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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/22-2-2010 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 

 

 

Της 22ης  Φεβρουαρίου 2010 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 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 

 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

Κάλλιος Κων/νος 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

       

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ύψους 50.000,00 € για χρηματοδότηση 

του διετούς προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Π.Σ.. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Σύναψη δανείου από το Τ.Π. και Δ. ύψους 5.140.000,00 € για την 

αποπληρωμή δανείου συναφθέντος με την τράπεζα 

KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD. 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της WWF ¨Η ΏΡΑ 

ΤΗΣ ΓΗΣ¨ για το έτος 2010. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα 

¨Βιώσιμη Ανάπτυξη¨ (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Ενεργειακής Βιωσιμότητας 22-26 Μαρτίου 2010) που διοργανώνει η 

Ανεξάρτητη μη Κερδοσκοπική Ομάδα Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 

¨ΒΙΟΧΩΡΙΟ¨.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών με την πόλη Μινεράλνιε Βόντι Ρωσίας.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Μετάταξη της υπαλλήλου του Δήμου Σερρών Καλογερούδη Ιωάννας με 

βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ 23, σε κλάδο ΔΕ Δομικών – Κτηριακών 

Έργων.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2008 – 2009. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτόματων μηχανών εκδόσεων 

εισιτηρίων ελεγχόμενης στάθμευσης.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κινήσεως σχολικών τροχονόμων.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπών προμηθειών.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 της Κ.Ε.Κ.Α.Σ.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση απολογισμών έτους 2009 Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Επανασυγκροτήσεις Δ.Σ. – Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Μιχαηλίδη Επαμεινώνδα.  
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ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελέτης προμηθειών: 

α) λαμπτήρων,  

β) φωτιστικών σωμάτων και  

γ) ιστών και φωτιστικών σωμάτων για την οδό Εμμ. Ανδρόνικου.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   

 

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

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στην ιδιοκτησία των κ.κ. Ρήγα Δημητρίου και Μαρκοπούλου Βαΐας.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης εισφοράς σε χρήμα μετά 

από συμψηφισμό.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 713, 713α, 714α, 714β, 

715, 715α, στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5).  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. Σερρών για 

τη διεξαγωγή διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων απόδοσης 

πολεοδομημένης γης στην Υ.Α.Μ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Ν. 2745/99. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένης 

πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής ενότητας Ιμαρέτ του Δήμου 

Σερρών στο λειτουργούν Κτηματολόγιο¨.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις 

οδικών αξόνων πόλης Σερρών (Η-Μ εγκαταστάσεις)¨.  

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: ¨Μεταγραφή της 

Κυρωμένης Π.Ε. «Αλημπέκιοϊ»  της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο¨. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχών υπηρεσιών και Προϋπολογιστικών 

Πινάκων.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, προϋπολογιστικών 

πινάκων, παροχών υπηρεσιών κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση εξόφλησης οφειλών έργων, μελετών κ.λπ.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου 

Σερρών¨.  
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ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

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

διάταξης έχει να κάνει μια πρόταση ο κ. Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Ζητώ από το Δ.Σ. να πάρουμε μια απόφαση με την οποία να ενώνουμε 

κι εμείς τις δυνάμεις μας και την φωνή μας με την διοίκηση του ΤΕΙ ούτως ώστε τον 

Σεπτέμβριο του 2010 όπως προγραμματίστηκε η λειτουργία του τμήματος Γραφιστικής να 

λειτουργήσει. Και να κάνουμε ότι χρειάζεται ούτως ώστε να λειτουργήσει αυτό το τμήμα και 

στην πόλη των Σερρών διότι η διαβεβαίωση που έχουμε από πλευράς της διοίκησης του ΤΕΙ 

και την υποδομή έχουμε και χρήματα δεν χρειάζονται.  

κ. Αγγελίδης: Δήμαρχε, συμφωνούμε και επαυξάνουμε και για να εμπλουτίσουμε την 

πρόταση σας θα προσθέσουμε τα εξής, Δήμαρχος, νομάρχης, βουλευτές, επιμελητήριο, 

διοίκηση του ΤΕΙ, όλοι μαζί να πάνε κάτω. 

κ. Δήμαρχος: Σας πληροφορώ ότι αυτή η κίνηση προγραμματίζεται και θα υλοποιηθεί 

το συντομότερο δυνατόν που η αρμόδια υπουργός μας το επιτρέψει.  

κ. Κάλλιος: κ. Πρόεδρε μια παραίνεση προς το Σώμα, η αποζημίωση για τη σημερινή 

συνεδρίαση αν είναι δυνατόν να αφιερωθεί  στον Ιερό Ναό Εισοδίων Θεοτόκου των παλιών 

Σφαγείων διότι είναι μια εκκλησία που έγινε από τους ανθρώπους της φτωχογειτονιάς και έχει 

… για να ολοκληρωθεί.  

κ. Πρόεδρος:   Καμία αντίρρηση.  

Έχουμε δύο θέματα προ ημερησίας διάταξης, μια επερώτηση από την Δημοτική 

Πρωτοβουλία Σερραίων, να ξεκινήσουμε από την επερώτηση. Η οποία λέει ¨ο Φιλοζωικός 

όμιλος Σερρών στην έγγραφη ένσταση του με ημερομηνία 21/12 που κατέθεσε προς τον 

Δήμαρχο Σερρών και κοινοποίησε στον συνδυασμό μας, καταγγέλλει ότι δεν εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος 3170, όπως 

επίσης αναφέρεται και στην κακή λειτουργία του κυνοκομείου, στις ελάχιστες … των 

αδέσποτων ζώων και στη μη εφαρμογή του νόμου σχετικά με τον τρόπο περισυλλογής και 

επανένταξης των αδέσποτων ζώων¨. Έχω δύο επιστολές που πήρα σήμερα, η μία είναι από τον 

διευθυντή της καθαριότητας και υπεύθυνου του κυνοκομείου και μία επιστολή από την 

κτηνίατρο της υπηρεσίας μας. Δεν ξέρω αν θεωρείται σκόπιμο να σας διαβάσω αυτές τις δύο 

επιστολές. ¨Να υπενθυμίσουμε ότι στην εκτός ημερησίας διάταξη που πραγματοποιήθηκε στη 

συνεδρίαση του Δ.Σ. Σερρών με ημερομηνία 22/12/2008 με θέμα το οποίο εισήγαγε ο 

φιλοζωικός όμιλος Σερρών σχετικά με την λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου, η Δ.Α. τότε 

είχε υποσχεθεί ότι θα φρόντιζαν να διευθετήσουν το θέμα των αδέσποτων ζώων υλοποιώντας 

όσα ορίζει ο νόμος. Παρακαλούμε τον Δήμαρχο να ενημερώσει το Δ.Σ. Σερρών σχετικά με την 

λειτουργία του δημοτικού κυνοκομείου και την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης 

των αδέσποτων ζώων¨.  

Λοιπόν, ο διευθυντής απαντώντας στην επερώτηση για την λειτουργία του δημοτικού 

κυνοκομείου και την εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων 

αναφέρει ότι ¨ο Δήμος Σερρών είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που ανταποκρίθηκε στο 

κοινωνικό αίτημα των πολιτών με τη δημιουργία δημοτικού κυνοκομείου το … Κατέβαλλε 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση του τεράστιου αυτού κοινωνικού προβλήματος 

διαθέτοντας κεφάλαια για τη λειτουργία του αλλά και προσωπικό για την αποπεράτωση του 

έργου.  
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Από το 1993 εντάχθηκε σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα επιχορήγησης του κυνοκομείου. 

Σε συνεργασία με την διεύθυνση κτηνιατρικής και με τις συμβουλές υλοποίησε πιστά την 

εφαρμογή του προγράμματος. Το 2003 και μετά την τροποποίηση του νόμου για την 

αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με τον νόμο 3170, συγκρότησε τις απαραίτητες 

επιτροπές για την εφαρμογή του προγράμματος. Υπεύθυνη ουσιαστικά για την λειτουργία και 

την εφαρμογή του νόμου ήταν η επιτροπή του άρθρου 7 την οποία αποτελούσαν η Δ/νση 

Κτηνιατρικής και μέλη του Φιλοζωικού Σωματείου Σερρών. Από το 2007 και μετέπειτα και 

λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης που διέπει τη χώρα μας σταμάτησε η 

χρηματοδότηση του ανωτέρω προγράμματος. Έκτοτε ο μόνο που χρηματοδοτεί με οικονομικά 

κεφάλαια λειτουργίας αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό είναι ο Δήμος Σερρών. Στην 

προσπάθεια του να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην επίλυση του προβλήματος έκανε 

πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τη λειτουργία του κυνοκομείου και του προγράμματος 

γενικότερα. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στην πρόσληψη κτηνιάτρου στον δήμο Σερρών. Να 

είστε βέβαιοι όμως ότι είναι αδύνατο να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο αυτό κοινωνικό θέμα 

που λέγεται ¨αδέσποτα¨, αν δεν αποφασίσουν την άμεση χρηματοδότηση του παραπάνω 

προγράμματος και δεν συνεργαστούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς μαζί με τους πολίτες προς την 

επίλυση. Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα μόνο με στειρώσεις. Εάν ρίξουμε 

βάρος στον επιμερισμό ευθύνης των πολιτών που εγκαταλείπουν αδέσποτα από όλο το νόμο 

στην πόλη μας. Όσο δε για τις στειρώσεις που επικαλείστε ότι θα έπρεπε να γίνουν στον δήμο 

μας, σας απαντούμε ότι σ’ αυτή την τραγική οικονομική κατάσταση που έχει επέλθει η χώρα 

… για τα οικονομικά την Τ.Α. ο Δήμος Σερρών προσπαθεί με τις ισχνές οικονομικές του 

δυνάμεις να πράξει το καλύτερο δυνατό. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό, θα πρέπει όλοι οι 

αρμόδιοι φορείς να προσπαθήσουν για την καλύτερη χρηματοδότηση του Δήμου ως προς την 

επίλυση του προβλήματος. Επιβάλλεται εδώ να τονίσω ότι ουσιαστικά αυτός που προσφέρει 

χώρο, κεφάλαια και προσωπικό είναι ο Δήμος Σερρών. Πιστεύω ότι ο στόχος όλων είναι    

κοινός και ότι θα εργαστούμε όλοι προς την επίλυση του προβλήματος που δεν είναι άλλο από 

την πιστή εφαρμογή του προγράμματος ¨Στείρωση … και επανατοποθέτηση στο φυσικό τους 

περιβάλλον των αδέσποτων¨, εξασφαλίζοντας τις όμορφες για εκείνα συνθήκες διαβίωσης¨.  

Και την επιστολή της κτηνιάτρου της κ. …, της υπεύθυνης του Δήμου: ¨Λειτουργία 

κυνοκομείου πρόγραμμα ¨Αδέσποτων ζώων¨, κ. Δήμαρχε όπως ήδη γνωρίζετε το καταφύγιο 

του Δήμου μας είναι δυναμικότητας 24 θέσεων σκύλων. Όμως το γεγονός ότι είναι το 

μοναδικό καταφύγιο στον Ν. Σερρών δημιουργεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης σκύλων έξω 

από το κυνοκομείο από κατοίκους όλων των Δήμων του νομού μας. Είμαστε αναγκασμένοι να 

φιλοξενούμε στο καταφύγιο πολλαπλάσιο αριθμό σκύλων ενηλίκων και έναν πολυπληθή 

αριθμό μικρών κουταβιών. Έτσι ο αριθμός των σκύλων που φιλοξενείται στο καταφύγιο είναι 

ήδη πολύ μεγάλος, περισσότεροι από 100, και στις υπάρχουσες ανεπαρκείς εγκαταστάσεις, δεν 

υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι για φιλοξενία τόσο μεγάλου αριθμού ζώων. Παρά τις 

δυσκολίες που υπάρχουν, όπως εγγράφως σας ενημέρωσα, υλοποιήθηκε και για το 2009 το 

πρόγραμμα ¨Περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, εμβολιασμός, νοσηλεία, στείρωση, σιτισμός, 

αποπαρασιτισμός, επανεξέταση των αδέσποτων σκύλων¨. Το πρόγραμμα έγινε σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της διεύθυνσης κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερρών που είναι και ο φορέας ελέγχου του 

κυνοκομείου και μάλιστα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του διευθυντή κτηνιατρικής κ. …, που 

με την βοήθεια που μας προσέφερε νομίζω ότι υλοποιήσαμε το πρόγραμμα κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Όλα τα στάδια του προγράμματος … έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στο 

παρελθόν και πιστοποιήθηκαν από την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος. 
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… Αναλυτικά σας αναφέρω ότι στο κυνοκομείο το έτος 09 φιλοξενήθηκαν 405 σκυλιά, 

περισυλλέχθηκαν 95 σκυλιά, παρότι κτηνίατρος της διεύθυνσης κτηνιατρικής που συντονίζει 

το συνεργείο περισυλλογής παραβρέθηκε η ίδια πολλές φορές στις περισυλλογές προκειμένου 

να επιλύσει προβλήματα συμπολιτών μας που είχαν με δεσποζόμενα και αδέσποτα σκυλιά. Σε 

συνεργασία με την δημοτική Αστυνομία επιλύθηκαν τέτοια προβλήματα. Περισυλλέγησαν δύο 

αδέσποτοι σκύλοι οι οποίοι είχαν δαγκώσει ανθρώπους, τέθηκαν υπό κτηνιατρική 

παρακολούθηση ως ύποπτοι λύσσας και έγιναν από μέρους μας όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Αντιμετωπίστηκαν περιστατικά με αυτοκινητιστικά 

ατυχήματα σκύλων, φρόντισε η υπηρεσία μας για την καταγραφή, σήμανση, εμβολιασμό και 

τον αποπαρασιτισμό όλων των σκύλων του καταφυγίου. Η υπηρεσία μας προχώρησε στην 

προμήθεια … εξοπλισμού έτσι ώστε να γίνεται από τώρα και στο εξής η σήμανση των 

αδέσποτων σκύλων και να γίνεται ο καλύτερος έλεγχος της σήμανσης των σκύλων για να 

ακολουθούνται υιοθεσίες. Έγιναν 21 στειρώσεις σκύλων και η τελική αγωγή έγινε από εμένα 

στο κυνοκομείο. Νοσηλεύτηκαν στο κυνοκομείο 108 σκυλιά άρρωστα, έγιναν 31 αιμοληψίες 

και 31 τεστ … Επανεντάχθηκαν 16 στο φυσικό τους περιβάλλον μετά από απόφαση του Δ.Σ., 

ενημερώθηκαν οι … εκπρόσωποι του Φ.Ο.Σ. … και η γραμματέας και κλήθηκαν να είναι 

παρούσες στην επανένταξη των σκύλων οι ίδιες ή άλλα μέλη του συλλόγου, για δικούς τους 

λόγους δεν παραβρέθηκαν στην επανένταξη. Επιχειρήσαμε να συνεργαστούμε με τον  Φ.Ο.Σ., 

η υπηρεσία μας απέστειλε προς τον Φιλοζωικό όμιλο Σερρών τον με αριθμό πρωτοκόλλου 

36584/3-9-2009 έγγραφο το οποίο επισυνάπτουμε, και ζητούμε από τον Φ.Ο.Σ. να μας 

υποδείξει περιοχές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών, στις οποίες κατά την 

άποψη τους μπορούν να γίνουν επανεντάξεις των σκύλων του προγράμματος. Πέρασαν ήδη 6 

μήνες από την αποστολή του ανωτέρω εγγράφου και απάντηση έως και σήμερα δεν λάβαμε.  

Υιοθετήθηκαν 119 σκύλοι, έγινε κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της 

δηλητηρίασης σκύλων, σε συνεργασία με την διεύθυνση κτηνιατρικής έγινε νεκροτομή 

νεκρών σκύλων και κράτησαν δείγματα σε τοξικολογικό εργαστήρι για την διαπίστωση της 

αιτίας θανάτου, στα πλαίσια προώθησης της φιλοζωίας και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε 

θέματα … των σκύλων επιμεληθήκαμε την δημιουργία αφίσας και ενημερωτικού υλικού το 

οποίο διανεμήθηκε στα σχολεία της Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης. Διεκπεραιώθηκε όλη 

η … εργασία του καταφυγίου, … από τις υπηρεσίες, τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα έντυπα, 

δελτία και βιβλία. Διεκπεραιώθηκαν αιτήματα υπηρεσιών, της Δημοτικής Αστυνομίας και 

πολιτών. Φροντίσαμε να γίνουν οι απαραίτητες προμήθειες, φροντίσαμε να γίνουν οι 

απαραίτητες απολυμάνσεις και υπό την επιμέλεια μου έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί των 

σκύλων και μυοκτονίες. Μέλημα μου είναι να προάγεται η ζωή αυτών των ζώων και να 

προστατεύεται η δημόσια υγεία. Στις αρχές του έτους συντάχθηκε ένα … για την υλοποίηση 

προγράμματος των αδέσποτων σκύλων και απεστάλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων πλήρης φάκελος με το αίτημα μας για χρηματοδότηση. Συντάχθηκε μελέτη με 

τίτλο ¨Στειρώσεις αδέσποτων ζώων καταφυγίων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς¨ η οποία 

εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, τόσο οι υπεύθυνοι της Καθαριότητας όσο 

και εγώ, με τα μέσα που έχουμε να λειτουργήσουμε το Κυνοκομείο με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στην προμήθεια των τροφών … στην προμήθεια των 

φαρμάκων και κτηνιατρικών ειδών, … τις δυσκολίες τις γνωρίζει καλά ο κ. Δάγκος που μετά 

από την προσωπική του παρέμβαση σε προμηθευτές έλυσε αυτά τα προβλήματα¨.  

Αυτές είναι οι εισηγήσεις της υπηρεσίας, του διευθυντή και του κτηνιάτρου. Κατά την 

εκτίμηση μας το κυνοκομείο λειτουργεί καλά και το πρόγραμμα όπως ορίζει ο νόμος.  

κ. Δάγκος:  κ. Πρόεδρε, κ. Συνάδελφοι, επειδή για ένα χρόνο ήμουν κατά κάποιο 

τρόπο υπεύθυνος για το αν λειτουργεί σωστά και ο τομέας αυτός, θα ήθελα να πω το εξής, ότι 

αναφέρετε στην επερώτηση ότι δεν εφαρμόζεται καλά ο νόμος. Ότι δεν γίνεται εφαρμογή του 

νόμου. Για την εφαρμογή του νόμου … 
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κ. Αγγελίδης: Μεταφέρουμε τις καταγγελίες. 

κ. Δάγκος: Λέει η επερώτηση ότι δεν γίνεται σωστή εφαρμογή του νόμου. Υπεύθυνος 

για να ελέγξει εάν εφαρμόζεται ο νόμος ή όχι είναι αυτός που έβγαλε το νόμο, το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο μέσω της διεύθυνσης της Ν.Α. ελέγχει, είναι 

υποχρεωμένο μάλλον να ελέγχει εάν σε ένα κυνοκομείο εφαρμόζεται η νομοθεσία ή όχι. 

Ρώτησα να μου πουν αν η αρμόδια ελέγχουσα αρχή, δηλαδή η διεύθυνση Κτηνιατρικής 

Σερρών έχει κάνει καμία έκθεση που να έχει παρατηρήσεις για τη μη σωστή εφαρμογή της 

νομοθεσίας και μου είπαν ότι η ελέγχουσα αρχή δεν έχει κάνει καμία έκθεση. Σύμφωνα με 

αυτά, και ο Δήμαρχος και εγώ που ήμουν υπεύθυνος δεν έχω κανέναν λόγο, αφού δεν έχω από 

την εποπτεύουσα αρχή έγγραφο να πω ότι δεν δουλεύω σωστά. Τώρα, είναι γνωστές οι 

ευαισθησίες πολλών συμπολιτών μας για τα σκυλιά, αλλά αυτό το ότι δεν εφαρμόζεται ο 

νόμος δεν το συζητάμε καθόλου γιατί αλλιώς θα υπήρχαν εκθέσεις, παρατηρήσεις, πρόστιμα 

από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Η ευαισθησία όλων είναι για το θέμα των αδέσποτων 

αλλά περισσότερο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, διαθέτουν χρόνο, μεράκι, 

και αυτοί είναι οι άνθρωποι του φιλοζωικού ομίλου. Για να μπορέσουμε να λύσουμε όμως 

αυτό το πρόβλημα, από τη στιγμή που το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν συνεχίζει την 

χρηματοδότηση, τα χρήματα τα οποία προκύπτουν να δίνει ο Δήμος δεν είναι θεσμοθετημένα 

και είναι από τις ανάγκες που προκύπτουν, ανάλογα με τα χρήματα που έχει, εγώ έχω να κάνω 

δυο προτάσεις και να τις συζητήσουμε σε ένα άλλο Δ.Σ.  

Η μία είναι, από τον προϋπολογισμό του Δήμου να βάλουμε ένα σταθερό ποσοστό για 

την λειτουργία του κυνοκομείου, το οποίο θα πηγαίνει σίγουρα για το κυνοκομείο. Φτάσαμε 

σε σημείο να μην έχουμε, να μην μας δίνουν οι προμηθευτές σκυλοτροφές γιατί αργήσαμε να 

πληρώσουμε, άλλες πληρώναμε από την τσέπη μας, άλλες με φιλίες, με γνωριμίες δώρο κ.λπ. 

Θα ήθελα να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το κυνοκομείο έχει μια …, αυτή η … καλύπτεται 

πάρα πολύ και το πρόβλημα των αδέσποτων, το είπα και άλλη φορά, δεν θα λυθεί ποτέ εάν 

όλοι οι φορείς, Δήμος, φιλοζωικός όμιλος, δήμοι που έχουν κυνοκομεία και άλλοι ακόμη, δεν 

πιέσουμε την πολιτεία να εφαρμόσει αυτό που πρέπει να κάνει. Έλεγχος για τα δεσπόζοντα 

σκυλιά, αν οι ιδιοκτήτες τους έχουν βάλει το τσιπ αναγνώρισης. Γιατί όταν δεν υπάρχει 

μικροτσίπ αναγνώρισης θα υπάρχουν πολλά αδέσποτα, γιατί όταν δεν πρόκειται να τα 

αναγνωρίσει κανένας, όποιος θέλει το αφήνει το σκυλί. Αν η πολιτεία δημιουργήσει, όπως 

έγινε σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, για να λύσουν αυτό το πρόβλημα των 

αδέσποτων σκυλιών, βάλαν Αστυνομία, κτηνιατρικές υπηρεσίες, δημοτικές αστυνομίες με 

ειδικά σκάνερ, να σταματάνε τους ανθρώπους που έχουν σκυλιά να δουν αν έχουν μικροτσίπ 

και αν δεν έχουν μικροτσίπ έπρεπε να πάρουν πρόστιμα. Και αναγκάστηκαν να βάλουν 

μικροτσίπ και με τον τρόπο αυτόν, μειώθηκε ο αριθμός των αδέσποτων. Αλλιώς να είστε 

βέβαιοι ότι δεν θα μειωθεί ποτέ.  

Μια δεύτερη πρόταση που έχω να κάνω είναι, επειδή υπάρχουν άνθρωποι με όρεξη και 

ασχολούνται, διαθέτουν χρόνο, αυτός είναι ο Φιλοζωικός όμιλος. Να προχωρήσουμε σε μια 

προγραμματική σύμβαση, αν θέλει ο Φιλοζωικός όμιλος, για τη λειτουργία του κυνοκομείου 

έτσι ώστε να είναι τα άτομα που θα διαθέσει ο Δήμος εκεί και ο Φιλοζωικός όμιλος να έχει την 

προγραμματική σύμβαση αυτή, να συμμετέχει στη λειτουργία του κυνοκομείου, για να 

μπορέσουμε από κοινού να λύσουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα και να μην υπάρχει αυτή η 

αντιπαλότητα που φαίνεται έξω ότι όχι ο Δήμος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του και ο 

φιλοζωικός όμιλος καταγγέλλει, βγαίνει ένας δημοτικός σύμβουλος από εμάς, δεν έχουμε 

κανέναν λόγο να μαλώνουμε μεταξύ μας.  

Το πρώτο είναι σταθερή χρηματοδότηση γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα, και 2ον 

προγραμματική σύμβαση και με τον Φιλοζωικό όμιλο για να μπορέσουμε να το λύσουμε. Και 

επιστολές διαμαρτυρίες προς την πολιτεία για να εφαρμοστεί ο νόμος για το μικροτσίπ 

αναγνώρισης του σκύλου.  
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κ. Σαντοριναίος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, εγώ έχω τελείως 

διαφορετική άποψη. Θέλω να κάνω μια διαφορετική πρόταση, γιατί έχουμε πολλούς νέους 

δημοτικούς συμβούλους που αύριο θα έχουν τα υνία αυτής της πόλης. Θα πρότεινα στο Δ.Σ. 

όταν μιλάμε για φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων σκύλων να βρούμε τον τρόπο, να 

παραχωρήσουμε 40-50 στρ. σε έναν χώρο ο οποίος θα είναι κατάλληλος για σύγχρονο 

κυνοκομείο στη σύγχρονη εποχή στην οποία ζούμε, και ο τρόπος λειτουργίας του φυσικού 

περιβάλλοντος δεν είναι ο παρών. Διότι δημιουργούμε εγκληματίες που εγκληματούν δίχως να 

είναι εγκληματίες. Τους εξαναγκάζει ο αδέσποτος αυτός φορέας να αγανακτούν και να 

εγκαταλείπουν, μπροστά μου, έτυχα δυο φορές στην τράπεζα στο Κρόνιο και η τράπεζα τα 

κουτιά που έχει και κάνουν τις αναλήψεις οι πελάτες δεν τολμούν να πλησιάσουν. Αυτή δεν 

είναι λύση, ούτε και οι στειρώσεις είναι λύση για μένα γιατί με είναι μεγάλο αμάρτημα και με 

την πάροδο του χρόνου θα τα αφανίσουμε τελείως, ενώ οι σκύλοι παίξαν σημαντικό ρόλο στην 

ανθρώπινη ζωή. Θα πρότεινα λοιπόν, μαζί με ένα σύγχρονο κυνοκομείο, ανατολικά και δυτικά 

και δυο σύγχρονα πάρκα για αυτές τις κυρίες, για αυτούς τους κυρίους που έχουν τα σκυλάκια 

στα σπίτια τους να τα βγάζουν σε συγκεκριμένα πάρκα. Και θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα 

πως το 2008 ζήτησα από την υπηρεσία μας, από τον κτηνίατρο και από τους αρμόδιους του 

κυνοκομείου να κάνουν μια εξέταση σε όλα τα πάρκα που παίζουν τα παιδιά μας και τα 

εγγόνια μας, να δούμε έχουν ασθένειες τα πάρκα ή δεν έχουν; Διότι από ότι πληροφορήθηκα 

κατά το παρελθόν από την υπηρεσία μας, από τον δήμο, βρεθήκαν πάρκα τα οποία ήταν 

ακατάλληλα και σ’ αυτά τα ακατάλληλα βρέθηκε λεϊσμανίαση και άλλες ασθένειες των 

σκύλων. Όλα αυτά τα πράγματα ο Δήμος μας θα πρέπει να τα ερευνήσει, να ενεργήσει, να 

δούμε πως θα προστατέψουμε από τα αδέσποτα σκυλιά και τους συμπολίτες μας. Διότι είναι 

άδικο, δεν διαθέτουμε αρκετά πάρκα για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τα παιδιά μας και 

τους συμπολίτες μας. Και μάλιστα απάντηση που δεν πήρα ακόμη, μια πληροφόρηση που έχω, 

μερικώς έχουμε πάρκα τα οποία είναι μολυσμένα. Και θα πρέπει να ενημερωθεί η Δ.Α. και να 

μας φέρει τα στοιχεία των εξετάσεων.  

κ. Δάγκος: Επειδή βγαίνει μια λανθασμένη εικόνα προς τα έξω και τρομοκρατείται ο 

κόσμος. Ανέφερε ο συνάδελφος ότι υπάρχουν μολυσμένα πάρκα, δεν υπάρχουν μολυσμένα 

πάρκα, υπάρχουν μολυσμένα ζώα. Τα πάρκα μπορούμε να τα εξυγιάνουμε με τις 

απολυμάνσεις που ούτως ή άλλως θα κάνουμε.  

κ. Μωυσιάδης:  Επειδή για να μιλήσουμε για σωστή λειτουργία προϋπόθεση είναι να 

υπάρξουν και οι κατάλληλες και οι σωστές υποδομές, γεννάται αυτή τη στιγμή το ερώτημα, τι 

γίνεται με την ολοκλήρωση των υποδομών του κυνοκομείου, πρόκειται για ένα έργο το οποίο 

είχε ξεκινήσει και εντάχθηκε σε πρόγραμμα, υπήρχε μια ροή, είναι γεγονός ότι υπήρχε κάποια 

δυσπραγία, έπρεπε να προχωρούμε το έργο, να στέλνουμε απολογιστικά το τι εκτελέσαμε και 

να μας στέλνουν τα χρήματα αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ένα πρόγραμμα που ήταν 

αξιόλογο και θα μας έδινε μια σωστή υποδομή για να μπορούμε με ευκολία πλέον να κάνουμε 

όλα αυτά που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε βάσει του νόμου. Θα ήθελα να ξέρω γιατί δεν 

έχει προχωρήσει, γιατί από ότι ξέρω δεν έχουν προχωρήσει αρκετά οι εργασίες.  

κ. Αγγελίδης: Μια ερώτηση που ήθελα να θέσω ήταν αυτή, γιατί σταμάτησαν οι 

εργασίες στην επέκταση των εγκαταστάσεων του δημοτικού κυνοκομείου. 2ον, το 2008 και το 

2009 η Δ.Α., ο Δήμος Σερρών δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από το πρόγραμμα για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και 3ον, δεν ξέρω αν αληθεύει η φήμη ότι δεν θέλατε να προχωρήσετε στην 

επέκταση των εγκαταστάσεων του κυνοκομείου, αλλά αντιθέτως θέλατε να το γκρεμίσετε για 

να κάνετε επέκταση του Αυτοκινητοδρομίου. Δεν ξέρω αν αληθεύει. 

κ. Πρόεδρος:   Κατηγορηματικά όχι στο τελευταίο, για τα άλλα θα πάρετε απάντηση. 
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κ. Σαουλίδης: Δεν θα επαναλάβω αυτά που ειπώθηκαν για τον χώρο γιατί 

επισκέφτηκα κανά δυο τρεις φορές το τελευταίο διάστημα το κυνοκομείο, είναι γεγονός ότι 

από τότε, από τις αρχές του 1993 που σε μια νύχτα ο πρωθυπουργός παραχώρηση την 

αρμοδιότητα της περισυλλογής των σκυλιών στους δήμους, εγώ είχα την ατυχία να είμαι 

αντιδήμαρχος τότε, βρεθήκαμε σε μια κατάσταση 1.000 αδέσποτων σκύλων στην πόλη. Αν 

θυμάστε στο κέντρο είχαμε αγέλη. Έχει γίνει μια …, ίσως είμαστε ο μόνος Δήμος που έχει 

κυνοκομείο, έγινε προσπάθεια, συμφωνώ σ’ αυτό που είπε ο κ. Δάγκος ότι χρειάζεται να 

ξεκαθαρίσουμε γιατί τα προγράμματα προχωράνε αλλά κάποια στιγμή σταματάνε, πρέπει να 

υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο κάθε χρόνο θα το διαθέτουμε γι’ αυτή τη 

συγκεκριμένη διαδικασία. Είμαστε τελείως αντίθετοι με την παρουσία αδέσποτων σκυλιών 

στην πόλη, είναι εστία που δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα, δεν θέλω να το αναλύσω γιατί 

σε όλους σας είναι γνωστά και κυρίως στους συναδέλφους σας κτηνιάτρους τι προβλήματα 

μπορούν να δημιουργήσουν κυρίως στα μικρά παιδιά, η συνεργασία είναι απαραίτητη, σαφώς 

και όσοι συμπολίτες μας πέραν του συλλόγου είναι διατεθειμένοι και θέλουν να βοηθήσουν 

τότε να βοηθήσουν. Αλλά είναι καλά να ακολουθήσουμε τα προγράμματα που υπάρχουν και 

που θα υπάρξουν για να μπορέσουμε να ενταχθούμε και σε προγράμματα που αφορούν 

οποιαδήποτε δράση, γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξει πρόνοια στο επόμενο διάστημα και καλά θα 

είναι να μη μείνουμε απ’ έξω.  

κ. Αναστασιάδης:  Δυο κουβέντες θα πω εγώ, συμφωνώ μ’ αυτό που είπε ο κ. 

Σαντοριναίος. Ανάγωγε μιλάμε! 

κ. Γούνας: Εγώ κ. Πρόεδρε θα αποχωρήσω, δεν μπορώ να δεχθώ δημοτικό σύμβουλο 

να λέει τον Πρόεδρο ¨ανάγωγο¨.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ μιλάω και εσύ μιλάς.  

κ. Πρόεδρος:   Μα τι λέτε κύριε! 

Είτε είναι κατηγορία είτε είναι λάσπη εξαρτάται από ποιον προέρχεται. Εγώ 

προσωπικά δεν μ’ αγγίζουν ούτε τα λεγόμενα ούτε και η λάσπη του κ. Αναστασιάδη.  

κ. Αναστασιάδης: Από εμένα προέρχεται, τον πρώτο δημοτικό σύμβουλο.  

κ. Πρόεδρος:   Μπορείτε να εκφράζεστε ελεύθερα.  

κ. Αναστασιάδης: Όταν μιλάει ένας δημοτικός σύμβουλος είσαι υποχρεωμένος να τον 

ακούς.  

κ. Πρόεδρος:   Τηρήστε εσείς πρώτα τον κανονισμό και αφήστε με εμένα να κάνω την 

δουλειά μου σωστά.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν έχεις την ικανότητα. Εγώ συμφωνώ με τον κ. Σαντοριναίο, ο 

χώρος είναι ακατάλληλος, πρέπει να βρούμε έναν χώρο αρκετά μεγάλο για να μπορέσουμε να 

κάνουμε τη δουλειά μας. Και μεγαλύτερη ευθύνη στον Φιλοζωικό όμιλο για να μπορεί να … 

γιατί πραγματικά αγαπάν τα σκυλιά. Να βρεθεί ένας μεγαλύτερος χώρος για να κάνουμε 

σωστά τη δουλειά μας.  

κα Κοντού (εκπρόσωπος Φ.Ο.Σ.): Από τις τοποθετήσεις που έγιναν μέχρι τώρα 

βλέπω ότι έχετε καταλάβει ότι το ζήτημα είναι και πολυδιάστατο και πολυσύνθετο και 

τεράστιο και ότι όσο περνάει ο χρόνος επιδεινώνεται και μάλιστα επιδεινώνεται με 

μαθηματική πρόοδο. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε σήμερα είναι ότι και η επίλυση του 

προβλήματος δεν θα πρέπει να είναι επιφανειακή αλλά θα πρέπει να είναι σε βάθος και θα 

πρέπει να είναι επίσης πολυδιάστατη. Η πρόταση του κ. Δάγκου και θα μείνω σε αυτήν γιατί 

ακούστηκαν πολλά πράγματα για πάρκα, μικροτσίπ κ.λπ. που δεν αφορούν την σημερινή 

συζήτηση, νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε πιστοί στο θέμα που σήμερα έχουμε να πούμε και 

το θέμα είναι το κυνοκομείο και η εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης σε σχέση με το 

κυνοκομείο. 
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Όσον αφορά λοιπόν αυτό το θέμα, να απαντήσω στον κ. Δάγκο ότι δεν μπορούμε να 

κάνουμε σύμβαση με τον δήμο γιατί ο καινούργιος νόμος το απαγορεύει. Ο Δήμος μπορεί να 

κάνει σύμβαση μόνο με διαδημοτικούς φορείς. Όσον αφορά τώρα την χρηματοδότηση και τα 

φριχτά οικονομικά του Δήμου Σερρών πρέπει να αναφερθούμε σε γεγονότα και παραδείγματα 

από σχετικούς δήμους όπως για παράδειγμα ο Δήμος Κατερίνης, ο οποίος είναι και αυτός στο 

πρόγραμμα και πέρσι χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 80.000 €. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι 

και στοιχεία αυτών έχω στα χέρια μου. Πρέπει να αναφέρουμε για την ιστορία ότι έχουμε την 

πολυτέλεια να βρισκόμαστε ανάμεσα σε 30 δήμους σε όλη την Ελλάδα που είμαστε μέσα στο 

πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, αν δεν χρηματοδοτούμαστε από το Υπουργείο, κάτι δεν κάνουμε 

καλά. Ή τα δικαιολογητικά μας δεν είναι όπως πρέπει ή δεν ζητάμε αυτά που πρέπει να 

ζητήσουμε ή τα χρήματα έρχονται και κακώς διαχειρίζονται ή αν δεν έρχονται κάπου υπάρχει 

πρόβλημα. Στο θέμα που ανέφερε ο κ. Δάγκος ή η κ. Σουλιώτη, για την εφαρμογή του 

προγράμματος σε σχέση με το κυνοκομείο και με την ορισμένη κτηνίατρο που έχουμε την 

πολυτέλεια να διαθέτουμε σαν Δήμος, πρέπει να πούμε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία 

απολύτως στείρωση από τη συγκεκριμένη υπάλληλο και ρωτάω εγώ τώρα, σαν Φιλοζωικός 

όμιλος, με τη φρικτή οικονομική κατάσταση όπως είπατε και πριν, γιατί δεν χρησιμοποιούμε 

πολύπλευρα όλα τα βοηθήματα που έχουμε, όταν μάλιστα έχουν παρασχεθεί χώροι από 

κτηνίατρους των Σερρών να δουλέψουν στον δικό τους χώρο. Γιατί δεν πραγματοποιήθηκε 

κάτι τέτοιο; Αυτό υπάρχει εδώ και μήνες. Η 3η πρόταση σαν Φιλοζωικός όμιλος να μπορέσει ο 

Δήμος για να τον απαλλάξουμε από την οικονομική του στενότητα, να μας δώσει μια έγγραφη 

άδεια, σαν Φιλοζωικός όμιλος, να καλέσουμε εδώ εθελοντές κτηνιάτρους της Ε.Ε. να μας 

παράσχει έναν χώρο, όπως ορίζει ο νόμος δηλαδή 12 τ.μ. με πλακάκια, τίποτα άλλο γιατί 

υπάρχει και ο αντίστοιχος … όπως γνωρίζετε για να μπορέσει να λειτουργήσει το πρόγραμμα 

και να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε πραγματικά και ουσιαστικότερα. Διότι νομίζω ότι 

το α και το ω της αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι οι φιλόζωοι. Ας μην 

εθελοτυφλούμε. Να μας δώσετε λοιπόν αυτή την έγγραφη άδεια, να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε σε σύμβαση με αυτούς τους κτηνιάτρους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 

τον δήμο. Από την άλλη πλευρά, μέχρι να πραγματοποιηθεί αυτό, … να αρχίσετε άμεσα 

στειρώσεις, να λειτουργήσει ο νόμος όπως ορίζει και να δείτε γιατί τα οικονομικά από το 

υπουργείο δεν είναι καλά.  

κ. Πρόεδρος:   Μας λένε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον δήμο Σερρών αλλά 

συμβαίνει και σε άλλους δήμους.  

κα Κοντού: Έχετε κάποια στοιχεία; Γιατί εγώ έχω για πάρα πολλούς δήμους.  

κ. Πρόεδρος:   Επίσημα όχι.  

κα Κοντού: Θα παρακαλούσα τότε να τα βρείτε και να μας τα φέρετε.  

κ. Πρόεδρος:   Αν μπορέσω γιατί όχι.  

Για το ερώτημα σχετικά με την επέκταση του Αυτοκινητοδρομίου σας είπα 

κατηγορηματικά πως όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.  

Τώρα για το ερώτημα του κ. Μωυσιάδη και του κ. Αγγελίδη, το έργο δεν έχει 

σταματήσει, η χρηματοδότηση του Υπουργείου Γεωργίας είναι 70 – 30 αλλά η ροή είναι 

δύσκολη. Ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ και να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλουμε το 100% 

στον εργολάβο, ένα ακόμη επιπλέον πρόβλημα, καταβάλλουμε το 100% του λογαριασμού 

στον εργολάβο και στη συνέχεια μας έρχεται το 70% από το Υπουργείο Γεωργίας. Δεν μας 

στέλνουν όλα τα χρήματα. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και για τη λειτουργία του κυνοκομείου, 

και εκεί ισχύει το 70 – 30, ενώ παλιότερα υπήρχε μία συνέπεια, δεν υπάρχει σήμερα.  

Μια απάντηση να δώσω στην κ. Κοντού, η υπηρεσία λέει ότι έχουμε χώρο για 24 και 

φιλοξενούμε …, είναι λογικό, καταλαβαίνετε και παράλληλα δεν υπάρχει και προσωπικό, το 

αναφέρει και η κτηνίατρος η οποία λέει ότι χρησιμοποιεί έναν εργάτη από την υπηρεσία 

πρασίνου. Η κτηνίατρος και ένας εργάτης, δεν έχουμε προσωπικό.  
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Με όλες αυτές τις συγκυρίες και με όλα αυτά τα προβλήματα τα αποτελέσματα που 

μας είναι γνωστά αλλά μας τα καταγράφει και η υπηρεσία δεν μένει παρά να είμαστε 

ικανοποιημένοι. Εχθρός του καλού βέβαια είναι το καλύτερο, όλα αυτά που λέει η κ. Κοντού 

βεβαίως και συμφωνούμε αλλά να δούμε και τις δυνατότητες μας. Έρχονται από όλον τον 

νομό και αφήνουν σκυλιά έξω από το κυνοκομείο.  

κ. Αγγελίδης: Γιατί δεν πήραμε χρήματα δύο έτη, το 2008 και το 2009; 

κ. Δήμαρχος: Χρήματα στον δήμο των Σερρών έχουν να έρθουν ουσιαστικά από το 

2007. Το 2006 τιμολογήθηκαν έξοδα και για την κατασκευή και για τη λειτουργία 137.000 €, ο 

Δήμος πλήρωσε 127.000 και έναντι αυτών το 2007 ήρθαν 111.000. Έκτοτε χρήματα δεν ήρθαν 

άρα και ο Δήμος το 2007 κατέβαλλε 56.000 €, πλήρωσε για τη συνέχιση του προγράμματος, 

52.000 το 2008, 13.500 το 2009, έναντι αυτών πήρε μόνο 19.000 €. Δηλαδή και έξοδα 

γίνονται, και τα τιμολογούμε, και τα παραστατικά αποστέλλονται αρμοδίως, αλλά δυστυχώς 

από το 2007 το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί. Διότι δεν υπάρχουν χρήματα.  

κ. Αγγελίδης: Υπάρχει κάποια απάντηση από το Υπουργείο για τα αιτήματα του 

Δήμου προς το Υπουργείο όσον αφορά τη χρηματοδότηση; Υπάρχουν έγγραφα που να 

δείχνουν ότι ζητάτε χρήματα από το Υπουργείο και να απαντάνε γιατί δεν μας δίνουν; 

κ. Δάγκος: Είναι τα τιμολόγια.  

κ. Αγγελίδης: Δεν υπάρχει τίποτα.  

κ. Δήμαρχος: Το 2006 ο Δήμος των Σερρών έκανε έργα … 

κ. Αγγελίδης: Γιατί δεν πήραμε το 2008 και 2009, αφήστε το 2006. 

κ. Δήμαρχος: Το 2007 και το 2008 στείλαμε τιμολόγια, παραστατικά, όπως στείλαμε 

και το 2004 και το 2005. Έναντι αυτών των παραστατικών … μεταξύ Δήμου και 

προγράμματος για την περισυλλογή και την λειτουργία του κυνοκομείου είναι αυτό, από εκεί 

και πέρα χρήματα δεν μας έστειλαν.  

κ. Αγγελίδης: Γιατί; 

κ. Δήμαρχος: Γιατί δεν μας στέλνουν τα 2,5 εκ. που μας χρωστάνε; 

κ. Αγγελίδης:  Τι λέτε τώρα; 

κ. Δήμαρχος: Εδώ δεν μας στέλνουν 2,5 εκ. € θα μας στείλουν τις 100.000 €; Υπάρχει 

επίσημη απάντηση από πλευράς κράτους γιατί δεν μας τα στέλνει; Και θέλετε απάντηση γιατί 

δεν μας στέλνει; Γιατί δεν έχει προφανώς. Αυτά δεν τα κατέβασα εγώ από το μυαλό μου, αυτά 

είναι επίσημα χαρτιά του λογιστηρίου. Εστάλει από πλευράς Δήμου τιμολόγια αξίας 100.000 € 

για εργασίες και λειτουργία του κυνοκομείου και έναντι αυτών πήραμε μόνο 19.000. Έστειλε 

κάποια χρήματα, ότι είχε έστειλε. Θα περιμένουμε για τα οφειλόμενα όπως περιμένουμε και 

για τα 2,5 εκ. €. Θεσμοθετημένα, κατοχυρωμένα συνταγματικά, 2,5 εκ. € οφείλει το κράτος. 

Έχουμε καμιά απάντηση ότι μας χρωστάνε;  

κ. Μωυσιάδης: Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι δεν μπορούμε να παραλληλίσουμε και 

να συγκρίνουμε τα 2,5 εκ. τα οποία είναι υποχρέωση του Κράτους από τους ΚΑΠ με χρήματα 

τα οποία είναι από προγράμματα Ευρωπαϊκά. Διότι τα χρήματα που αναφερθήκατε ότι μας 

οφείλει το κράτος, είναι χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών, από Εθνικά κονδύλια και τα 

οικονομικά τα ρυθμίζει το κράτος κατά την κρίση του και καλώς ή κακώς επειδή δεν έχει μας 

τα έχει παρακρατήσει και καθυστερεί να τα δώσει.  

Τα χρήματα αυτά τα οποία έρχονται για το κυνοκομείο, όπως και από διάφορα άλλα 

προγράμματα, είναι χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή κοινότητα, δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πουθενά αλλού και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς τους 

συγκεκριμένους. Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι και 100% η δαπάνη, πάντοτε τα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα έχουν ένα ποσοστό, σπάνια δίνουν το 100%, πρέπει να έχουμε και ιδία 

συμμετοχή το 30%. Αυτό το ποσοστό, το 70%, είναι χρήματα που δεν έχουν καμία σχέση με 

την άνεση ή τη δυστοκία την οικονομική του ελληνικού δημοσίου.  

 

11 



Είναι χρήματα δεδομένα που έρχονται από την Ευρώπη, και πραγματικά θα έπρεπε να 

έχουν έρθει, και εν πάση περιπτώσει αφού στείλατε δικαιολογητικά και δεν ήρθαν θέλω να 

πιστεύω, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν πήγατε να ρωτήσετε ή και να πιέσετε και να πάρετε 

κάποιες σχετικές απαντήσεις για να μπορέσετε να μας απαντήσετε. Όταν δεν σας ήρθαν το 

2008 δεν ψάξατε, δεν ρωτήσατε και δεν μάθατε; Πέρασε το 2008, πέρασε το 2009 δεν ψάξατε 

για να μάθετε να μας πείτε τι έγινε; 

κ. Δήμαρχος: Ξέρετε πόσες φορές πήραμε τηλέφωνο; 

κ. Μωυσιάδης: Το πόσες φορές πήρατε τηλέφωνο δεν αρκεί. Όταν παίρνετε τηλέφωνο 

παίρνετε και μια απάντηση και μάλιστα μια απάντηση η οποία να είναι ουσιαστική.  

κ. Πρόεδρος:   Θα καλέσουμε τον Υπουργό εδώ κάποια στιγμή να μας εξηγήσει.  

κ. Γαλάνης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι, νομίζω ότι είναι η στιγμή που πλέον δεν 

υπάρχει λόγος να τίθενται περαιτέρω ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο, οι απαντήσεις του κ. 

Δημάρχου και οι απαντήσεις του κ. Προέδρου τις οποίες έδωσε ως μη όφειλε, γιατί δεν είναι 

αυτός που θεσμικά δίνει απαντήσεις όταν τίθενται ερωτήσεις, μας οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι δεν πάρθηκε απολύτως καμία πολιτική πρωτοβουλία από την Δ.Α. εδώ και δύο χρόνια για 

να διεκδικήσουμε τα νόμιμα. Αυτό είναι το σαφές συμπέρασμα που βγαίνει από αυτή τη 

συζήτηση. Και αν κ. Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε δεν σας φαίνονται αυτά τα λεφτά πολλά και 

προσδοκάτε να πάρετε τα 2,5 εκ. € ή οποιαδήποτε άλλα, εδώ είναι σαφές το ερώτημα, μιλάμε 

για το συγκεκριμένο θέμα, δεν αμφισβητώ τη δική σας αγάπη για τα ζώα, αλλά εδώ υπάρχει 

ένα ζήτημα το οποίο έρχεται ως επερώτηση από τη Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων μετά 

από καταγγελία του Φιλοζωικού συλλόγου, εσείς ήσασταν που δίνατε ένα σωρό υποσχέσεις 

στον Φιλοζωικό όμιλο, εδώ ήμασταν και το θυμόμαστε για το πόσο πολύ θα ενδιαφερθείτε για 

το θέμα των ζώων στην πόλη μας και εδώ βρισκόμαστε μετά από δυο και τρία χρόνια και 

ουσιαστικά σε ένα έτος που στο τέλος του έχουμε εκλογές, να μας λέτε ότι δυο χρόνια δεν 

έφτασαν τα νόμιμα χρήματα που έπρεπε να φτάσουν και γι’ αυτό το μόνο που έγινε από την 

Δ.Α. είναι να στείλει τα τιμολόγια και να περιμένει το κράτος να απαντήσει. Εγώ ειλικρινά το 

λέω, θα περίμενα από εσάς εγγράφως να μας αποδείξετε αυτό το ενδιαφέρον σας και ποιες 

πρωτοβουλίες πήρατε τόσο καιρό, δεν το κάνατε δυστυχώς και για μένα το συμπέρασμα το 

οποίο βγαίνει από αυτή τη συζήτηση είναι 1ον ότι δεν μας ενημερώνετε έτσι όπως θα θέλαμε 

εμείς και ο Φιλοζωικός όμιλος, να μας δώσετε σαφείς απαντήσεις, δεν είστε καλά 

προετοιμασμένοι για να αντιπροτείνετε κάτι, άκουσα τον κ. Δάγκο να κάνει μια πρόταση η 

οποία δεν πατάει νομικά για την προγραμματική σύμβαση, άκουσα όμως με ενδιαφέρον τις 

προτάσεις που έκανε η εκπρόσωπος του Φιλοζωικού συλλόγου, και νομίζω ότι θα είναι καλά, 

χωρίς να δυναμιτίζεται εδώ το κλίμα και ο κ. Δάγκος νομίζω ότι θα πρέπει να το αποφύγει 

αυτό, είπε και ο ίδιος ότι δεν θέλει να μαλώνει εδώ μέσα, να τις ακολουθήσετε αυτές τις 

προτάσεις γιατί είναι προτάσεις οι οποίες είναι στη σωστή κατεύθυνση, δεν μας ζητούν οι 

άνθρωποι πολλά πράγματα, έναν χώρο, όπως είπε και η κ. Εκπρόσωπος, ο οποίος να έχει 12 

τ.μ. και να είναι με πλακάκια, και θα έρθουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν την ευαισθησία και 

ουσιαστικά … από τον εθελοντισμό, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Άρα νομίζω ότι θα 

πρέπει να τους ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους και επιτέλους μετά 3,5 χρόνια να 

συνεργαστούμε μαζί τους, όπως υποσχόσασταν προεκλογικά ότι θα κάνατε.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, καταρχήν θέλω να σας 

ξεκαθαρίσω και να πω ότι η παράταξη μας κατέθεσε την επερώτηση σχετικά με τη λειτουργία 

του κυνοκομείου και την εφαρμογή προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων, με 

μοναδικό σκοπό και στόχο να βοηθήσει τον δήμο στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού 

μέσα από την ενημέρωση, τη συζήτηση και την κατάθεση προτάσεων σχετικά με το θέμα 

αυτό. Το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων είναι ένα δύσκολο πρόβλημα και πρέπει να υπάρξει 

συνδρομή και συναίνεση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους πολίτες για την 

αντιμετώπιση του.  
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Επιβάλλεται ο Δήμος να καταβάλλει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια με στόχο την 

μείωση και εξαφάνιση των αδέσποτων ζώων μέσω του προγράμματος στο οποίο έχει ενταχθεί 

και τον περιορισμό των δικαιολογημένων διαμαρτυριών και οχλήσεων των συμπολιτών μας 

προς τον δήμο σχετικά με το πρόβλημα αυτό των αδέσποτων ζώων. Εμείς πιστεύουμε 

ακράδαντα ότι το πρόβλημα αυτό των αδέσποτων ζώων μπορεί να αντιμετωπιστεί. Χρειάζεται 

πολιτική βούληση την οποία δυστυχώς δεν έχει η Δ.Α., και απεδείχθη περίτρανα. Δύο χρόνια 

δεν έκανε τίποτα για να πάρει τα χρήματα που δικαιούται από το πρόγραμμα, από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτή είναι η αλήθεια.  

Ποια είναι η πρόταση που καταθέτουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 

αδέσποτων ζώων; 

1ον, εφαρμογή του προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων σύμφωνα με 

όσα ορίζει ο νόμος 3170/2003. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, περισυλλογή των αδέσποτων, 

στειρώσεις, υιοθεσίες, μικρή, ολιγοήμερη παραμονή των αδέσποτων ζώων στο κυνοκομείο, 

εμβολιασμούς, παρασιτώσεις, καταγραφές, σημάνσεις και επανένταξη των αδέσποτων ζώων 

στο χώρο από τον οποίο έχουν περισυλλεχθεί.  

2ον, ταχεία ολοκλήρωση της επέκτασης των εγκαταστάσεων του Δημοτικού 

κυνοκομείου.  

3ον, μέχρι να ολοκληρωθεί η επέκταση των εγκαταστάσεων του Δημοτικού 

κυνοκομείου, το πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζεται στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του 

κυνοκομείου αφού προηγουμένως αντιμετωπιστούν και βελτιωθούν τα όποια προβλήματα και 

ελλείψεις υπάρχουν στις σημερινές εγκαταστάσεις του δημοτικού κυνοκομείου. Και αμέσως 

στις επόμενες μέρες, πρέπει σε έναν μικρό χώρο του δημοτικού κυνοκομείου να οργανωθεί και 

να λειτουργήσει ως χώρος χειρουργείου και ιατρείου.  

4ον, η φιλοσοφία του προγράμματος είναι ολιγοήμερη, όσο το δυνατόν πιο λίγες μέρες 

να παραμένουν τα αδέσποτα ζώα στο κυνοκομείο και εν συνεχεία η επανένταξη τους στο 

φυσικό τους περιβάλλον. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να γίνονται όσο το δυνατόν 

περισσότερες στειρώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή αν χρειάζεται να γίνουν 

στειρώσεις και τρεις και τέσσερις ή και περισσότερες σε μία μέρα, τότε πρέπει να γίνουν. Και 

αυτές μπορούν να γίνουν σε συνεργασία του Δήμου με ιδιώτες κτηνιάτρους, όπως γινόταν 

μέχρι πριν λίγους μήνες. Η συνεργασία αυτή όμως διακόπηκε και διακόπηκε γιατί οι 

κτηνίατροι δεν παίρνουν τα χρήματα τους από τον δήμο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν. 

Πρέπει αμέσως να πληρωθούν οι ιδιώτες κτηνίατροι και να συνεχίσει η συνεργασία του Δήμου 

με τους ιδιώτες κτηνιάτρους για τις στειρώσεις. Αν δεν εξασφαλίσουν την ταχύτατη ροή των 

στειρώσεων στο κυνοκομείο, τότε και επέκταση των εγκαταστάσεων του κυνοκομείου να γίνει 

και η επέκταση θα γεμίσει από αδέσποτα ζώα κάποια στιγμή και θα χρειαστεί να κάνουμε και 

νέες επεκτάσεις.  

5ον, προτείνουμε ο υπεύθυνος εφαρμογής του προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων 

ζώων και του κυνοκομείου, κάθε 6μηνο να φέρνει στο Δ.Σ. έναν απολογισμό που έχει σχέση 

με την εφαρμογή του προγράμματος. Δηλαδή έναν απολογισμό στον οποίο θα παρατίθενται 

όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την εφαρμογή και την πορεία του προγράμματος, περισυλλογές 

αδέσποτων, εμβολιασμούς, παρασιτώσεις, στειρώσεις, επανεντάξεις, υιοθεσίες κ.λπ.  

6ον, προβολή μέσω ενός διαφημιστικού σποτ, τηλεοπτικού και ηχητικού, στα Μ.Μ.Ε. 

από τον δήμο, με στόχο την προώθηση μηνύματος ότι οι πολίτες δεν πρέπει να εγκαταλείπουν 

τα ζώα τους διότι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων είναι οι 

ίδιοι οι πολίτες. Και γενικότερα μέσα από αυτά τα σποτ που θα κάνει ο Δήμος, να περάσουμε 

το μήνυμα που έχει σχέση με την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της παιδείας σε σχέση με τη 

ζωοφιλία.  
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κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε βλέπω εδώ ότι ξένη γλώσσα είναι τα ελληνικά, πιστεύω ότι 

κάποιοι από εδώ ή δεν προσέξανε το τι απαντά η υπηρεσία και θέλουν να δημιουργήσουν 

εντυπώσεις καταγγέλλοντας συνεχώς από την αρχή της θητείας μας ότι εδώ δεν γίνεται τίποτα. 

Ή δεν παρακολουθούν πως λειτουργεί αυτός ο Δήμος. Τι θα πω; Το γεγονός είναι ότι είναι το 

μοναδικό καταφύγιο στον νομό, το λέμε μέσα. Το γεγονός ότι σε ένα συμβούλιο της ΤΕΔΚ 

ήρθε ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου με τον αρμόδιο υπάλληλο της κτηνιατρικής υπηρεσίας 

ο οποίος ενημέρωσε τους δημάρχους του νομού, σύμφωνα με το πρόγραμμα για την 

περίθαλψη των αδέσποτων σκύλων, όπου εκεί είπε τα καλύτερα λόγια για το κυνοκομείο των 

Σερρών, τα καλύτερα λόγια. Εδώ έχουμε καταγγελίες, από όλο το νομό μας φέρνουν σκύλους 

διότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη μονάδα. Αναφερθήκατε στους πολίτες, στους συνδημότες 

μας, και όχι μόνο της πόλης αλλά και όλου του νομού, βρίσκουμε καθημερινώς που έχουν 

κόψει την περίφραξη κιβώτια με κουταβάκια μέσα. Και σου λέει ¨έλα όλα αυτά να τα 

φροντίσεις¨, και τα φροντίζουμε με αποτέλεσμα, όλα αυτά που είπε ο κ. Αγγελίδης ήδη 

γίνονται αλλά τα λέμε για να λέμε, τα λέμε για να κερδίζουμε τις εντυπώσεις, δεν είναι έτσι. 

Μόνο το 2009 φιλοξενήθηκαν 409 σκύλοι, δεν σας λέει τίποτα το ότι έγιναν υιοθεσίες 119; 

Δεν σας λέει τίποτα το ότι γίνονται στειρώσεις, δεν σας λέει τίποτα το ότι υπάρχει αυτό το 

διαφημιστικό; Ότι η ενημέρωση που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα; Αυτά τα αγνοούμε; 

Δεν κάναμε τίποτα; Και από πού προκύπτει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση; Ποιος τα κάνει 

όλα αυτά; Πως γίνονται όλα αυτά; Και εδώ υπάρχει υπηρεσία όπου η επιτροπή η 

προβλεπόμενη από τον νόμο είναι 3μελής και 3μερής, είναι από τον δήμο, από την 

κτηνιατρική υπηρεσία της Ν.Α. και από τον Φιλοζωικό όμιλο. Δηλαδή ο Φιλοζωικός όμιλος ο 

οποίος συμμετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος έρχεται και 

καταγγέλλει τον ίδιο του τον εαυτό; Αυτό γίνεται. Και γιατί δεν … το κείμενο της υπηρεσίας 

του Δήμου και λέει με πρόταση προς τον Φιλοζωικό όμιλο να υποδείξουν χώρους κατά την 

άποψη τους χώρους εφόσον ασχολείστε και αγαπάτε όπως όλοι μας αγαπάμε τα σκυλάκια και 

τα ζώα και δεν απαντάτε εδώ και 6 μήνες; Εύκολο είναι κανείς να διαπιστώνει και να 

καταγγέλλει. Σημασία έχει πόσο βοηθάμε, και βοηθάμε με τη δουλειά, όχι με λόγια. Εδώ θέλει 

δουλειά, θέλει φροντίδα. Τα χαρτιά μιλάνε. ¨Σας παρακαλούμε να μας υποδείξετε χώρους 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σερρών στα πλαίσια βέβαια του νόμου και των 

υπουργικών αποφάσεων στις οποίες κατά την άποψη σας πρέπει να επανεντάξουμε τους 

αδέσποτους σκύλους στα πλαίσια του προγράμματος περισυλλογής¨, δεν μας απαντήσατε, έχει 

μήνες να απαντήσετε. Επομένως μη υπερβάλλετε και αδικείτε και την λειτουργία του Δήμου 

και τις υπηρεσίες του Δήμου και την φροντίδα. Επιβάλλεται εδώ να τονίσω ότι ουσιαστικά 

πραγματικά δηλαδή, αυτός που προσφέρει χώρο, κεφάλαια και προσωπικό είναι μόνο ο Δήμος 

Σερρών και κανείς άλλος. Το λέει ο υπεύθυνος διευθυντής, και έρχεστε να μου πείτε ότι δεν 

υπάρχει πολιτική βούληση. Αυτό κύριε, αυτά τα μέσα διαθέτουμε, αυτά τα χρήματα 

διαθέτουμε, είμαστε πίσω από την υλοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος, μ’ αυτά τα 

αποτελέσματα, σας είπε και ο … ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Για τις εκταμιεύσεις 

από πλευράς κεντρικής εξουσίας σας μίλησα, στείλαμε τα τιμολόγια, στείλαμε τα 

παραστατικά, έναντι αυτών δεν μας στείλαν τίποτα. Αυτά είχα να πω. 

κ. Αγγελίδης: Ο Δήμαρχος και η Δ.Α. είναι καταφανέστατο δεν έχουν καμία μα καμία 

διάθεση αυτοκριτικής. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε ρολόι. Είστε οι μόνοι που τα βλέπετε έτσι, ότι 

όλα πάνε ρολόι. Δικαίωμα σας. Πάντα σας καταθέτουμε προτάσεις και όχι καταγγελίες κ. 

Δήμαρχε, αλλά δεν ενστερνίζεστε, πεισματικά και αντιδραστικά, καμία πρόταση μας. Όσον 

αφορά το έγγραφο που … από το λογιστήριο, το έχω κι εγώ, και το έγγραφο αυτό, αυτό 

αποδεικνύει, ότι το 2008 και 2009 δεν πήρε ούτε ένα € η Δ.Α., ο Δήμος Σερρών από το 

υπουργείο. Αυτά που λέτε για τα τιμολόγια, που στείλατε κ.λπ. είναι το 30% και αυτά που 

πήραμε μέχρι το 2007, αυτά είναι τα τιμολόγια που λέτε. Δεν κάνατε απολύτως τίποτα, δεν 

διεκδικήσατε  τίποτα, ούτε ένα ΕΥΡΩ , γι’  αυτό και δεν πήρατε τα δύο αυτά χρόνια τίποτα, με 
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 αποτέλεσμα το θέμα της εφαρμογής του προγράμματος να χωλαίνει, να μην βαδίζει σωστά 

και δεν φταίει κανένας μα κανένας υπάλληλος, αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η Δ.Α. και μόνο 

η Δ.Α.  

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε δύο θέματα προ ημερησίας διάταξης. Το 1ο θέμα είναι μια 

αίτηση από τον ΟΤΕ ¨Έγκριση εργασιών επέκτασης του δικτύου οπτικών ινών του ΟΤΕ για 

την υλοποίηση του VDSL2¨. Ένα κομμάτι από την εισήγηση, γιατί δεν την είδατε, ήρθε 

σήμερα ¨ο ΟΤΕ επέλεξε την πόλη των Σερρών για την εγκατάσταση δικτύου … υπηρεσιών 

που θα δίνει την δυνατότητα στον … χρήστη να έχει ταχύτητες 52Mbps έναντι 24Mbps που 

δίνει η τεχνολογία που εφαρμόζεται σήμερα. Η επιλογή των Σερρών μαζί με ελάχιστες άλλες 

πόλεις της ελληνικής Περιφέρειας στις οποίες πρωτοποριακά θα εφαρμοστεί η νέα τεχνολογία 

το 2010, έγινε με κριτήριο τη μεγάλη διείσδυση στην χρήση … υπηρεσιών από τους κατοίκους 

και σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες υποδομές. Για την υλοποίηση αυτού του έργου, 

απαιτούνται εκσκαφές κάθετα κάθε 15 επί 45 κατά το πλείστον εκτός κέντρου της πόλης με 

σκοπό την κατάληξη της οπτικής ίνας στα καφάο του ΟΤΕ. Επίσης σε κάθε σημερινό … 

καφάο, στη θέση αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί και ο τεχνικός εξοπλισμός. Για το λόγο αυτό 

απαιτείται αντικατάσταση του καφάο από μία καμπίνα η οποία μάλιστα θα πρέπει να … στο 

Υπουργείο Εναέριων Δικτύων … υπάρχουσα κατασκευή που θα επεκταθεί και ενδεχομένως 

να μετακινηθεί. Με την δυνατότητα μετακίνησης … που θα υπάρχει, σε συνδυασμό και με τις 

υπηρεσίες του Δήμου, θα … δυσλειτουργίες μετακίνησης πεζών στα πεζοδρόμια της πόλης¨. 

Για να μπορούν οι χρήστες λοιπόν να έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες είναι το αίτημα του ΟΤΕ, 

εγώ σας διάβασα μέρος της εισήγηση. Είναι η αντιπροσωπεία του ΟΤΕ εδώ.  

κ. Παπαβασιλείου: Καμία αντίρρηση, εκείνο που θα ήθελα να καταθέσω στο Δ.Σ. 

είναι το εξής, οι αποκαταστάσεις για τις οποίες ο Δήμος και η Δ.Α. δεν φρόντισε να ελέγξει … 

κ. Πρόεδρος:   Για το συγκεκριμένο κ. Παπαβασιλείου.  

κ. Παπαβασιλείου: Να προσέξετε, το τονίζω, γιατί πριν δεν προσέξατε τις 

αποκαταστάσεις. Στους δρόμους των Σερρών θα βρείτε τρύπες από το προηγούμενο συνεργείο 

που ασχολήθηκε με την ευρυζωνικότητα που συζητάμε και τις οπτικές ίνες. Γυρίστε τους 

δρόμους και θα με δικαιώσετε.  

κ. Σαμπάνης:  Καλή είναι αυτή η εκσυγχρονιστική πολιτική του ΟΤΕ αλλά θα πρέπει 

να ξέρουμε ότι ο ΟΤΕ είναι μια Α.Ε., είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, 

ξέρουμε ότι έχει πολλά κέρδη από την εφαρμογή αυτή των τηλεπικοινωνιών και θέλω να πω 

ότι ο Δήμος Σερρών μπορεί να έχει και κάποιο όφελος μέσα από αυτή τη διαδικασία. 

Αλλάζουν οι τεχνολογίες, θα μπουν και καινούργια καφάο και νομίζω ότι θα πρέπει να 

κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει έτσι ώστε να προκύψει κάποιο όφελος από αυτή τη 

τοποθέτηση. 

κ. Πρόεδρος:   Ο ΟΤΕ καταθέτει κάποιο αίτημα. Ζητάει μια επέκταση του δικτύου με 

πλήρη αποκατάσταση για να μπορούν οι χρήστες του διαδικτύου να έχουν μεγαλύτερες 

ταχύτητες που τις έχουν μόνο στο κέντρο. Θα πάνε και στις γειτονιές για να έχουν 

μεγαλύτερες ταχύτητες.  

κ. Σαμπάνης: Οι Γερμανοί έχουν ένα ποσοστό του ΟΤΕ και θα πάρουν και άλλο 

ποσοστό, οπότε καταλαβαίνετε καλά θα είναι να διεκδικήσουμε. 

κ. Δάγκος: Τι θα πείτε στους φοιτητές αύριο, ότι δεν αφήσαμε τον ΟΤΕ να έχουμε 

φτηνό Ιντερνέτ;           

κ. Πρόεδρος:   Ένα 2ο θέμα, έχω 6 πρακτικά από την επιτροπή επίλυσης δια 

συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρ. 32 του Ν. 1080/80, είναι 

ομόφωνες οι αποφάσεις της επιτροπής και για να προλάβουμε τις ρυθμίσεις του σχετικού 

νόμου που λήγει η προθεσμία 5 Μαρτίου και γι’ αυτό είναι προ ημερησίας.  
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κ. Γούνας:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ και μιάμιση ώρα το 

Δ.Σ. ασχολείται με τους τετράποδους φίλους μας, δεν ξέρω αν είμαστε εμείς υπεύθυνοι οι 

δημοτικοί σύμβουλοι για να αποφασίσουμε για τους τετράποδους φίλους μας. Προχτές εγώ 

δέχτηκα ένα τηλεφώνημα και κανείς στα τρία χρόνια που είμαστε εδώ στο Δ.Σ. δεν έφερε 

κανένα θέμα για το Ειδικό Σχολείο. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μια τρεμάμενη φωνή από 

την Διευθύντρια του Ειδικού Σχολείου όπου τα δικά μας παιδιά, τα παιδιά των συμπολιτών 

μας μ’ ένα πόδι, μ’ ένα χέρι, παιδιά με νοητική στέρηση, δεν έχουν πετρέλαιο να ζεσταθούν. 

Και έρχεται θέμα από την αντιπολίτευση για το κυνοκομείο και για τα σκυλιά, ακούω για ποσά 

και δεν έχουν τα δικά μας τα παιδιά κύριοι, πετρέλαιο να ζεστάνουν την πισίνα. Και δέχθηκα 

ως πρόεδρος του Α.Ο. ένα τηλέφωνο από την διευθύντρια ¨κ. Γούνα σώστε μας¨. Και ειλικρινά 

ντράπηκα ως πολίτης και ως δημοτικός σύμβουλος που τρία χρόνια, εγώ είμαι νέος δημοτικός 

σύμβουλος, εσείς όμως εδώ κ. Αγγελίδη, κ. Μωυσιάδη, κ. Σαουλίδη και η δική μας η 

παράταξη, επί τρία χρόνια δεν ήρθε θέμα του Ειδικού Σχολείου στο Δ.Σ. Δεν ξέρω αν είναι 

θέμα για το τωρινό Δ.Σ. αλλά ειλικρινά θίχτηκα και σαν άνθρωπος και σαν Σερραίος και σαν 

δημοτικός σύμβουλος και θίχτηκα περισσότερο γιατί μιάμιση ώρα ασχολούμαστε το τι θα γίνει 

με τα σκυλιά και με το κυνοκομείο και τα δικά μας παιδιά των συμπολιτών μας στο Ειδικό 

Σχολείο δεν έχουν πετρέλαιο να ζεστάνουν την πισίνα. 

κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι θέμα για συζήτηση.  

κ. Μωυσιάδης: Επειδή αναφέρθηκε το όνομα μου, ότι τρία χρόνια δεν κάναμε τίποτα, 

δεν φέραμε τίποτα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι επί των ετών της δικής μας Δ.Α. επί έτη 

συνεχώς το πετρέλαιο πήγαινε στο Ειδικό Σχολείο από εμάς.  

κ. Αγγελίδης: Το θέμα αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κάναμε επίσκεψη, το 

αναδείξαμε, εσείς όμως δεν το ξέρατε; Και αν το ξέρατε τι κάνατε τόσα χρόνια για το 

πετρέλαιο και τώρα κόπτεστε και δείχνετε κροκοδείλια δάκρυα; Έλεος πια!     

         

 

ΘΕΜΑ    1ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ύψους 50.000,00 € για χρηματοδότηση 

του διετούς προγράμματος δράσης της Κ.Ε.Π.Σ.. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι το ένταλμα το οποίο δεν πληρώθηκε το 2009, το περάσαμε ως 

εξειδικευμένη.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Αναπροσαρμογή μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικού Μεγάρου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Με ομόφωνη απόφαση ορίστηκε η επιτροπή η τριμελής επιτροπή που 

συμμετείχε ο κ. Κάλλιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών, η διευθύντρια των Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών και ένας εκ των νομικών συμβούλων του Δήμου, να μας φέρουν 

πρόταση για την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων. Την πρόταση την διαβάσατε, κ. Δήμαρχε η 

επιτροπή κατέθεσε την πρόταση της.  

κ. Δήμαρχος: … οι καταστηματάρχες … επισκέφτηκαν τον δήμαρχο και όταν τους 

είπα ότι πρέπει να είμαστε νόμιμοι και αυτό που κάνουμε μας το επιβάλλει ο νόμος αλλά 

πρέπει να είμαστε και δίκαιοι, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία δικαίου και πρέπει να επικρατεί 

ισονομία και ισοπολιτεία, μου πρότειναν αύξηση στο ενοίκιο που καταβάλλουν 20%. Εγώ δεν 

το δέχθηκα, τους είπα βέβαια ότι είμαστε πολύ μακριά, όλοι γνωρίζουμε το τι ενοίκια 

καταβάλλουν οι συμπολίτες μας εδώ του Δημοτικού Μεγάρου και επομένως το θέμα είναι στο 

Δ.Σ. μετά από μία μελέτη, έρευνα της επιτροπής που αναφέρθηκε ο κ. Πρόεδρος.  
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Πάνω σ’ αυτό έχω να κάνω μια πρόταση, να εξουσιοδοτήσετε τον δήμαρχο και τους 

εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες της οικονομικής διεύθυνσης να διαπραγματευτούμε 

με τον καθέναν από τους καταστηματάρχες πάνω στην τιμή που έχει καταλήξει η επιτροπή 

μας, να μου δώσετε όμως την δυνατότητα να διαπραγματευτώ από 0-20% συν και από 0-20% 

πλην. Δηλαδή πάνω κάτω 20% πάνω στην τιμή του τετραγωνικού που έχει ορίσει η επιτροπή 

του Δήμου.  

κ. Πρόεδρος:   Μιλάμε για διαπραγμάτευση Δημάρχου μαζί με τις οικονομικές 

υπηρεσίες με τον καθέναν χωριστά και το αποτέλεσμα θα το συζητήσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Όσοι συμφωνούνε ενημερώνουμε το Δ.Σ. και όσοι δεν συμφωνούνε τότε 

ότι προβλέπει ο νόμος.  

κα Ιλανίδου: Δηλαδή θα πούμε 300% αύξηση μείον 20% στα χρόνια που ζούμε; 

κ. Πρόεδρος:   Επειδή έγινε για τις τέσσερις πλευρές του δημαρχείου, πάντα βέβαια 

συγκριτικά μισθώματα των άλλων συνδημοτών μας που είναι απέναντι και παραπλεύρως. Η 

πρόταση αυτή του Δημάρχου, είναι για τον καθένα χωριστά ο Δήμαρχος με τις οικονομικές 

υπηρεσίες και το αποτέλεσμα αυτό θα έρθει στο Δ.Σ.  

κ. Αναστασιάδης:  Καμία αύξηση. 

κ. Πρόεδρος:   Διαφωνείτε κ. Αναστασιάδη; 

κ. Αναστασιάδης: Βεβαίως, καμία αύξηση.  

κ. Πρόεδρος:   Καταγράφεται η άποψη σας.  

κ. Αναστασιάδης: Υπάρχει μια μεγάλη κρίση, καταρχάς γιατί να εξουσιοδοτήσουμε 

τον δήμαρχο; Καμία εμπιστοσύνη για να διαπραγματευτεί, σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια 

μεγάλη κρίση, εγώ πήγα στα καταστήματα και μίλησα με τους ανθρώπους, δεν πηγαίνει 

κανένας πελάτης μέσα, σεφτέ δεν κάνουν κάθε μέρα, δεν μπορούν να σηκώσουν πλέον άλλα 

βάρη. Η γνώμη μου είναι, σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο να μην πειραχτεί κανένας και να 

πάρουμε τα νόμιμα που δικαιούται ο Δήμος. Είναι κρίμα την περίοδο αυτή που δεν υπάρχει 

πελάτης στα μαγαζιά τους, και όλοι πηγαίνουν στα μεγάλα κέντρα και στα κινέζικα, γιατί 

βρίσκουν εκεί και χώρο για να σταθμεύσουν κ.λπ., αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν. Δεν πρέπει 

να έχουμε αυτή τη στιγμή καμία αύξηση.  

κα Μπιτζίδου:  κ. Πρόεδρε εφόσον θέλετε να κάνετε αυτές τις μεγάλες αυξήσεις, γιατί 

δεν διαπραγματευόσαστε πρώτα εσείς τις αυξήσεις αυτές με τους καταστηματάρχες όπως 

θέλετε να κάνετε τώρα και μετά να το φέρετε στο Δ.Σ., κατόπιν συμφωνίας με τους ιδιώτες. 

Γιατί δεν το κάνετε έτσι; Αναιρείτε ουσιαστικά την πρόταση που κάνετε. 

κ. Πρόεδρος:   Καμία πρόταση δεν αναιρούμε. Καλό είναι να καταλαβαίνουμε τι λέει 

το θέμα. Η επιτροπή κατέθεσε μια πρόταση, η επιτροπή που με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. 

έκανε την έρευνα της και μας έφερε μια απόφαση, αυτή που διαβάσατε στην εισήγηση, αυτή 

είναι η πρόταση της επιτροπής. Ο κ. Δήμαρχος, ήρθαν εδώ οι καταστηματάρχες και είχαν μια 

απόκλιση, γι’ αυτό παίρνουμε την απόφαση με τον καθένα χωριστά για να έρθει το 

αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης στο Δ.Σ. και εκεί να αποφασίσουμε.  

κ. Σίγκας: Η απόκλιση είναι πολύ μεγάλη; 

κ. Δήμαρχος:   Είναι ο μέσος όρος της έρευνας του τι ισχύει στη γειτονιά μας, στην 

αγορά των Σερρών, κάτω από τον μέσο όρο. 

κ. Σίγκας: Στη συνάντηση που θα κάνετε θα ληφθούν υπόψη και όλα αυτά που είπε 

και ο κ. Αναστασιάδης; 

κ. Δήμαρχος: Να θυμίσω στο Δ.Σ. αυτό που είπε η υπηρεσία ότι ο νόμος το επιβάλλει, 

διότι αν υπάρχει μια καταγγελία θα πάμε όλοι για παράβαση καθήκοντος. Εδώ αυτά δεν 

ανήκουν, είναι περιουσία του Σερραϊκού λαού και μας την εμπιστεύτηκε να την φυλάμε όσο το 

δυνατόν καλύτερα. Πρέπει να είμαστε νόμιμοι, πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Ισονομία και 

Ισοπολιτεία πρέπει να υπάρχει. 
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(Δικηγόρος εκπρόσωπος κάποιων καταστηματαρχών):  Να πω κάτι γι’ αυτό που 

είπε ο κ. Δήμαρχος, ούτε ο νόμος επιβάλλει την αύξηση που πρότεινε η …, ούτε και υπάρχει 

παράβαση καθήκοντος. Ο νόμος επιβάλλει, εφόσον δεν έχει γίνει συμφωνία για την 

αναπροσαρμογή του μισθώματος ο νόμος επιβάλλει ποσοστό που είναι κατώτερο από τον 

τιμάριθμο. Αυτό το ποσοστό κάθε χρόνο δίνεται, κάθε χρόνο αυτή η αναπροσαρμογή γίνεται 

Αυτές οι αυξήσεις που αναφέρει η επιτροπή, η οποία επιτροπή δεν αποφασίζει απλά προτείνει, 

είναι σε ποσοστό 100-120% στις περισσότερες περιπτώσεις. Όπως είπαν κάποιοι δημοτικοί 

σύμβουλοι στην εποχή αυτή όπου ο εμπορικός κόσμος έχει πληγεί περισσότερο από αυτή τη 

κρίση και το βιώνουμε όλοι καθημερινά πρέπει να σκεφτόμαστε όλοι μας γιατί όλοι εδώ 

είμαστε πολίτες και … ότι δεν είναι καλό να λαμβάνουμε υπόψη και κάποιες τιμές άλλων 

καταστημάτων της περιοχής, γιατί από ότι έμαθα τα συγκριτικά στοιχεία είναι ενοίκια κάποιων 

τραπεζών τα οποία … 

κ. Πρόεδρος:   Θα ήθελα να σας διακόψω, μήπως και ορισμένα πράγματα από την 

τοποθέτηση σας να ειπωθούν αφού γίνει η διαπραγμάτευση και η διαβούλευση; Γιατί τώρα 

που τα λέτε εάν συζητούσαμε επί της συγκεκριμένης πρότασης της επιτροπής. Ίσως πρέπει να 

τα πείτε όταν συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ.  

(Δικηγόρος): Ίσως να μιλήσουμε με νούμερα και να κάνουμε προτάσεις. Δεν 

γνωρίζουμε την απόφαση της επιτροπής και τις αποκλίσεις που θα έχουμε. Απλά και σύντομα, 

ακόμα και αν υπάρχουν αποκλίσεις με κάποια άλλα καταστήματα, σε καμιά περίπτωση τόσο 

μεγάλη αύξηση στα μισθώματα αυτά. Αν τα καταστήματα αυτά έχουν έναν προϋπολογισμό 

τον οποίο έχουν προγραμματίσει, αυτά τα μαγαζιά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εσείς το 

ξέρετε καλύτερα, και δεν είναι δυνατόν να επιβαρυνθούν παραπάνω, θα επιβαρυνθούν με όλα 

αυτά που ακούμε φορολογικά κ.λπ. αλλά θα επιβαρυνθούν και με μια αύξηση εκτός 

προγράμματος η οποία θα είναι στα ποσοστά αυτά που είπατε. … θεωρούμε ότι το 20% είναι 

μια γενναία από πλευράς τους παραχώρηση η οποία νομίζω ότι θα πρέπει όλους να τους 

αφήνει ικανοποιημένους εκτός από κάποια μεμονωμένα περιστατικά που μπορούν και αυτά να 

ικανοποιηθούν γιατί πολύ σωστά όπως είπατε η κρίση είναι τέτοια που δεν επιτρέπει … ώστε 

να κλείσουν κάποια μαγαζιά. Ξέρω ότι υπάρχει ευαισθησία από όλους σας και επειδή ο Δήμος 

δεν είναι επιχείρηση πρέπει να σκέφτεται και τους δημότες.  

κ. Δήμαρχος:  Όλους. 

(Δικηγόρος): Γι’ αυτό και οι άνθρωποι πρότειναν μια αύξηση πολλαπλάσια αυτής που 

… 

κ. Πεχλιβανίδης: Από Σέρρες είστε; 

(Δικηγόρος): Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. 

κ. Πεχλιβανίδης:  Έχει, δεν ξέρετε την αγορά μάλλον.  

(Δικηγόρος): Αυτά που λέω εγώ μπορούν να τα πουν και οι ίδιοι, απλώς … 

κ. Κάλλιος: Εγώ δέχομαι την πρόταση του Δημάρχου, είναι λογική και δικαιούται σαν 

Δήμαρχος να το χειριστεί. Όμως οφείλω, επειδή ακούστηκαν και από συναδέλφους για … η 

περιουσία αυτή δεν είναι δική μου, αν ήταν δική μου αλλιώς θα το κυνηγούσα, μπροστά στην 

πλατεία Ελευθερίας 480 €. 

κ. Δήμαρχος:  Παραλείψατε να ενημερώσετε το Σώμα το πόσα χρόνια είναι οι 

ενοικιαστές αυτών των καταστημάτων. Και βάσει αυτού γυρίζει η υπηρεσία και λέει ότι 

επιβάλλεται να επαναδιαπραγματευτούμε.  

κ. Αναστασιάδης: Αυτά που λέτε είναι δυο μαγαζιά, δεν είναι παραπάνω. Θα δείτε 

κάποια μέρα πόσο άδικο έχετε γιατί σήμερα ο κόσμος υποφέρει.    

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 
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ΘΕΜΑ    3ο: Σύναψη δανείου από το Τ.Π. και Δ. ύψους 5.140.000,00 € για την 

αποπληρωμή δανείου συναφθέντος με την τράπεζα 

KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD. 

 

κ. Πρόεδρος:   Να τονίσω και να υπογραμμίσω το εξής, ότι πρόταση και εισήγηση 

είναι της υπηρεσίας. Η οποία υπηρεσία ζητά να εξοφλήσουμε των 5.140.000 παίρνοντας 

ισόποσο δάνειο από το Τ.Π. και Δ. Με ένα λογικό σκεπτικό το οποίο λέει ότι επειδή τα 

επόμενα 20 χρόνια είναι μακρύς ο χρόνος, δεν ξέρουμε οι οικονομικές συγκυρίες που θα μας 

οδηγήσουν και καλύτερα να έχουμε να κάνουμε με το κράτος, με το Τ.Π. και Δ. από το να 

έχουμε μια ιδιωτική τράπεζα. Και παράλληλα υπάρχει και ένα σκεπτικό που κάποιος εκ των 

υπηρεσιακών παραγόντων … Αυτή είναι η πρόταση, αίτημα και εισήγηση. Εγώ έχω την 

υποχρέωση να το φέρω στο Δ.Σ. και αυτό έκανα. Πλην όμως, οφείλω να σας πω το εξής, οι 

διαφορές στα επιτόκια είναι τεράστιες. Σήμερα το Euroball είναι πάρα πολύ χαμηλό, τους 

τόκους που πληρώσαμε τον Ιανουάριο, τους πληρώσαμε με επιτόκιο σύνολο 2,15. Το επιτόκιο 

του Π. και Δ. είναι 5,90. Η διαφορά είναι τεράστια. Εάν πάρουμε το δάνειο από το 

Παρακαταθηκών με αυτά τα επιτόκια που σήμερα έχουμε, του χρόνου που λήγει η περίοδος 

χάριτος και θα αρχίσουμε να πληρώνουμε και 6μηνιαίες δόσεις κεφαλαίου εκτός από τους 

τόκους. Με τα σημερινά επιτόκια, αν πούμε να κάνουμε αυτή τη μεταφορά η διαφορά θα είναι 

γύρω στις 75.000 επιπλέον. Η πρόταση η δική μας, της πλειοψηφίας, το θέμα να το 

κρατήσουμε. Να πω και κάτι άλλο, η εισήγηση είναι πάρα πολύ πρόσφατη, η KOMMUNAL 

μας λέει ότι αν θέλουμε να εξοφλήσουμε όλο το δάνειο, ολική πρόωρη εξόφληση, δεν θα 

έχουμε καμία επιβάρυνση, όμως πρέπει να τους απαντήσουμε μέχρι τις 31 Μαρτίου αν 

οριστικά και τελεσίδικα θέλουμε να εξοφλήσουμε πρώτα το δάνειο. Είναι αδύνατο γιατί 

σήμερα στο Π. και Δ. δεν έχει οριστεί ακόμα διοίκηση, είναι αδύνατο μέσα σε ένα μήνα να 

έχουμε πάρει την έγκριση και να είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Επειδή 

όμως η διαφορά των δύο επιτοκίων είναι τεράστια, το θέμα κρατείται και αν στο μέλλον δούμε 

ότι το Euroball ανεβαίνει και πλησιάζει, τότε μπορούμε να το επαναφέρουμε το θέμα.  

κ. Παπαδόπουλος: Θέλω να ξέρω όσον αφορά το δάνειο που έχει γίνει τι εγγυήσεις 

έχει.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν έχει καμία. 

κ. Μωυσιάδης:  Το ότι δεν έχει είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Οι υπάλληλοι δεν 

ανησυχούν διότι επικοινώνησα μαζί τους.  

 

- Αποσύρεται. 

  

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της WWF ¨Η ΏΡΑ 

ΤΗΣ ΓΗΣ¨ για το έτος 2010. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 27 Μαρτίου 8:30 – 9:30. Συμφωνήσαμε και πέρσι.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα 

¨Βιώσιμη Ανάπτυξη¨ (στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Ενεργειακής Βιωσιμότητας 22-26 Μαρτίου 2010) που διοργανώνει η 

Ανεξάρτητη μη Κερδοσκοπική Ομάδα Βιοκλιματικού Σχεδιασμού 

¨ΒΙΟΧΩΡΙΟ¨.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    6ο: Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών με την πόλη Μινεράλνιε Βόντι Ρωσίας.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι μια καταρχάς απόφαση.  

κ. Μωυσιάδης:  Βέβαια η πρόταση έρχεται για τη συγκεκριμένη πόλη, αλλά η περιοχή 

αυτή της νότιας Ρωσίας, ήθελα να διευκρινίσω επειδή έχω ζήσει αυτή την πόλη αρκετά, είναι 

πραγματικά μια ενδιαφέρουσα πόλη, μια μητρόπολη, αλλά δίπλα σε αυτήν υπάρχουν άλλες 

πόλεις, …, που έχουν πολύ ομογένεια ελληνική. Δεν θα ήταν σκόπιμο να κλείσουμε με μια 

πόλη που να έχει ελληνική ομογένεια;  

κ. Πρόεδρος:   Και η συγκεκριμένη έχει.  

κ. Μωυσιάδης: Ελάχιστους. Είναι η ωραιότερη πόλη αλλά δεν έχει μεγάλη ομογένεια.  

κ. Πρόεδρος:   Με αφορμή αυτής για αδελφοποίηση μπορούμε να επεκταθούμε και 

στις περιοχές που λέτε. 

κ. Δήμαρχος: Με πρωτοβουλία του προέδρου της ΤΕΔΚ, να πάρουμε και άλλους 

συναδέλφους δημάρχους για να γίνει αυτό το οποίο λέτε. Μου είπαν ότι εκεί ζουν πόσες 

χιλιάδες Έλληνες. Είναι η έδρα της περιοχής.  

κ. Μωυσιάδης: Θα είναι πλεονασμός να λέμε κάναμε μια αδελφοποίηση εδώ και θα 

κάνουμε και 50 χλμ παραδίπλα. Δεν λέω όχι, απλά σας ενημερώνω ότι θα μπορούσε να 

υπάρξει καλύτερη … 

  

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    7ο: Μετάταξη της υπαλλήλου του Δήμου Σερρών Καλογερούδη Ιωάννας με 

βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ 23, σε κλάδο ΔΕ Δομικών – Κτηριακών 

Έργων.  

 

κ. Δήμαρχος: Εδώ καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να σας 

παρακαλέσω τουλάχιστον να προκύψουν δυο κενές οργανικές θέσεις με βάση την ισχύ του 

τελευταίου νόμου δηλαδή τη διαδικασία του ΑΣΕΠ να πάρουμε έναν δύο εργοδηγούς 

τουλάχιστον. Δεν έχουμε ανθρώπους να παρακολουθήσουν στοιχειωδώς τα έργα μας και 

απασχολούμε μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς για να παρακολουθούν τα έργα μας ποια 

είναι σε εξέλιξη. Παρακαλώ, να βάλουμε δυο εργοδηγούς γιατί με την λειτουργία της 

πολεοδομίας, και ο … και ο …, μας έχουν φύγει και μείναμε με τον κ. Ταράση ο οποίος 

επιμελείται όλα αυτά. Άρα δύο με την διαδικασία του νόμου μπορούμε να βάλουμε. 

κ. Πρόεδρος:   Εάν μπορούμε μέσα σ’ αυτή την απόφαση που παίρνουμε τώρα για την 

μετάταξη… 

κ. …:  Δεν γίνεται. 

κ. Πρόεδρος:   Εάν όχι, να το βάλουμε προ ημερησίας διάταξης, κ. Μαντζάρη βάλτε 

το προ ημερήσιας.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2008 – 2009. 

 

- Εγκρίνεται. 

       
ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτόματων μηχανών εκδόσεων 

εισιτηρίων ελεγχόμενης στάθμευσης.  
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- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη 

εξόδων κινήσεως σχολικών τροχονόμων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ότι λέει ο προϋπολογισμός και μακάρι να πάρουνε και από το 

Υπουργείο.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  11ο: Αντικατάσταση μελών επιτροπών προμηθειών.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2010 της Κ.Ε.Κ.Α.Σ.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση απολογισμών έτους 2009 Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Επανασυγκροτήσεις Δ.Σ. – Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Μιχαηλίδη Επαμεινώνδα.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση μελέτης προμηθειών: 

α) λαμπτήρων,  

β) φωτιστικών σωμάτων και  

γ) ιστών και φωτιστικών σωμάτων για την οδό Εμμ. Ανδρόνικου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

 

κ. Μωυσιάδης: Μέσα στις δαπάνες που υπάρχουν στον φάκελο υπάρχει και ένας 

φάκελος ο οποίος έχει ¨Ανταλλακτικά¨, αν δούμε τα τιμολόγια αυτά είναι από τον Οκτώβριο 

του 2009 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010, καταλαβαίνετε τι θα γίνει… 

κ. Πρόεδρος:   Έχετε δίκιο. 

κ. Μωυσιάδης: Το ζήτημα δεν είναι αν έχω δίκιο και ούτε αντιπολιτεύομαι, έρχομαι 

και κουβεντιάζω ένα πρόβλημα πραγματικό, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δεν θα 

κρατάτε τα τιμολόγια πάνω από δυο τρεις μέρες, την τρίτη μέρα θα είναι στο λογιστήριο. Δεν 

είναι δυνατόν να μας φέρνετε αρχές Μαρτίου να μου φέρνετε του Οκτωβρίου τιμολόγια.  
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κ. Δήμαρχος: Ο νόμος ορίζει εντός 15 ημερών.  

κ. Μωυσιάδης: Κοιτάξτε να σας πω, ο νόμος το λέει από τότε που δεν είχαμε ακόμη 

το διπλογραφικό, τώρα που έχουμε το διπλογραφικό … Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι 

ζήτημα πολιτικής βούλησης. Πρέπει να τους πείτε ότι ¨δεν μπορείτε να καθυστερείτε πάνω 

από 2-3 μέρες τα τιμολόγια, να φτάνουν εδώ και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας στο 

λογιστήριο¨. Αλλιώς δεν έχουμε λογιστήριο στην ουσία. 

 

- Εγκρίνεται. 

            
ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

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

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στην ιδιοκτησία των κ.κ. Ρήγα Δημητρίου και Μαρκοπούλου Βαΐας.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης εισφοράς σε χρήμα μετά 

από συμψηφισμό.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 713, 713α, 714α, 714β, 

715, 715α, στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5).  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κάναμε πολλές συζητήσεις γι’ αυτό το θέμα, γι’ αυτό και ζήτησα να 

είναι εδώ ο προϊστάμενος της υπηρεσίας ο κ. Δασκαλόπουλος, του είχα πει να φέρει αυτές τις 

τροποποιήσεις μία μία. Μου είπε όμως ο κ. Δασκαλόπουλος ότι αυτό δεν γίνεται γιατί είναι 

αλυσίδα, το ένα πάει με το άλλο και γι’ αυτό έρχεται ως σύνολο.  

κ. Γαλάνης: κ. Δασκαλόπουλε την πράξη εφαρμογής ποιος θα την πληρώσει; 

κ. Δήμαρχος: Εμείς θα την πληρώσουμε. 

κ. Κάλλιος: Θα την κάνει η υπηρεσία.  

κ. …: Άλλωστε ο Δήμος εκεί έχει τη μισή και πλέον έκταση.          

κ. Μωυσιάδης: Για να προτείνεται από την υπηρεσία, είναι βέβαιο ότι τηρούνται οι 

προϋποθέσεις. Δηλαδή, διατηρείται το πράσινο κ.λπ. κ.λπ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει 

αντίρρηση από τους πολίτες, από τη στιγμή που δεν παραβαίνουμε τον νόμο και από τη στιγμή 

που εξυπηρετείται καλύτερα η περιοχή με βατότερους δρόμους τότε δεν υπάρχει πρόβλημα.  
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κ. Δασκαλόπουλος: Είναι δυο διατηρητέα σπίτια σε δυο πολύγωνα τα οποία 

ρυμοτομούνται κατά λάθος από την ρυμοτομική γραμμή. 2ον υπήρχε ένας δρόμος κάθετος 

στον δρόμο προς την Βροντού με κλίση περίπου 45%, τον καταργούμε αυτόν και από την 

άλλη μεριά προκειμένου να φτάνουν οι κάτοικοι εκεί δημιουργούμε έναν δρόμο με καλύτερη 

κλίση ανάμεσα στον χώρο των Αθλητικών Εγκαταστάσεων και σε κάποια οικόπεδα. Τα 

περισσότερα οικόπεδα είναι δημοτικά.  

 

- Εγκρίνεται.  

        

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Τ.Ε.Ι. Σερρών για 

τη διεξαγωγή διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων απόδοσης 

πολεοδομημένης γης στην Υ.Α.Μ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Ν. 2745/99. 

 

κ. Αναστασιάδης:  Μόνο με Σερραίους μηχανικούς, όχι με ΤΕΙ. 

κ. Μωυσιάδης:  Καταρχήν είχε προχωρήσει μια πολεοδόμηση, είχε σταλεί στην 

υπηρεσία κάτω, την είχαν αποδεχτεί, ποια ήταν η ανάγκη που προχωρούμε σ’ αυτή την αλλαγή 

και γιατί αυτή η αλλαγή χρειάζεται, δηλαδή για να πάμε σε αλλαγές σκεφτόμαστε κάτι 

συγκεκριμένο, αυτό θα μπορούσε άνετα να γίνει.  

κ. Δήμαρχος:   Θα σας θυμίσω ότι ενεπλάκη η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων.  

κ. Μωυσίαδης: Το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχει ένα κτίσμα… 

κ. Δήμαρχος:  Δεν είναι ένα. 

κ. Μωυσιάδης: Τα υπόλοιπα ήταν δικά μας. 

κ. Δήμαρχος:  Υπάρχουν και άλλα κτίρια τα οποία δεν μας επιτρέπει η Εφορεία … 

κ. Μωυσιάδης: Αν θέλετε μπορώ να έρθω αύριο το πρωί για να τα δείτε. Θα δείτε ότι 

ένα είναι το κτίριο.  

κ. Δήμαρχος: Σας διαβεβαιώνω ότι … και προσπαθούμε μ’ αυτόν τον τρόπο, μ’ αυτή 

την αναθεσούλα που γίνεται να ξεπεράσουμε τον σκόπελο της εφορείας των Νεοτέρων 

Μνημείων. 

κ. Μωυσιάδης:  Τα κτίρια που είναι τα πολλά είναι αυτά που είναι στο δικό μας κτήμα 

και μάλιστα σκοπίμως …  

Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που μπορούσε να γίνει άνετα, δεν χρειαζόταν να πάμε 

σ’ αυτή τη διαδικασία. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση να γίνει κάτι με την Υ.Α.Μ.Σ., 

αυτό είναι δημοτικό και θα παραμείνει στους Σερραίους πολίτες. Εκτός αυτού, ποιος πληρώνει 

την δαπάνη; Και για ποιον λόγο να μην χρειάζεται κάποιον μηχανικό; Δεν συμφωνώ σε καμία 

περίπτωση.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη, Μωυσιάδη). 

                 
ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένης 

πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής ενότητας Ιμαρέτ του Δήμου 

Σερρών στο λειτουργούν Κτηματολόγιο¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις 

οδικών αξόνων πόλης Σερρών (Η-Μ εγκαταστάσεις)¨.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: ¨Μεταγραφή της 

Κυρωμένης Π.Ε. «Αλημπέκιοϊ»  της πόλεως Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο¨. 

 

κ. Σαντοριναίος:  Επιτέλους, ας είναι η αρχή του τέλους. Έχουμε εδώ κατοίκους του 

Αγ. Αθανασίου οι οποίοι δεν ευθύνονται για κάποιες αυθαιρεσίες του παρελθόντος και 

επιβαρύνονται με την αδράνεια του Δήμου ή των υπηρεσιών μας να πληρώνουν αυτά τα 

χρόνια πρόστιμα.  

κ. Πρόεδρος:   Του Δήμου όχι.  

κ. Σαντοριναίος: Πριν 4-5 μέρες οι άνθρωποι εξ ανάγκης, εξαναγκαστήκαν, πάνω από 

τα υπάρχοντα κτίσματα τους να κτίσουν περιμένοντας την πράξη εφαρμογής. Βέβαια, κάποιος 

καλοθελητής πληροφόρησε τις αρχές και πήγαν οι αρχές και τους κάναν μηνύσεις, ο διοικητής 

αναγκάστηκε να στείλει στην Πολεοδομία την καταγγελία η οποία έγινε εις βάρος τους. Και 

εκκρεμούν και άλλα χρόνια … Μπορεί κάποιος να μας πει πόσο θα αργήσει αυτό το πράγμα 

και τι τρόπο θα βρούμε να μην τους επιβαρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους. Για πάρα πολλά 

χρόνια δεν είχαν Σχέδιο Πόλης, πόσο μπορεί να αργήσει αυτό το πράγμα για να μπορούμε να 

είμαστε έτοιμοι και με μια απόφαση Δ.Σ. να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χρόνια πρόστιμα 

που είναι εφ’ όρου ζωής και δεν ευθύνονται αυτοί. Και αν κάποιος από τον συνοικισμό θέλει 

να πει δυο λόγια, παρακαλώ να πάρει το λόγο. 

κ. Πρόεδρος:   κ. Σαντοριναίε, να πω ότι η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε από τον 

Νομάρχη τον Αύγουστο του 2008. Ποια είναι η διαδικασία; Μετά από την κύρωση και για ένα 

μήνα γίνονται δεκτές οι ενστάσεις των κατοίκων της περιοχής προς την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση για λογαριασμό της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια, σε δύο μήνες πρέπει να 

απαντήσει, ο Δήμος δεν εμπλέκεται καθόλου, επί των ενστάσεων. Αυτή είναι η διαδικασία. 

Ούτε οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου ολιγώρησαν, πολύ δε περισσότερο εμείς ως Δ.Α., 

γιατί περιμέναμε τις ενστάσεις που θα … η Περιφέρεια μέσα σε δυο μήνες. Αυτό μέχρι και 

σήμερα που μιλάμε δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω που να επιρρίψω ευθύνες, είναι Περιφέρεια; Είναι 

Νομαρχία; Δεν μας ενδιαφέρει. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργήθηκε γι’ αυτόν τον λόγο, όμως 

εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια και τώρα με την έγκριση αυτής της απ’ ευθείας ανάθεσης 

είναι το τελευταίο βήμα, να κατατεθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο και στη συνέχεια θα δούνε 

εισφορά εις χρήμα, αποζημιώσεις κ.λπ. όπως γίνεται με όλες τις Πράξεις Εφαρμογής. Το ίδιο 

ακριβώς ήταν και το θέμα 25, μόνο που είναι για το Ιμαρέτ. 

κ. Αναστασιάδης: Το θέμα για την Πράξη Εφαρμογής για τον Αγ. Αθανάσιο. Για τον 

Αγ. Αθανάσιο έγινε η πολεοδομική μελέτη και μετά έμενε η Πράξη Εφαρμογής. Όταν 

επρόκειτο να γίνει η Πράξη Εφαρμογής, ήρθε ο … και ζητούσε χρήματα, διότι δεν 

πληρώθηκε. … είπα στον κ. Δήμαρχο και βάλαμε 60.000 για να πληρωθεί και να παραδώσει 

τη μελέτη και να την πάει στην νομαρχία. Πράγματι, έγινε αυτή η πράξη και τον είπα εγώ ότι 

¨αν το κάνεις αυτό το πράγμα θα έχεις μεγάλες συνέπειες γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο, μια 

ολόκληρη πολιτεία¨. Έγινε η Πράξη, πήγε στην Νομαρχία, γίναν οι ενστάσεις τότε, τις οποίες 

εγώ παρακαλούσα τότε τον κ. Πολιτίδη να τις τελειώσουν, δεν τις τελείωσε τις ενστάσεις, στη 

συνέχεια ξαναέγινε ολόκληρη ιστορία, δυστυχώς όμως ο … δεν μας παρέδωσε σωστή εργασία. 

Κακώς ο νομάρχης υπέγραψε την πράξη Εφαρμογής γίναν ενστάσεις τις οποίες πήγα 100 

φορές στον κ. Πολιτίδη και του είπα να τις στείλει για να τελειώσουμε. Είπα και τον κ. Νούση 

ότι έπρεπε αυτή η Πράξη Εφαρμογής να γίνει μεταξύ … οι εργασίες γινόταν όλες, όμως η 

ολιγωρία ορισμένων ανθρώπων δημιούργησε ένα χάος. 

κ. Πρόεδρος:   Όχι του Δήμου όμως. 

κ. Νούσης: Του Δήμου.  
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κ. Αναστασιάδης: Η εργασία έγινε από τον δήμο, οι ενστάσεις είναι ακόμη στην 

Θεσσαλονίκη. Εγώ έκανα ότι μπορούσα και ότι μπορούμε. Τώρα, με την πράξη αυτή που 

έχουμε τώρα, να πάρουμε έναν μηχανικό ο οποίος θα κάνει τις ελλείψεις, θα τελειώσουνε, θα 

πάει στην νομαρχία, πρέπει να τελειώσουν οι ενστάσεις όμως, αν δεν τελειώσουν οι ενστάσεις 

δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Για να βοηθηθεί ο Αγ. Αθανάσιος, να πάει ο Δήμαρχος στον 

Νομάρχη, να του πει ¨τι πράγματα είναι αυτά που συμβαίνουν¨, διότι πρέπει να τελειώσει αυτή 

η υπόθεση των ανθρώπων αυτών. Είναι θέμα πλέον Δημάρχου.  

κ. Πρόεδρος:   Εμείς κ. Αναστασιάδη την απόφαση αυτή για να ανάθεση της μελέτη 

συμφωνείτε; 

κ. Αναστασιάδης: Βεβαίως, αυτό λέμε.  

…  

Να πάει ο Δήμαρχος προσωπικά στον νομάρχη, να πάει στον κ. Πολιτίδη και να πει 

¨κύριε να τελειώσει αυτή η ιστορία¨. Εγώ υπολογίζω ότι γύρω στον Οκτώβρη θα τελειώσει, 

διαφορετικά δεν θα τελειώσει καμιά φορά. Είναι θέμα πλέον Δημάρχου.  

κ. …:  Θέλω δήμαρχε να δώσεις διαταγή στον Διοικητή να μην μας ενοχλήσουν.  

…   

κ. Τσέκος:  Το 1996 κάναμε μια ένσταση εμείς για την πράξη εφαρμογής για την 

ένταξη στο Σχέδιο Πόλεως του Αγ. Αθανασίου. Εδώ στα χέρια μου έχω ένα πολύτιμο έγγραφο 

το οποίο λέει ¨για τους κατοίκους του Αγ. Αθανασίου θα παρθούν 220.000 € τα οποία θα μας 

εντάξουν στη Σερραϊκή κοινωνία για να μην υπάρχει πρόβλημα όπως με το νερό, και να 

γίνονται παράνομα σπίτια¨. Ο κύριος Αγγελίδης γνωρίζει πολύ καλά το πρόβλημα μας. Αλλά 

με τον κ. Μωυσιάδη …, ο κ. Μωυσιάδης ήρθε μαζί μας, τα έβαλε τα χαρτιά του  και λέει ότι 

υπάρχουν κάποια λεφτά και πρέπει να πληρώσουμε τον κ. …, υπάρχει ένα ποσό που δεν το 

πλήρωσε η προηγούμενη θητεία, εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Κάποια στιγμή καθίσαμε και τα 

συζητήσαμε. Ήρθαν στη γειτονιά μας, στους κατοίκους του Αγ. Αθανασίου και πήραν το χαρτί 

και το στυλό και λέγαν ¨αυτό το σπίτι παράνομο, αυτό το σπίτι παράνομο¨, μπορείτε να μου 

απαντήσετε πως ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και μας έκαψαν; Δεν γνωρίζετε. Το αφήνω αυτό.  

Αυτοί ήταν από την Αστυνομία και την Πολεοδομία των Σερρών. Έρχονται αυτοί οι 

άνθρωποι εδώ και λένε ¨μένει εδώ ο Στέλιος Τσέκος; Τι έχει; Διώροφο. Α αυτός χτίζει 

παράνομα¨, από τη στιγμή που λέτε εσείς, που δίνετε τον λόγο σας ότι θα μας εντάξετε στην 

Σερραϊκή κοινωνία στο Σχέδιο Πόλης και μας βάζετε …; Πώς γίνεται αυτό το πράγμα; Δεν 

μπορώ να το καταλάβω! Υπάρχει λύση, υπάρχει απάντηση γι’ αυτό το πράγμα; Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ, δεν μας ενδιαφέρει ούτε το μπλε, ούτε το κόκκινο, ούτε το κίτρινο, εμείς θέλουμε 

να ενταχθούμε στη Σερραϊκή κοινωνία. Μπορείτε να μας εντάξετε; Αν μας εντάξετε στην 

Σερραϊκή κοινωνία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κ. Δήμαρχε, κ.κ. βουλευτές, σας 

παρακαλώ πάρα πολύ αυτό το πράγμα πρέπει να το σκεφτείτε μεταξύ σας και πρέπει να 

κατασταλάξουμε κάπου. Να συσπειρωθούμε και να γίνει σωστό το θέμα. Εμείς οι κάτοικοι του 

Αγ. Αθανασίου είμαστε πολύ απελπισμένοι. Μας έχουν τάξει πολλά πράγματα και δεν έγιναν, 

δεν πέρασαν. 

κ. Δήμαρχος: Παίρνουμε σήμερα την απόφαση και θα έχετε δικαίωμα να κάνετε τις 

ενστάσεις σας.  

κ. Τσέκος: Ναι αλλά αυτοί οι άνθρωποι που … τι θα κάνουν; 

κ. Νούσης: Στο Σχέδιο Πόλεως μπήκαμε έτσι δεν είναι; 

κ. Πρόεδρος:   Ακυρώθηκε η πράξη.  

κ. Νούσης: Θέλουμε την πράξη Εφαρμογής, δεν μπορείτε να την κάνετε; Εμάς 

μπορείτε εσείς αν δεν … να πάρουμε άδεια νόμιμη και να χτίσουμε σ’ αυτά τα οικόπεδα που 

έχουμε; 

κ. Πρόεδρος:   Δεν υπάρχει άλλη νόμιμη διαδικασία από αυτή που ακολουθούμε.  

κ. Νούσης: Ναι αλλά τι θα γίνει; 
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κ. Τσέκος:  Εμείς οι κάτοικοι του Αγ. Αθανασίου είμαστε γύρω στις 1.400 οικογένειες, 

μπορεί σ’ αυτές τις οικογένειες να υπάρχουν πέντε πάρκα, γύρω γύρω σ’ όλη τη γειτονιά; Για 

το όνομα του θεού.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό το επιβάλλει ο νόμος.  

κ. Τσέκος: Τότε ακούστε και αυτό που λέει, η έγκριση της απευθείας ανάθεση της 

μελέτης μεταγραφή της περιοχής του Αλιμπεκίου της πόλης των Σερρών στο Εθνικού 

Κτηματολογίου, εμείς από αυτά … πολλά, έχουμε παρουσιάσει αντίτυπα και … ότι ¨θα σας 

περάσουμε και θα σας κάνουμε δρόμους πολλούς¨, εμείς έχουμε χορτάσει πολλά. Εμείς στα 

τόσα χρόνια δεν έχουμε ένα έργο με τους κατοίκους. Δεν περνάει ο λόγος σας κ. Σωτηριάδη, 

πρέπει να γίνουν έργα. Εμείς ξέρετε γιατί κάνουμε ο ένας πάνω στον άλλον σπίτι; Όταν έχω 

εγώ μια 12μελή οικογένεια και είμαστε σε ένα σπίτι μέσα, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνουν 

έτσι τα πράγματα όταν δεν είμαστε σε Σχέδιο Πόλης. Ήρθαν προχτές οι άλλοι και μας διώξαν. 

Αυτό είναι το πρόβλημα κ. Σωτηριάδη.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν να δούμε τα πράγματα πως έχουν από παλιά και να 

καταλήξουμε στο τώρα και το τι πρέπει να γίνει τώρα. Είναι αναμφισβήτητο ότι υπήρξε 

απαράδεκτη καθυστέρηση, η καθυστέρηση αυτή … από τη νομαρχία, από την αρμόδια 

υπηρεσία της νομαρχίας, ήδη από την θητεία τη δική μου, επί δύο χρόνια επανειλημμένες 

επισκέψεις έκανα και στον βαθμό που μπορούσα απαιτούσα από τον νομάρχη να παρέμβει για 

να προχωρήσουν κάποια πράγματα, δυστυχώς καθυστερούσαν, υπήρχε μια αντίδραση που δεν 

μπορούσα να δικαιολογήσω, και εξαιτίας τούτου, ενώ θα έπρεπε ήδη από το 2005 να είχε 

τελειώσει η ιστορία της έγκρισης, από εκεί και πέρα θα υπήρχε κάποια άλλη περίοδος, 

δυστυχώς παρέδωσα σε σας και δεν είχαν τελειώσει ακόμη οι διαδικασίες, δεν είχε γίνει η 

ένταξη. Τώρα πλέον έχει απεμπλακεί η υπόθεση, αφού βρισκόμαστε εδώ είναι σαφώς 

τελευταία φάση και μάλιστα φάση διαδικαστική καθαρά αρκεί να μην υπάρχουν ενστάσεις.  

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχουν.  

κ. Μωυσιάδης: Εάν θα υπάρξουν ενστάσεις τότε σαφώς και γι’ αυτές θα υπάρχει 

κάποια καθυστέρηση.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν προωθούνται. 

κ. Μωυσιάδης: Εάν δεν προωθούνται κλείνει η υπόθεση, γίνεται η μεταγραφή και από 

εκεί και πέρα μπορούν να αναμένουν ότι θα γίνουν. Μάλιστα, σε μια περίπτωση που 

δικαιολογημένα … κάποιος από τους κατοίκους, αυτό ακριβώς είχα πει, για να μην 

καθυστερήσει όλη η περιοχή, ας αφήσουμε να τελειώσει η διαδικασία, να γίνει και η 

μεταγραφή και όταν θα τελειώσουν και θα μπορούν όλοι οι γείτονες τους να κάνουν τι θα 

κάνουν, να κάνουμε μεταξύ μας, εσωτερικά μέσα στον δήμο, μια τροποποίηση για να 

εξυπηρετηθούν.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό λέει και η υπηρεσία.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτά όμως δεν τελειώνουν. Το πρόβλημα τους δεν τελειώνει. Ποιο 

είναι το πρόβλημα τους; Εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι σαφώς και θα περάσει 

αρκετός χρόνος από τη στιγμή που θα ανατεθεί και θα τελειώσει αυτή η διαδικασία και να 

τελειώσει η μεταγραφή στο …, από εκεί και πέρα οτιδήποτε φτάνει στην πολεοδομία και 

καταγράφεται σαν παράβαση έχει μια διαδικασία για την οποία θα μπορούσαμε να 

συζητήσουμε, είναι στην διάθεση σας να κουβεντιάσουμε, και αυτή η διαδικασία να βοηθήσει 

ούτως ώστε να μην υπάρξουν …  

κ. Αγγελίδης:  Συμφωνώ μ’ αυτά που είπε προηγουμένως ο κ. Μωυσιάδης, θα 

ξεκινήσω εκεί που σταμάτησε το 2208, το 2008 κυρώθηκε η πράξη Εφαρμογής, από εκεί και 

πέρα έχουν γίνει ενστάσεις οι οποίες ενστάσεις λιμνάζουν στην νομαρχία και δεν προωθούνται 

στην Περιφέρεια και μας λέτε κ. Πρόεδρε ότι αυτό δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Δεν μας 

ενδιαφέρει το γεγονός δηλαδή ότι καθυστερεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας και δεν έπρεπε 

να είχατε την … να πάτε στον νομάρχη; Τι κάνατε;  
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Η Πράξη Εφαρμογής κυρώθηκε τον Αύγουστο του 2008, υπάρχουν ενστάσεις, 

λιμνάζουν στην νομαρχία, δεν προωθούνται στην Περιφέρεια και ο Δήμος τι κάνει; Δήμαρχε 

εδώ έπρεπε να παρέμβετε δυναμικά, να φέρετε την πόλη τούμπα και αν ήταν δυνατόν να τα 

παίρνατε με τα χέρια σας και να τα πηγαίνατε στην Περιφέρεια και όχι να λέτε εδώ ότι δεν σας 

ενδιαφέρει και ότι δεν είναι δικό μας θέμα. Είναι δικό μας θέμα η προώθηση… 

κ. Πρόεδρος:   Δεν έγινα κατανοητός.  

κ. Αγγελίδης: Αφήστε με να τελειώσω, ο κάτοικος προηγουμένως του Αγ. Αθανασίου 

είπε μια αλήθεια για τους αθλητικούς χώρους κ.λπ., είπε το ίδιο και ο κ. Αναστασιάδης που 

ξέρει περισσότερα γι’ αυτά τα θέματα σαν μηχανικός, υπάρχουν λάθη στην Πράξη Εφαρμογής 

και φοβάμαι ότι αν δεν καθίσουμε να το δούμε κατάματα το θέμα θα περάσουν και τρία και 

πέντε χρόνια και θα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί. Πρέπει αυτή η πρόταση που έκανε ο 

κ. Μωυσιάδης, να βρεθούμε, να σχηματιστεί ένα άτυπο όργανο από τους επικεφαλείς των 

συνδυασμών ή και από άλλους δημοτικούς συμβούλους αν θέλουν, υπηρεσιακοί παράγοντες 

αλλά και εκπρόσωποι των κατοίκων της περιοχής για να το τρέξουμε το θέμα. Διαφορετικά 

εδώ είμαστε και θα δείτε ότι θα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι. Ασφαλώς και συμφωνούμε με 

το σημερινό θέμα, πρέπει να αναθέσουμε για την μεταγραφή … 

κ. Τσέκος:  Δεν θα ταλαιπωρηθούμε από τη στιγμή που τα λέτε τόσο ωραία, εάν ο 

Δήμαρχος δεν καταλαβαίνει το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο θέμα δεν γίνεται ούτε 

ένα χρόνο ούτε δύο, το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει εδώ και μια 20ετία, μπορείτε να μου πείτε 

σας παρακαλώ η κοιλάδα πότε εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης; Και οι κάτοικοι του Αγ. 

Αθανασίου να μην ενταχθούν; Σας τα λέω ωμά, ποιοι είναι αυτοί που εντάσσουν στον Σχέδιο 

Πόλης τα βουνά και εμείς που είμαστε οι κάτοικοι του Αγ. Αθανασίου; Σας παρακαλώ πρέπει 

κάποια στιγμή να λυθούνε αυτά, να βγούμε έξω από τα νερά μας. Αν δεν μπορείτε να μας 

εντάξετε στο Σχέδιο Πόλης, εμείς οι κάτοικοι του Αγ. Αθανασίου θα κάνουμε όσο μπορούμε 

παράνομα σπίτια γιατί ζούμε με οικογένειες 4μελές και 12μελές. Οι προηγούμενοι δήμαρχοι 

κάναν ότι μπορούσαν και το εκτιμούμε, εφόσον δεν μπορείτε να μας εντάξετε στην Σερραϊκή 

κοινωνία, τα παράνομα σπίτια θα υπάρχουν. Εμείς αν έρθουν να μας γράψουν, αυτό που μας 

κάναν προχτές, αυτούς τους ανθρώπους εμείς δεν ξέρω τι θα γίνει, σας το δηλώνω σε όλους 

δημοσίως, θα έχουμε προβλήματα. κ. Δήμαρχε απευθύνομαι σε εσένα και ζητώ συγγνώμη και 

πάλι που μιλάω έτσι, αλλά γιατί δεν μας εντάξατε τόσα χρόνια; Ποιος ο λόγος; 

κ. Δήμαρχος:  Δεν είναι ευθύνη του Δήμου.  

κ. Τσέκος: Ο κ. … σας πήρε τόσα λεφτά, που πήγαν αυτά τα λεφτά που πήρε; 

κ. Αναστασιάδης: Για τον Αγ. Αθανάσιο η πολεοδομική μελέτη ξεκίνησε με αυτή τη 

Δ.Α., ο κ. Σαντοριναίος, ο Βλάχος, εγώ. Έτσι ξεκίνησε η πολεοδομική μελέτη και έγινε. 

Προχωρήσαμε. Ήρθαν άλλοι δήμαρχοι μετά, … και δεν προχωρούσε, τον καλέσαμε εδώ … 

πλήρωσαν τα λεφτά η Δ.Α. στον κ. …, και έγινε η πράξη Εφαρμογής και κυρώθηκε από τον 

νομάρχη, αλλά ήταν παράτυπη.  

…  

Η δουλειά αυτή την οποία σήμερα μιλάμε, δουλεύει το έργο αυτό από τοπογράφο 

μηχανικό ιδιώτη, προχωράει. Είπα μια κουβέντα, θα πάτε με τον κ. Δήμαρχο στην νομαρχία να 

τελειώσουν οι ενστάσεις και σας πληροφορώ ότι τον Οκτώβρη θα τελειώσει.  

κ. Σαουλίδης: Για να μην είμαστε άδικοι, όλες οι γειτονιές που μπήκαν στο Σχέδιο 

Πόλης άργησαν πολύ. Αλλά στην περιοχή  του Αγ. Αθανασίου επειδή υπήρχε ιδιαίτερο 

πρόβλημα, έγινε τότε, εκτιμήθηκε ότι υπήρχε ο … στο Κτηματολόγιο, ασχολιόταν με το …, 

δεσμεύτηκε ότι γρήγορα θα το κάνει και τελικά μας δούλεψε όλους. Δούλεψαν και η Δ.Α. του 

κ. Μητλιάγκα, και η Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη και του κ. Βλάχου, είμαστε στο τέλος. Ένα θέμα 

είναι αυτό που είπε ο κ. Μωυσιάδης, ότι όλα θα γίνουν, από τη στιγμή που γίνεται η Πράξη 

Εφαρμογής να μην χάνουμε χρόνο, όλες οι αλλαγές θα διατηρηθούν.  
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Το άλλο το ζήτημα αφορά αυτό που αναφέρατε, συμφωνούμε όλοι να μην υπάρχει 

ξανά καμία ενόχληση μέχρι να τελειώσει το Σχέδιο.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, αυτή η … ομάδα των συμπολιτών μας έχει 

δίκιο να αντιδρά μ’ αυτόν τον τρόπο, με την έννοια ότι μετά την κύρωση του 2008, έχει 

καθυστερήσει αρκετά η μεταγραφή της κυρωμένης πράξης από τον νομάρχη. Δεν μπορώ να 

καταλάβω τον λόγο της καθυστέρησης, θα έπρεπε να επισπεύσουμε κι εμείς την μεταγραφή 

της πράξης. Υπήρχε συγκεκριμένο διάστημα για το πότε θα έπρεπε να … οι ενστάσεις και να 

επιστρέψουν στην περιφέρεια. Θέλω να πω σ’ αυτούς τους ανθρώπους ότι 1ον η πράξη αυτή 

έχει κυρωθεί και είναι σαφές και 2ον με … θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο με τα πρόστιμα ή με 

τις αυθαιρεσίες που φαίνονται έτσι τουλάχιστον μέχρι να κυρωθεί η πράξη. Εμείς θα πρέπει να 

εξετάσουμε το εξής, ότι μετά τη μεταγραφή της πράξης έχουμε μόνο μία δυνατότητα, να 

προβούμε σε διορθώσεις, αν έχει προβλήματα η πράξη εφαρμογής, η μία δυνατότητα που μας 

δίνει ο νόμος είναι να προβούμε σε διορθώσεις και το λέω αυτό γιατί κάτοικοι που κάναν 

ενστάσεις και πήγαν στην νομαρχία, δεν εξετάστηκαν όμως, και τώρα που θα μεταγραφεί η 

πράξη θα μεταγραφεί με τον τρόπο που ουσιαστικά έγινε η μελέτη, η πράξη εφαρμογής 

δηλαδή και θα έχουν τα προβλήματα που οι ενιστάμενοι θα τα βρουν μπροστά τους. Και εδώ 

πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους ανθρώπους ότι σύμφωνα με τον νόμο, κάποιοι θα 

έρθουν αντιμέτωποι και με το εξής, ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν και σε χρήμα, σύμφωνα με 

τον νόμο και με ποσοστά που βγαίνουν σύμφωνα με τον νόμο. Αυτά όλα πρέπει να εξηγηθούν 

στους ανθρώπους γιατί θα κληθούν και να συνεισφέρουν σε χρήμα και να … 

κ. Πρόεδρος:   Το είπαμε.  

κ. Γαλάνης: Θέλω με λίγα λόγια να πω, ότι θα πρέπει από όλους να σταματήσει και … 

, το οποίο γίνεται από χρόνια και έχει αφήσει στο περιθώριο αυτούς τους ανθρώπους, και αν 

έχουμε ευαισθησίες γι’ αυτή την κοινωνική ομάδα, να την δείξουμε εμπράκτως. Γι’ αυτό 

ειλικρινά σας λέω ότι θα πρέπει και να γίνει αυτή η επιτροπή η άτυπη που να δει τις 

διορθώσεις μετά τη μεταγραφή και επίσης να εξηγηθεί σ’ αυτούς τους ανθρώπους, με έναν 

συγκεκριμένο τρόπο, ποια θα είναι η εισφορά σε γη και σε χρήμα. Θα πρέπει να είναι 

ενημερωμένοι οι άνθρωποι για να μην βρεθούν σε μια κατάσταση μπροστά την οποία δεν 

μπορούν να διαχειριστούν.  

κ. Πρόεδρος:   Θέλω να κάνω μια διευκρίνιση, όταν είπα προηγουμένως ότι ¨δεν μας 

νοιάζει¨, είναι για το ότι ξεκίνησε κάτι και δεν μας νοιάζει η διαδικασία. Μία διευκρίνιση γιατί 

ενδεχομένως να μην έγινα κατανοητός.  

κ. Νούσης: κ. Δήμαρχε, συμφωνείτε να πείτε στην Πολεοδομία να μη μας 

τιμωρήσουν; 

κ. Πρόεδρος:   Το είπαμε.   

 

- Εγκρίνεται.  

                

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχών υπηρεσιών και Προϋπολογιστικών 

Πινάκων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, προϋπολογιστικών 

πινάκων, παροχών υπηρεσιών κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση εξόφλησης οφειλών έργων, μελετών κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού Γηπέδου 

Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

           Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

129/10  Ζητείται από το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει στη λειτουργία του 

Τμήματος Γραφιστικής του ΤΕΙ Σερρών από το Σεπτέμβριο του 2010. 

 

130/10 Διάθεση της αμοιβής των μελών του Σώματος στον Ι.Ν. Εισοδίων της 

Θεοτόκου Σφαγείων.  

 

131/10  Έγκριση εργασιών επέκτασης του δικτύου Οπτικών Ινών του ΟΤΕ για την 

υλοποίηση του VDSL2.  

           

132/10  Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 με τον κ. Γρηγοριάδη Άγγελο. 

 

133/10 Ομοίως με την Γ. Καμάς – Ζ. Τσακαλάκης Ο.Ε. 

   

134/10 Ομοίως με τον κ. Ψαθά Αθανάσιο. 

 

135/10  Ομοίως με τον κ. Αργυρίου Χ. και Σία Ο.Ε. 

 

136/10 Ομοίως με τον κ. Πουλιάκα Βασίλειο (προσφυγή 2366/10). 

 

137/10  Ομοίως με τον κ. Πουλιάκα Βασίλειο (προσφυγή 279/10). 

         

138/10  Έγκριση πρόσληψης 3 υπαλλήλων του κλάδου Δ.Ε. Δομικών Κτηριακών 

Έργων.  

 

Πρ. 3/1/10 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων σχετικά με 

τη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου και την εφαρμογή του 

προγράμματος αντιμετώπισης των αδέσποτων ζώων. 
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139/10 Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής ύψους 50.000 € για χρηματοδότηση του 

διετούς προγράμματος δράσης της ΚΕΠΣ. 

 

140/10 Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για διαπραγμάτευση αναπροσαρμογής των 

μισθωμάτων των καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου με τον κάθε 

καταστηματάρχη χωριστά.  

 

Πρ. 3/2/10 Αποσύρεται το θέμα: ¨Σύναψη δανείου από το Τ.Π. και Δ. ύψους 5.140.000 € 

για την αποπληρωμή δανείου συναφθέντος με την τράπεζα 

KOMMUNALKREDIT INTERNATIONAL BANK LTD¨. 

 

141/10  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρωτοβουλία της WWF ¨Η ΏΡΑ ΤΗΣ 

ΓΗΣ¨, για το έτος 2010. 

 

142/10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: ¨Βιώσιμη 

Ανάπτυξη¨, που διοργανώνει η Ανεξάρτητη Μη Κερδοσκοπική Ομάδα 

Βιοκλιματικού Σχεδιασμού ¨ΒΙΟΧΩΡΙΟ¨ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας Ενεργειακής Βιωσιμότητας (22-26 Μαρτίου 2010). 

 

143/10  Έγκριση αδελφοποίησης της πόλης των Σερρών με την πόλη Μινεράνλιε Βόντι 

Ρωσίας.  

  

144/10 Μετάταξη της υπαλλήλου του Δήμου Σερρών Καλογερούδη Ιωάννας με βαθμό 

Α’ του κλάδου ΔΕ 23, σε κλάδο ΔΕ Δομικών – Κτιριακών Έργων.   

 

145/10  Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων για 

καλλιεργητική περίοδο 2008-2009. 

 

146/10 Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάσταση βλαβών των 29 αυτόματων μηχανών εκδόσεως εισιτηρίων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

147/10  Έγκριση κατανομής πίστωσης σε Σχολικές Επιτροπές προς κάλυψη εξόδων 

κινήσεως σχολικών τροχονόμων.  

 

148/10 Αντικατάσταση της κ. Κοκκινίδου Αθηνάς και της κ. Γουγούση Έλσας από 

Επιτροπές Προμηθειών.  

 

149/10  Έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΚΑΣ έτους 2010. 

 

150/10 Έγκριση απολογισμού Σχ. Επιτροπής Νηπιαγωγείου Οινούσας, για το 2009.  

 

151/10  Ομοίως 1ης Σ.Ε. 1ου Γυμνασίου.  

 

152/10 Ομοίως 2ης Σ.Ε. 2ου Γυμνασίου – 2ου Ενιαίου Λυκείου.  

  

153/10  Ομοίως 4ης Σ.Ε. 3ου Γυμνασίου.  

 

154/10 Ομοίως 5ης Σ.Ε. 10ου Δημοτικού Σχολείου και 24ου Δημοτικού Σχολείου.  
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155/10  Ομοίως 6ης Σ.Ε. 17ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

156/10 Ομοίως 7ης Σ.Ε. 20ου Δημοτικού Σχολείου.  

  

157/10  Ομοίως 8ης Σ.Ε. 5ου Λυκείου.  

 

158/10 Ομοίως 10ης Σ.Ε. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου.  

 

159/10  Ομοίως 12ης Σ.Ε. 1ου – 7ου Δημοτικού Σχολείου – 20ου Νηπιαγωγείου.  

 

160/10 Ομοίως 13ης Σ.Ε. 2ου – 22ου Δημοτικού Σχολείου.   

  

161/10  Ομοίως 14ης Σ.Ε. 3ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

162/10 Ομοίως 15ης Σ.Ε. 4ου Δημοτικού Σχολείου.  

  

163/10  Ομοίως 16ης Σ.Ε. 5ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

164/10  Ομοίως 17ης Σ.Ε. 6ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

165/10 Ομοίως 18ης Σ.Ε. 8ου – 25ου Δημοτικού Σχολείου.  

  

166/10  Ομοίως 19ης Σ.Ε. 9ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

167/10  Ομοίως 20ης Σ.Ε. 11ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

168/10 Ομοίως 21ης Σ.Ε. 12ου Δημοτικού Σχολείου – 5ου Νηπιαγωγείου.  

  

169/10  Ομοίως 22ης Σ.Ε. 13ου Δημοτικού Σχολείου και 17ου Νηπιαγωγείου.  

 

170/10  Ομοίως 23ης Σ.Ε. 14ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

171/10 Ομοίως 24ης Σ.Ε. 15ου – 21ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου – 27ου 

Νηπιαγωγείου.  

  

172/10  Ομοίως 26ης Σ.Ε. 18ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

173/10  Ομοίως 27ης Σ.Ε. 1ου Νηπιαγωγείου.  

 

174/10 Ομοίως 28ης Σ.Ε. 2ου Νηπιαγωγείου.  

  

175/10  Ομοίως 29ης Σ.Ε. 3ου Νηπιαγωγείου.  

 

176/10  Ομοίως 30ης Σ.Ε. 4ου Νηπιαγωγείου.  

 

177/10 Ομοίως 31ης Σ.Ε. 6ου Νηπιαγωγείου.  

 

178/10  Ομοίως 32ης Σ.Ε. 7ου και 10ου Νηπιαγωγείου.  
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179/10  Ομοίως 33ης Σ.Ε. 8ου Νηπιαγωγείου.  

 

180/10 Ομοίως 34ης Σ.Ε. 11ου Νηπιαγωγείου.  

  

181/10  Ομοίως 35ης Σ.Ε. 12ου Νηπιαγωγείου.  

 

182/10  Ομοίως 36ης Σ.Ε. 14ου Νηπιαγωγείου.  

 

183/10 Ομοίως 37ης Σ.Ε. 25ου Νηπιαγωγείου.  

  

184/10  Ομοίως 38ης Σ.Ε. 16ου Νηπιαγωγείου.  

 

185/10  Ομοίως 39ης Σ.Ε. 18ου Νηπιαγωγείου.  

 

186/10 Ομοίως 40ης Σ.Ε. 19ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.  

 

187/10  Ομοίως 41ης Σ.Ε. 22ου Νηπιαγωγείου.  

 

188/10  Ομοίως 42ης Σ.Ε. 26ου Νηπιαγωγείου.  

  

189/10 Ομοίως 43ης Σ.Ε. 29ου Νηπιαγωγείου.  

  

190/10  Ομοίως 45ης Σ.Ε. 19ου Δημοτικού Σχολείου.  

 

191/10  Ομοίως 46ης Σ.Ε. 28ου Νηπιαγωγείου.  

 

192/10 Ομοίως 47ης Σ.Ε. 6ου Γυμνασίου.  

  

193/10  Ομοίως 48ης Σ.Ε. 4ου Γυμνασίου – Εσπερινού Γυμνασίου.  

 

194/10 Ομοίως 49ης Σ.Ε. 23ου Δημοτικού Σχολείου.  

    

195/10 Ομοίως 51ης Σ.Ε. 5ου Γυμνασίου.  

 

196/10  Ομοίως 52ης Σ.Ε. 2ου ΕΠΑΛ. 

 

197/10  Ομοίως 54ης Σ.Ε. 15ου Νηπιαγωγείου.  

 

198/10  Ομοίως 55ης Σ.Ε. 31ου Νηπιαγωγείου.  

 

199/10  Ομοίως 56ης Σ.Ε. 33ου Νηπιαγωγείου.  

 

200/10  Ομοίως 57ης Σ.Ε. 1ου Γενικού Λυκείου. 

 

201/10  Ομοίως 58ης Σ.Ε. ΕΕΕΕΕΚ – ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής.  

 

202/10  Ομοίως 61ης Σ.Ε. Νηπιαγωγείου Ελαιώνα.  
 

203/10  Ομοίως 63ης Σ.Ε. 4ου Λυκείου.  
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204/10  Ομοίως 64ης Σ.Ε. 34ου Νηπιαγωγείου.  

 

205/10  Ομοίως 65ης Σ.Ε. 30ου Νηπιαγωγείου.  

 

206/10 Ομοίως 66ης Σ.Ε. Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου ¨Κωνσταντίνος 

Καραμανλής¨.  

 

207/10 Ομοίως 67ης Σ.Ε. Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών Βαρήκοων. 

 

208/10  Ομοίως 59ης Σ.Ε. 23ου Νηπιαγωγείου. 

 

209/10 Επανασυγκρότηση Δ.Σ. του Ν.Π. 27η Σ.Ε. 1ου Νηπιαγωγείου.  

 

210/10  Ομοίως 43ης Σ.Ε. 29ου Νηπιαγωγείου. 

 

211/10 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ. Μιχαηλίδη Επαμεινώνδα.  

 

212/10  Έγκριση μελέτης προμήθειας λαμπτήρων.  

 

213/10 Ομοίως φωτιστικών σωμάτων.  

 

214/10  Ομοίως ιστών και φωτιστικών σωμάτων για την οδό Εμμ. Ανδρόνικου.  

  

215/10 Έγκριση διοργάνωσης 1ου περιφερειακού συνεδρίου στην πόλη των Σερρών στα 

πλαίσια του προγράμματος PIMMS TRANSFER. 

 

216/10 Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την παρουσίαση μαθητικών εργασιών 

στα πλαίσια της εκστρατείας ECOMOBILITY – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 2009-2010. 

 

217/10 Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης του ΤΜ Κοινωνικής Πολιτικής ενόψει 

της ημέρας της Γυναίκας.  

 

218/10 Ομοίως ενόψει της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου.  

 

219/10 Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες της πόλης 

ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς από το Τμήμα 

Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου.  

 

220/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου κ. 

Παπαδίκη Νικ. 

 

221/10  Ομοίως αντιπροσωπείας του Δήμου συμμετέχοντας σε πρόγραμμα (Ιωάννης 

Μανάφης). 

          

222/10  Ομοίως της κ. Κοκκινίδου Αθηνάς συμμετέχοντας σε πρόγραμμα.  

 

223/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

33 



223α/10 Ομοίως για δημοπρασία παροχής υπηρεσιών: «Οργάνωση, Διαχείριση, 

Συντήρηση χώρων πρασίνου», έτους 2009. 

 

224/10 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τις ανάγκες των αυτοκινήτων και 

μηχανημάτων του Δήμου.  

 

224α/10 Ανάθεση εργασιών επισκευής αυτ/των και μηχ/των του Δήμου. 

 

225/10  Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της αρ. 1/10 απ. ΚΕΠΣ. 

   

226/10 Επιστροφή χρημάτων στην κ. Βερβερίδου Μαγδαληνή για αποκατάσταση 

τομής ασφάλτου.  

 

227/10  Επιστροφή χρημάτων στην Εταιρεία Συμμετοχών και Εμπορίας Τροφίμων Μ. 

ΕΠΕ για εισφορά σε χρήμα ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  

           

228/10  Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Γαβίδη 

Νίνα.  

                  

229/10 Ομοίως στον κ. Αθανασιάδη Θεόδωρο. 

 

230/10 Ομοίως στην κ. Μικρογεώργη Ελένη.  

 

231/10  Ομοίως στους κ.κ.: Παστάλη Απόστολο και Νικόλαο. 

 

232/10  μοίως στην κ. Τάσιου Αικατερίνη.  

 

233/10  Ομοίως στον κ. Κοντό Ευάγγελο. 

 

234/10  Ομοίως στον κ. Χατζηιωαννίδη Χρήστο. 

 

235/10 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία των κ.κ. Ρήγα Δημητρίου και Μαρκοπούλου Βαΐας.  

  

236/10 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης εισφοράς σε χρήμα μετά από 

συμψηφισμό με τον κ. Χατζηαναστασίου Άγγελο. 

 

237/10  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 713, 713α, 714α, 714β, 715, 715α 

στην περιοχή Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5). 

 

238/10 Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΕΙ Σερρών για τη 

διεξαγωγή διερεύνησης εναλλακτικών σεναρίων απόδοσης πολεοδομημένης 

γης στην ΥΑΜΣ κατ’ εφαρμογή του Ν. 2745/99. 

 

239/10  Έγκριση καταβολής δαπάνης ανάθεσης μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένης πράξης 

εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας Ιμαρέτ του Δήμου Σερρών στο 

λειτουργούν Κτηματολόγιο¨.  

 

 

34 



240/10  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών 

αξόνων πόλης Σερρών (Η – Μ εγκαταστάσεις). 

 

241/10 Έγκριση απευθείας ανάθεσης της μελέτης: ¨Μεταγραφή της κυρωμένης Π.Ε. 

¨Αλημπέκιοϊ¨ της πόλης των Σερρών στο Εθνικό Κτηματολόγιο¨. 

 

242/10 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα 

πολυαιθυλενίου από Δ.Δ. Οινούσας προς Χιονοχώρι¨.  

 

243/10 Ομοίως ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων¨.  

 

244/10 Ομοίως της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ανασχηματισμός λεκανών 

άρδευσης φυτών στο Δήμο Σερρών¨.  

 

245/10 Ομοίως του Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών καθαιρέσεως και 

ανακατασκευής καταληφθέντος τμήματος οδού Γρανικού.  

 

246/10 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή W.C. 

2ου Δημοτικού Σχολείου¨.  

 

247/10 Ομοίως ¨Εγκατάσταση θέρμανσης στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας¨.  

 

248/10 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο 11ο Δημοτικό Σχολείο¨. 

 

249/10 Ομοίως: ¨Συντήρηση και επισκευή αυλόγυρου 1ου Λυκείου¨.  

 

250/10 Ομοίως ¨Κατασκευή W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας¨.  

 

251/10 Ομοίως ¨Επισκευές και συντηρήσεις στο 13ο Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

252/10 Ομοίως ¨Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  

 

253/10 Ομοίως ¨Κατασκευή τσιμεντοδρόμου στο Δ.Δ. Οινούσας¨.  

 

254/10 Ομοίως ¨Επισκευή κεραμοσκεπής στο 6ο Γυμνάσιο¨.  

 

255/10 Ομοίως ¨Συντήρηση – ανακαίνιση W.C. στο Νηπιαγωγείο του Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  

 

256/10 Ομοίως ¨Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίου 12ου Δημοτικού Σχολείου¨.  

 

257/10 Ομοίως ¨Αντιπλημμυρική προστασία αστικού δρόμου κοιλάδας Αγ. Γεωργίου 

Δήμου Σερρών¨.  

 

258/10 Ομοίως ¨Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στην περιοχή Αγ. Ιωάννη¨.  

 

259/10 Ομοίως ¨Δενδροφυτεύσεις πεζοδρομίων στην Β.Α. περιοχή της πόλης Σερρών¨.  
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260/10 Ομοίως 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¨.  

 

261/10 Ομοίως της μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – 

Πολεοδόμηση περιοχής Αγ. Ιωάννη¨.   

 

262/10 Ομοίως ¨Τροποποίηση οριοθέτησης τμήματος του 3ου υδατορέματος στον 

οικισμό Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

263/10 Ομοίως ¨οριοθέτησης ρέματος οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨.  

 

264/10 Ομοίως: ¨Σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σερρών¨.    

 

265/10 Ομοίως της παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για την προετοιμασία 

της υποβολής του φακέλου – αίτησης του Δήμου Σερρών στο Πρόγραμμα 

¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

266/10 Ομοίως συμβούλου επιστημονικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών για την 

εκτίμηση των απαραίτητων ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται για την 

κατάρτιση των ΟΣΔ και ΣΧΥ του προγράμματος ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ του ΕΣΠΑ 

2007-2013. 

 

267/10 Ομοίως εκπόνησης ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ¨Εικονική περιήγηση 

στην πόλη των Σερρών¨.  

 

268/10 Ομοίως ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στο Δήμο 

Σερρών¨.  

 

269/10 Ομοίως προμήθειας ξύλινων οικίσκων για τις Χριστουγεννιάτικες 

δραστηριότητες στην πλατεία Ελευθερίας Σερρών. 

 

270/10 Έγκριση – παραλαβή Τοπογραφικής Μελέτης της γενικής μελέτης με τίτλο: 

¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη περιοχής 

Ξηροτόπου του Δήμου Σερών και συνέχιση της μελέτης για το έτος 2010¨.  

 

271/10 Ομοίως οικισμού Ελαιώνα.  

 

272/10 Έγκριση εξόφλησης 2ου λογαριασμού του έργου: ¨Διάφορες οικοδομικές 

παρεμβάσεις στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά¨.  

 

273/10 Ομοίως 3ου λογαριασμού ¨Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών έτους 

2006¨.  

 

274/10 Ομοίως 2ου λογαριασμού ¨Κατασκευή – συντήρηση W.C. – έργα υποδομής στο 

στρατόπεδο Εμμ Παπά¨.  
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275/10 Ομοίως 7ου λογαριασμού της μελέτης ¨Πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής 

μελέτης της γειτονιάς Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ του Δήμου Σερρών¨.  

 

276/10 Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου Σερρών¨.  

 

277/10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίου Νικήτα¨.  

 

278/10 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Β’ ΚΑΠΗ¨.  

 

279/10 Ομοίως ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Ιερολοχιτών – Παπαπαύλου¨.  

 

280/10 Έγκριση τοποθέτησης 2 φ.σ. στην οδό Τριγλίας και Καντά. 

 

281/10 Ομοίως 1 φ.σ. στην οδό τέρμα Φλωρίνης.   

 

282/10 Ομοίως 9 φ.σ. στην εθνική οδό Σερρών – Δράμας.  

 

283/10 Ομοίως 3 φ.σ. στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου.  

 

284/10 Ομοίως 1 μετρητή και 14 φ.σ. στην οδό Δημ. Μαρούλη.  

 

285/10 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ όπισθεν του Εθνικού Σταδίου στις Σέρρες.  

 

286/10 Ομοίως και τοποθέτηση 1 φ.σ. στην οδό Κωστή.  

 

287/10 Ομοίως και τοποθέτηση 2 φ.σ. στην περιοχή τέρμα Ομόνοιας.  

 

288/10 Διάθεση πίστωσης προς τη Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 

«Κ.Ε.Π.Α.Σ.». 

 

289/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης έκδοσης κτηματογραφικού αποσπάσματος στη 

συμβολαιογράφο κα Μαγκαλάκη Ανθούλα.  

 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

 

 

 

37 



ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 


