουργίας. Έχουν δοκιμαστεί 

πολλά πράγματα. Αυτό που κατά την άποψη μας είναι το καλύτερο, με την καλύτερη 

συνεργασία, την δυνατότερη συνεργασία για να μπορέσει η επιχείρηση να μην δημιουργεί 

προβλήματα σαν λειτουργία, και να υπάρχει μια πολύ καλή εικόνα όχι πλασματική αλλά 

πραγματική στην κοινωνία.  

κ. Μωυσιάδης: Επειδή ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ εστιάστηκε αποκλειστικά στην 

νομιμότητα και επειδή δεν υπήρχε κάποιο στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει ότι είναι 

παράνομη μια τέτοια ενέργεια, φαίνεται ότι όλα πηγαίνουν καλά, θα ήθελα να πω ότι άλλο το 

αν είναι νόμιμη, αν είναι παράνομη μια ενέργεια και άλλο αν είναι σωστή ή δεν είναι σωστή. 

Το να βγαίνω από την πόρτα μου και να μην μιλάω στον γείτονα μου δεν είναι παράνομο, δεν 

θα με βάλουν φυλακή γι’ αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι σωστή η ενέργεια. Το να έχω 

κάποια άτομα συνεργάτες, διότι το Δ/κό συμβούλιο ενός φορέα, ενός οργανισμού, με το 

προσωπικό του οργανισμού συνεργάτες είναι και λειτουργούν. 
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 Όταν λοιπόν με τον συνεργάτη μου δεν συνεργάζομαι, θέλουν να παρακολουθήσουν 

μια συνεδρίαση στην οποία θα συζητηθούν θέματα δικά τους, δεν μπορούν να παραστούν; Θα 

έλεγα ο οποιοσδήποτε, βεβαίως έχουμε το δικαίωμα να κλειδώσουμε την πόρτα και να πούμε 

δεν τους δεχόμαστε, πότε όμως το κάνουμε; Σχεδόν ποτέ. Εγώ ποτέ δεν συμμετείχα σε 

συμβούλιο που να λένε ότι με κανέναν τρόπο δεν πρόκειται να ακούσουμε αυτόν, να μπει 

αυτός να υποστηρίξει τα θέματα που τον ενδιαφέρουν.  

Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μάλλον ατυχής η ενέργεια και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχει 

συνέχεια.  

κ. Αναστασιάδης:  Επειδή με καλύψαν οι προλαλήσαντες, εγώ έχω να πω ένα πράγμα, 

την ημέρα εκείνοι που ήρθαν οι άνθρωποι εκείνοι στο Προεδρείο, αφού μας καλησπέρισε και 

με το χαμόγελο στα χείλη είπε να καθίσει όπως πάντα, τουλάχιστον 10 φορές παραβρέθηκε, 

και ποτέ δεν επεμβαίναμε. Δυστυχώς όμως, τους είπαν να φύγουν έξω, μια πράξη που 

πρόσβαλε τους ανθρώπους αυτούς, διότι αποτελούν το προεδρείο το σωματείο των 

εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ και η ΔΕΥΑΣ δεν είναι μια εταιρεία, αυτοί μας παρέχουν το νερό, 

πρέπει να είμαστε πολύ ευγενικοί μαζί τους και δεν πρέπει να τους προσβάλλουμε με μια 

τέτοια συμπεριφορά. Είναι κρίμα αυτό που έγινε. Κακία ήταν αυτή, τίποτα άλλο. Θα 

συζητούσαμε το θέμα τους και θα φεύγαν αυτοί, δυστυχώς όμως δημιουργήθηκε τέτοια ένταση 

και λυπάμαι γι’ αυτά που γίναν. Κρίμα. Εμάς μας εξέλεξε η κοινωνία, είμαστε κατ’ ανάγκη 

ικανοί, όχι άριστοι. Τυχαίοι άνθρωποι είστε. Έχουμε δικαίωμα εμείς να προσβάλλουμε ένα 

Προεδρείο που αποτελείται από 100 άτομα; Ποιοι είστε εσείς; Λυπάμαι γι’ αυτό που έχει γίνει 

και ζητώ συγγνώμη από το Προεδρείο.  

κ. Αγγελίδης: Πράγματι αυτό που έγινε στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ με την 

αποβολή του Προεδρείου των εργαζομένων είναι πρωτοφανές, το θεωρώ αδιανόητο, διότι από 

την ίδρυση της ΔΕΥΑΣ ποτέ δεν συνέβη κάποιο τέτοιο περιστατικό. Ποτέ το Δ/κό Συμβούλιο 

της ΔΕΥΑΣ δεν απέβαλε εργαζόμενο που ήθελε να παρακολουθήσει την συνεδρίαση. Και 

ευτυχώς μέχρι τώρα τα ΜΜΕ πανελλήνιας εμβέλειας δεν το μάθαν γιατί θα γινόμασταν 

πανελληνίως ρεζίλι. Θα έπρεπε να χαιρόμαστε που υπάρχει το ενδιαφέρον από τους 

εργαζόμενους για να συμμετέχουν σ’ αυτά που συμβαίνουν στο χώρο της εργασίας τους και θα 

έπρεπε να παροτρύνουμε τους εργαζόμενους και γενικότερα τους συμπολίτες να συμμετέχουν 

και να ενδιαφέρονται γι’ αυτά που συμβαίνουν στον δήμο μας και όχι να θέλουμε να τους 

αποκλείσουμε, να αποκλείσουμε την παρουσία τους από διάφορες συζητήσεις που γίνονται για 

τα διάφορα θέματα του Δήμου και παίρνονται αποφάσεις γι’ αυτούς τους ίδιους.  

Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα, αυτό που ζητούμε εμείς είναι οι συνεδριάσεις 

του Δ/κού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ και κάθε Δ/κού Συμβουλίου να είναι ανοιχτές για τους 

εργαζόμενους και όχι μόνο για τους εργαζόμενους. Δεν είμαστε στην εποχή του αποφασίζουμε 

και διατάζουμε. 

κ. Παπαδόπουλος:  Δεν θα έπαιρνα το λόγο επειδή έχω δουλέψει στην ΔΕΥΑΣ και 

έχω δουλέψει και με τα παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι ο κ. Πρόεδρος τα αδίκησε όσον αφορά 

την ποιότητα των παιδιών που είναι στην εταιρεία. Εγώ είχα το πλεονέκτημα, την τύχη, να 

αλλάξω το οργανόγραμμα και σας λέω το εξής, επειδή χρόνια ζω σε μαζικούς χώρους, 

ανθρώπους που αλλάζουν το οργανόγραμμα, καλείς τους εργαζόμενους και … χωρίς να 

ματώσει η μύτη δεν έχω ξαναδεί. Ήταν όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ συνεργάτες, ξέραμε τι 

έπρεπε να κάνουμε, τα παιδιά ήξεραν μέχρι που έπρεπε να φτάσουν και βλέπω τον τελευταίο 

καιρό μια ενορχήστρωση όσον αφορά θέματα μισθών, … , δεν βγάζουμε προς τα έξω 

πράγματα γιατί θέλουμε να θίξουμε κάποιους που εργάζονται μέσα στη ΔΕΥΑΣ. Εγώ πιστεύω 

απόλυτα ότι αυτή η επιχείρηση είναι ότι καλύτερο έχουμε. Και το πιστεύω γιατί έχει ποιοτικά 

χαρακτηριστικά παιδιών, με τα οποία συνεργαστήκαμε και αυτά τα Δ/κά συμβούλια, είναι 

ακριβώς σαν τα Δ.Σ., θα έλεγα ότι όχι μόνο να είναι αλλά να καλούμε και κόσμο να είναι εκεί.  
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Μιλάμε για μια επιχείρηση που έχει να κάνει 7 εκ., δηλαδή ένα μικρό δήμο, και αν 

πραγματικά δημιουργούσαν πρόβλημα όταν ερχόταν μέσα γιατί παρεμποδίζαν το Δ.Σ. τότε 

μπορούσαμε να το κάνουμε. Δημιουργούν πρόβλημα και προσχήματα όλα αυτά τα παιδιά όταν 

έρχονται στο Δ.Σ.; Γι’ αυτό λέω ότι είναι κρίμα να υπάρχει μια κόντρα και μια προστριβή, μια 

επιχείρηση που πάει πάρα πολύ καλά, έχει βρει το βηματισμό της και χειροκροτούμε τα 

βήματα που βρίσκουν τον βηματισμό αλλά μην προκαλείτε όμως αυτή τη σχέση μεταξύ 

εργαζομένων και προέδρου, είναι αμφίδρομη και αν ρίξουμε γέφυρες είναι τόσο φιλότιμα τα 

παιδιά και η ΔΕΥΑ θα πάει από το καλό στο καλύτερο.  

κ. Τσιμερίκας: Μια κουβέντα να πω και θα κλείσω, αν κύριοι είστε ευχαριστημένοι με 

τον τρόπο που λειτουργεί η ΔΕΥΑΣ στο σύνολο της, με γεια σας και χαρά σας, εγώ 

παραιτούμε τώρα.  

κ. Αναστασιάδης: Πολύ καλά θα κάνεις. Είστε ανίκανοι. 

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη δεν σας διέκοψε κανείς, να σέβεστε τον συνάδελφο 

όπως σας σέβονται και εσάς.  

κ. Τσιμερίκας: Από την πρώτη μέρα που τοποθετήθηκα στην επιχείρηση προσπάθησα 

να συνεργαστώ πρωτίστως με τους εργαζόμενους. Οι ίδιοι το γνωρίζουν. Υπάρχει μια σειρά 

από ζητήματα για τα οποία δεν έχω ανοίξει το στόμα μου. Κάποιος άλλος στη θέση μου θα 

μίλαγε, εγώ δεν το έπραξα γιατί ενδιαφέρομαι για την επιχείρηση, το ξέρουν οι εργαζόμενοι. 

Είναι γεγονός, ότι στην πορεία μου στους 10 μήνες αυτούς δεν είμαι και ιδιαίτερα μαλακός, 

δεν ήμουν ποτέ και ούτε πρόκειται να είμαι. Όταν αναλαμβάνω μια ευθύνη προσπαθώ να την 

φέρω εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο. Πριν ασχοληθώ με τα κοινά ήμουν Σερραίος δημότης, 

σήμερα είμαι Σερραίος δημότης και πρόεδρος στην επιχείρηση, καταναλωτής της επιχείρησης, 

αύριο που θα σταματήσω να είμαι εκεί θα είμαι πάλι Σερραίος δημότης, καταναλωτής, για 

εμένα προέχει η ποιότητα του δημότη καταναλωτή και ότι κάνω εκεί προσπαθώ να 

ανταποκριθώ όσο μπορώ καλύτερα προς όφελος των Σερραίων δημοτών. Νομίζω η στάση μου 

τα τρία χρόνια που είμαι σ’ αυτό το τραπέζι δηλώνει κάποια πράγματα, και την σοβαρότητα 

και την αίσθηση του μέτρου. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω αρκετά πράγματα για την 

επιχείρηση, ούτε θα το κάνω. Και ο μόνος λόγος που δεν θα μπω σ’ αυτή τη διαδικασία είναι 

για να διαφυλάξω την επιχείρηση και τους ίδιους τους εργαζόμενους, μπορώ να μιλήσω με 

αριθμούς και με συγκεκριμένα νούμερα. Οι εργαζόμενοι το γνωρίζουν και το Σωματείο το 

γνωρίζει διότι … μιλάω με χαρτιά και με στοιχεία. Και δεν θα μου πει κανείς εδώ πως θα 

διοικηθεί μια επιχείρηση, δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου.  

κ. Σαουλίδης: …δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε παρατηρήσεις; Εμείς δεν 

διοικήσαμε ποτέ; 

κ. Τσιμερίκας:  Ζητώ συγγνώμη για την ένταση και το ύφος, δεν είχα σκοπό να θίξω 

κανέναν από τους παρευρισκομένους, αυτή τη στιγμή αν λίγο ο τόνος της φωνής μου υψώθηκε 

είναι γιατί αισθάνομαι ότι αυτά που ακούστηκαν στο τραπέζι με αδικούν. Δεν προσπαθήσω να 

κρίνω εσάς, αισθάνομαι αδικούμενος εγώ. Δέχτηκα μια κριτική. Εγώ δεν μπαίνω στη 

διαδικασία να κρίνω τους εργαζόμενους, πλην όμως έχετε ενημερωθεί όλοι ότι υπάρχει 

έγγραφη καταγγελία, δελτίο τύπου, δεν το σχολίασα, και λέει στο τέλος ¨ο τρόπος με τον οποίο 

προσεγγίζει τη δημοκρατία ο κ. Τσιμερίκας από τη θέση που του εμπιστεύτηκε ο Σερραϊκός 

λαός, δείχνει ότι αντιλαμβάνεται την δημοκρατία με στρατιωτικό τρόπο που θυμίζει άλλες 

εποχές¨, παρακαλώ κύριοι, αυτή την εικόνα έχω δώσει εγώ τρία χρόνια; Δηλαδή εγώ αυτή τη 

στιγμή δεν αδικούμαι; Τι θα πρέπει να είμαι ευγενής όταν δέχομαι τέτοιες ύβρεις; Εντάξει 

συνεργατικό κλίμα, δεν κατηγόρησα κανέναν, μάλιστα είμαι πολύ προσεκτικός και πολύ 

διακριτικός όταν δέχομαι ερωτήματα που αφορούν την προϊστορία της επιχείρησης, αυτό 

νομίζω ότι είναι κατανοητό και αυτονόητο, δεν έχω κρίνει ποτέ κανέναν, όποτε δέχθηκα 

ερωτήματα για το παρελθόν εγώ είπα ότι δεν με ενδιαφέρει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνω 

εγώ από εδώ και πέρα μέχρι την ημέρα που θα φύγω. Αυτή ήταν η τοποθέτηση μου εξαρχής.  
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Και μάλιστα εξέφρασα την άποψη ότι όλοι προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι. 

Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει και θα κατακρίνει τους προηγούμενους. Εγώ βλέπω 

συνδημότες. Δεν έχω βλέψεις πολιτικές, προσπαθώ όμως να κάνω την δουλειά μου έντιμα και 

σοβαρά και με ειλικρίνεια και ευθύτητα και συνέπεια. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, επί 

10 μήνες … πιο συνεπής στην επιχείρηση. Ξαναζητώ συγγνώμη για την ένταση, δεν ήθελα να 

παρατηρήσω κανένα κ. Σαουλίδη, έχω δώσει δείγματα γραφής, απλά η ένταση έχει να κάνει με 

μένα προσωπικά γιατί αισθάνθηκα αδικούμενος.  

Πρόεδρος σωματείου ΔΕΥΑΣ:  Ο κ. Πρόεδρος άφησε ένα υπονοούμενο. Τι εννοεί 

δηλαδή; Έχετε στοιχεία; Βγάλτε τα στη φόρα. 

κ. Τσιμερίκας: Τι να βγάλω, τις 160 απολογίες; Δεν θέλω. Με προκαλείτε και τις 

βγάζω αλλά δεν θέλω.  

Πρόεδρος σωματείου ΔΕΥΑΣ: Ήθελα να ενημερώσω το Σώμα για το τελευταίο Δ/κό 

Συμβούλιο, εμείς θέλαμε με ειρηνική διάθεση να παρακολουθήσουμε τα θέματα των 

εργαζομένων και μας είπε κατευθείαν ο Πρόεδρος ¨βγείτε έξω¨, όταν εγώ διαφώνησα και είπα 

¨γιατί να βγούμε έξω¨; Εμείς μπήκαμε στο Δ/κό συμβούλιο με ειρήνη. Όσο για τα 

υπονοούμενα που λέει ο κ. Πρόεδρος, ας τα βγάλει. 

κ. Μωυσιάδης: Είδα ότι ο κ. Πρόεδρος είχε μια πίκρα, ένα παράπονο, εν πάση 

περιπτώσει αισθανόταν ότι είχε κάποιους λόγους για να θεωρεί ότι είναι τεταμένη η σχέση του 

με τους εργαζόμενους της επιχείρησης. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι προσωπικό. Η 

λειτουργία του Δ.Σ. δεν είναι προσωπικό, είναι κάτι ξεχωριστό, είναι αμέτοχο των 

συναισθημάτων ή των προσωπικών σας προβλημάτων. Το Δ.Σ. πρέπει να δέχεται και να 

ακούει και να αφήνει να ακούγονται οι εργαζόμενοι και όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Από εκεί και 

πέρα εγώ στο βαθμό που υπάρχει πρόβλημα το κατανοώ.  

κ. Τσιμερίκας: Αυτά που ακούστηκαν εδώ με πίκραναν. 

κ. Μωυσιάδης:  Εδώ αυτό το οποίο ελέχθη ήταν ότι πρέπει το Δ/κό συμβούλιο να 

ακούει τους εργαζομένους. Αυτό σας πίκρανε; Νομίζω επομένως ότι άλλο η προσωπική σας 

… και άλλο η λειτουργία του Δ/κού Συμβουλίου.  

κ. Τσιμερίκας: Και να λειτουργεί σύμφωνα με την νομιμότητα.  

κ. Δήμαρχος:  κ.κ. Συνάδελφοι θα είμαι σύντομος, αν και προβληματίστηκα πολύ για 

να πάρω το λόγο σ’ ένα τέτοιο θέμα, αλλά σας βεβαιώνω ότι αυτή την επερώτηση θα την 

κρατήσω στο αρχείο μου για την ιστορία, γιατί είμαι 30 χρόνια εδώ και δεν ανέμενα ποτέ να 

γίνει μια συζήτηση τέτοια που να αφορά την ΔΕΥΑ στο Δ.Σ. του Δήμου, για ποιον λόγο; Γιατί 

αποφάσισε το Δ/κό συμβούλιο της ΔΕΥΑ κατά πλειοψηφία στην δημοκρατία που ζούμε. 

Άκουσα πράγματα τα οποία δεν ανέμενα να ακούσω. Άκουσα ότι είναι ¨πρωτοφανές¨. 

Πιστεύω ότι στο Δ/κό συμβούλιο της ΔΕΥΑ το οποίο υπηρετώ πάρα πολλά χρόνια, ίσως πιο 

πολύ από κάθε άλλο, αυτό το να θέλουν να παραβρίσκονται το Σωματείο των εργαζομένων 

στις συνεδριάσεις του, σημειώνεται τα τελευταία χρόνια. Και βέβαια με τον τρόπο τον οποίο 

αντιλαμβάνεται το πώς πρέπει να διοικήσουμε μια Δ.Ε., την σπουδαιότατη επιχείρηση, 

υψίστης σημασίας, σαν την ΔΕΥΑΣ, αυτό εναπόκειται εν πολλοίς στον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνεται να διοικήσει ο εκάστοτε πρόεδρος. Στην προηγούμενη διετία, ο διευθύνων 

σύμβουλος της επιχείρησης, δεχόταν πράγματι πολλά θέματα να συζητώνται παρουσία και των 

εργαζομένων, πρέπει να πούμε όμως ότι ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, όσο εγώ ήμουν στα 

Δ/κά συμβούλια, ποτέ δεν εμφανίστηκε το Σωματείο των εργαζομένων να παραβρίσκεται στις 

συνεδριάσεις του και ξέρετε γιατί; Γιατί ο νομοθέτης είναι σοφός και οι νόμοι πολύ σωστοί. 

Στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ με νόμο συμμετέχει με λόγο και ψήφο ο εκπρόσωπος των 

εργαζομένων ο οποίος εκλέγεται μετά από εκλογές μεταξύ των εργαζομένων. Οι 100 

εργαζόμενοι και όχι μόνο του Δήμου μας, ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί και τις ΔΕΥΑ του 

υπόλοιπου νομού, όλοι αυτοί μαζεύονται, εκλέγουν έναν εκπρόσωπο τους ο οποίος συμμετέχει 

με λόγο και ψήφο.  
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Επομένως γιατί όλα αυτά; Γιατί αίφνης το Σωματείο σύσσωμο θέλουν να 

παραβρίσκονται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση; Και γιατί αυτή η παρατήρηση και πρέπει να 

είμαστε ειλικρινείς εδώ, ότι παρατηρείται ένταση μεταξύ των σχέσεων της διοίκησης και 

εργαζομένων; Κύριοι σε όλα τα θέματα στη ζωή υπάρχουν όρια, στην αντοχή, στην υπομονή, 

στην κατανόηση, όλα στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας, της συνεργασίας και της 

συνέπειας, όλα έχουν όμως κάποια όρια. Τώρα τι κάνετε εσείς εδώ; Παίρνουμε την μια 

πλευρά, χαϊδεύουμε εν πολλοίς τους εργαζόμενους χωρίς να θέλουμε να πιάσουμε την ουσία, 

να κάνουμε μια βουτιά στην ουσία του προβλήματος. Παρεπιμπτόντως να σας πω ότι μας 

κόβουν το 40% από το 3% που μας αποδίδει η Κεντρική Εξουσία, αυτή είναι μια τελευταία 

πληροφορία χθεσινή, αυτά είναι τα προβλήματα και δεν πιστεύω ότι είναι εάν το Σωματείο το 

οποίο εκπροσωπείται εγκαίρως, τα θέματα κυκλοφορούνε, ενημερώνονται όλοι, έγινε η 

συζήτηση με τον πρόεδρο και με τα υπόλοιπα μέλη και φτάνει στο σημείο που να λέει να 

αποφασίσει το Δ/κό συμβούλιο και λέμε όχι. Και ποια η αδιαφάνεια και ποια μυστικότητα μου 

λέτε εδώ όταν όλα καταγράφονται και τηρούνται πρακτικά. Γιατί λέτε τέτοιες κουβέντες στις 

τοποθετήσεις σας; Έτσι θέλουμε να βοηθήσουμε; Πότε εγώ είχα μια προστριβή με τους 

εργαζόμενους; Απεναντίας πάντοτε έλεγα ότι είναι ο μοχλός διεκπεραίωσης του δικού μας 

έργου, ότι … της δομής, αλλά όλα έχουν ένα όριο. Και γιατί δεν λέμε από πότε διαταράχτηκε 

αυτή η σχέση; Διαταράχτηκε από τότε που το Δ/κό συμβούλιο αποφάσισε την παροχή σε είδος 

να την δίνουμε σε είδος όπως λέει ο νόμος και όχι σε χρήμα. Είναι έτσι κ. συνάδελφοι ή όχι; 

Δηλαδή οι εργαζόμενοι παίρναν τα χρήματα αντί για είδος. Το Δ/κό συμβούλιο αποφάσισε 

αυτή την παροχή να την δίνει σε είδος, αυτό τους πείραξε και δεν θέλουν να το καταπιούν. 

Εφαρμόσαμε τον νόμο, όταν εφαρμόζουμε το νόμο έχουμε αυτές τις αντιδράσεις. Και άλλος 

λόγος υπήρχε, πως μπορεί να εξασφαλιστεί η συνεργασία; Εξασφαλίζεται όταν μετά από 

διάλογο, μετά από κουβέντα, υπάρχει μια αλληλοκατανόηση και μια αμοιβαία κατανόηση και 

για το θέμα αυτό από πλευράς διοίκησης υπήρχε υποχώρηση αλλά δεν έγινε ολότελα το δικό 

τους. Ποιος έχει την ευθύνη έναντι του συνόλου της Σερραϊκής κοινωνίας; Το Δ/κό συμβούλιο 

και το Δ.Σ. και πάνω από όλα ο Δήμαρχος. Εμείς λογοδοτούμε. Δεν λογοδοτεί το Σωματείο 

στον Σερραϊκό λαό, ο Σερραϊκός λαός πληρώνει τους εργαζόμενους οι οποίοι οφείλουν να τον 

υπηρετούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Εν πάση περιπτώσει η συνεργασία και ο σεβασμός εκ μέρους μας υπήρχε πάντοτε. 

Διάλογος, όποτε είδα τον πρόεδρο συζητά με τους εργαζόμενους, εγώ ο ίδιος όποτε με θέλουν 

συζητώ μαζί τους, είμαι στη διάθεση τους. Αυτό δηλαδή από πλευράς των εργαζομένων δεν 

πρέπει να εκτιμηθεί; Εδώ τι κάνουμε; Πιέζουμε με αποτέλεσμα το θέμα αυτό, γιατί δεν 

υπάρχει θέμα στην ουσία, γιατί και εκπρόσωπο έχουν και αντιπρόσωπο και πρακτικά και 

διαφάνεια. Υπάρχει μια πρακτική, ήταν ¨πρωτοφανές¨, κάνουμε σύγκριση ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων; Ποιος έχει την ευθύνη στη διοίκηση; Την έχει η εκάστοτε Δ.Α. με την 

πλειοψηφία που εκλέγει κάθε φορά μέσω της γνωστής διαδικασίας της δημοκρατίας η 

κοινωνία, αυτό ακριβώς έγινε. Εγώ παρατηρώ σήμερα, δεν θέλω να πω τη λέξη, το να θέλουμε 

να πάρουμε τη μία πλευρά, δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι έπρεπε να παραβρίσκονται και οι οποίοι 

να παραβρίσκονται εκεί για να έχουμε κατά κάποιον τρόπο την διοίκηση. Μα υπάρχει 

εκπρόσωπος τους και έχει δικαίωμα λόγου και ψήφου. Όλο αυτό δεν το έχω καταλάβει. 

Παίρνουμε την πλευρά των εργαζομένων ή μας αρέσουν τα χειροκροτήματα τα προσωρινά 

χειροκροτήματα και ξεχνούμε το συμφέρον του συνόλου της Σερραϊκής κοινωνίας, το 

συμφέρον της κοινωνίας υπηρετούμε με το να πούμε ότι ¨δεν υπάρχει λόγος να είστε εδώ, 

καθίστε έξω από την αίθουσα, αφήστε μας επιτέλους να συνεδριάσουμε 9 άνθρωποι και να 

συζητήσουμε¨. Και κάνουμε τον ψύλλο καμήλα και ασχολείται εδώ το Δ.Σ.. Τόσα χρόνια είμαι 

εδώ και το είδα τώρα αυτό, θα το κρατήσω στο αρχείο μου για την ιστορία και τα πρακτικά. 

κ. Πρόεδρος:  κ. Αγγελίδη έχετε το λόγο, να είστε σύντομος γιατί το θέμα 

εξαντλήθηκε. 
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κ. Αγγελίδης:  Προσωπικά μας αφήσατε άναυδους με την επιχειρηματολογία σας. 

Αλλά δεν μας εκπλήσσει η επιχειρηματολογία σας γιατί ακούσαμε και άλλα τέτοια κατά 

καιρούς. Εγώ θα περίμενα να ζητούσατε κ. Δήμαρχε και κ. Πρόεδρε της ΔΕΥΑΣ μια 

συγγνώμη χαρακτηρίζοντας ατυχές το περιστατικό. Θα περίμενα να ζητούσατε συγγνώμη και 

εσείς κινηθήκατε επιθετικά εναντίον των πάντων.  

Κ. Δήμαρχε στην ιστορία θα μείνει αυτό που λέτε, δηλαδή ότι κατακρίνετε μια 

παράταξη δημοτική γιατί κατέθεσε επερώτηση με μια αυταρχική πράξη μιας διοίκησης. Μια 

κατάπτακτη πράξη, απέβαλλε χωρίς λόγο, ανατρέχετε σε νομικά επιχειρήματα, ότι δήθεν ο 

νόμος μπορεί να επιτρέπει και να μην επιτρέπει κ.λπ., ενώ το θέμα είναι τόσο απλό, έπρεπε να 

χαίρεστε, έπρεπε να παροτρύνετε τους εργαζόμενους και να χαίρεστε που ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν για τα όσα συμβαίνουν στην επιχείρηση. Λέτε ¨αφού υπάρχει εκπρόσωπος 

χρειάζονται και άλλοι να παραβρίσκονται¨; Βεβαίως χρειάζεται να υπάρχουν και άλλοι, όλος ο 

Σερραϊκός λαός μπορεί να βρίσκεται εκεί; Μπορεί να συμμετέχει; Στο Δ.Σ. ανοιχτές δεν είναι 

οι συνεδριάσεις του; Ο καθένας δεν μπορεί να παρακολουθεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.; Ποια 

η διαφορά ενός Δ/κού συμβουλίου μιας επιχείρησης από το Δ.Σ.;  

Λέει ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ¨δεν θα μου υποδειχθεί πώς να λειτουργήσω¨, βεβαίως 

και θα σας υποδειχθεί, βεβαίως υπόκειστε σε έλεγχο και εσείς και όλοι μας. Τι βρισκόμαστε 

στο απυρόβλητο; Είναι κανένας αλάνθαστος; Και πρέπει να επιζητείτε την υπόδειξη, την 

διαφορετική άποψη, την αντιπαράθεση. Γιατί έτσι βγαίνουν καλύτερα συμπεράσματα και 

παίρνονται σωστές αποφάσεις. Η παρουσία των εργαζομένων δηλαδή στο Δ/κό συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΣ εμποδίζει την πρόοδο και την λειτουργία της επιχείρησης; Διότι ειπώθηκαν και τέτοια 

πράγματα. Αδικήθηκε λέει ο κ. Πρόεδρος από αυτά που λέμε εμείς και από αυτά που 

κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι. Μα αυτά που λέμε εμείς και αυτά που κατήγγειλαν οι 

εργαζόμενοι έγιναν μετά από αυτό το γεγονός. Προηγήθηκε αυτό το γεγονός, που από την 

άποψη μας είναι απαράδεκτο και εν συνεχεία έγιναν οι καταγγελίες και η συζήτηση στο Δ.Σ.  

Δεν θέλω να πω περισσότερα, ανοικτές οι συνεδριάσεις όλων των Δ/κών συμβουλίων. 

Να παροτρύνουμε και τους εργαζόμενους και τους πολίτες για να παρακολουθούν τις 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των Δ/κών συμβουλίων. Δεν είμαστε στην εποχή που αποφασίζουμε 

και διατάζουμε.  

κ. Σαουλίδης: Είναι γεγονός και το έχουμε πει και εμείς πολλές φορές ότι ζητήματα 

που αφορούν τις επιχειρήσεις και πολλές φορές και παρεξηγήσεις και ιδιαίτερα με την ΔΕΥΑΣ 

προσπαθούμε να μην τα δημοσιοποιούμε γιατί πιστεύουμε ότι έχουν έναν εσωτερικό 

χαρακτήρα και έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτή η επιχείρηση έχει μια ιδιαιτερότητα και αν 

θέλουμε να την βοηθήσουμε πρέπει να την προστατέψουμε. Μ’ αυτό το σκεπτικό ότι και αν 

λέμε το λέμε καλόπιστα, στηρίζουμε και στηρίζαμε την διοίκηση της ΔΕΥΑ αλλά αυτό που 

συνέβη είναι πρωτόγνωρο. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε σ’ 

αυτό το σημείο. Και δεν ήταν ένα σημείο αιχμής, ήταν μια απλή επιθυμία σε ένα πολύ απλό 

θέμα που ήθελε το Σωματείο να συμμετέχει. Σας είπα εμείς επιζητούσαμε και μάλιστα επειδή 

δεν προβλεπόταν ρωτούσαμε το προεδρείο αν ήθελε να παραβρεθεί, σας παρακαλώ πάρα 

πολύ, επειδή ήσασταν ιδιαίτερα … σ’ αυτό το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ για το καλό της 

επιχείρησης και της εύρυθμης λειτουργίας. Μην πιστεύετε ότι δεν είναι καλό να παραδεχτούμε 

ότι ήταν υπερβολικό αυτό που έγινε. Ήταν πραγματικά πρωτόγνωρο. 

κ. Αναστασιάδης: Μίλησε για το συμφέρον της πόλης ο Βλάχος. Για την εντιμότητα 

του κ. Τσιμερίκα κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά άλλο ο νόμος άλλο η ηθική. Η ηθική 

συνενώνει τους ανθρώπους, ο νόμος κάνει άλλα πράγματα. Ήταν ένα ατυχές περιστατικό, 

παραδέξου το αυτό το πράγμα. Εγώ ζήτησα συγγνώμη από το Προεδρείο γιατί ήρθαν 

ευγενέστατοι οι άνθρωποι με το χαμόγελο στα χείλη, μας καλησπέρισαν … 
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Στις μελέτες και στις εργολαβίες, εκεί να προσέχουμε, όχι αν οι εργάτες θέλαν χρήματα 

ή ενδύματα. Συμπεριφορές είναι αυτές; Εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια που φεύγουν στις 

μελέτες και στις εργολαβίες. 10-13 χρόνια που παίρνουν οι άνθρωποι αυτά τα λεφτά. Εμένα η 

δουλειά μου είναι εργολάβος και ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουνε σκληρά. 

κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε βλέπω ότι οι συνάδελφοι εδώ επιμένουν, εμείς είμαστε εδώ 

για να εξυπηρετούμε το σύνολο της Σερραϊκής κοινωνίας, έχουμε κάποιους ρόλους, άλλος ο 

ρόλος και το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου και άλλος ο ρόλος και το αξίωμα του 

συνδικαλιστή.                                             

 

ΘΕΜΑ    1ο: Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Σερρών και προσαρμογή του στις διατάξεις 

του άρθρου 6 και 7 του Ν. 3801/2009 / ΦΕΚ 163Α’ / 4-9-2009. 

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ γίνεται μόνο για το προσωπικό της ΔΕΠΚΑ για να μπει στην 

ιεραρχία.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Σύναψη δανείου προς αποζημίωση της ιδιοκτησίας Βασίλειου 

Κουντούρη της ευρισκομένης εντός του Κεντρικού Πάρκου της πόλης 

(ύψους 356.720,00 €).  

 

κ. Πρόεδρος:   Πέρασε δημαρχιακή επιτροπή.  

κ. Αναστασιάδης: Εδώ μιλάμε για το Κεντρικό Πάρκο. Έχουμε πει κατ’ επανάληψη 

ότι και αν κάνουμε πρέπει να το θεμελιώνουμε με κοινωνική συνοχή. Εάν δεν υπάρχει … μέσα 

όλα είναι άχρηστα. Από το 1926 που έγινε ο νόμος του Κράτους δεσμεύσαμε την περιουσία 

των ανθρώπων. Περάσαν 80 χρόνια και, τρίτη γενιά έχουμε φτάσει και το πάρκο δεν θα γίνει 

ποτέ. Έχουμε πει να υπάρχει κοινωνική συνοχή, το έχω πει 100 φορές, να δημιουργήσουμε ένα 

οικοδομικό τετράγωνο να πάνε οι άνθρωποι εκεί. Δεν έχει ο Δήμος λεφτά για να αποζημιώσει 

τους ανθρώπους. Δεν θα γίνει ποτέ πάρκο αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, εκεί ήρθαν οι 

άνθρωποι πρόσφυγες το 1922, τους έδωσε το κράτος ένα μέρος για να ζήσουνε και έρχεστε 

τώρα και τα παίρνετε. Είναι συμπεριφορά αυτή; Είναι δημοτικό συμβούλιο; Εάν δεν γίνει 

οικοδομικό πολύγωνο, να μαζέψουμε όλο τον κόσμο εκεί μέσα τότε πάρκο θα γίνει. 

Διαφορετικά δεν θα γίνει ποτέ. 

κ. Πρόεδρος:   Το δάνειο αυτό το ψηφίζετε κ. Αναστασιάδη ή όχι; 

κ. Αναστασιάδης: Όχι δεν το ψηφίζω.  

κ. Παπαβασιλείου: Μια διευκρινιστική ερώτηση, το ψηφίζουμε όλη η παράταξη και 

στη δημαρχία του κ. Μωυσιάδη τέτοιου είδους δάνεια για το Κεντρικό Πάρκο ομόφωνα τα 

ψηφίζαμε. Ένα έχω να ρωτήσω, είχαμε πάρει αν θυμάμαι καλά κ. Μωυσιάδη, είχατε πάρει ένα 

δάνειο πάλι για τον ίδιο λόγο, για απαλλοτρίωση περίπου 2 εκ.  

κ. Δήμαρχος:  Προέγκριση. 1.700.000.  

κ. Παπαβασιλείου:   Εκείνο τι έγινε, δεν ισχύει πλέον; 

κ. Κάλλιος: Το αναζήτησα κ. Παπαβασιλείου και δεν μου απάντησε η τράπεζα 

Πειραιώς. 

κ. Μωυσιάδης: Η θέση μου ήταν και προηγούμενα ότι θα πρέπει να ψάξουμε για 

δάνειο να βρούμε υψηλότερο επιτόκιο κ.λπ. Στην προκειμένη περίπτωση τίθεται θέμα γιατί 

κλείνει το 18μηνο, έπρεπε πιο μπροστά να το συζητήσουμε, επομένως το να ψάξουμε να 

βρούμε λίγο καλύτερο επιτόκιο και να χάσουμε την τιμή του δικαστηρίου και να γίνει 

καινούργιο δικαστήριο και να φτάσει 20% παραπάνω η τιμή δεν συμφέρει. Γι’ αυτόν τον λόγο 

ψηφίζουμε. 
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κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε λίγο για το 1ο θέμα επειδή δεν ήμουν, επειδή δεν υπάρχουν 

οι θέσεις του συλλόγου των εργαζομένων, αν είναι δυνατόν να αναβληθεί το θέμα και να μπει 

στο επόμενο συμβούλιο με τις θέσεις των εργαζομένων.  

κ. Πρόεδρος:   Ο οργανισμός είναι για έναν και μόνο λόγο, για το προσωπικό της 

ΔΕΠΚΑ και …     

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

             

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2010 Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Το ετήσιο πρόγραμμα πρέπει να περάσει πριν από τον προϋπολογισμό, 

την επόμενη Δευτέρα εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια για να περάσουμε τον προϋπολογισμό, 

και σήμερα το μεσημέρι πέρασε από τη Δημαρχιακή επιτροπή το ετήσιο πρόγραμμα. Οι 

υπηρεσίες δεν κατάφεραν εγκαίρως γιατί αν είδατε στην εισήγηση μας ήρθαν τέλη 

Σεπτεμβρίου οδηγίες για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου, γι’ 

αυτό και η υπηρεσία καθυστέρησε, διαφορετικά θα είχε έρθει νωρίτερα. Αλλά πάλι είμαστε 

συνεπείς σύμφωνα με τον κανονισμό. 

κ. Μωυσιάδης: Αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο; 

κ. Πρόεδρος:   Ναι, ναι. 

κ. Μωυσιάδης: Να μας το φέρνατε να το βλέπαμε.  

κ. Πρόεδρος:   Σήμερα έγινε η δημαρχιακή. 

    

- Εγκρίνεται. 

     

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση διετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Π.Α.Σ. 

για την περίοδο από 11ο /2009 έως 10ο /2011. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Σ.:  

- Έγκριση εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της Κ.Ε.Π.Α.Σ, 

- Έγκριση κανονισμού διαχείρισης της Κ.Ε.Π.Α.Σ. και  

- Έγκριση κανονισμού προσωπικού της Κ.Ε.Π.Α.Σ. 

 

κ. Μωυσιάδης: Πρώτα από όλα υπάρχει το γενικό πρόβλημα ότι η άποψη μας για την 

ΚΕΠΑΣ είναι ότι δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, να έχει δηλαδή την 

δραστηριότητα την περιορισμένη που έχει και να υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις. Αλλά πέρα 

από αυτό να μπούμε στην ουσία.  

Βλέπουμε ένα πρόγραμμα εδώ, έναν κανονισμό που προβλέπει 48 θέσεις προσωπικού. 

Αυτές οι θέσεις για να πληρωθούν χρειάζονται 1,5 εκ. δαπάνη μόνο για το προσωπικό χωρίς 

καθόλου να χρειαστεί να λειτουργήσει. Νομίζω ότι με την περιορισμένη δραστηριότητα και με 

την ύπαρξη κι άλλων επιχειρήσεων αυτό το νούμερο είναι απαγορευτικό. Ο κανονισμός 

έπρεπε να είχε προβλέψει λιγότερο προσωπικό. Δεν συμφωνούμε.  

κ. Πρόεδρος:   Αναφέρεστε προφανώς για την έγκριση εσωτερικού κανονισμού 

προφανώς.  

κ. Μωυσιάδης: Και ο εσωτερικός κανονισμός και ο κανονισμός διαχείρισης. 

κ. Πρόεδρος:   Όταν ψηφίζουμε εσωτερικό κανονισμό και κανονισμό διαχείρισης το 

βάζουμε σε βάθος χρόνου. Αν είναι δυνατόν, αυτή τη στιγμή όχι 48 μα ούτε 1 μπορούμε να 

προσλάβουμε. Όμως αυτό είναι σε βάθος χρόνου.  
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κ. Μωυσιάδης: Ναι αλλά σε οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να γίνουν αιτήσεις. Όταν 

εγώ ή ο καθένας από εμάς, λέμε ναι, τότε ανοίγουμε τις πόρτες για να μπορούν να μπουν 48 

άτομα μέσα στην επιχείρηση. Εγώ δεν συμφωνώ.  

κ. Αγγελίδης:  Καλό θα ήταν φυσικά να μπει ένας φραγμός, να μην δίνει την 

δυνατότητα. Γιατί σ’ αυτά τα θέματα ξέρουμε τι γίνεται, τα έχουμε περάσει όλοι. Ξέρουμε 

πόσο δελεαστικές είναι οι κενές θέσεις και τι παίζονται. Έχει δίκιο ο κ. Μωυσιάδης, θα 

μπορούσαμε να βάλουμε έναν φραγμό.  

κ. Πρόεδρος:   Τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτή τη παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή 

θα λειτουργήσουμε με το προσωπικό που υπάρχει.  

κ. Σαουλίδης: Η αγωνία μας είναι πιστεύω και δική σας αγωνία. Να υπάρχουν χρονικά 

δεδομένα γιατί αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα.  

κ. Πρόεδρος:  Μα κύριε Σαουλίδη πιστεύετε ότι η νέα Δ.Ε. θα κάνει προσλήψεις; Δεν 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα, όταν ψηφίζουμε έναν κανονισμό λειτουργίας δεν τον ψηφίζουμε 

για να ισχύσει αύριο αλλά για να ισχύσει σε βάθος χρόνου.  

κ. Αγγελίδης: Αν υπάρχει η δέσμευση τουλάχιστον της Δ.Α. να μην υπάρξει ούτε μία 

πρόσληψη.  

κα Ευαγγελίδου:  Το επιχειρησιακό λέει αν θα προσληφθεί προσωπικό.  

κ. Πρόεδρος:   Κύριε Μωυσιάδη εμμένετε στην άρνηση σας; 

κ. Μωυσιάδης: Σαφώς. Μετά από ένα χρόνο να γίνουν οι εκλογές … 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Μωυσιάδη, Αναστασιάδη). 

                 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2009 των Κοινωφελών Επιχειρήσεων 

του Δήμου: α) Κ.Ε.Π.Α.Σ. και β) Κ.Ε.Π.Σ.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση απόφασης Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Σ. ¨περί έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων έτους 2008¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικών χώρων στην Κ.Ε.Π.Α.Σ.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση πρακτικού θέσεων και αδειών άσκησης υπαίθριου στασίμου 

εμπορίου και προϊόντων που πωλούνται ως παραδοσιακά.  

 

κ. Κάλλιος: Να προστεθεί ακόμα μία θέση για κουλούρια στην οδό 29ης Ιουνίου και … 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨ 

στον Ζιγκερίδη Κων/νο.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής μετατόπισης και εγκατάστασης 

περιπτέρων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Διαβάσατε την εισήγηση της επιτροπής, απαραίτητη προϋπόθεση η 

θετική γνωμάτευση της Τροχαίας για την όποια μετατόπιση.  

κ. Κάλλιος: Στο παρελθόν αναγράφεται ότι το ένα περίπτερο μετατίθεται απέναντι από 

EXPERT στη νησίδα και το δεύτερο περίπτερο να τοποθετηθεί μπροστά από το ξενοδοχείο 

Μετρόπολις αλλά μια δεύτερη εκτίμηση είναι ότι δεν είναι σωστό να μπει μπροστά στην 

είσοδο του ξενοδοχείου.  

κ. Πρόεδρος:   Θα πάει στην ALPHA BANK, στο παλιό σταθμαρχείο των αστικών.  

κ. Αναστασιάδης: Να μη φύγουν τα περίπτερα που είναι μπροστά από την Δημοτική 

Αγορά.  

κ. Μωυσιάδης: Γιατί δεν ρωτάμε τώρα την Τροχαία για να έχουμε μια κανονική 

απόφαση.  

κ. Πρόεδρος:   Δεσμευόμαστε απέναντι στην απόφαση του Νομάρχη που πρέπει σε 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να στείλουμε την απόφαση. Σήμερα το πρωί ήρθε σήμερα μια 

γνωμάτευση της Τροχαίας την οποία δεν την είδα και για να μην μπερδέψω το Δ.Σ. την άφησα 

λέγοντας όπως προείπα εδώ … 

κ. Γαλάνης: Θα είναι καλά πιστεύω και δεν μπορώ να μην συμφωνήσω με την σκέψη 

του κ. Μωυσιάδη, να έχουμε την γνωμοδότηση της Τροχαίας και μάλιστα όπως έχω ήδη 

διατυπώσει τη γνώμη μου στην επιτροπή περιπτέρων και θίγονται ήδη τα άτομα που ήταν στην 

Δημοτική Αγορά με τα συμβόλαια τους να είναι σε ισχύ και δεν έχουμε ακόμη αποφάσεις γι’ 

αυτούς. Άρα για μας τουλάχιστον εκφράζουμε αυτή την αντίθεση απέναντι σ’ αυτή την 

απόφαση, τουλάχιστον να έχουμε τις γνωμοδοτήσεις της Τροχαίας και τις αποχωρήσεις αυτών 

των δύο ανθρώπων οι οποίοι συνεχίζουν να είναι στην Δημοτική Αγορά.  

κ. Πρόεδρος:   Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, απέναντι στην Νομαρχία 

έχουμε μια υποχρέωση εντός συγκεκριμένου διαστήματος να απαντήσουμε, διαφορετικά πάνε 

και το βάζουν όπου θέλουν. 2ον, δεν θα γίνει καμία εγκατάσταση, αυτό το τονίζουμε, αν δεν 

έχουμε θετική γνωμάτευση της Τροχαίας, αυτό είναι δέσμευση. 

κ. Αναστασιάδης:  Για ποιο λόγο διώχνετε τα περίπτερα μπροστά από τη δημοτική 

Αγορά; 

κ. Δήμαρχος: Γιατί θα γκρεμιστεί.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν θα γκρεμιστεί καμιά φορά.  

           

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη, Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης (Δήμος Σερρών – Πολιτιστική 

Εταιρεία Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ¨ΟΚΤΑΒΑ¨).  

 

κ. Αναστασιάδης: Εδώ ήθελα να ρωτήσω από ότι είδα το έγγραφο με το οποίο θέτει το 

θέμα η ¨ΟΚΤΑΒΑ¨, μιλάει για χορηγία, ή πρέπει να προσδιορίσουμε ένα ποσό. 

κ. Κάλλιος: Δεν υπάρχει χορηγία.  

κ. Πρόεδρος:   Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος να χορηγήσουμε ένα γεύμα.  

κ. Κάλλιος:   1.500 €.  

     

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών με την πόλη Bijeljina Βοσνίας – 

Ερζεγοβίνης.   
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κ. Πρόεδρος:   Είναι μια καταρχάς απόφαση. Την διάρκεια την αποφασίζει η επιτροπή.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή βλέπω ότι συνέχεια … οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση μ’ 

αυτή την πόλη, και μου φαίνεται παράξενο για ποιο λόγο … 

κ. Παπαβασιλείου: Γιατί γίνεται η αδελφοποίηση; Δεν υπάρχει στην εισήγηση.  

κ. Πρόεδρος:   Ο Δήμαρχος επισκέφτηκε τον Δήμαρχο και του κατέθεσε το αίτημα.  

κ. Δήμαρχος: Μαζί με τον πρόεδρο του εμπορικού επιμελητηρίου της περιοχής, και 

μετά από μια συνάντηση με τον κ. Νομάρχη, όπου και ο κ. νομάρχης είπε για μια καταρχήν 

απόφαση για ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την πόλη 

των Σερρών. Βασικά εγώ πιστεύω ότι στόχος τους είναι η οικονομική συναλλαγή, δηλαδή μαζί 

με τους εμπόρους, βιομηχάνους, επαγγελματίες της πόλης των Σερρών να αναπτυχθούν και 

αυτοί. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή σε όλους σας. Αυτό δεν μας απαγορεύει να κάνουμε 

μια αρχή. Όλα αυτά συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της πόλης. Και επειδή και οι ίδιοι θέλουν, 

καλό είναι να το δούμε.  

κ. Μωυσιάδης: Και σε μια άλλη αδελφοποίηση είχα τοποθετηθεί, καλό είναι να 

θέλουμε σχέσεις προς τα έξω, αλλά προχωρούμε μεθοδευμένα, έχοντας συγκεκριμένο πλαίσιο 

στο οποίο θα έχουμε και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Καλό θα ήταν επομένως, ότι 

οποτεδήποτε θα έρθει τέτοιο θέμα θα είναι ολοκληρωμένο. Εν πάση περιπτώσει καταρχήν 

συμφωνούμε. Παράκληση όμως όταν θα πάμε να οριστικοποιήσουμε να έχουμε συγκεκριμένο 

σχέδιο δράσης.  

κ. Κάλλιος: Είναι καλό να έχουμε την γνωμάτευση του ειδικού τμήματος του 

Υπουργείου Εξωτερικών.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 39.890,00  € για καταβολή 

αποζημίωσης σε υπαλλήλους των πρώην Ε.Ο.Π. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι το εφάπαξ για τους συνταξιούχους.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια 

συμβιβασμού επίλυσης διαφορών). 

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ ήταν ο κ. Κάλλιος με αναπληρωτή τον κ. Πεχλιβανίδη, ο κ. 

Γαλάνης με αναπληρώτρια την κ. Μπιτζίδου και ο κ. … Θεολόγης με αναπληρωτή τον κ. 

Μερτζεμέκη … Θα παραμείνουν οι ίδιοι ή θέλετε να αλλάξει κάτι; Η ίδια λοιπόν.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου 

Στοιχείων προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης. 

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Κάλλιος. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  17ο: Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού.   

 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα βάλουμε δυο δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Γιαννάκη, ο κ. 

Δάγκος και ο κ. Νυκτοπάτης. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση πρακτικών επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών 

και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 Ν. 1080/1980. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

κ. Μωυσιάδης: Υπάρχουν αποφάσεις από ΔΕΠΣ. Ένα για τον Παιδικό Σταθμό του 

Νοσοκομείου και για πρόσληψη προσωπικού. Για τη ΔΕΠΣ είχαμε πει ότι έχει περιορισμένο 

χρόνο δράσης και θα τελειώσει. Οι θέσεις είχαν προβλεφθεί με την προϋπόθεση ότι μέχρι το 

καλοκαίρι θα σταματήσει η ΔΕΠΣ. Δεν συνέβη μέχρι το καλοκαίρι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι 

προχωρεί και ότι αναπτύσσει καινούργιες δράσεις, παίρνει και τον παιδικό σταθμό στο 

νοσοκομείο, γιατί δεν τον παίρνει το Ν.Π.;  

κ. Ζαπάρας: Δεν μπορούσε να το πάρει το νοσοκομείο το Ν.Π. σε καμία περίπτωση. 

Ουσιαστικά και γι’ αυτόν τον λόγο το κρατήσαμε σε λειτουργία. Όσο για τις μονιμοποιήσεις 

που λέτε είναι από τα ΑΜΕΑ 4 άτομα απλά το ένα για τυπικούς λόγους δεν είχε έρθει. Με τη 

λύση της επιχείρησης θα σταματήσουν αυτόματα. Ούτως ή άλλως και με το πρόγραμμα ήταν 

μέχρι φέτος κάποια άτομα, μέχρι του χρόνου κάποια άλλα.  

κ. Μωυσιάδης: Ένας παιδικός σταθμός γίνεται, για ποιον λόγο δεν μπορεί… 

κ. Ζαπάρας: Δεν μπορούσε να επανδρωθεί από άτομα του Ν.Π. Στο νοσοκομείο τι 

κάναμε ουσιαστικά, παραλάβαμε τον σταθμό του νοσοκομείου με ένα μόνο άτομο. Αυτή ήταν 

η συμφωνία μας, ούτε καθαρίστριες, ούτε πληρωμή, ούτε τίποτα, μόνο ένα άτομο και εκείνο το 

άτομο που στείλαμε ήταν μέσω της κοινωφελούς με 8μηνη σύμβαση. Τα έσοδα, είναι που μας 

καλύπτουν το 8μηνο άτομο. Δηλαδή κάναμε έναν επιπλέον σταθμό, βγήκε από αυτή την 

άσχημη κατάσταση που ήταν και ουσιαστικά η ΚΕΠΣ δεν επιβαρύνθηκε ούτε 1 €.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ δεν μένω στο αν επιβαρύνεται, όντως δεν επιβαρύνεται, αλλά 

μένω στο αν διαιωνίζει τη λειτουργία της. 
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κ. Πρόεδρος:   Εδώ κ. Μωυσιάδη παίρνουμε μια απόφαση, άρα εσείς δεν εγκρίνετε 

την απόφαση.  

κ. Μωυσιάδης: Ναι.  

κ. Ζαπάρας: Το θέμα με το νοσοκομείο πάντως παραμένει ανοικτό, αν βρουν αυτοί 

μια φόρμουλα θα το πάρουν πίσω.  

                

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη εκτός παιδικών σταθμών, μειοψηφία 

Μωυσιάδη για ΚΕΠΣ). 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας: 

 α) ενός μεταχειρισμένου ειδικού λεωφορείου και  

 β) ξύλινων οικίσκων για τις Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στην 

Πλατεία Ελευθερίας Σερρών.  

 

κ. Σαουλίδης: Γιατί μεταχειρισμένο; 

κ. Πρόεδρος:   Μεταχειρισμένο είχαμε πάρει την έγκριση από την Περιφέρεια, ήταν 

από … και μπαίνουμε στο ελεύθερο εμπόριο. Γιατί για καινούργιο κ. Σαουλίδη το νούμερο 

είναι υψηλό. Αυτό είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της Κοινωνικής Μέριμνας. Αναφέρει 

μέσα τη μελέτη που έχει γίνει, για συγκεκριμένες ημερομηνίες είναι. Μακάρι να υπήρχε η 

δυνατότητα για καινούργιο. 

κα Ιλανίδου: Πριν από 3 χρόνια ένα λεωφορείο καινούργιο που μας είχαν φέρει … 

ήταν μεταξύ 90.000 και 110.000. Με θέσεις για καροτσάκια, με όλα, με 120.000 μπορούσαμε 

να πάρουμε καινούργιο.  

κ. Πρόεδρος:   Μακάρι να μας βγει 40.000 κ. Ιλανίδου. Την μελέτη την έκανε η 

υπηρεσία και βγάζει αυτόν τον προϋπολογισμό. Μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία.  

κ. Μωυσιάδης: Θα μπορούσαν να βάλουν μικρότερη τιμή.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Μωυσιάδη ανοικτός, δημόσιος διαγωνισμός είναι. Θα δούμε τι θα 

γίνει.  

       

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Παρνάρα 

Παντελή που ρυμοτομείται με βάση πράξη εφαρμογής της γειτονιάς 

¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.   

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 4.000 €.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. 

Κυριακίδη Ευσταθίου.  

 

κ. Πρόεδρος: Είναι 3.800 €.  
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- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

 

κ. Πρόεδρος:   Από άλλα παίρνουμε σε άλλα δίνουμε.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Παραχώρηση του αρίθμ. 8Ν οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής 

¨Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨ στο Δήμο Σερρών. 

   

κ. Πρόεδρος:   Σ’ αυτό είχαμε πάρει παλιότερα μια απόφαση, να πάρουμε το οικόπεδο 

από μία κυρία η οποία δεν μπορούσε να πληρώσει εισφορά σε χρήμα, η κ. … Ζωή. Είχαμε 

πάρει την απόφαση, υπάρχει απόφαση Νομάρχη αλλά τώρα η Περιφέρεια μας ζητά μια 

επικαιροποίηση της παλιάς απόφασης. Την απόφαση την έχουμε πάρει.  

  

- Εγκρίνεται. 

 

 ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2010.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση – παραλαβή της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής Μελέτης 

με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση περιοχής 

Ξηροτόπου Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση αποπληρωμής Β1’ σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Παπαβασιλείου: Την ερώτηση θέλω να κάνω και την απευθύνω στον κ. Δήμαρχο, 

με το γεγονός εάν τη Β1 φάση του Γ.Π.Σ. ενσωματώθηκαν … 

κ. Πρόεδρος:   Τη Β2 φάση… 

κ. Παπαβασιλείου: Εάν ενσωματώθηκαν οι προτάσεις και οι διορθώσεις της 

επιτροπής επίβλεψης και μελέτης του νέου Γ.Π.Σ. που ο ίδιος ο Δήμαρχος τοποθέτησε. Τι 

γνωρίζει αν μπορεί να μας απαντήσει σχετικά με το θέμα αυτό. Αν έχουν ενσωματωθεί οι 

προτάσεις αυτές.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Παπαβασιλείου είχαμε πάρει μια ακόμα απόφαση και είχαμε πει ότι 

όλες οι παρατηρήσεις της επιτροπής, των μελών του Δ.Σ., φορέων αλλά και δημοτών να μπουν 

στην Β2 φάση. Είχαμε πάρει μια ομόφωνη απόφαση. Περιμένουμε λοιπόν. Εδώ τώρα μιλάμε 

για την Β1 φάση, περιμένουμε λοιπόν την Β2 φάση όπου εκεί έχει την υποχρέωση το 

μελετητικό γραφείο να μας απαντήσει για την κάθε μία παρατήρηση, αυτή ήταν η συμφωνία 

μας και την κάθε μία πρόταση να την αιτιολογήσει αν γίνεται ή δεν γίνεται. Πρέπει να 

περιμένουμε λοιπόν την Β2 φάση για τις παρατηρήσεις.  
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κ. Δήμαρχος: Για να μην απλώνουμε θα σας πω το εξής, το θέμα το ξέρετε όλοι σας 

και τα προβλήματα επίσης τα γνωρίζετε. Πρόκειται να γίνει συνάντηση εδώ στον δήμο, το 

μελετητικό γραφείο, η επιτροπή μας και η Περιφέρεια. Θα γίνει πολύ σύντομα. Εκεί θα 

ξεδιαλύνουν τα πάντα. Προσπαθούμε να κλείσουμε αυτό το ραντεβού. Το θέμα είναι ότι θέλω 

την Περιφέρεια και υπάρχει λόγος γι’ αυτό.  

κ. Παπαβασιλείου: Ένα είναι το γεγονός ότι το Γ.Π.Σ. έχει καθυστερήσει αφάνταστα.  

κ. Δήμαρχος: Δεν ευθύνεται ο Δήμος.  

κ. Πρόεδρος:   Ομόφωνες αποφάσεις θέλει.  

κ. Παπαβασιλείου: Τις καθυστερήσεις τις χρεώνεστε εσείς. Βεβαίως και πήραμε 

ομόφωνες αποφάσεις. 

κ. Πρόεδρος: κ. Παπαβασιλείου να παρακαλέσω κάτι, εδώ το θέμα είναι 

συγκεκριμένο, να μην απλώνουμε. Επί του συγκεκριμένου.  

κ. Σαουλίδης: Ουσιαστικά θα ήθελα να ξανατονίσω για τον χρόνο. Η απόφαση ήταν 

ομόφωνη. Πληρώσαμε τα χρήματα και δεν κάναμε τίποτα.  

κ. Αναστασιάδης: Αν δεν δούμε τις παρατηρήσεις της επιτροπής, δεν πληρώνουμε 

τίποτα.  

κ. Πρόεδρος:   Έτσι είναι.  

                  

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση της μελέτης, αποδοχή χρηματοδότησης του έρογυ: ¨Εργασίες 

στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου 

Σερρών¨ και χαρακτηρισμός του ως έργο ¨ειδικής φύσης¨ κατά το άρθρο 

28 παρ. 1γ του Ν. 3669/2008. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε παραλαβή της μελέτης, τώρα γίνεται έγκριση της μελέτης, είναι 

250.000 εξασφαλίζει από τον ΘΗΣΕΑ μέσω του υπουργείου Αθλητισμού και ξεκινάμε από 

αυτά.  

κ. Μωυσιάδης:  Τα υπόλοιπα από πού; 

κ. Πρόεδρος:   Θα το δούμε αυτό, το πιο πιθανό από τη ΣΑΤΑ του 2010, αλλά αυτό θα 

το δούμε.  

κ. Μωυσιάδης: Η ΣΑΤΑ του 2010 είναι πολύ φορτωμένη από το Τεχνικό Πρόγραμμα.  

κ. Πρόεδρος:   Ξεκινάμε κ. Μωυσιάδη και βλέπουμε.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Κατεδάφιση Δημοτικής 

Αγοράς¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε πάρει μια απόφαση που για τυπικούς και μόνο λόγους 

απερρίφθη. Με την απόφαση μας αυτή ανακαλούμε την απόφαση 472/2009 και παίρνουμε 

απόφαση για την κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς, είναι πολύ συγκεκριμένο ¨Έγκριση 

μελέτης και εκτέλεση έργου ‘Κατεδάφιση Δημοτικής Αγοράς για κατασκευή υπόγειου 

πάρκιν’¨. Για να προλάβω, αν θα μου πείτε για τον πάνω χώρο, αυτό θα προκύψει… 

κ. Δήμαρχος: Και αν δείτε και το Τεχνικό Πρόγραμμα υπάρχει θέμα για την ανάπλαση 

της πλατείας Εμπορείου. 
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κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί σύμβουλοι, το θέμα της 

κατεδάφισης της Δημοτικής Αγοράς είναι η τρίτη φορά που έρχεται σ’ αυτή τη δημαρχιακή 

θητεία στο Δ.Σ. γιατί οι προηγούμενες δύο αποφάσεις ήταν αποφάσεις χωρίς αντίκρισμα 

αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την προχειρότητα με την οποία η Δ.Α. αντιμετωπίζει τα 

διάφορα δημοτικά ζητήματα.  

Η Δ.Α. εγκαταλείπει πλέον την προεκλογική της υπόσχεση σχετικά με την αξιοποίηση 

του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς. Ο ¨πύργος¨ και το ¨πιο ωραίο κτίριο του κόσμου¨ όπως 

χαρακτηριστικά έλεγε ο Δήμαρχος ότι θα κατασκεύαζε στη θέση του ακινήτου της Δημοτικής 

Αγοράς, θα μείνει στην τοπική ιστορία, όπως μια παλιά προεκλογική υπόσχεση που έλεγε ότι 

θα φέρει θάλασσα στον Κουλά.  

Η Δημοτική Αρχή επειδή δεν υλοποίησε μέχρι τώρα σχεδόν καμία προεκλογική της 

υπόσχεση, και δεν έχει να παρουσιάσει κανένα έργο μέχρι τις δημοτικές εκλογές, προσπαθεί 

να εμφανίσει την κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς ως μέγα επίτευγμα προκειμένου να 

καλύψει την απραξία της, ελπίζοντας, μάταια όμως ότι μπορεί να παραπλανήσει και πάλι τους 

Σερραίους δημότες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Δ.Α. φεύγοντας από το δήμο θα αφήσει μια 

αλάνα στη θέση της Δημοτικής Αγοράς.  

Άκουσα τον δήμαρχο πριν από μερικές μέρες να λέει ότι ¨εγκαταλείπουμε την 

προεκλογική υπόσχεση για τον ¨πύργο¨ και το ¨πιο ωραίο κτίριο του κόσμου¨, αλλάζουμε τα 

σχέδια μας διότι είναι απλό το θέμα, δεν υπήρξε το θέμα από επενδυτές λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης. Αυτό όπως γνωρίζετε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν είναι 

αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ενδιαφέρον από επενδυτές υπήρξε. Δύο επενδυτές, από τους 

οποίους ένας Σερραίος ζήτησαν εγγράφως την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των 

προσφορών προκειμένου να προλάβουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με την 

αξιοποίηση της Δημοτικής Αγοράς. Η Δ.Α. αρνήθηκε να δώσει αυτή τη παράταση στους 

ενδιαφερόμενους επενδυτές και αρνήθηκε για δύο λόγους, 1ον διότι αν κάποιος επενδυτής 

αναλάμβανε το έργο της αξιοποίησης της Δημοτικής Αγοράς, δεν θα προλάβαινε να 

κατεδαφίσει την Δημοτική Αγορά μέχρι τις εκλογές λόγω του ότι οι διαδικασίες για να 

ανάδειξη του αναδόχου είναι χρονοβόρες όπως επίσης και οι διαδικασίες εν συνεχεία που θα 

έπρεπε να κάνει ο ανάδοχος για να κατεδαφίσει τη Δημοτική Αγορά θα ήταν χρονοβόρες και 

δεν θα προλάβαινε να κατεδαφίσει ο ανάδοχος την Δημοτική Αγορά και δεν θα μπορούσε η 

Δ.Α. ούτε καν την κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς να παρουσιάσει μέχρι τις εκλογές στο 

Σερραϊκό λαό.  

Γι’ αυτό το λόγο αρνήθηκε και την παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση των 

προσφορών και κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για να κατεδαφίσει την Δημοτική Αγορά ο 

Δήμος έτσι ώστε μέχρι τις εκλογές να λέει ότι δήθεν κάνει κάτι στο χώρο εκείνο του ακινήτου 

της Δημοτικής αγοράς προκειμένου να καλύψει την απραξία της.  

2ος λόγος που αρνήθηκε την παράταση της κατάθεσης των προσφορών από τους 

επενδυτές ήταν διότι οι επενδυτές εκεί θα κατασκεύαζαν ή εμπορικό κέντρο ή καταστήματα 

και αυτό θα δημιουργούσε αντιδράσεις στον Σερραϊκό κόσμο και στην Σερραϊκή αγορά που 

περνάει μια μεγάλη κρίση και δεν ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπη η Σερραϊκή αρχή με τις 

αντιδράσεις αυτές του εμπορικού κόσμου.  

Από την πρώτη στιγμή αυτής της δημαρχιακής θητείας που ετέθη το θέμα της 

αξιοποίησης του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, ζητάμε από την Δ.Α. να προηγηθεί 

διαβούλευση για το τι πρόκειται να γίνει. Ζητάμε από τη Δ.Α. να λάβει υπόψη της τις απόψεις 

των δημοτικών παρατάξεων, των φορέων και των πολιτών, διότι πρόκειται για ένα ακίνητο 

τεράστιας οικονομικής αξίας, ένα ακίνητο που ανήκει στον Σερραϊκό λαό και δεν είναι 

δυνατόν ο Σερραϊκός λαός να μην έχει άποψη γι’ αυτό το ακίνητο, ή να μην λάβουμε υπόψη 

μας την άποψη του Σερραϊκού λαού.  
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Η απάντηση σ’ αυτό το αίτημα που καταθέταμε, ήταν έχουμε την εντολή από τον 

Σερραϊκό λαό να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα μας και το πρόγραμμα μας είναι ξεκάθαρο 

¨πύργος¨ και το ¨πιο ωραίο κτίριο του κόσμου¨. Τώρα που εγκαταλείψατε αυτή την εντολή του 

Σερραϊκού λαού, που αλλάξατε σχέδια, επιβάλλετε όσο ποτέ άλλοτε και έχετε χρέος αν 

υπάρχει η ελάχιστη δημοκρατική ευαισθησία, να ξεκινήσει αμέσως διαβούλευση για το θέμα 

της αξιοποίησης του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς ούτως ώστε να ακούσετε τις προτάσεις 

των δημοτικών παρατάξεων, των φορέων και των πολιτών για τα νέα σας σχέδια.  

Η Δ.Α. δεν είναι μόνο αναξιόπιστη αλλά όπως είπα και προηγουμένως αντιμετωπίζει 

με προχειρότητα τα διάφορα δημοτικά ζητήματα. Απόδειξη αυτού του γεγονότος είναι ότι δύο 

αποφάσεις που πήρε για την κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς μείναν χωρίς αντίκρισμα. Και 

θέλουμε να σας πούμε να προσέξετε μήπως και αυτή η απόφαση τελικά θα είναι χωρίς 

αντίκρισμα. Να σας πω για ποιο λόγο, γιατί δυο καταστηματάρχες, για δυο καταστηματάρχες 

της Δημοτικής Αγοράς δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις για έξωση τους, ούτε υπάρχουν … 

από τις οποίες να προκύπτει ότι θα φύγουν με τη θέληση τους. Αντιθέτως άκουσα προχτές στις 

τηλεοράσεις να κάνει δηλώσεις ένας καταστηματάρχης και να λέει ότι ¨εγώ δεν φεύγω από το 

κτίριο της Δημοτικής Αγοράς¨. Γι’ αυτό προσέξτε μην υπάρχει πάλι καμία ένταση και 

ακυρωθεί και αυτή η απόφαση.  

Η θέση μας σχετικά με την κατεδάφιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και η 

πρόταση μας για την αξιοποίηση αυτού του χώρου της Δημοτικής Αγοράς την έχουμε 

καταθέσει και άλλες φορές στο Δ.Σ. Θα την επαναλάβουμε ακόμη μία φορά.  

Είμαστε υπέρ της κατεδάφισης της Δημοτικής Αγοράς κάτι το οποίο είπαμε από την 

πρώτη στιγμή που ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. στις 31/5/2007 εφόσον φυσικά ξεκαθαρίσουμε 

προηγουμένως τι θέλουμε να κάνουμε εκεί και προτείναμε και προτείνουμε την κατασκευή 

ενός σύγχρονου δημαρχείου, με υπόγειο πάρκιν, και περιβάλλοντα χώρο πρασίνου, το οποίο 

σύγχρονο δημαρχείο δεν θα καταλαμβάνει όλη την έκταση του σημερινού οικοπέδου της 

Δημοτικής Αγοράς, και θα κατασκευαστεί με όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει 

η Πράσινη Ανάπτυξη. Η χρηματοδότηση του νέου δημαρχείου μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα 

από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ 2 ή και μέσα από τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Λόγοι για τους οποίους κάνουμε αυτή την πρόταση ποιοι είναι;  

1ον, υπάρχει η πρόταση της επιτροπής παρακολούθησης του Γ.Π.Σ. η οποία λέει, 

προτείνει το σημερινό δημαρχείο να χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου και μελλοντικά να 

διευρυνθεί η πλατεία Ελευθερίας.  

2ον, υπάρχουν διάφορες δημοτικές υπηρεσίες διάσπαρτες σε διάφορα σημεία της πόλης 

και μερικές όπως είναι η Πολεοδομία, η Δημοτική Αστυνομία κ.λπ. και για μερικές πληρώνει 

ενοίκια ο Δήμος.  

3ον, όσες ανακαινίσεις και αν δεχτεί το σημερινό δημαρχείο, σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Και εδώ θα ήθελα 

συμπληρωματικά να πω ότι είμαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει δημαρχείο και 

ντρεπόμαστε όλοι. Ακόμα και όλοι οι περιφερειακοί δήμοι του νομού Σερρών έχουν 

ωραιότατα δημαρχεία. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά του δημαρχείου και ντρεπόμαστε οι πάντες, και 

οι πολίτες και οι δημοτικοί σύμβουλοι.  

Και ο 4ος λόγος που κάνουμε αυτή τη πρόταση είναι ότι μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο 

φως για υλοποίηση της πρότασης σχετικά με την κατασκευή νέου νομαρχιακού μεγάρου για 

μεταφορά του Δημαρχείου στο σημερινό Νομαρχιακό Κτίριο. Αυτή την πρόταση 20 χρόνια 

την ακούω και φοβάμαι μην την ακούω για άλλα 20 χρόνια. Μακάρι να μπορεί να γίνει 

γρήγορα, αμέσως. Τότε ασφαλώς δεν θα υπάρχει λόγος να κατασκευάσουμε νέο Δημαρχείο. 

Αλλά πρέπει να πούμε, εγώ δεν θέλω να φανώ απαισιόδοξος, δύσκολο το βλέπω, εμείς τι λέμε 

τώρα στη νομαρχία ¨Νομαρχία φύγε από το σημερινό κτίριο, κτίσε ένα καινούργιο κτίριο πάνε  
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εκεί για να έρθουμε εμείς στο δικό σου¨, ε δεν πρόκειται να φύγει η νομαρχία χωρίς να ζητήσει 

αντάλλαγμα. Ακόμη όμως και αν κατασκευαστεί ένα καινούργιο δημαρχείο, σε καμιά 

περίπτωση δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε τους στόχους για την απόδοση του σημερινού 

κτιρίου της νομαρχίας στον δήμο αλλά και των κτιρίων που υπάρχουν στα στρατόπεδα και 

αυτό γιατί οι ανάγκες και οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας είναι πολύ μεγάλες για 

διάφορες δραστηριότητες και χρειαζόμαστε χώρους. Με τον Καποδίστρια 2 μάλιστα, που θα 

εφαρμοστεί σ’ αυτές τις εκλογές και θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο ο Δήμος μας, αυτές οι 

ανάγκες για αίθουσες και για χώρους θα είναι πολύ μεγαλύτερες και ασφαλώς θα μας 

χρειαστούν αυτά τα κτίρια.  

Ο Δήμος, η πόλη των Σερρών έχει τεράστιες δυνατότητες για να αναπτυχθεί και να 

αναπνεύσει γιατί έχει ελεύθερους χώρους. Ποιοι είναι αυτοί; Τα 4 στρατόπεδα τα οποία 

βρίσκονται στον αστικό ιστό της πόλης, εντός σχεδίου πόλης είναι και πρέπει να αποδοθούν 

στον δήμο, το Κεντρικό Πάρκο της πόλης, η μελλοντική διεύρυνση της πλατείας Ελευθερίας 

στο σημερινό κτίριο του Δημαρχείου και η πεζοδρόμηση του ιστορικού και εμπορικού 

κέντρου της πόλης. Και σε μια τέτοια πόλη με τέτοιους ελεύθερους χώρους αξίζει να έχει στο 

κέντρο της ένα ωραίο και σύγχρονο δημαρχείο όπως συμβαίνει σε όλες τις πόλεις του κόσμου. 

Πριν από 200 και 400 χρόνια στις Ευρωπαϊκές πόλεις τα δημαρχεία δεσπόζουν των πόλεων 

αυτών.  

Για το θέμα αυτό της αξιοποίησης του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς, εμείς δεν 

είμαστε δογματικοί, το έχουμε πει πολλές φορές, γι’ αυτό λέμε ότι πρέπει να προηγηθεί 

διαβούλευση για να ακούσουμε ποιες είναι οι απόψεις των φορέων των πολιτών, των 

δημοτικών παρατάξεων, διότι δεν είναι δυνατόν μια τέτοια απόφαση, για ένα τόσο σημαντικό 

ακίνητο να ληφθεί ερήμην της Σερραϊκής κοινωνίας.  

Και τελειώνοντας, η πρόταση μας είναι ξεκάθαρη και την επαναλαμβάνω, ναι στην 

κατεδάφιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς και στην κατασκευή ενός ωραίου και 

σύγχρονου δημαρχείου με υπόγειο πάρκιν και περιβάλλοντα χώρο πρασίνου το οποίο 

δημαρχείο δεν θα καταλαμβάνει ολόκληρο το σημερινό οικόπεδο της Δημοτικής Αγοράς.  

κ. Μωυσιάδης:  Καταρχήν δεν υπάρχει λόγος να αναφερθούμε στο ότι ήδη όταν 

παίρναμε την προηγούμενη απόφαση την οποία γνωρίζετε όλοι, εξηγούσαμε τους λόγους τότε 

για τους οποίους ήταν ανώριμο, άκαιρο, πρόωρο να παρθεί μια απόφαση και έχουμε δίκιο γιατί 

έτσι έγινε. 

Από εκεί και πέρα δεν θα επαναλάβω την αναφορά που έκανε ο κ. Αγγελίδης στο ότι 

είχατε μια επιλογή και απλώς προφασιστήκατε ότι δεν μπορούσατε να την υλοποιήσετε, 

αναφέρομαι στο ότι προχωρήσατε σε έναν διαγωνισμό για μια σύμβαση παραχώρησης και 

υπήρχαν ενδιαφερόμενοι και δεν … ότι δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι και γι’ αυτό αλλάξατε 

γνώμη, οι ενδιαφερόμενοι υπήρχαν, ζητούσαν παράταση, δεν θα προχωρήσω πάνω σ’ αυτό, 

και δεν τους τη δώσατε. Το ποιοι ήταν οι λόγοι είναι άλλη ιστορία και δεν θα το σχολιάσω 

εγώ. Αυτό που θα πω είναι ότι υπήρχαν και αν πράγματι πιστεύατε σε εκείνο το οποίο 

ξεκινήσατε και αν δεν αλλάξετε τώρα εκ των υστέρων γνώμη για ποιους λόγους, δική σας 

υπόθεση είναι και δεν μπορώ εγώ να κάνω τον μάντη, αν θέλατε και τώρα θα μπορούσατε να 

προχωρήσετε στον διαγωνισμό, να τον επαναλάβετε, να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι και να 

κάνετε εκείνο το οποίο πιστεύατε, υποτίθεται ότι πιστεύατε ότι ήταν το σωστό. Άρα αυτό 

σημαίνει ότι έχετε αλλάξει γνώμη και μολονότι μπορεί να γίνει εκείνο που θέλατε, η σύμβαση 

παραχώρησης, αυτή τη στιγμή έχετε αλλάξει γνώμη και θέλετε να κάνετε κάτι άλλο. Απλώς θα 

κάνετε μια κατεδάφιση, περί αυτού πρόκειται. Θέλετε να κάνετε απλώς μια κατεδάφιση. 
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Κι εδώ το ζήτημα είναι ότι δεν προσφέρετε και δεν εξυπηρετείτε κανέναν, απλώς 

βλάπτετε κάποιους τους οποίους τους βγάζετε πρόωρα. Όταν λέμε να κατεδαφίσουμε δεν 

κατεδαφίζουμε μόνο για την κατεδάφιση, εφόσον έχουμε και πρόγραμμα να χτίσουμε κάνουμε 

την κατεδάφιση, αλλά πρώτα ετοιμάζουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Λέτε για πάρκιν, 

εντάξει, κρίνετε ότι πρέπει να γίνει απλώς ένα πάρκιν. Ετοιμάστε το, κάντε τις μελέτες, πάρτε 

τις άδειες, προχωρήστε στον διαγωνισμό και όταν θα φτάσετε εκεί τότε θα πάρετε την 

απόφαση και θα κάνετε την κατεδάφιση. Η κατεδάφιση είναι εύκολη, τα υπόλοιπα είναι τα 

χρονοβόρα. Γιατί λοιπόν από τώρα να βγάλετε τον κόσμο έξω; Υπάρχει λόγος; Την απόφαση 

την έχετε στην τσέπη σας πλην τους δύο. Μετά από λίγους μήνες θα μπορείτε να πάρετε 

απόφαση και για τους άλλους δύο. Θα μπορείτε επομένως πράγματι τότε να κάνετε την 

κατεδάφιση. Γιατί παίρνετε από τώρα βεβιασμένα την απόφαση; Τι εξυπηρετεί; 

Και θα προχωρήσω τώρα στη θέση σας για τον χώρο στάθμευσης. Πρώτα πρώτα είχατε 

κάνει πριν από 10 χρόνια μια απόπειρα για να κάνετε έναν χώρο στάθμευσης στην πλατεία 

Εμπορείου, και τώρα λέτε μόνο στο οικόπεδο αυτό; … ανάγκες υπάρχουν τεράστιες. Αν 

θέλετε προχωρήστε, κάντε διαγωνισμό για να γίνει χώρος στάθμευσης μεγάλος. Γιατί; Διότι 

ένας σταθμός μικρός έχει μεγαλύτερα λειτουργικά έξοδα από έναν μεγάλο, επομένως και ο 

επενδυτής που θα έρθει για να κατασκευάσει τον σταθμό θα προτιμάει έναν μεγάλο σταθμό 

από έναν μικρό. Η ανάγκη της πόλης είναι μεγάλη και τον χρειαζόμαστε τον μεγάλο σταθμό, 

γιατί λοιπόν περιορίζεστε μόνο σ’ αυτό το μέρος; Άρα πρέπει να ξεκινήσετε για έναν μεγάλο 

σταθμό, αν θέλετε να ξεκινήσετε. Θα πρέπει ταυτόχρονα να ξεκινήσουν οι μελέτες, να έρθει η 

προμελέτη και μελέτη κατασκευής για να κάνετε πρέπει να έχετε την προμελέτη, με βάση την 

προμελέτη αυτή να γίνει η μελέτη κατασκευής. Και πέραν τούτου θα πρέπει να πάρετε και μια 

άδεια, μια προέγκριση για να ξεκινήσει η διαδικασία της κατασκευής ενός σταθμού 

αυτοκινήτων. Αυτά όλα απαιτούν χρόνο, για ποιο λόγο λοιπόν να κατεδαφίσουμε σήμερα και 

μετά από ένα χρόνο ή ενάμιση χρόνο να ξεκινήσουμε να κάνουμε ότι είναι να κάνουμε. Αυτόν 

τον ενάμιση χρόνο γιατί ξεσπιτώνουμε και βγάζουμε από τη δουλειά τους τους ανθρώπους; 

Άρα είναι άκαιρη η απόφαση.  

Δεν συμφωνούμε με την λήψη αυτής της απόφασης και πιστεύουμε ότι το κάνετε μόνο 

για εντυπώσεις.  

κ. Σαουλίδης:   Η δική μας η θέση, κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν 

εξαρχής ότι δεν πρέπει σε κανέναν χώρο που ανήκει είτε στο δημόσιο είτε στον δήμο να 

κτίσουμε οποιοδήποτε κτίσμα. Πάλι σ’ αυτό στεκόμαστε, τόσο στο χώρο της Δημοτικής 

Αγοράς άλλο τόσο και στο δημαρχείο όταν έρθει η σειρά του, πιστεύουμε ότι πρέπει να 

χαρακτηριστούν αυτοί οι χώροι σαν χώροι πρασίνου και ο συγκεκριμένος χώρος της 

Δημοτικής Αγοράς να κάνουμε υπόγειο πάρκιν. Θέλω να θυμίσω ότι το επόμενο διάστημα θα 

έχουμε σημαντικές εξελίξεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, εξάλλου το είπαμε και στο 

πρόγραμμα μας, το είπαμε πολλές φορές ότι θεωρούμε ότι ο φυσικός χώρος του Δημαρχείου 

είναι το Διοικητήριο. Και πιστεύουμε ότι είναι κατάλληλο και σαν αρχιτεκτόνημα αλλά και 

σαν λειτουργικότητα. Πιστεύω ότι με την ανακαίνιση που έγινε μπορεί να καλύψει όλες τις 

ανάγκες. Που σημαίνει ότι ομόφωνα μπορούμε να αποφασίσουμε και για τον έναν χώρο και 

για τον άλλον.  

Φέρνετε μόνο το θέμα της ανάπλασης της Δημοτικής Αγοράς, αλλά έπρεπε ταυτόχρονα 

να φέρετε και τον χαρακτηρισμό του χώρου σαν χώρο πρασίνου. 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό θα προκύψει από την μελέτη.  

κ. Σαουλίδης: Εάν ερχόταν εδώ ότι εμείς κατεδαφίζουμε αυτόν τον χώρο, παίρνουμε 

απόφαση, γιατί θέλουμε να κάνουμε υπόγειο πάρκιν και χαρακτηρίζουμε τον επάνω χώρο, 

χώρο πρασίνου.  
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Εμείς πιστεύουμε ότι έτσι έπρεπε να έρθει γιατί είναι ξεκάθαρη η θέση μας ότι δεν 

θέλουμε να γίνει κανένα κτίριο και πιστεύω ότι καλύτερη αξιοποίηση των χώρων αυτών είναι 

η παράδοση τους σαν χώρο πρασίνου στους συνανθρώπους μας, στους συνδημότες μας, θα 

περιμένουμε να το φέρετε αυτό το θέμα της κατεδάφισης μαζί με τον χαρακτηρισμό και τον 

προσδιορισμό της δράσης που θα πρέπει να υπάρχει σ’ αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο.  

κ. Αναστασιάδης:  Πολλά ακούστηκαν και κουραστήκαμε. Αυτή η Δημοτική Αγορά 

είναι μια ιστορία της πόλης. Ανέκαθεν υπήρχε, η παλιά Δημοτική Αγορά ήταν με τούβλα και 

λαμαρίνες και κατεδαφίστηκε και στη θέση της έγινε ένα πανέμορφο κτίριο. Την εποχή εκείνη 

ήμασταν περήφανοι γι’ αυτό το κτίριο, είχαμε τη Δημοτική Αγορά. Αν μου πείτε, σε πια πόλη 

του κόσμου δεν υπάρχει Δημοτική Αγορά τότε εγώ θα … Δυστυχώς όμως, δεν ξέρω τις σας 

πιάνει να πουλήσετε, να νοικιάσετε όλη την περιουσία του Δήμου. Εν πάση περιπτώσει, για να 

μη λέμε πολλά λόγια, 15 χρόνια που είμαι δημοτικός σύμβουλος κάθε χρόνο μου κάνει 

εντύπωση, η Νομαρχία να γίνει Δημαρχείο, εδώ να γίνει χώρος πρασίνου και αν κατεδαφιστεί 

καμιά φορά και αφού προηγουμένως κάνουμε αλλού μια Δημοτική Αγορά, ο χώρος εκείνος να 

γίνει χώρος πρασίνου. Αυτό το πράγμα όμως, για να είμαστε σίγουροι ότι αν κατεδαφιστεί 

σήμερα δεν θα το κάνετε αύριο Εμπορικό Κέντρο, για να είμαστε σοβαροί άνθρωποι και 

λογικοί. Μόνο όταν αλλάξει το οικοδομικό πολύγωνο αυτό … (α ρε Βλάχο, έκανα μεγάλο 

έγκλημα που σε έκανα Δήμαρχο) επαναλαμβάνω ότι μόνο όταν τροποποιηθεί το σχέδιο 

πόλεως στο σημείο εκείνο και γίνει … πολύγωνο, τότε θα είμαστε ήσυχοι ότι αν γίνει χώρος 

πρασίνου, πάει στο ΥΠΕΧΩΔΕ και βγει απόφαση του Κράτους, σε καμία περίπτωση δεν θα 

μπορείτε να το αλλάξετε. Τότε θα είμαστε εξασφαλισμένοι ότι θα κατεδαφιστεί και θα γίνει 

χώρος πρασίνου, σε διαφορετική περίπτωση το γκρεμίζετε αύριο και φέρνετε εργολάβο και 

κάνετε ένα εμπορικό κέντρο, ποιος θα σας εμποδίσει; Ποιος θα το απαγορέψει κ. Αγγελίδη 

που συμφωνείτε να κατεδαφιστεί; Ένα σοβαρό κτίριο, εκτός του ότι έχει οικονομική αξία 

μεγάλη αλλά έχει και ιστορική αξία. Όλοι οι άνθρωποι στην Δημοτική Αγορά δουλεύανε. Για 

τον λόγο αυτό, συζητήστε το σοβαρά, προχωρήστε στην κατασκευή μιας καινούργιας 

Δημοτικής Αγοράς, έχουμε στα στρατόπεδα χώρο, να γίνει ένα όμορφο κτίριο και στη 

συνέχεια αφού πάρετε την έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ για χώρο πρασίνου και δημοσιευτεί 

στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τότε να προχωρήσετε  στα θέματα. 

Όχι στην κατεδάφιση.  

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν η πρόταση ήταν συγκεκριμένη «Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης 

του έργου: ¨Κατεδάφιση της Δημοτικής Αγοράς¨», και όπως αναφέρει θα … υπόγειος σταθμός 

αυτοκινήτων. Από ότι κατάλαβα συμφωνείτε όλοι στην κατεδάφιση ¨αλλά¨. 

κ. Αναστασιάδης: Όχι όλοι. 

κ. Πρόεδρος:  Με εξαίρεση τον κ. Αναστασιάδη, συμφωνείτε όλοι με την κατεδάφιση.  

Μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σαουλίδης:     Χαρακτηρισμός του χώρου και μετά  

κ. Παπαδόπουλος:  Χαρακτηρισμός του χώρου και μετά 

κ. Γαλάνης:     Η πρόταση μας  
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κ. Αγγελίδης:  Η πρόταση μας  

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας  

κα Αγιαννίδου: Η πρόταση μας  

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Πρόταση Αναστασιάδη 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με  14 ψήφους υπέρ. 

    

ΘΕΜΑ  34ο: Έκδοση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ καταστήματος Αγροτικής 

Τράπεζας πλατείας ΙΚΑ Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση μελετών έργων επισκευής και συντήρησης σχολείων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών (2010-2011)¨. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα των εργασιών: 

α) ¨κατασκευής τσιμεντοδρόμου στο Δ.Δ. Οινούσας¨ και  

β) ¨μικροεπεμβάσεις στον αστικό ιστό¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Δενδροφυτεύσεις 

πεζοδρομίων στην ΒΑ περιοχή της πόλης Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009: 

α) της μελέτης με τίτλο: ¨Ένταξη κυρωμένων πράξεων εφαρμογής του 

βορείου τμήματος της Πολεοδομικής Μελέτης Αγ. Αναργύρων του 

Δήμου Σερρών καθώς και των Ο.Τ. 710, 711, 727 του νοτίου τμήματος 

της Πολεοδομικής Μελέτης στο λειτουργούν Κτηματολόγιο¨ και  
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β) της μελέτης: ¨Πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της 

γειτονιάς Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ του Δήμου Σερρών¨, εξόφληση του 

7ου πινακίου αμοιβής και έγκριση παραλαβής της παραπάνω μελέτης¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  41ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων:  

α) ¨Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨ και  

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

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  42ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  43ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρίθμ. 422/2009 Α.Δ.Ε. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  44ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

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

αποφάσεις:  

 

920/09 Έγκριση καταβολής από το Δήμο δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερθέντος 

προσωπικού της πρώην ΔΕΠΚΑ και νυν ΚΕΚΑΣ που μεταφέρθηκε στο Δήμο 

Σερρών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α) 

11507/25-11-2009. 

  

921/09 Έγκριση φιλοξενίας Κυπριακής αποστολής στα πλαίσια του προγράμματος 

PIMMS TRANSFER.   

 

922/09 Έγκριση πρόσληψης έξι εργατών Νεκροταφείων επί δίμηνο. 

 

Πρ. 15/1/09 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων σχετικά με 

την αποβολή της Διοίκησης του σωματείου των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ, από 

συνεδρίαση του Δ/κού Συμβουλίου της μετά από απόφαση του κ. Δημάρχου, 

του κ. Προέδρου και της πλειοψηφίας του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ.  

 

923/09 Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Σερρών και προσαρμογή του στις διατάξεις του 

άρθρου 6 και 7 του Ν. 3801/2009/ ΦΕΚ 163Α/4-9-2009. 
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924/09 Σύναψη δανείου προς αποζημίωση της ιδιοκτησίας Βασιλείου Κουντούρη της 

ευρισκομένης εντός του κεντρικού πάρκου της πόλεως (ύψους 356.720,00 €).  

 

925/09 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2010 Δήμου Σερρών.  

 

926/09 Έγκριση διετούς επιχειρησιακού προγράμματος δράσης της ΚΕΠΑΣ για την 

περίοδο από 11ο/2009 έως 10ο/2011. 

 

927/09 Έγκριση της αρ. 20/2009 απ. Δ.Σ. ΚΕΠΑΣ ¨Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού 

Υπηρεσιών της ΚΕΠΑΣ¨.  

 

928/09 Ομοίως 21/09 απ. ¨Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης της ΚΕΠΑΣ¨. 

 

929/09 Ομοίως 22/09 απ. ¨Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού ΚΕΠΑΣ¨.  

 

930/09 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2009 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου ΚΕΠΑΣ. (απ. 9/09). 

 

931/09 Ομοίως της ΚΕΠΣ. (απ. 18/09). 

 

932/09 Έγκριση της αρ. 19/09 απ. Δ.Σ. ΚΕΠΣ ¨περί έγκρισης οικονομικών 

καταστάσεων 2008¨.  

 

933/09 Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικών χώρων στην ΚΕΠΑΣ. 

  

934/09 Έγκριση πρακτικού επιτροπής για καθορισμό θέσεων και αδειών άσκησης 

υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και προϊόντων που πωλούνται ως παραδοσιακά. 

(1 θέση). 

 

935/09 Έγκριση χορήγησης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, στον κ. 

Ζιγκερίδη Κων/νο. 

 

936/09 Έγκριση πρακτικού επιτροπής μετατόπισης και εγκατάστασης περιπτέρων (8 

νέες και Δ.Α.). 

 

937/09 Έγκριση συνδιοργάνωσης μουσικής εκδήλωσης του Δήμου Σερρών και της 

Πολιτιστικής Εταιρείας Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ¨ΟΚΑΒΑ¨.  

 

938/09 Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών με την πόλη Bijeljina Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. 

 

939/09 Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 39.890 € για καταβολή αποζημίωσης σε 

υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ. 

 

940/09 Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού 

επίλυσης διαφορών).  

 

941/09 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων 

προς απόδοση τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων 

εσόδων κέντρων διασκέδασης.  
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942/09 Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού.  

 

943/09 Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 μετά από προσφυγής της 

Αργυρίου Χαράλαμπος και Σία Ο.Ε. 

 

944/09 Ομοίως του κ. Γρηγοριάδη Αγγέλου. 

 

945/09 Ομοίως της Μπαγγάλας – Τσούκαλος Χ. Ο.Ε. 

 

946/09 Ομοίως της κ. Κων/νος Πασχαλίδης και Σία Ο.Ε.  

 

947/09 Ομοίως της Κιοσσές Αθανάσιος και Σία Ο.Ε. 

 

948/09 Ομοίως της Γ. Καμας – Ζ. Τσακαλάκης Ο.Ε. 

 

949/09 Επιστροφή χρημάτων στον κ. Ιωάννου Γεώργιο ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων. 

 

950/09 Ομοίως την κοινοπραξία Σωτηρίου – Δημούδης – Βέρρος Ο.Ε. 

  

951/09 Διαγραφή χρεών καταστηματαρχών που υπάχθηκαν σε ευνοϊκή ρύθμιση Νόμου 

και δεν ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους, προς επαναβεβαίωση των 

αρχικών ποσών.  

 

952/09 Παραχώρηση χώρου στον κ. Δημούδη Δημήτριο για τη σύσταση τάφου.   

 

953/09 Ομοίως στην κ. Φιλιππίδου Κων/νιά.  

 

954/09 Ομοίως στον κ. Χατζηλιάδη Στέφανο. 

 

955/09 Ομοίως στον κ. Καρατζούδη Βασίλειο. 

 

956/09 Ομοίως στον κ. Λαμπρίδη Ιωάννη. 

 

957/09 Ομοίως στην κ. Αφεντούλη Γεωργία.  

 

958/09 Ομοίως στην κ. Περδικίδου Αικατερίνη. 

 

959/09 Ομοίως στην κ. Μουζά Μαρία. 

 

960/09 Ομοίως στην κ. Ντάσσιου Δέσποινα. 

 

961/09 Ενημέρωση επί αποφάσεων Δ.Σ. ΚΕΠΣ. 

 

962/09 Ομοίως ΚΕΠΑΣ. 

 

963/09 Ομοίως ΔΗΠΕΘΕ. 
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964/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας εντός (1) μεταχειρισμένου ειδικού λεωφορείου. 

 

965/09 Ομοίως ξύλινων οικίσκων για τις χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες στην 

πλατεία Ελευθερίας Σερρών. 

 

966/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος Δημοτικού Υπαλλήλου 

Κάντη Κων/νου. 

 

967/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του οδηγού του κ. Δημάρχου. 

  

968/09 Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου. 

 

969/09 Ομοίως υπαλλήλων Καθαριότητας του Δήμου. 

 

970/09 Ομοίως της Νομικής Συμβούλου κ. Τσινίκα Μαρίας.  

 

971/09 Έγκριση καταβολής συμπληρωματικού ποσού για δαπάνες εκδηλώσεων για την 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. 

 

972/09 Έγκριση επιστροφής ποσού στην κ. Χρυσάνθη Ζαχαριάδη για αγορά ακινήτου 

το δικαίωμα κυριότητος του οποίου αναγνωρίσθηκε στην Ι.Μ. Τιμίου 

Προδρόμου. 

 

973/09 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης άγονου διαγωνισμού. 

 

974/09 Ομοίως για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.  

 

975/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων ιδιοκτησίας κ. Παρνάρα 

Παντελή που ρυμοτομείται με βάση πράξη εφαρμογής της γειτονιάς ¨Σιγής – Ν. 

Κηφισιά¨.  

 

976/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. Κυριακίδη 

Ευσταθίου. 

 

977/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό εισφοράς σε χρήμα 

του κ. Άτσαλου Στεργίου. 

 

978/09 Ομοίως Άτσαλου – Σουλτανίδη Πελαγίας.  

 

979/09 Ομοίως Άτσαλου Αρχιμήδη και Ιωάννη. 

 

980/09 Ομοίως Παπαδοπούλου Αϊβαζίδη Αργυρούλας.  

 

981/09 Ομοίως Αϊβαζίδη Αναστασίου. 

 

982/09 Ομοίως κληρονόμων Χατζηαναστασίου Χαράλαμπου. 

 

983/09 Ομοίως κ. Κοβανίδη Ηλία.  
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984/09   Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό από τον κ. Ασλανίδη 

Νικόλαο. 

 

985/09 Ομοίως κ. Καρακάση – Κοσμάογλου Στυλιανής.  

 

986/09 Ομοίως κ. Παπουτσή Χαραλάμπου. 

 

987/09 Ομοίως κ. Παπουτσή Μαρίας.  

 

988/09 Ομοίως κ. Παπουτσή – Τσιρλή Γιαννούλας.  

 

989/09 Παραχώρηση του υπ’ αρίθμ. 8Ν οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής 

¨Σφαγεία – 40 Μάρτυρες¨, στο Δήμο Σερρών.  

 

990/09 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2010. 

 

991/09 Έγκριση – παραλαβή της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής Μελέτης με 

τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη περιοχής 

Ξηροτόπου και έγκριση πινακίου αμοιβής¨.  

 

992/09 Έγκριση αποπληρωμής Β1 σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

 

993/09 Έγκριση της μελέτης, αποδοχή χρηματοδότησης του έργου: ¨Εργασίες στατικής 

επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημ. Γηπέδου Σερρών¨ και χαρακτηρισμός 

ως έργο ¨ειδικής φύσης¨ κατά το άρθρο 28 παρ. 1γ του Ν. 3669/2008. 

 

994/09 Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής 

Αγοράς¨.  

 

995/09 Έκδοση άδειας κατασκευής ράμπας ΑΜΕΑ καταστήματος Αγροτικής 

Τράπεζας Πλατείας ΙΚΑ Σερρών.  

 

996/09 Έγκριση μελέτης έργου:¨Εγκατάσταση θέρμανσης στο Δ. Σχολείο Οινούσας¨.  

 

997/09 Ομοίως ¨Επισκευές και συντηρήσεις στο 13ο Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

998/09 Ομοίως ¨Κατασκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας¨.  

 

999/09 Ομοίως ¨Συντήρηση – ανακαίνιση WC στο Νηπιαγωγείο του Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  

 

1000/09 Ομοίως ¨Επισκευή κεραμοσκεπής στο 6ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  

 

1001/09 Ομοίως ¨Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  

  

1002/09 Ομοίως ¨Συντήρηση και επισκευή WC 2ου Δημοτικού Σχολείου¨.  

 

1003/09 Ομοίως ¨Συντήρηση και επισκευή αυλόγυρου στο 1ο Λύκειο¨.  
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1004/09 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο 11ο Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

1005/09 Ομοίως ¨Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίου 12ου Δημοτικού Σχολείου¨.  

 

1006/09 Έγκριση μελέτης: ¨Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010-2011)¨.  

 

1007/09 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα των εργασιών κατασκευής 

τσιμεντόδρομου στο Δ.Δ. Οινούσας.  

  

1008/09 Ομοίως μικροεπεμβάσεις στον αστικό ιστό. 

 

1009/09 Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Δενδροφυτεύσεις 

πεζοδρομίων στην Β.Α. περιοχή της πόλης Σερρών¨.  

 

1010/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 της μελέτης με τίτλο: ¨Ένταξη κυρωμένων 

πράξεων εφαρμογής του βορείου τμήματος της πολεοδομικής μελέτης Αγίων 

Αναργύρων του Δήμου Σερρών καθώς και των Ο.Τ. 710, 711, 727 του νοτίου 

τμήματος της πολεοδομικής μελέτης στο λειτουργούν κτηματολόγιο¨.  

 

1011/09 Ομοίως ¨Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω 

Καμενίκια – Ιμαρέτ του Δήμου Σερρών¨ εξόφληση του 7ου πινακίου αμοιβής 

και έγκριση παραλαβής της παραπάνω μελέτης.  

 

1012/09 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου¨.  

 

1013/09 Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών Δ.Δ. 

Ξηροτόπου¨.  

 

1014/09 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Έργα 

βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨.  

 

1015/09 Ομοίως ¨Κατασκευή δρόμων στο βόρειο τμήμα της πόλης έτους 2006¨.  

 

1016/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών¨.  

 

1017/09 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρίθμ. 422/2009 Α.Δ.Ε. 

 

1018/09 Έγκριση τοποθέτησης ενός (1) φ.σ. στον Ι.Ν. 40 Μαρτύρων. 

 

1019/09 Ομοίως στον Ι.Ν. Αγ. Σπυρίδωνα. 

 

   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 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


