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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Ετήσια Τουριστική Έκθεση 

¨Πολιτιστικός Τουρισμός -2010¨ που θα πραγματοποιηθεί στο Βελίκο 

Τίρνοβο 14-17 Απριλίου 2010. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη συνάντηση των Δημάρχων που 

έχουν υπογράψει Σύμφωνο Ελληνικών Πόλεων, που θα 

πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 23 Μαρτίου 2010. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 6ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο 

του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ 

που θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αγ. Παρασκευής 16 και 17 

Απριλίου.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού Καθαριότητας επί δίμηνο. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2010.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Διετές Πρόγραμμα Δράσης της 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού Αθλητισμού Σερρών¨ (Κ.Ε.Π.Α.Σ.). 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Διατύπωση αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Σερρών του 

στρατοπέδου Κολοκοτρώνη εκτάσεως 260.611,68 τ.μ.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση παράτασης Προγραμματικών Συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας 

– Λευκώνα – Στρυμόνα – Στρυμονικού και εξέταση αιτήματος Δήμου 

Κ. Μητρουσίου.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου Αγ. Ιωάννη.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου έτους 2009.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός μέλους για την επιτροπή απονομής τιμών (άρθρο 4 αρίθ. 

1264/1995 ΑΔΣ). 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού στον Ευάγγελο Πάππο 

δυνάμει της αρίθμ. 126/2010 διαταγής του Ειρηνοδικείου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨Κέντρο Προστασίας 

Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας¨.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση τροποποίησης κανονισμών προσωπικού, διαχείρισης, 

υπηρεσιών και προγραμμάτων ¨ΚΔΑΠ¨, ¨ΚΔΑΠ ΜΕΑ¨, ¨Βοήθεια στο 

Σπίτι¨ και ¨Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας¨.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση πρ/σμού οικονομικού έτους 2010 της ΚΑΔΕ.  
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ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της ΚΑΔΕ έτους 2009. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής μετατόπισης και εγκατάστασης 

περιπτέρων.    

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ν. Σερρών για τη 

διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου εφήβων – νεανίδων.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης 

Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ). 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση απολογισμών έτους 2009 Ν.Π Σχολικών Επιτροπών.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων έτους 2010.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας στολών και παρελκόμενων ειδών του 

ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 

Σερρών, έτους 2010. 

    

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρημ. καταλόγους του Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ  27ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών:  

α) κ. Δημητρίου Σαββοπετράκη,  

β) κ. Σφετκόπουλου Απόστολου,  

γ) κ. Καραδεμιρτζόγλου Νικολάου και  

δ) κ. Πουρσανίδη Δημητρίου.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 και παραλαβής της μελέτης με 

τίτλο: ¨Οριστική μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Ψήφιση πίστωσης για:  

α) την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος από το Α.Π.Θ. με 

θέμα: ¨Εκπόνηση Επιχειρησιακού προγράμματος βιώσιμης 

κινητικότητας Δήμου Σερρών¨ και  

β) την ανάθεση της μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένης πράξης εφαρμογής της 

Πολεοδομικής ενότητας Άνω Καμενίκια του Δήμου Σερρών στο 

λειτουργούν Κτηματολόγιο¨.  
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ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελετών έργων.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κλπ. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση του 2ου Συγκρητικού Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής της 

Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς ¨Αλημπέκιοϊ¨ πόλεως Σερρών. 

    

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση Α.Π. έργων.  

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων 

και προμηθειών.  

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 423/2009, 58/2010 και 59/2010 

Α.Δ.Ε. 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

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

διάταξης έχουμε δυο θεματάκια, είναι ¨Διορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο του ΔΗΠΕΘΕ¨ που κάνουμε κάθε αρχάς του χρόνου και ¨Διατύπωση γνώμης για την 

παραχώρηση έκτασης στην Λεκάνη Ξηροτόπου του Δημόσιου Δάσους Ξηροτόπου – Ορεινής 

– Ελαιώνα ¨. 

κ. Αγγελίδης: Απόφαση Δ.Σ. γιατί ζητάνε; 

κ. Πρόεδρος:   Για την παραχώρηση έκτασης από το Δασαρχείο χρειάζεται και 

γνωμάτευση του Δ.Σ. Το συγκεκριμένο θέμα έρχεται προ ημερησίας διάταξης για να προλάβει 

να μην χάσει την επιδότηση. Αυτά τα δύο είναι προ ημερησίας διάταξης.  

κα Μπίτζίδου: Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Υπάρχει θέμα το οποίο απασχόλησε 

τα Μ.Μ.Ε. μετά από μια δημοσιοποίηση του θέματος σχετικά με την … της σχολής του χορού 

… και τις διαμαρτυρίες των γονέων σχετικά με την καθυστέρηση έκδοσης αποδείξεων για την 

φοίτηση των παιδιών τους, θα θέλαμε μια ενημέρωση. 

κα Ευαγγελίδου: Από την έναρξη της η επιχείρηση δήλωσε στην Εφορία τα 

παραρτήματα της, τα υποκαταστήματα που λειτουργεί … και για να λειτουργήσουν σωστά τα 

παραρτήματα έπρεπε να μπουν και τα … μαθητολόγια. Για να γίνουν τα μαθητολόγια αυτά και 

να εγκριθούν από την Εφορία και για να εκδίδουμε τις αποδείξεις νόμιμα και σωστά, έπρεπε 

να παρουσιάσουμε τα έγγραφα που θα στοιχειοθετούσαν την ύπαρξη μας και την λειτουργία 

μας μέσα στον χώρο. Αναφορικά λοιπόν με τους χώρους τους δημοτικούς, που μας 

παραχωρήθηκαν από το Δ.Σ. του Νοεμβρίου, προσκομίστηκαν στην εφορία οι αντίστοιχες 

παραχωρήσεις για την οικία Σχοινά, για τον δεύτερο όροφο της ΔΕΠΚΑ που είναι το 

Γυμναστήριο, για το πολιτιστικό κέντρο των Σφαγείων και οι αποδείξεις εκδίδονται 

κανονικότατα από τον Ιανουάριο, πήραν οι γονείς όλες τις αποδείξεις για όσα έχουν πληρώσει 

μέχρι τώρα. Εκκρεμούσε, γιατί είχαμε δηλώσει εμείς ως παραρτήματα και στα μαθητολόγια 

είχαμε δηλώσει επακριβώς … σ’ αυτά τα μέρη, τα δύο μισθώματα και εδώ σας λέω ότι ακόμη 

μία εκκρεμότητα υπάρχει, τα δυο μισθώματα της Αλ. Παναγούλη και του Πολιτιστικού 

Κέντρου της Ομόνοιας που ήταν μισθωτήρια, συμφωνητικά, και τα οποία έπρεπε να 

μεταφερθούν από την ΔΕΠΚΑ στην ΚΕΠΑΣ με μια τελείως … με ξεχωριστό ΑΦΜ, ……  από  
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τον Οκτώβρη αναφορικά με την Αλ. Παναγούλη για να μπορέσουμε να προσκομίσουμε τα 

μισθωτήρια για να εγκριθούν τα μαθητολόγια και να πάρουμε το δικαίωμα να δώσουμε 

αποδείξεις, για τον κ. …, υπήρχε μια αντιμετώπιση που σας περιέγραψα, ότι δεν πρόκειται να 

υπογράψει χωρίς όμως να μας αφήνει να φύγουμε, δεν πρόκειται να υπογράψει αν δεν πάρει τα 

λεφτά του, εγώ είχα διαβεβαιώσεις ότι το θέμα θα τακτοποιηθεί και φτάσαμε μέχρι σήμερα 

όπου έγινε ότι έγινε την περασμένη Πέμπτη που λάβαμε αυτό το αιφνίδιο τηλεφώνημα από τον 

δικηγόρο του.  

Αναφορικά τώρα με τις αποδείξεις, δεδομένου ότι η μόνη λύση για να μπορέσουν 200 

παιδιά που βρέθηκαν αιφνιδίως στο δρόμο, να μπορέσουν να λειτουργούν στην ΔΕΠΚΑ, δεν 

υπάρχει κάποιος άλλος χώρος που μπορούν να φιλοξενηθούν, και που μπορεί να διαμορφωθεί, 

ήδη μας έχει παραχωρηθεί χώρος, οπότε ήδη πήγαμε από σήμερα και σταματήσαμε το Αλ. 

Παναγούλη στην εφορία, δηλώσαμε τον χώρο της ΔΕΠΚΑ και … τα μαθητολόγια και μέχρι 

την Τετάρτη τις αποδείξεις τους όσοι φοιτούσαν στην Αλ. Παναγούλη και κανονικά από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς θα τις λάβουνε. Αναφορικά με το πολιτιστικό κέντρο της Ομόνοιας 

έχω διαβεβαίωση και … από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, διότι ο κύριος που το έχει βρίσκεται 

στην Γερμανία, ότι θα μπορέσουμε να υπογράψουμε το μισθωτήριο μέχρι την Τετάρτη οπότε 

το να πάμε να προσκομίσουμε εμείς τα μισθωτήρια είναι υπόθεση μιας μέρας το πολύ δύο για 

να μπορέσουμε να γράψουμε όλες τις αποδείξεις και οι άνθρωποι θα πάρουν όλοι τις 

αποδείξεις τους. 

κα Μπιτζίδου: Εφόσον κόπηκαν οι αποδείξεις τώρα εκκρεμεί το θέμα με την 

αποπληρωμή του κ. …, πότε θα … 

κα Ευαγγελίδου: Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ.  

κ. Πρόεδρος:   Για την ΚΕΠΑΣ υπάρχει το πρώτο ένταλμα … από τη λειτουργία της 

μέχρι και σήμερα λόγω της μετατροπής, δεν έχει πάρει ούτε ένα €, έχουμε πάρει ένταλμα 

30.000 € και την ώρα τώρα που μιλάμε είναι στον επίτροπο για να δώσουμε όπου αλλού 

χρειάζεται.  

κα Ευαγγελίδου: Και να υπήρχαν χρήματα, λειτουργεί ανταποδοτικά, ο κάθε χώρος 

ανάλογα με τις εισπράξεις του αποπληρώνει πρωτίστως τις υποχρεώσεις του και αν 

περισσέψουν χρήματα μπορεί η επιχείρηση να καλύψει κάποιες άλλες ανάγκες, αν δεν 

περισσέψουν χρήματα προσφέρει χώρο για να μην δημιουργούνται τέτοιες παρεξηγήσεις. Και 

πάλι δεν μπορεί να καλύψει χρέος που ανήκει σε άλλη επιχείρηση.  

κα Μπιτζίδου: Άρα από το άλλο ταμείο θα πρέπει να καλυφτούν τα λεφτά … 

κ. Μωυσιάδης:  Από τη μια λέμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για πληρωθεί ο 

ενοικιαστής και από την άλλη λέμε ότι λειτουργεί ανταποδοτικά, οι γονείς δίνουν άρα τα 

έσοδα υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα … 

κα Ευαγγελίδου: Αλλά η ΚΕΠΑΣ δεν μπορεί να πληρώσει υποχρεώσεις που … 

κ. Μωυσιάδης: Από την ημέρα που άρχισε να λειτουργεί η ΚΕΠΑΣ, θα έπρεπε αυτά 

που πληρώνουν να μην τα πληρώνουν στην ΔΕΠΚΑ αλλά να τα πληρώνουν στην ΔΕΠΑΣ. 

κα Ευαγγελίδου: Χρειαζόμασταν μισθωτήριο καινούργιο…  

κ. Δήμαρχος:  Εκείνο που ήθελα να πω εγώ και μην ξεχνάτε πως αυτό είναι το βασικό, 

ότι το κράτος και συγκεκριμένα το Υπουργείο Πολιτισμού, οφείλει στη ΔΕΠΚΑ 350.000 €, 

βάσει προγραμματικών συμβάσεων.  

κ. Αναστασιάδης: Που το έχετε δει αυτό να εισπράττονται λεφτά χωρίς αποδείξεις, 

και για ποιον λόγο εισπράττονται λεφτά;  

κ. Πρόεδρος:   Η κ. Ευαγγελίδου απάντησε.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν απάντησε τίποτα, στον αέρα απάντησε. Πόσα λεφτά εισέπραξε 

και που πήγαν τα λεφτά αυτά. Είναι υποχρεωμένη να μας απαντήσει τώρα αμέσως. Μήνες 

ολόκληρους πληρώνουνε και δεν παίρνουν αποδείξεις. Έχετε ευθύνη να μας ενημερώσετε, 

μεγάλη ευθύνη. … 
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κ. Πρόεδρος:   Η κα Ευαγγελίδου δεν μπορεί να γνωρίζει τι εισέπραξε η επιχείρηση.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι υπεύθυνη και πρέπει να γνωρίζει. Με δική της εντολή 

δίνονται αποδείξεις. Είναι σοβαρό το θέμα.  

κα Ευαγγελίδου: Καταρχήν τα λεφτά δεν εισπράχθηκαν. Πρέπει να έχουμε κατ’ 

αντιστοιχία μαθητολόγια, δεν … 

κ. Αναστασιάδης: Τα μαθητολόγια είναι περιττά.  

κα Ευαγγελίδου: Όταν η εφορία δεν έχει πρόβλημα και δείχνει κατανόηση, πολύ 

περισσότερο να δείξετε εσείς.  

κ. Αναστασιάδης: Πόσα λεφτά εισπράχθηκαν; Που πήγαν; Δεν απαντάς στο ερώτημα 

μου. Ελληνικά μιλάμε, αλλά έτυχες στον άνθρωπο που μας οδηγεί στην κοινωνία των … και 

των χυδαίων.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτή η στάση που κρατάτε είναι η στάση Δημοτικού Συμβούλου σε 

σωστή κοινωνία; 

…. 

κ. Αναστασιάδης:  Που το είδατε να εισπράττετε λεφτά χωρίς αποδείξεις; Μια 

ερώτηση απλή έκανα. 

κ. Πρόεδρος: Να ξέρετε ότι αυτή η στάση που έχετε αύριο θα είναι καταδικαστέα.  

… 

κα Μπιτζίδου: Αν κατάλαβα καλά, είπε η κα Ευαγγελίδου ότι δόθηκαν προσωρινές 

αποδείξεις;  

κα Ευαγγελίδου: Όχι βέβαια! Τι θα πει προσωρινές αποδείξεις; Απλά είπαμε ότι με 

την κατανόηση των υπηρεσιών οι δεδομένου ότι βλέπαν οι άνθρωποι ότι έπρεπε να γίνει μια 

διαδικασία για να γίνουν τα πράγματα ορθά, γιατί είπαμε ότι δεν μπορούσαν να δοθούν 

αποδείξεις χωρίς μαθητολόγια, αυτή είναι η παρανομία η σοβαρή, και όπως κατευθύνει και ο 

λογιστής τον οποίο έχει ορίσει η επιχείρηση. 

κ. Μωυσιάδης: Όταν παίρνουμε χρήματα, δεν έχουμε το επίσημο παραστατικό για να 

δώσουμε, γίνεται μια πρόχειρη … 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό είναι παράνομο. 

κα Ευαγγελίδου: Καταρχήν υπάρχουν καταστάσεις όπου όποιος δίνει χρήματα, 

μπροστά του σημειώνεται ότι τα έχει εισπράξει. Όταν ο επαγγελματίας, ο λογιστής μου είπε 

ότι του ήταν αδιανόητο και ότι έπρεπε να ακολουθήσουμε την σωστή οδό, δεν μπορώ να τον 

διαψεύσω.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτή είναι λάθος πληροφορία. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, όταν δίνει 

κάποιος λεφτά, θέλει να έχει στο χέρι του ένα έγγραφο πιστοποιητικό ότι πράγματι έδωσε 

λεφτά.  

κα Ευαγγελίδου: Το έχουν αυτό το πιστοποιητικό.  

κ. Μωυσιάδης: Πως το έχουν; Άρα έχουν απόδειξη; 

κα Ευαγγελίδου: Σας απάντησα ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα υπήρχε για δύο 

κέντρα τα οποία ήταν με μισθώματα. Σε κανένα δεν αμφισβήτησα ότι έδωσε χρήματα και το 

θέμα θα τακτοποιηθεί μέχρι τέλος της εβδομάδας.  

κ. Μωυσιάδης: Να σταματήσουμε λοιπόν να λέμε, ήξεις αφίξεις, ναι και όχι, δεν 

έχουν απόδειξη, εμείς μιλάμε για τα δυο συγκεκριμένα κέντρα, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Η 

απόδειξη είναι για να μπορώ να αποδείξω ότι έδωσα τα χρήματα.  

κα Ευαγγελίδου: Αυτό μπορεί να χαθεί, εγώ θέλω να το έχω στα χέρια μου. Υπάρχουν 

βιβλία.  

κ. Μωυσιάδης: Και εσείς όταν πληρώνετε θέλετε μια απόδειξη.  

κα Ευαγγελίδου: Εγώ θέλω να πάρω μια απόδειξη που να μπορώ να την πάω στην 

εφορία. Δεν θέλω να πάρω χαρτιά.  
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κ. Μωυσιάδης: Εγώ ξέρω τι θέλει να κάνει κάθε λογικός άνθρωπος και κάθε πολίτης. 

Όταν δίνει κάποιος χρήματα παίρνει απόδειξη. Αν μπορεί να πάρει την νόμιμη παίρνει την 

νόμιμη αλλιώς παίρνει μια πρόχειρη απόδειξη.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν το ξέρω αυτό αν είναι σωστό και νόμιμο να δίνουμε πρόχειρες 

αποδείξεις. Ας απαντήσουν οι λογιστές σ’ αυτό.                

                                                             

 

ΘΕΜΑ    1ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Ετήσια Τουριστική Έκθεση 

¨Πολιτιστικός Τουρισμός -2010¨ που θα πραγματοποιηθεί στο Βελίκο 

Τίρνοβο 14-17 Απριλίου 2010. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι εξασφαλισμένη η φιλοξενία αν δηλώσουν αυτοί που θέλουν στην 

γραμματεία.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη συνάντηση των Δημάρχων που 

έχουν υπογράψει Σύμφωνο Ελληνικών Πόλεων, που θα 

πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 23 Μαρτίου 2010. 

 

κ. Πρόεδρος:   Η κα Τερμεντζίδου Μαρία.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 6ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ που θα 

πραγματοποιηθεί στο Δήμο Αγ. Παρασκευής 16 και 17 Απριλίου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Κουλουφάκος.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού Καθαριότητας επί δίμηνο. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι για 15 εργάτες καθαριότητας και 4 οδηγούς.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2010.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 10.000 για αναμόρφωση προϋπολογισμού για την … των 

εργατών νεκροταφείων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το Διετές Πρόγραμμα Δράσης της 

Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: ¨Κοινωφελής Επιχείρηση 

Πολιτισμού Αθλητισμού Σερρών¨ (Κ.Ε.Π.Α.Σ.). 
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κ. Πρόεδρος:   Εδώ μπορούμε να κάνουμε αναμόρφωση σύμφωνα με το διετές να 

πάμε στις 100.000 και να γίνει τροποποίηση του διετούς. Θα περιοριστούν οι δράσεις στις 

100.000. 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι, καμία δράση δεν έγινε.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Διατύπωση αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Σερρών του 

στρατοπέδου Κολοκοτρώνη εκτάσεως 260.611,68 τ.μ.  

 

κ. Αγγελίδης: Λέει να παραχωρηθεί δωρεάν ή έναντι τιμήματος. Προτείνω δωρεάν, 

όχι έναντι τιμήματος. Αυτό προτείνουμε εμείς.  

κ. Πρόεδρος:   Η εισήγηση είναι του κ. Υψηλάντη.  

κ. Αγγελίδης: Η απόφαση να λέει δωρεάν, όχι έναντι τιμήματος.  

κ. Μωυσιάδης: Σ’ αυτό λέμε και εμείς δωρεάν και πιστεύω ότι μπορεί να πούμε ότι το 

θέλουμε δωρεάν. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι θα μας απαντήσουν ότι δωρεάν δεν 

είναι δυνατόν να δοθεί και θα πουν ότι πρέπει, γιατί είχε ξεκινήσει η συζήτηση με το 

Υπουργείο Οικονομικών, βέβαια έπρεπε να περιμένουμε ένα διάστημα μέχρι να 

οριστικοποιηθεί αλλά η ειδοποίηση ήρθε πριν έναν χρόνο και, έπρεπε να το τρέξουμε άμεσα, 

χάσαμε ενάμιση χρόνο. Στο Υπουργείο Οικονομικών μου είπαν τότε ότι δωρεάν δεν είναι 

δυνατόν αλλά όταν ζητούν τον αντικειμενικό προσδιορισμό της μονάδας, παίρνουν τις τιμές 

που υπάρχουν από … αντικειμενικό, όταν δεν υπάρχει αντικειμενικός με πολύ κατανόηση 

βρίσκουν την τιμή και πάνω σε αυτήν δίνουν ένα ποσοστό. Μπορούμε να παζαρέψουμε εκεί το 

ποσοστό, μπορεί να φτάνει και στο 25% οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν θα έχουμε μια τιμή 

χαμηλή και πάμε στο 25% … 

κ. Σαουλίδης: Κι εμείς πιστεύουμε ότι η απόφαση θα πρέπει να λέει δωρεάν 

παραχώρηση, αυτό να είναι το αίτημα μας. Αλλά με αφορμή αυτό θέλω να τονίσω ότι δεν 

αξιοποιήσαμε το Παπαλουκά και το ίδιο ισχύει … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Σαουλίδη να περιοριστούμε σ’ αυτό.  

κ. Σαουλίδης:  Να γίνει δωρεάν παραχώρηση, ανήκει στην πόλη, ανήκει στον δήμο, 

σαφώς από κάποιες συγκυρίες ήρθαμε σ’ αυτή την κατάσταση, ο χώρος πρέπει να είναι δικός 

μας.  

κ. Πρόεδρος:   Ο Δήμος πούλησε στο Υπουργείο Παιδείας ένα κτίσμα που είχε με 20 € 

το μέτρο που έκανε πάνω από 200 € αυτό το μέτρο. Εμείς θα ζητήσουμε την δωρεάν 

παραχώρηση. Να το γυρίσετε αυτό πίσω και να ζητήσετε μόνο την δωρεάν παραχώρηση.  

κ. Δήμαρχος: Με το προηγούμενο αρμόδιο υφυπουργό Οικονομίας κάναμε αυτή τη 

κουβέντα παρουσία των συμβούλων και της διευθύντριας της πολιτικής γης …, το δωρεάν 

είναι ξεκάθαρο. Εμείς ζητούμε την δωρεάν παραχώρηση. Τι λέει ο νόμος; Ότι οι ΟΤΑ σε 

παρόμοιες περιπτώσεις έχουν την προτεραιότητα, έχουν το προνόμιο θα έχουμε την 

αντικειμενική αξία όπου εκεί πάνω θα τύχουμε λόγω του ότι είμαστε ΟΤΑ, 50 % μια έκπτωση. 

Είχα συνεννοηθεί με όλους αυτούς που αναφέρθηκα να υπάρξει μια ένσταση όσον αφορά την 

τιμή μονάδος όπου εκεί μπορούσαμε να πετύχουμε μια επιπλέον έκπτωση του ύψους του 20%, 

το υπόλοιπο δε να αποπληρωθεί σε 10 εξαμηνιαίες δόσεις. Σήμερα, σχετικά με το θέμα, 

αρμοδίως έχω επίσης ενημερώσει και συμφωνούν απόλυτα. Πιστεύω ότι με πολύ λίγα χρήματα 

και σε 5 χρόνια αυτό θα περιέλθει, τα 260 στρ. μείον 4 στρ. που κατέχει η ΕΡΑ που 

στεγάζονται οι εγκαταστάσεις, θα περιέλθουν στον δήμο των Σερρών και θα έχουμε την χαρά 

στο επόμενο Δ.Σ. να παρουσιάσουμε την πρόταση μας για την αξιοποίηση των κτιρίων και τη 

χρήση γης τόσο στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά όσο και στο στρατόπεδο Παπαλουκά.  
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο … όλες αυτές οι εκτάσεις που είναι στις παρυφές της πόλης … 

θα περιέλθουν σε χρήση της τοπικής κοινωνίας για αθλοπαιδιές, για πολιτισμό, για ψυχαγωγία, 

για περίπατο, μέχρι και χώροι πρασίνου. Αξιοποίηση θα υπάρχει με βάση το τεράστιο αυτό 

κτιριολογικό απόθεμα το οποίο σήμερα υπάρχει και για το οποίο σήμερα εκκρεμούν από 

πλευράς Εφορίας Νεοτέρων μνημείων αν είναι διατηρητέα ή αν είναι υπό διατήρηση και 

πρέπει να απομακρυνθούν. Η Εφορία καθυστερεί, έχει κληθεί επανειλημμένως, έχουμε 

ενοχλήσει πολλές φορές, πιστεύουμε ότι επιτέλους θα έχει κάτι να μας πει τους επόμενους 

μήνες.  

Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν αθροίσουμε τους χώρους των 

στρατοπέδων, γιατί το λέω αυτό, γιατί η σκέψη μας, η πρόταση μας, η μελέτη που θα 

εμφανίσουμε εδώ, την παρουσιάσαμε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΘ.Α, συμφωνούν 

απόλυτα, και μάλιστα οι ίδιοι είπαν, ¨προχωρήστε ούτως ώστε το θέμα των … όσον αφορά τα 

στρατόπεδα να τελειώσει και μάλιστα η πρόταση του Δήμου των Σερρών θα χρησιμοποιηθεί 

ως πιλότος για όλες τις άλλες περιπτώσεις των στρατοπέδων όλης της χώρας¨. Σε σύνολο 

δηλαδή θα έχουμε ούτε λίγο ούτε πολύ 500.000 τ.μ. στη διάθεση των Σερραίων.  

κ. Πρόεδρος:   Ξεφύγατε λίγο από το θέμα κ. Δήμαρχε, πείτε μας τη δική σας πρόταση 

για το δωρεάν.  

κ. Δήμαρχος: Το δωρεάν θα υπάρχει, η απάντηση θα δοθεί και θα ακολουθήσουμε την 

διαδικασία που προανέφερα. 

 

- Εγκρίνεται (δωρεάν). 

                   
ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση παράτασης Προγραμματικών Συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας 

– Λευκώνα – Στρυμόνα – Στρυμονικού και εξέταση αιτήματος Δήμου 

Κ. Μητρουσίου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Οι επιτροπές αποφάσισαν … μέχρι 30/6, και έχουμε και το αίτημα του 

Δήμου Μητρουσίου και θα πούμε και σ’ αυτούς μέχρι 30/6. Βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή 

να βρούνε λύση γιατί μέχρι που θα αντέξει ο δικός μας ΧΥΤΑ. Έτσι μαζί με τους υπόλοιπους 

και ο Δήμος Κ. Μητρούση μέχρι 30/6. 

κα Ιλανίδου: Να πληρώσουν αυτά που χρωστάνε.  

κ. Πρόεδρος:   Κάτι άρχισε να γίνεται.  

κ. Δάγκος: Πληρώνουν τώρα.  

κ. Αναστασιάδης: Ο Δήμος έγινε σκουπιδιάρικο. Εκτός από τους δήμους οι οποίοι 

ενδέχεται να ενταχθούν στην πόλη των Σερρών, όπως είναι ο Λευκώνας και το Μητρούσι, όχι 

η Νιγρίτα. Δεν είμαστε εμείς σκουπιδιάρικο της Νιγρίτας.  

κ. Πρόεδρος:   Η Νιγρίτα είναι παλιά απόφαση.  

κ. Αναστασιάδης: Διαφωνώ ριζικά, όχι για τη Νιγρίτα, μόνο οι δήμοι που θα είναι στις 

Σέρρες. Καταντήσατε την πόλη σκουπιδότοπο.  

κ. Γαλάνης: Ο δικός μας ο ΧΥΤΑ έχει τα όρια του, έχετε εικόνα μέχρι που μπορεί να 

αντέξει την υποδοχή των απορριμμάτων; 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό αναφέρεται στην εισήγηση, μιλάει μέχρι το 2011, οφείλω όμως 

να σας πω ότι έχουμε άλλο θέμα στη συνέχεια για την επέκταση του ΧΥΤΑ και αναφέρεται 

μέσα ο διευθυντής καθαριότητας και λέει ότι οι αντοχές μας είναι μέχρι το 2011, τρέχουμε την 

επέκταση του ΧΥΤΑ, σήμερα έχουμε την έγκριση και παραλαβή της μελέτης, πιστεύω ότι στο 

επόμενο Δ.Σ. … 

κ. Παπαβασιλείου: Με τη λήξη της ανοχής αυτής, μέχρι 30/6, δεν θα δώσουμε 

παράταση; 
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κ. Πρόεδρος:   Εμείς θα αποφασίσουμε. Οι επιτροπές παρακολούθησης και 

υλοποίησης λένε μέχρι 30/6. Εμείς θα αποφασίσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Για ενημέρωση να σας πω ότι έχουμε εγκατεστημένο εργολάβο ο οποίος 

τελεί ένα έργο προϋπολογισμού 600.000 €, … χρήματα τα οποία εξασφαλίστηκαν από το …% 

της οριζόντιας δράσης του ΘΗΣΕΑ. Επομένως το 2011 είναι σωστά που αναγράφεται, 

πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλον χρόνο. Αλλά και με την εργολαβία των 3.100.000 από το … 

τις διαδικασίες δημοπράτησης του έργου και υπογραφή σύμβασης με τον εργολάβο.  

 

- Εγκρίνεται. 

                

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου Αγ. Ιωάννη.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

   ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου έτους 2009.  

 

κ. Κάλλιος:  κ.κ. Συνάδελφοι, καταρχάς δεν χρειάζεται να αναφερθούμε για ποια 

οικονομία του Δήμου μιλάμε. Είναι μια οικονομία … και όταν εξαιτίας της οικονομικής 

ύφεσης η χώρα μας πλήττετε βάναυσα από … κοινωνικές ομάδες, ασφαλιστικά ταμεία 

φτάνουν στο παρά πέντε για να πληρώσουν το δώρο του Πάσχα, καταλαβαίνετε με ποιο 

κουράγιο μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος το … και οικονομικό του Δήμου Σερρών. Για μια 

ακόμη φορά το λέω ευθέως, καθαρά ότι ο Δήμος Σερρών είναι σίγουρα κακοδιαφημισμένος 

για το θέμα των οικονομικών εκκρεμοτήτων του σε σχέση με άλλους δήμους της χώρας. Όταν 

συζητήθηκε το θέμα του δανεισμού στο περσινό Δ.Σ., σας ανέφερα στοιχεία για άλλους 

δήμους της χώρας, τότε μου είπατε ότι είναι πλαστά, δεν είναι πλαστά, τα 2/3 των Δήμων 

αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Περίπου 150 εκ.  στο Τ.Π. και Δ. … μόνο στο Ταμείο, 

χωριστά από τις τράπεζες. Τώρα τελευταία κλαίγονται και βγαίνουν στα Μ.Μ.Ε. και λένε να 

τους μοιραστούν τα χρέη. 435 εκ. χρέη σε δήμο της Αττικής, ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος 

Περιστερίου τα ίδια, και εμείς τι οφείλουμε; Τα σίγουρα αυτά που με κάποιες εισηγήσεις, και 

με μοντέρνες πολιτικές και με οργανωμένο σύστημα θα μπορούσαμε να είμαστε εντάξει 

σήμερα; Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου; Το μεγάλο οικονομικό πρόβλημα; 

Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα, τα προβλήματα όμως είναι για να αντιμετωπίζονται όπως όλα 

στον καιρό τους, όταν πρέπει. Σας έκανα μια ανάλυση για την παγκόσμια οικονομική κρίση 

αλλά και τις επιπτώσεις πάνω στην χώρα μας και σας ανέφερα ότι ο Δήμος, η φετινή χρονιά 

για το 2009 είναι οριακή για να μπορέσει ο Δήμος με ξεχωριστές κινήσεις να ξεπεράσει το 

πρόβλημα του και εισέπραξα μειδιάματα στην αίθουσα. Φέτος που σείεται η χώρα τι να πω; 

Να πω ότι οι οφειλές έφτασαν τα 500.000 €; Να πω ότι εκτός των 500.000 € που πληρώθηκαν 

οι οφειλές μας υπάρχει μια απόφαση που υπάρχει στο Δ.Σ. των 560.000 € μέσω του ΘΗΣΕΑ 

για αποζημιώσεις που θα πάνε σε αυτές τις οφειλές; Να πω ότι 650.000 € είναι δημοτικές 

υποχρεώσεις; Να πω ότι υπό την λεπίδα … τον Φεβρουάριο πήραμε 650.000 € από τη ΣΑΤΑ 

για αποζημίωση Μακράκη που αφορούσε πράξεις Εφαρμογής, που υπάρχει απόφαση Δ.Σ. και 

πρέπει να … ώστε να καταφύγουμε στη ΣΑΤΑ για να καλυφτούν και άλλες οφειλές; Που 

καταλήγουμε αγαπητοί συνάδελφοι; Σ’ αυτό που σας ζήτησα την τελευταία φορά που ήμουν 

πιο αποφασισμένος, πιο σταθερός, πιο ώριμος αν θέλετε, να πάρουμε 2 εκ. από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και να αποπληρώσουμε την αγορά, να τα δώσουμε στην αγορά και να 

δώσουμε ζωντάνια σ’ αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μου την δώσατε αυτή την δυνατότητα. Τι 

χρέος θα είχε ο Δήμος αν καταφεύγαμε σ’ αυτόν τον δανεισμό; Για το 2009 τουλάχιστον, γιατί 

το 2010 σας είπα ότι δεν λειτουργεί Τ.Π. και Δ., το 2009 ούτε ένα € θα έβαζε τόκο και 

χρεωλύσια. Αντιθέτως, δείτε τον πίνακα των οφειλών, 98.000 € έχει επιδικασθέντες τόκους.  
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Θέλω να σημειώσω ότι στο χρονικό των Πράξεων Εφαρμογής καθαρά υπάρχουν 

2.306.144.  

2ον στο σημείο του ανοίγματος των οφειλών που γίνεται λόγος, ότι δεν μπορούμε να 

εισπράξουμε τα λεφτά, 1.798.000 είναι από τα οποία οι 420.000 αφορούν οφειλές των 

πράξεων εφαρμογής. 152.000 είναι σε ρύθμιση, άρα οι οφειλές οι ανείσπρακτες, οι 

βεβαιωμένες είναι πάνω από …, βεβαίως και πρέπει να τις δούμε σοβαρότατα, γιατί κάποιες 

από αυτές είναι πολύ δύσκολο να εισπραχθούν.  

Από εισπρακτικής άποψης ήταν μια καλή χρονιά, όμως 14 εκ. εισπράχθηκαν για 

λειτουργικές δαπάνες, μέσω του ΚΑΠ, του ΘΗΣΕΑ, των παρακρατηθέντων φόρων, 15 εκ. 

δώσαμε σε μισθοδοσία, προσωπικό, και όμως παρόλα αυτά δουλεύουμε σωστά με ένα καλό 

τριπλότυπο σε περίοδο ύφεσης και μιζέριας, τα ανταποδοτικά δούλεψαν καλά, είχαμε αρκετές 

μειώσεις στους διμηνίτες και στα καύσιμα, παρότι είναι μια παράμετρος που πρέπει να 

ελεγχθεί στο μέλλον … Δώσαμε … στην αγορά, 1.700.000 … και πάνω από 2 εκ. στη ΣΑΤΑ 

και αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ταμείο 919.000 από τη ΣΑΤΑ του 2009 και 418.000 από τη 

ΣΑΤΑ του 2008. Και … στην μισθοδοσία. Ήταν μια χρονιά που πήγε αρκετά καλά για την 

εποχή, δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος διότι για μένα η χρονιά είναι … 1ον γιατί 

επιστρέψαμε το δάνειο στην COMMUNALE των 2 εκ. και βάλαμε και λεφτά για … και 

προσωπικώς προσέφερα και λεφτά, 2ον δεν εγκρίθηκε το δάνειο, εμένα θα με γλίτωνε από το 

καθημερινό αλισβερίσι των 50, των 100, των 200 €, του πώς να πληρώσω τον κάθε δημότη … 

ζητούσε ο άνθρωπος τα λεφτά του.  

Να έμπαινε ο Δήμος σε ένα πρόγραμμα ούτως ώστε με αναλογική λογική για να μπορεί 

και … και οικονομία να γίνεται και να ξέρει ο Δήμος ότι κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι 

του πουθενά, ούτε …  

Δεν εγκρίνατε το δάνειο των 2 εκ. που ζήτησα και δεν θέλατε τίποτα. Σήμερα θα 

ερχόμασταν εδώ και θα λέγαμε τι χρωστάει ο Δήμος; Θα χρωστούσαμε λιγότερα. Ποια είναι η 

οικονομική κατάντια του Δήμου; Όταν άλλοι δήμοι στην κυριολεξία δίνουν αξία και ισχύ. 

Βεβαίως αυτή η χρονιά είναι χρονιά προεκλογική, ότι και να πω δεν έχει καμία αξία, τη λύση 

θα την δώσει ο λαός. Εγώ πιστεύω κ.κ. Συνάδελφοι στην προοπτική αυτού του τόπου, 

απέκτησα αισιοδοξία στο Δ.Σ., σ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες που η χώρα σείεται, που η 

χώρα ταλαιπωρείται, που κινδυνεύει, οι … 

Εκείνο που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι τη λύση θα την δώσει ο λαός. Εγώ εκείνο 

που επιδιώκω με όλες τις δυνάμεις μου, δεν ξέρω αν θα είμαι στο επόμενο Δ.Σ., αλλά εκείνο 

που θέλω και επιδιώκω είναι … σ’ αυτό το τραπέζι, που να μπορεί να βλέπει τα πράγματα με 

πιο καθαρή ματιά και πιο αισιοδοξία.  

κ. Αγγελίδης: Δυστυχώς, η εισήγηση για θέματα που έχουν σχέση με την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου είτε πρόκειται για προϋπολογισμό, είτε πρόκειται για ισολογισμό, είτε 

για τους πίνακες χρεών, δεν έχει πλέον κανένα ενδιαφέρον, κανένα νόημα και έχει καταντήσει 

ανούσια διότι σε κάθε τέτοια συζήτηση, οι διαπιστώσεις που διατυπώνονται και τα 

συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα ίδια. Δηλαδή η επιδείνωση της οικονομικής 

κατάστασης του Δήμου χωρίς να υπάρχει η πολιτική βούληση εκ μέρους της Δ.Α. για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος.  

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που προσκόμισε η οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

στον πίνακα χρεών του έτους 2009, τα χρέη του Δήμου ανήλθαν σε 4.490.000 €. Να 

υπενθυμίσουμε ότι τα χρέη του Δήμου στο τέλος του 2006 ήταν 2.280.000 €. Η Δ.Α. στα τρία 

χρόνια της δημαρχιακής της θητείας λόγω κακοδιαχείρισης των οικονομικών του Δήμου, 

διπλασίασε τα χρέη του Δήμου, παρέλαβε χρέη ύψους 2.280.000 € και τα έφτασε σε 4.490.000 

€. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου θα μπορούσε να είχε βελτιωθεί αν η Δ.Α. δεν 

διαχειριζόταν χύμα και περιστασιακά τα οικονομικά του Δήμου αλλά βάσει ενός σχεδίου το 

οποίο  θα   περιλάμβανε  μια   δέσμη   οικονομικών   μέτρων   άμεσων,    μεσοπρόθεσμων   και  
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μακροπρόθεσμων με στόχο την σταδιακή εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, 

κάτι το οποίο είχαμε προτείνει από την αρχή αυτής της δημαρχιακής θητείας, αλλά δυστυχώς η 

Δ.Α. δεν το αποδέχτηκε με αποτέλεσμα των διπλασιασμό των χρεών και την επιδείνωση της 

οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Απομένουν 7 μήνες μέχρι τις δημοτικές εκλογές, σ’ αυτό 

το χρονικό διάστημα αφήστε τα όνειρα για δάνεια και προσπαθήστε να συγκρατήσετε τις 

δυνάμεις σας για να μην αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα έξοδα με οδυνηρές συνέπειες για τη 

λειτουργία του Δήμου. Το 2009, κανονικά, δεν έπρεπε να είχαν αυξηθεί καθόλου τα χρέη του 

Δήμου διότι ο Δήμος Σερρών πήρε 2,5 εκ. επιπλέον από την τακτική χρηματοδότηση, από την 

τακτική επιχορήγηση της πολιτείας και θα πάρει και μέσα στο 2010 πέραν του 1 εκ. της 

ΣΑΤΑ.  

Κάντε νοικοκυρεμένη διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, όσο μπορείτε σ’ αυτούς 

τους 7 μήνες που μας απομένουν.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Κάλλιο για τον πανηγυρικό 

τον οποίο μας απήγγειλε. Το ζήτημα είναι ότι όταν μιλάμε για θέματα οικονομικά, πρέπει να 

χρησιμοποιούμε και να μην κακομεταχειριζόμαστε. Στην προκειμένη περίπτωση, ήθελα να πω 

ότι πρώτα – πρώτα, έχουμε μια συνεχή αύξηση του χρέους, 2ον δεν λαμβάνουμε ποτέ υπόψη 

μας ότι εκτός από αυτό το οποίο είναι χρέος στο σύνολο στην αγορά και το οποίο συνολικά 

προς τρίτους στην αγορά είναι 6.600.000, υπάρχουν και άλλες 100.000 που πήραμε 

προκαταβολή από τους ΚΑΠ του 2010. Και αυτό είναι υποχρέωση, την 31/12 υπάρχει αυτό 

σαν υποχρέωση. Οι υποχρεώσεις από τους ΚΑΠ είναι μεγάλες.  

Είπατε ότι υπάρχουν δήμοι που έχουν πολύ μεγαλύτερα χρέη, θα ήθελα να σας θυμίσω 

ότι πριν δύο χρόνια αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζατε και άλλα λέγατε για τους προηγούμενες 

από τους οποίους παραλάβατε.  

Επίσης, όταν μας λέτε τώρα ότι κακώς δεν εγκρίθηκαν τα δάνεια, θα πρέπει να σας 

θυμίσω ότι όταν πριν 3 χρόνια ακουγόταν εδώ η λέξη δάνειο και τότε είχα ζητήσει εγώ δάνειο 

τότε, λοιδορία … από την πλευρά σας. Τώρα γιατί με τόσο πάθος θέλετε τα δάνεια για τα 

οποία τότε αντιδρούσατε; 

Και εν πάση περιπτώσει, ας πάμε στην ουσία, χρησιμοποιήσατε σαν επιχείρημα την 

κακή κατάσταση της εθνικής οικονομίας. Η εθνική οικονομία θα επηρέαζε την οικονομία του 

Δήμου αν μέσα στο 2009 επειδή είχε … οικονομικά το κράτος, έστελνε λίγα χρήματα στους 

δήμους. Αλλά εδώ συνέβη το αντίθετο. Το κράτος έδωσε τα χρήματα, επομένως το αν υπάρχει 

σε άλλα ταμεία δυστοκία δεν έχει καμία σχέση με τον δήμο, ο Δήμος αυτά που είχε να πάρει 

τα πήρε με το παραπάνω, και επομένως είχε τον τρόπο να λειτουργήσει και έπρεπε να 

λειτουργήσει κανονικά. Η οικονομική συγκυρία καθόλου δεν τον πείραξε τον δήμο, για να μην 

πω ότι του έδινε αφορμές για να συμμαζευτεί και να είναι πιο νοικοκυρεμένος.  

Να πούμε τώρα ότι πραγματικά αν δούμε το επίπεδο κράτους και Δήμου, είναι 

αναμφισβήτητο, το λέμε κάθε χρονιά, συμφωνούμε ότι πράγματι θα πρέπει οι δήμοι για να 

σταθούν στα πόδια τους να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο από το κράτος. Αλλά, αυτό το 

πράγμα χρόνια συμβαίνει, πριν δύο χρόνια άλλα λέγατε.  

Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αφού υπάρχει αυτή η δυσκολία θα πρέπει 

να είμαστε πολύ φειδωλοί στα θέματα προσλήψεων προσωπικού, στα θέματα αποδοχής των 

μετακινήσεων υπαλλήλων που βρίσκονται σε άλλους δήμους, σε άλλες υπηρεσίες, όταν δεν 

έχουμε την δυνατότητα να ανταποκριθούμε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φειδωλοί σ’ αυτό 

το πράγμα.  

Επίσης, θα πρέπει να γίνουν περιστολές σε κάθε είδους δαπάνες οι οποίες δεν είναι όχι 

απαραίτητες αλλά δεν είναι ούτε κατ’ ελάχιστον αναγκαίες. Και υπάρχουν τέτοιες πάρα 

πολλές.  
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κ. Σαουλίδης: Δεν είναι εύκολο κάθε φορά που μας δίνεται η δυνατότητα να 

βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση. Υπάρχουν δήμοι που έχουν πολύ καλύτερη κατάσταση. 

Δεν είναι πιο πλούσιοι από εμάς, απλά αυτοί οι άνθρωποι φρόντισαν να έχουν έναν σχεδιασμό 

καλύτερο, μια λειτουργία καλύτερη, να έχουν έλεγχο στις δαπάνες τους, αλλά κυρίως να 

φροντίσουν έγκαιρα και … τα έσοδα τους. Εμείς πιστεύω ότι κάναμε ούτε μια προσπάθεια. Αν 

μας λέτε ότι κάνατε προσπάθεια τον προηγούμενο χρόνο αυτό δεν λέει τίποτα. Η ουσία είναι 

ότι πραγματικά ο Δήμος κάθε χρόνο επιβαρύνεται οικονομικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. 

Και θέλω να πω το εξής, στην κουβέντα που γίνεται τώρα για τον Καλλικράτη, υπάρχουν 

πολλοί παλιότεροι από εμάς, που μπορεί να είναι στον ίδιο δήμο με εμάς και είναι πολύ 

επιφυλακτικοί για το πώς θα ενταχθούν σε έναν δήμο ο οποίος έχει ένα τόσο μεγάλο χρέος. 

Είναι τα πράγματα πάρα πολύ κρίσιμα. Η οικονομία είναι πολύ άσχημη. Αλλά αυτά δεν 

επηρέασαν καθόλου αρνητικά. Ίσα – ίσα μας επηρέασε θετικά. Όταν βλέπουμε όμως ότι η 

οικονομία δεν πάει καλά, γιατί να κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι απαραίτητα; 

Γιατί θα πρέπει οπωσδήποτε ότι εμείς χωρίς λεφτά μπορούμε να κάνουμε έργο; Δεν γίνονται 

αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή αν θέλουμε και έχουμε διάθεση να … εφόσον είχαν 

αντιληφθεί ότι δεν ήταν καλά τα πράγματα έπρεπε να πείτε ότι είστε αποφασισμένοι να βάλετε 

σε μια τάξη τα οικονομικά του Δήμου, ότι ήσασταν αποφασισμένοι. Θα έπρεπε να μας είχατε 

πείσει ότι αυτό που θέλατε να κάνετε θα ωφελούσε τον δήμο. Δεν το κάνατε όμως. Ξέραμε ότι 

όταν ήρθατε να ζητήσετε το δάνειο, τα λεφτά του δανείου θα φεύγαν και δεν θα γινόταν 

τίποτα. Αυτή είναι η ουσία.  

Παρόλο που είναι περίοδος κρίσης, καλά θα είναι έστω και αυτή την ύστατη στιγμή να 

σκεφτούμε το καλό της πόλης, άσχετα αν θα γίνει ο Καλλικράτης και κάποια πράγματα θα 

αλλάξουν, είναι χρήσιμο και μένει πάντα αυτό που σαν αποτέλεσμα αφήνει μια Δ.Α. είναι 

καταγραμμένο στη συνείδηση του κόσμου.  

κ. Κάλλιος:  … όσον αφορά για τα χρήματα που πήραμε πέρσι, όντως ήταν πολλά 

αλλά θέλω να υπογραμμίσω γιατί μάλλον δεν έγινε κατανοητό ότι είχαμε αύξηση της 

μισθοδοσίας, και μας … το τέλος ζύθου και διαφήμισης … Επίσης, καλύψαμε από έργα που 

ξεκίνησαν από προγράμματα ευρωπαϊκά και δεν ήρθαν τα χρήματα τους 457.000 από ΣΑΤΑ 

για το έργο στο Αυτοκινητοδρόμιο και 199.000 πάλι από τη ΣΑΤΑ του 2009 για το υπόλοιπο 

τμήμα του έργου Οδοστρωσίας της πόλης 2006. Αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να πω ότι ποτέ 

δεν ξεκινάει ένα έργο χωρίς προσδιορισμένο πόρο.  

κ. Ζαπάρας: Θέλω λίγο το λόγο για να αναφερθώ στον πρώην αντιδήμαρχο 

οικονομικών. Δεν ξέρω τι προσπάθειες έχετε κάνει κ. Κάλλιο, θα σας αναφέρω όμως ότι έχετε 

οδηγήσει μια Δ.Ε. σε πλήρη κατάρρευση για τον λόγο ότι δεν έχετε δώσει τα λεφτά που 

έπρεπε να έχετε δώσει και αν θέλετε μπορώ να σας αναφέρω και νούμερα. Εγώ δεν πρόκειται 

να σας πω μπράβο πάντως.  

κ. Δήμαρχος: Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση ή για τον προϋπολογισμό ή τον 

Ισολογισμό ή πίνακα οφειλών, πάντα γίνονται τα ίδια και τα ίδια. Απορώ πραγματικά τόσα 

χρόνια εδώ πως μπορούν και λέγονται όλα αυτά, όταν δεν καθόμαστε να δούμε απλά νούμερα. 

Είναι απλή αριθμητική. Έχουμε μια συνεχή αύξηση των υποχρεώσεων, ένα στοιχείο, το 2007 

η μισθοδοσία ήταν 9.158.000, το 2009 ήταν 11.771.000 €, πότε μπήκαν εκείνα τα περίφημα 

επιδόματα που ήμασταν όλοι εδώ και έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις να καλύπτουμε και 

αναδρομικά, να καλύπτουμε ολόκληρες χρονιές; Τα 300άρια τα ξεχάσατε; Τα 120 € αύξηση 

στον μισθό των υπαλλήλων τα ξεχάσατε; Το επίδομα παραμεθορίων περιοχών, το πετρέλαιο 

που είχε πάρει τρελή ανοδική πορεία, πως μπορώ και ακούω τέτοια πράγματα; Εν πάση 

περιπτώσει ο πίνακας οφειλών είναι 4.490.000. Ξέρετε πόσα μας οφείλει το κράτος; Το 2009 

τα πριμ που πρέπει η σημερινή κυβέρνηση να μοιράσει στην Τ.Α. και τα ζητάμε επιμόνως και 

έχουμε την δέσμευση ότι θα τα δώσει και ποτέ δεν τα δίνει γιατί με νόμο τα παρακράτησε και 

με νόμο πρέπει να τα αποδώσει πίσω, για τον δήμο των Σερρών είναι 400.000, που το 2008 και 
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το 2007 τα είχαμε αυτά τα λεφτά, δηλαδή εάν αυτά τα 4.489.000 αφαιρέσουμε τα 400.000 που 

έχουμε να πάρουμε στο χέρι μας και τα πληρώναμε γιατί είναι χρήματα που μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για λειτουργικές δαπάνες, θα ήμασταν στα 4 εκ. Και εγώ έχω άλλα 

στοιχεία εδώ, είναι μια διαφορά και δεν στέκομαι σε μικροδιαφορές. Το 2006, οι οφειλές έως 

31/12 του 2006 ήταν 2.984.000 και δεν βάζω κάτι οφειλές που είχαμε στην Κοινωνική 

Πολιτική κάτι 70.000, στη ΔΕΠΚΑ και στους Παιδικούς σταθμούς. Η διαφορά από τα 

4.400.000 μείον τα 400.000 γιατί να μην βάλουμε και άλλες 413.000 το 10% του ΘΗΣΕΑ που 

έπρεπε να βάλουμε από το ταμείο μας, που δεν το έχουμε και πάει για προνοιακές δομές. Και 

δεν ακούγατε αυτό το παράπονο, και δεν νομίζω ότι φταίει μόνο η μία πλευρά, κ. Πρόεδρε των 

Παιδικών σταθμών και του ΚΠΑ, εκείνα είναι άλλα θέματα.  

Πόσα χρήματα είναι; Δεν σας λέω τις 600.000 € που μας οφείλει από την ΣΑΤΑ του 

2009, βεβαίως στα ταμείο μας εδώ απλά νούμερα είναι, για να επιβεβαιώσουν ότι είπε ο 

αντιδήμαρχος ο κ. Κάλλιος. Το ταμείο, μέχρι 31/12 είχε χρήματα εξειδικευμένα κι δεσμευμένα 

βέβαια 4.654.000, δηλαδή αν είχαμε και τις 600.000 από τη ΣΑΤΑ θα είχαμε 5.200.000.  

Η μισθοδοσία και μόνο και τα αναδρομικά που έπρεπε να δίνουν δυο φορές 

τουλάχιστον, τις αυξήσεις της ΔΕΗ, τις προσαυξήσεις, τι μας έδωσε επιπλέον η πολιτεία; Μας 

έδωσε αυτά που μας έδωσε αλλά είναι χρήματα τα οποία αμέσως δώσαμε και δεν φτάσαν σε 

αυτά που αποφάσισαν αυτοί για μας χωρίς εμάς. Ως συνήθως έτσι γίνεται. Στο σύνολο στα 3 

χρόνια της μισθοδοσίας του Δήμου Σερρών, ήταν 31.507.000, οι ΚΑΠ το τι πήραμε στα τρία 

αυτά χρόνια ήταν 27.627.000 €. Έχουμε 4 εκ. € επιπλέον; Από πού αυτά τα χρήματα; Το 

τριπλότυπο που είπαμε, τα ανταποδοτικά της ΔΕΗ που ξέρετε.  

Εκείνο που θα ήθελα και θα παρακαλούσα, τα 4.479.000 που είπατε, το 2% του τέλους 

διαφήμισης και το τέλος ζύθου και το 15% του τέλους ακίνητης περιουσίας που για μας είναι 

πάνω από 400.000, δεν ξέρω πόσο ακριβώς. Γιατί δεν λέει κανείς σας εδώ ότι το 2007, το 2008 

και το 2009 αυτή η Δ.Α. πήρε 1.087.000 τόκους; Από πού βρήκαμε αυτά τα λεφτά; Άρα, να 

επαναλάβω και το 10% του ΘΗΣΕΑ. Επομένως οι οφειλές είναι πολύ πιο κάτω. 

Εν πάση περιπτώσει, εν κατακλείδι, τα 3 χρόνια μπορούμε να δεχθούμε ότι 

δημιουργήσαμε μια αύξηση των οφειλών, χωρίς να έχουμε πάρει ούτε ένα € δάνειο, 1 εκ. € 

περίπου. Και σας ρωτώ, τα 5.100.000 για δάνειο, που όταν τα παρέλαβα εγώ ήταν 7 εκ. και 

σήμερα είναι 5 εκ. πάλι κανείς δεν αναφέρεται σ’ αυτό. Όταν ανέλαβα Δήμαρχος, τα δάνεια 

ήταν 7 εκ., σήμερα που μιλάμε τα δάνεια είναι 5 εκ., πληρώσαμε και 1 εκ. € για τόκους. Και τι 

έχουμε να παίρνει αυτός ο Δήμος; Τα 5 εκ. τα οφείλουμε σε βάθος 20 ετών, βάσει νόμου 

έχουμε να εισπράττουμε μέχρι το 2016 ακόμα 6 εκ.; Γιατί τα λέω όλα αυτά; Γιατί έχουμε 5 εκ. 

δάνεια, για 20 χρόνια να αποπληρωθούν, στα επόμενα 6 χρόνια εμείς θα εισπράξουμε 6 εκ. 

άρα δανεισμός δεν υπάρχει γιατί έχουμε να παίρνουμε, χώρια αυτά που έχουμε να παίρνουμε 

από τρίτους τα οποία πλησιάζουν τα δυο εκ. από πράξεις Εφαρμογής, από τον ΚΟΚ, από το 

2%, επομένως, οφείλουμε αυτά που οφείλουμε. Που αν είχαμε πάρει και το δάνειο και θα είχε 

κινηθεί η αγορά, διότι αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει, να κινηθεί η αγορά, διότι με έναν 

συντελεστή οικονομίας αυτό θα ήταν 10 εκ. την εποχή εκείνη και τα πράγματα σήμερα θα 

ήταν πολύ διαφορετικά, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε για κάποιες οφειλές οι οποίες όντως 

είναι ψίχουλα, σε σχέση με αυτό που ακούω να γίνεται. Τώρα με τον Καλλικράτη έχω 

συναντήσεις με δημάρχους από όλη την χώρα, ακούω κάτι ποσά και κάτι προβλήματα που 

όταν κάθομαι μόνος μου λέω ότι ¨δόξα τον θεό, πολύ καλύτερα είμαστε¨, διότι για τον δήμο 

των Σερρών, για έναν δήμο 100.000 κατοίκων, ποια είναι αυτή η εντύπωση και η φήμη που 

βγάζουμε εμείς ότι ο Δήμος των Σερρών χρωστά. Δεν χρωστά, τον χρωστάνε και δεν 

χρωστάει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και σας είπα πως και 

γιατί.  
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Επομένως και ενόψει του Καλλικράτη δημιουργείται μια εντύπωση σ’ αυτούς που, 

κανείς δεν ξέρει το χωροταξικό, ποιοι δήμοι θα προσαρτηστούν, ή θα μείνουμε μόνοι μας ή θα 

προσαρτηθούν άλλοι και πιστεύω ότι σκοπίμως καλλιεργείται και δεν είναι αλήθεια, διότι ο 

διπλανός Καποδιστριακός Δήμος με το 1/10 του πληθυσμού έχει δανεισμό 2 εκ. Για να 

ρωτήσουμε τα οικονομικά των υπολοίπων Δήμων. 100.000 το μήνα τόκους πληρώνει ο Δήμος 

Ξάνθης, ο Δήμος Καβάλας που είναι περίπου το ίδιο μέγεθος με μας για να δούμε τα 

οικονομικά τους. Εν πάση περιπτώσει να δούμε τη Δράμα που συγκρίνετε; Το ξέρετε ότι το 

Κιλκίς δεν πληρώνει τα 120 € σε κάθε εργαζόμενο ως επίδομα παραμεθόριας περιοχής; Δεν τα 

πληρώνει, είναι ή δεν είναι άδικο; Πόσες φορές πρέπει να τα πούμε αυτά; Πόσο στοιχίζουν 

αυτά τα 120 € στο ταμείο του Δήμου των Σερρών, που δεν τα παίρνουμε αυτά από την 

πολιτεία, αυτοί που φρόντισαν να τα παίρνουν οι εργαζόμενοι, στις Σέρρες έπρεπε πρώτα να 

εξασφαλίσουν και το από πού θα τα δώσουμε. Εντάξει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση που τα 

παίρνει κατευθείαν από το Κράτος, εμείς οι δήμοι, για το σύνολο των Δήμων του νομού είναι 

1 εκ., είναι ή δεν είναι άδικο; 

Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θα ήθελα και θα παρακαλούσα, εγώ το πιστεύω αυτό 

που το λέω γιατί το ζω, το βιώνω κάθε στιγμή, τα νούμερα όλα αυτά τα ξέρω από έξω. Ο 

Δήμος των Σερρών σύμφωνα με το μέγεθος του, με τις δραστηριότητες του, με τις Δ.Ε., με τα 

Ν.Π. που διαθέτει και χρηματοδοτεί, με τους υπαλλήλους του, η κατάσταση του είναι μια 

κατάσταση που είναι καλή. Δεν είναι αυτό που θέλετε να βγάλετε προς τα έξω. Εγώ επιμένω 

και το πιστεύω αυτό που λέω. Το πρόβλημα του Δήμου των Σερρών είναι η ρευστότητα και 

ενόψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονομικής κατάστασης της χώρας, 

σύμφωνα θα εμφανίσουμε προτάσεις στο Δ.Σ. γιατί δεν ισχύει αυτό που άκουσα από τον κ. 

Αντιδήμαρχο, μην λέμε ότι το Τ.Π. και Δ. δεν δανείζει, απεναντίας εισπράττει από τόκους και 

κεφάλαιο από όλους τους δήμους της χώρας που έχει δανείσει, έχει χρήματα και πού άνετα να 

προστρέξουμε για να αντιμετωπίσουμε την ρευστότητα και μόνο και όχι τίποτα άλλο. Αυτά 

ήθελα να πω. Αυτή είναι με 5 νούμερα η κατάσταση και αν έρθουν εντός του έτους τα 

χρήματα που υποσχεθήκαν να έρθουν και το 10% του ΘΗΣΕΑ οι 413.000 και οι 400.000 από 

την παρακράτηση του φόρου του τέλους 2%, του φόρου ζύθου και του τέλους ακίνητης 

περιουσίας, έχουμε αμέσως – αμέσως 800.000. Και βεβαίως πληρώνουμε λιγότερους τόκους 

από εδώ και πέρα, δεδομένου ότι τα 7 εκ. γίναν 5 εκ., γλιτώνουμε τόκους για 2 εκ. €. Και 

βεβαίως δεν καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια. Ήδη πήραμε αποφάσεις οι οποίες έχουν 

κόστος, η Δ.Α. δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος, και την αύξηση των μισθωμάτων και 

στέλνουμε χιλιάδες ειδοποιητήρια και για παραβάσεις του ΚΟΚ, και για το τέλος στάθμευσης. 

Και πήραμε αποφάσεις να αξιοποιήσουμε την δημοτική περιουσία και είναι μια διαδικασία 

εντός των ημερών για την αξιοποίηση των 430 στρεμμάτων για να ενώσουμε … ενέργειας, και 

επίσης η πώληση του Υδροηλεκτρικού σταθμού όπου το 1 εκ. που μας απομένει θα το 

επενδύσουμε σε φωτοβολταϊκά προκειμένου να έχουμε 400.000 το χρόνο τουλάχιστον 

οικονομία σε ενέργεια. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν θα είσαι Δήμαρχος.  

κ. Δήμαρχος: Θα μπουν φωτοβολταϊκά στις στέγες των σχολικών κτιρίων. Δύο 

μελέτες λοιπόν εκπονούνται. Αυτά είχα να πω.  

κ. Αναστασιάδης: Καταρχάς μη βάζεις μέσα για τις πράξεις Εφαρμογής. Η εισφορά σε 

χρήμα πηγαίνει σε έναν ειδικό κωδικό και δεν έχετε δικαίωμα να τα πειράξετε. Πουλάτε 

εργοστάσια, νοικιάζετε την πιο γόνιμη γη των Σερρών, δημιουργείτε χάος στην κοινωνία.  

κ. Αγγελίδης: Ο κ. Δήμαρχος προκειμένου να δικαιολογήσει την κατάσταση είπε 

πολλά αν, αν γινόταν το ένα, αν γινόταν το άλλο, αν γινόταν και το παραπέρα, θα ήταν τα 

πράγματα διαφορετικά. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στο γεγονός ότι δανείστηκε 700.000 € το 

2009 από την τακτική επιχορήγηση του 2010, ένα γεγονός που αυξάνει ακόμη περισσότερο τα 

έξοδα, αλλά υπάρχουν και κάποια ντοκουμέντα και μιλάμε πάντα με ντοκουμέντα.  
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3,5 εκ. € πήρε ο Δήμος επιπλέον χρήματα μέσα στο 2009 και θα πάρει άλλα 3,5 εκ. €, 

τακτική επιχορήγηση 2,5 συν 1 εκ. ΣΑΤΑ. Βεβαίως, υπήρχαν τα επιδόματα που είπατε, 

αυξήθηκαν οι μισθοί, όμως παρόλα αυτά περίσσεψαν και χρήματα από την τακτική 

επιχορήγηση που πήρε, πήρε πολύ περισσότερα από αυτά που έπρεπε να δώσει. Υπάρχουν 

στοιχεία, τα πήρα από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, από το Λογιστήριο, τα χρέη του 

Δήμου το έτος 2006 στο τέλος του 2006 τα χρέη του Δήμου ήταν 2.280.000 €, στο τέλος του 

2007 ήταν … 

κ. Πρόεδρος:   Τα δάνεια τα υπολογίσατε για εκείνη την περίοδο; Γιατί πρέπει να τα 

λέμε και αυτά, αν και αυτά τα νούμερα δεν είναι τα πραγματικά.  

κ. Αγγελίδης: Χρειαζόμαστε άλλον έναν πρόεδρο για να τηρεί τη διαδικασία, είσαι 

ανίκανος να τηρείς τη διαδικασία, συνέχεια διακόπτεις … 

κ. Πρόεδρος:   Ανίκανος είσαι εσύ, λες για λίγα λεπτά και μιλάς για ώρες.  

κ. Αγγελίδης: Μα δεν μ’ αφήνεις να μιλήσω, ξεκίνησα να μιλήσω και με διέκοψες. 

Ντοκουμέντα από το Λογιστήριο σύμφωνα με τον νέο υπολογισμό για τα χρέη του Δήμου, 

τέλος του 2006 τα χρέη του Δήμου 2.280.000 €, τέλος του 2007 3.300.000 €, τέλος του 2008 

4.250.000 €, τέλος του 2009 4.490.000 €. Αυτά είναι στοιχεία που μας τα έδωσε το 

λογιστήριο. Τώρα μου λέτε, αν θα ήταν το ένα και αν θα ήταν το άλλο και αν θα … τα 

πράγματα θα ήταν διαφορετικά.  

Λέτε για τα δάνεια ότι από 7 εκ. γίναν 5 εκ. Πείτε και ένα ευχαριστώ στον κ. 

Μωυσιάδη που γίναν από 7 εκ. σε 5 εκ., διότι πήρε εκείνο το δάνειο των 2 εκ. € για τα 

ΑΣΤΕΡΙΑ και όταν περίσσεψαν χρήματα και έπρεπε να επιστραφούν από το ΥΠ.ΠΟ. στην 

Ε.Ε. τότε είπε το ΥΠ.ΠΟ. να πάρουμε αυτά τα 2 εκ. πίσω. Αυτά είναι ντοκουμέντα, αυτά είναι 

αλήθεια.  

Συνέχεια επικαλείστε τους χειρότερους δήμους, μα πρότυπο πρέπει να έχετε τους 

καλύτερους, όχι τους χειρότερους. Πάρτε γειτονικούς μας δήμους εδώ στην πόλη των Σερρών 

και θα δείτε ότι έχουν πολύ καλύτερη οικονομική διαχείριση. Αυτά που λέμε για την 

οικονομική κατάσταση του Δήμου, γνωρίζετε καλά ότι δεν τα λέμε τώρα, τα λέμε εδώ και 

πάρα πολύ καιρό. Και πραγματικά μου έδωσε ο Δήμαρχος την εντύπωση ή του ότι δεν έχει 

συναίσθηση του τι συμβαίνει ή σκοπίμως παραποιεί τα πράγματα, διότι το συμπέρασμα στο 

οποίο κατέληξε είναι ότι μας χρωστάνε και δεν χρωστάμε. Έλεος, το ψέμα έχει και όρια.  

κ. Δάγκος: Εάν πάρουμε τα πρακτικά του Δ.Σ. από την εποχή του κ. Μητλιάγκα, όταν 

ανεξαρτητοποιήθηκε ο κ. Αγγελίδης, αν πάρουμε τα πρακτικά όταν ήταν και ο κ. Μωυσιάδης, 

πάρτε και διαβάστε τα και ο κ. Αγγελίδης λέει τα ίδια και τα ίδια κάθε φορά. Τα πρακτικά 

υπάρχουν, κάθισα και τα είδα … 

κ. Αγγελίδης: Τώρα αυτό είναι σοβαρό;  

κ. Παπαβασιλείου: Εντελώς εκτός θέματος.  

κ. Πρόεδρος:   Γιατί κάθε φορά θέλετε να διακόπτετε; Αφήστε να μιλήσει ο 

συνάδελφος.  

κ. Δάγκος: Επειδή έκατσα και διάβασα τα πρακτικά, από την εποχή του κ. Μητλιάγκα 

τα ίδια λέγονται, επί εποχής του κ. Μωυσιάδη κάθε φορά τα ίδια λέγονται και τώρα τα ίδια. 

Αλλάζουμε λίγο τα νούμερα και όλο φέρνουμε την καταστροφολογία.  

κ. Παπαβασιλείου: Αμφισβητείτε … 

κ. Δάγκος: Εγώ δεν αμφισβητώ τίποτα. Εγώ έχω εδώ ένα γεγονός. Όταν λέμε αλήθειες 

αμέσως … 

κ. Δάγκος: Ο κ. Πρόεδρος … που είναι το θεσμικό όργανο. Όταν δεν λέγονται 

αλήθειες δεν έχει το θάρρος να διακόψει, είναι πολιτικά άνανδρος. 

κ. Μωυσιάδης: Επειδή ο κ. Κάλλιος λείπει αυτή τη στιγμή, δεν θα τοποθετηθώ σε 

οτιδήποτε είπε δευτερολογώντας, απλώς θα κάνω μια νύξη σε ένα σημείο, μας είπε σε ένα 

σημείο απαντώντας, ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα ….. το λάθος που έκανε ήταν ότι  
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σήμερα μιλούσαμε για υποχρεώσεις του 2009 και επομένως αναφερόμασταν στο 2009 μέχρι 

31/12 και όχι για το σήμερα. Άρα ήταν εκτός θέματος αν αυτά που έλεγε τα έλεγε με τα 

σημερινά δεδομένα.  

Και να έρθω τώρα στον κ. Δήμαρχο, ο κ. Δήμαρχος μας είπε ότι τα οικονομικά του 

Δήμου είναι πάρα πολύ καλά, ότι μας χρωστάνε και δεν χρωστάμε και είπε και 

συγκεκριμένους αριθμούς. Είπε έχουμε να παίρνουμε 6 εκ. χρωστούμενα του ΥΠ.ΕΣ. και 

εκτός από αυτά έχουμε ένα δάνειο 5 εκ. το οποίο έχουμε να το ξοφλήσουμε σε 20 χρόνια και 

επομένως το αφήνουμε στην άκρη και αυτά τα 6 εκ. που έχουμε να πάρουμε από το υπουργείο 

που μας τα χρωστάει είναι περισσότερα από τις υποχρεώσεις άρα έχουμε και θετικό 

αποτέλεσμα. Τότε θα ήθελα να τον ρωτήσω, αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήδη πήρε 2 εκ. από 

αυτά τα χρεωστούμενα, άρα πριν τα πάρει, όταν παρέλαβε 1/1/2007 υπήρχαν χρωστούμενα 

στο Υπουργείο 8 εκ. και υπήρχε ένα δάνειο 7 εκ. …, τότε επομένως ήμασταν πάμπλουτοι, 

αφού είχαμε ένα δάνειο 8 εκ. και τα χρέη μας ήταν λίγα, και όχι αυτούς τους οποίους 

κατακρίνατε ότι φέρνουν πανικό προς τα έξω λέγοντας ότι είναι άσχημη η οικονομική 

κατάσταση του Δήμου αλλά εσείς ήσασταν εκείνοι οι οποίοι δυσφημούσατε τον δήμο 

λέγοντας ότι βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Τι θα είχατε να πείτε σ’ αυτό; Είμαι σίγουρος 

ότι το προτιμότερο που θα είχατε να κάνετε θα ήταν να σιωπήσετε.  

κ. Δήμαρχος: Δεν κατάλαβα τώρα.  

κ. Μωυσιάδης: Εκτίθεστε όταν λέτε ότι δεν καταλάβατε γιατί νομίζω ότι το είπα πολύ 

απλά, το κατάλαβαν όλοι, και εκθέτετε τον εαυτό σας όταν λέτε ότι δεν το καταλάβατε.  

Αναφερθήκατε στο 2006 και είπατε ότι πήρατε χρέη 2.900.000, ο κ. Αγγελίδης μίλησε 

για 2.200.000, εγώ επιμένω ότι ήταν 1.900.000 και τα υπόλοιπα ήταν χρεώσεις προς ΣΑΤΑ … 

δεν χρειάζεται να γελάτε … 

κ. Πρόεδρος:   Μόνο που δεν υπήρχε ΣΑΤΑ … 

κ. Μωυσιάδης: Υπήρχε το … εντάξει ήταν 2.200.000 που είπε ο κ. Αγγελίδης.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν ήταν 2.200.000, ήταν 2.900.000. 

κ. Μωυσιάδης: Όχι ήταν 2.700.000 επειδή είχατε κάνει την απρέπεια να βάλετε 

600.000 που δεν έπρεπε να μπουν και όταν μετά στο τέλος του 2007 ερχόμαστε να κάνουμε 

τον απολογισμό του 2007 τα αφαιρέσατε.  

κ. Πρόεδρος:   Τώρα από ότι έλεγε ο κ. Αναστασιάδης … 

κ. Μωυσιάδης: Όλοι ξέρετε τι έγινε. Να πάμε παραπέρα, ανέφερε επίσης ο κ. 

Δήμαρχος τον ΘΗΣΕΑ και την ΣΑΤΑ, ότι έχουμε να παίρνουμε αυτά τα χρήματα και αν 

είχαμε αυτά τα χρήματα θα λιγόστευαν οι υποχρεώσεις. Μα και ο ΘΗΣΕΑΣ και η ΣΑΤΑ 

βρίσκονται σε ξεχωριστό λογαριασμό και δεν αγγίζουν αυτές τις υποχρεώσεις γιατί και για τον 

ΘΗΣΕΑ και η ΣΑΤΑ μπαίνουν μόνο σε εκτέλεση έργων που είναι γραμμένα στους 

συγκεκριμένους πίνακες. Μη μας λέτε λοιπόν ότι με τα χρήματα της ΣΑΤΑ ή με τα χρήματα 

του ΘΗΣΕΑ … 

κ. Δήμαρχος: Καταλάβατε για ποιον ΘΗΣΕΑ μιλώ; 

κ. Μωυσιάδης: Ένας ΘΗΣΕΑΣ υπάρχει, ο ΘΗΣΕΑΣ στον οποίο είναι ενταλμένα 

έργα. 

κ. Δήμαρχος: Εγώ δεν μιλώ γι’ αυτό. Ξέρετε ότι το 2008 πήραμε 413.000 από το 10% 

του ΘΗΣΕΑ, μας τα έδωσε το κράτος για προνοιακές δομές. Αυτόν τον ΘΗΣΕΑ λέω εγώ.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό για προνοιακές δομές πάει με συγκεκριμένο αντικείμενο και δεν 

μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οτιδήποτε θέλετε. Είναι για προνοιακές δομές που πρέπει 

να τις δηλώσετε.  

Αναφερθήκατε στους τόκους, πληρώσατε 1 εκ. τόκους. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να 

κοιτάξετε εάν … γιατί τόσοι τόκοι πληρώθηκαν και από την προηγούμενη Δ.Α. χωρίς να έχει 

τόσο μεγάλο δάνειο, γιατί απλούστατα τότε ήταν υπερδιπλάσια τα επιτόκια.  

 

17 



Και πληρώνετε επομένως πάρα πολύ λίγα και αυτό το παραδεχτήκατε κάποια στιγμή 

όταν ήταν να φέρετε θέμα για να πάρουμε δάνειο από το Τ.Π. και Δ. και να ξοφλήσουμε την 

τράπεζα του εξωτερικού και το πήρατε πίσω το θέμα γιατί ομολογήσατε … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Μωυσιάδη εδώ θα μου επιτρέψετε να διακοπεί με όλο το σεβασμό. 

Άκουσα να το λέτε και στα Μ.Μ.Ε. ότι το συγκεκριμένο θέμα το τραβήξαμε. Πρέπει να 

ξέρουμε κάποια στιγμή τι ψηφίζουμε και τι συζητάμε εδώ μέσα. Αυτό είχαμε πει ότι ήταν 

αίτημα των υπαλλήλων, εγώ αν θυμάστε καλά και έχει αναγραφεί στα πρακτικά, ζήτησα ότι το 

επιτόκιο είναι πάρα πολύ υψηλό, δεν τον περνάμε και θα το δούμε στη συνέχεια. Άλλο 

κρατάμε το θέμα για να το συζητήσουμε σε ένα από τα επόμενα, και άλλο η απόφαση είναι 

ομόφωνη και λέμε όχι. Μη λέτε όμως στα Μ.Μ.Ε. και σήμερα πάλι εδώ ότι το κρατήσαμε. Δεν 

το κρατήσαμε.  

κ. Παπαβασιλείου: Επειδή είπε ο κ. Σωτηριάδης ότι το πρότειναν οι υπάλληλοι … 

κ. Πρόεδρος:   Ήταν αίτημα του προσωπικού. Δεν ήταν δικό μας αίτημα, δεν το 

φέραμε εμείς για την μεταφορά. Ήταν αίτημα του προσωπικού, το φέραμε στην ημερήσια 

διάταξη και λέμε ότι τα επιτόκια …, αν ήταν δικό μας αίτημα, δική μας εισήγηση γιατί να μην 

το στηρίξουμε; Πολύ απλά. 

κ. Μωυσιάδης: Υπάρχουν δύο θέματα στην παρέμβαση που κάνατε, 1ον είναι το 

αίτημα των υπαλλήλων και 2ον ότι απλώς το πήρατε για να το ξαναφέρετε. Στο 1ο σκέλος θα 

είμαι κατηγορηματικός, στο 2ο θα περιμένω να δω αν θα το φέρετε ποτέ. Οποτεδήποτε θέλει 

κάποιος να αποσύρει ένα θέμα, αλλάζει την φρασεολογία και λέει το ¨κρατώ¨ και θα το φέρει 

μετά από 200 αιώνες, και θα περιμένουμε για να ξαναέρθει. Εάν θα το φέρετε μέχρι το τέλος 

του 2010 τότε θα σας παραδεχτώ. Είμαι σίγουρος όμως ότι δεν θα το φέρετε.  

Πάμε τώρα στο 1ο σκέλος, που είμαι κατηγορηματικός, ρώτησα υπαλλήλους και 

προϊσταμένους και τον σύλλογο, κανένας δεν ζήτησε αυτό το οποίο ισχυρίζεστε ότι ζήτησαν.  

κ. Παπαβασιλείου: Και πάνω στο συγκεκριμένο το οποίο αναφέρει ο κ. Μωυσιάδης, 

εδώ υπάρχουν τα εκλεγμένα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής, εγώ καλώ αυτή τη στιγμή όλα 

τα μέλη της Δημαρχιακής και τη γραμματέα, ακούσατε να έγινε συζήτηση, στο γραφείο του 

Δημάρχου, να ειπώθηκε η λέξη ότι το θέλουν οι υπάλληλοι;  

κ. Πρόεδρος:   Σ’ αυτόν τον κατήφορο που πήρατε δεν θα ακολουθήσω.  

κ. Παπαβασιλείου: Απευθύνομαι αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της Δημαρχιακής 

επιτροπής.  

κ. Πρόεδρος:   Μόνο ύβρεις … 

κ. Παπαβασιλείου: Καλώ τα μέλη της δημαρχιακής αυτή τη στιγμή να τοποθετηθούν 

ένας προς έναν.  

Δεν μπορείτε να συνεχίζετε με τις ανακρίβειες σας. Επιτέλους να μάθετε σέβεστε και 

εσείς κ. Δήμαρχε. Το ψέμα το έχετε κάνει επιστήμη.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα το φέραμε εμείς και το τραβήξαμε εμείς, ευχαριστημένος; 

κ. Παπαβασιλείου: Δεν θέλω να λέτε ψέματα.  

κ. Πρόεδρος:   Κανένας δεν λέει ψέματα.  

κ. Παπαβασιλείου: Ένα μέλος της δημαρχιακής ας πει ότι λέω ψέματα εγώ.  

κ. Πρόεδρος:   Η εισήγηση έγινε από την υπηρεσία και ήταν αίτημα του συλλόγου.  

κ. Μωυσιάδης: Ο Γενικός Διευθυντής ήταν εξοργισμένος.  

κ. Πρόεδρος:   Μα γιατί να το φέρουμε αν ήταν να το κρατήσουμε;  

κ. Σαουλίδης: Θεωρούμε ότι αν δεν έστω και την ύστατη στιγμή, αν η Δ.Α. δεν 

αντιληφθεί ότι πρέπει να κάνει αυτοκριτική, να δει και να εντοπίσει ποια είναι τα λάθη δεν θα 

μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση. Κάποια στιγμή αυτή η πόλη, αυτός ο Δήμος, ή το 

καινούργιο που θα προκύψει από τον Καλλικράτη θα έχει μια προοπτική, προτείνουμε εμείς 

μιας και είναι η τελευταία χρονιά, να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε πάρα πολύ σοβαρά για το 

ποια  είναι  η   πραγματική  οικονομική  κατάσταση,   χωρίς  να  κάνουμε  αντιπαραθέσεις,   να 
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καθίσουμε κάτω, να συμφωνήσουμε και να βρούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το 

ξεπεράσουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τρόποι, και είναι πάρα πολλοί και απλοί. Χρειάζεται 

απλή λογική, τίποτα παραπάνω.  

κ. Δήμαρχος:  Το αν και το αν, εγώ αναφέρθηκα στους θεσμοθετημένους πόρους, σε 

προϋπολογισμένους, διότι εδώ το Δ.Σ. ψήφισε τον προϋπολογισμό του 2009, όπου είχαμε τις 

400.000 από το τέλος ζύθου. Επομένως τι αν; Μας τα παρακρατήσαν, εμείς όμως τα 

προϋπολογίσαμε, τα προγραμματίσαμε και τα κατευθύναμε, αλλά δεν τα εισπράξαμε ποτέ. Θα 

σας φέρω σύντομα την ιστορία του Δήμου από το 1990 και μετά όσον αφορά τις δαπάνες και 

τα έξοδα και κυρίως σε μισθούς. Να δούμε εδώ πέρα ποιες δημαρχιακές θητείες επιβάρυναν 

τον προϋπολογισμό του Δήμου.                                                                          

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Ορισμός μέλους για την επιτροπή απονομής τιμών (άρθρο 4 αρίθ. 

1264/1995 ΑΔΣ). 

 

κ. Πρόεδρος:   Η επιτροπή είναι ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ένα μέλος της 

μειοψηφίας. Ο κ. Νυκτοπάτης.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού στον Ευάγγελο Πάππο 

δυνάμει της αρίθμ. 126/2010 διαταγής του Ειρηνοδικείου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι γύρω στα 3.000. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨Κέντρο Προστασίας 

Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Έχει αλλάξει ο πρόεδρος του κυνηγετικού συλλόγου, 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση τροποποίησης κανονισμών προσωπικού, διαχείρισης, 

υπηρεσιών και προγραμμάτων ¨ΚΔΑΠ¨, ¨ΚΔΑΠ ΜΕΑ¨, ¨Βοήθεια στο 

Σπίτι¨ και ¨Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας¨.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα αυτό το κρατούμε για να επανέλθει στο επόμενο Δ.Σ. γιατί 

θέλουμε να κάνουμε ορισμένες τροποποιήσεις ακόμη.  

 

- Αναβάλλεται.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση πρ/σμού οικονομικού έτους 2010 της ΚΑΔΕ.  
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κ. Μωυσιάδης: Υπάρχει στον προϋπολογισμό, ρωτήσαμε την υπάλληλο, όσον αφορά 

τον μισθό είπε ότι δεν υπάρχει πλέον υπάλληλος αλλά ότι είναι τα υπόλοιπα που έχει να 

παίρνει και όπως μας εξήγησε, εκ παραδρομής και θα πρέπει να διορθωθεί, επομένως δεν 

πρέπει να μπει έτσι αλλά διορθωμένος, από λάθος έβαλε 20.000 για σύμβουλο. Δεν υπάρχει, 

πρέπει να φύγει. 

κ. Πρόεδρος:   Εντάξει.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της ΚΑΔΕ έτους 2009. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής μετατόπισης και εγκατάστασης 

περιπτέρων.    

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι η κλήρωση που έγινε. Σε προηγούμενο Δ.Σ. έχουμε πάρει την 

απόφαση για την μετατόπιση, εδώ είναι το πρακτικό για την κλήρωση, που θα πάει ο ένας και 

που ο άλλος.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν συμφωνούμε με την μετακίνηση και δεν υπάρχει γνωμάτευση 

τροχαίας.   

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη, Μωυσιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ν. Σερρών για τη 

διοργάνωση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου εφήβων – νεανίδων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε δώσει πέρσι 3.000 και θα δώσουμε και φέτος 3.000. 

κ. Μωυσιάδης: Είμαι γενικά υπέρ της λιτότητας, αλλά επειδή πρόκειται για 

πανελλήνιο και πανελλήνιο δεν γίνονται 10 το χρόνο να δώσουμε κάτι παραπάνω. Από κάπου 

αλλού να κόψουμε και να τα βάλουμε εδώ.  

κ. Δάγκος: Θα δώσει η Νομαρχία.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Μωυσιάδη δεν είναι μόνο να βάλουμε, σημασία έχει και να τα 

δώσουμε.  

Λιούμπας Γιάννης (πρόεδρος ΣΕΓΑΣ):  Καταφέραμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 

στην ιστορία της πόλης μας, να … ο ΣΕΓΑΣ, αυτό σημαίνει 1200 και 1500 διανυκτερεύσεις 

στην πόλη μας, με ότι αυτό συνεπάγεται, διαμονή, διατροφή κ.λπ. Είναι ένα πολύ μεγάλο 

γεγονός που πολλές άλλες πόλεις επαρχιακές το διεκδικούν. Στις 3.000 € που μας λέτε … δεν 

καλύπτουν σε καμία περίπτωση το πρωτάθλημα δεν μπορούμε να το κάνουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Αν κάνατε αίτημα και στο Δ.Σ. και στον Α.Ο., δεν είναι εδώ και ο 

Πρόεδρος να μας πει, αυτό δεν το ξέρω. Τα έδωσε ο Α.Ο.;  

κ. Λιούμπας: Αυτά τα χρήματα σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες.  

κ. Πρόεδρος:   Το γεγονός είναι να μπορούμε και να σας τα δώσουμε. Να μην 

υποσχεθούμε 15.000 και να μην σας τα δώσουμε.  

κ. Λιούμπας: Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το πρωτάθλημα.  

κ. Δάγκος: Εμείς δεν θα μπορέσουμε να σας τα δώσουμε.  

κ. Αγγελίδης: Θα ήθελα να πω το εξής, ο Δήμος να δώσει αυτό το ποσό και να δούμε 

αν η ΔΕΥΑΣ μπορεί να δώσει άλλες 5.000 €. Τους ενδιαφέρει να βάλουμε χρήματα, δεν τους 

ενδιαφέρει από πού θα τα πάρουμε.  
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Η ΔΕΥΑΣ είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός, με δικό του ταμείο, μπορεί να δώσει 

5.000 € και οι 3.000 του Δήμου νομίζω ότι θα λυθεί το πρόβλημα και αξίζει να βοηθηθούν.  

κ. Πρόεδρος:   Δίνει λοιπόν 3.000 ο Δήμος.  

κ. Αναστασιάδης: Επειδή η ΚΑΔΕ έχει πλεόνασμα, μπορούμε κάλλιστα να δώσουμε 

από την ΚΑΔΕ. 5.000 από τον δήμο και 3.000 από την ΚΑΔΕ.  

 

- Εγκρίνεται.  

   

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης 

Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ). 

 

κ. Πρόεδρος:   Τους δίνουμε 960 € το χρόνο.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Επανασυγκρότηση Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση απολογισμών έτους 2009 Ν.Π Σχολικών Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων έτους 2010.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας στολών και παρελκόμενων ειδών του 

ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 

Σερρών, έτους 2010. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Σήμερα πρόσθεσα και κάτι, μια δαπάνη 13.000 είναι για τους απόρους 

του Δήμου, για τις ημέρες των γιορτών του Πάσχα.  

κα  Ιλανίδου: Αφού υπάρχει τώρα η επιχείρηση.  

κ. Πρόεδρος:   Η επιχείρηση κ. Ιλανίδου μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει ούτε ένα € και 

τα Χριστούγεννα δώσαμε και τώρα αυτό και στη συνέχεια θα αναλάβει η επιχείρηση. 

 

- Εγκρίνεται. 

       
ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κα Μπιτζίδου: Εδώ για το ΔΗΠΕΘΕ, έχει μια διαφορά τα έσοδα από τα έξοδα 

133.680,75 €. Που οφείλεται αυτή η διαφορά; Τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, τι 

ακριβώς συμβαίνει; 
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κ. Πρόεδρος:   Επειδή η κα Ευαγγελίδου λείπει που θα μπορούσε να σας δώσει 

απάντηση με λεπτομέρειες, το κρατάμε για την επόμενη φορά που θα είναι η κ. Ευαγγελίδου η 

οποία ζήτησε να φύγει για λόγους αδιαθεσίας. Την επόμενη φορά θα το συζητήσουμε.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

      
ΘΕΜΑ  26ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών:  

α) κ. Δημητρίου Σαββοπετράκη,  

β) κ. Σφετκόπουλου Απόστολου,  

γ) κ. Καραδεμιρτζόγλου Νικολάου και  

δ) κ. Πουρσανίδη Δημητρίου.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Εμείς τους δίνουμε την άδεια, θα τα κάνουν αυτοί, απλά τους δίνουμε 

την άδεια και τα σχέδια από την Τ.Υ. για να κάνουν όλες το ίδιο μετά από απόφαση του ΥΠΕΣ 

για να μπουν για λόγους ασφαλείας τα κιγκλιδώματα. Δεν πληρώνουμε ούτε ένα €. Απλά τους 

δίνουμε την άδεια και το σχήμα για να είναι όλα τα ίδια.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 και παραλαβής της μελέτης με 

τίτλο: ¨Οριστική μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

 

κ. Αναστασιάδης: Μόνο σε Σερραίους μελετητές.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Ψήφιση πίστωσης για:  

α) την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος από το Α.Π.Θ. με 

θέμα: ¨Εκπόνηση Επιχειρησιακού προγράμματος βιώσιμης 

κινητικότητας Δήμου Σερρών¨ και  

β) την ανάθεση της μελέτης: ¨Ένταξη κυρωμένης πράξης εφαρμογής της 

Πολεοδομικής ενότητας Άνω Καμενίκια του Δήμου Σερρών στο 

λειτουργούν Κτηματολόγιο¨.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελετών έργων.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη, μόνο με διαγωνισμό). 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κλπ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση του 2ου Συγκρητικού Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής της 

Πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς ¨Αλημπέκιοϊ¨ πόλεως Σερρών. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση Α.Π. έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων 

και προμηθειών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 423/2009, 58/2010 και 59/2010 

Α.Δ.Ε. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

           Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

290/10 Διορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του ΔΗΠΕΘΕ. 

 

291/10 Διατύπωση γνώμης για την παραχώρηση έκτασης στην ΔΘ Λεκάνη Ξηροτόπου 

του Δημόσιου Δάσους Ξηροτόπου – Ορεινής – Ελαιώνα στις Κατίνα Μανδέλα 

και Σταυρούλα Πελιτάρη. 

 

Πρ. 4/1/10 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Μπιτζίδου για τη 

λειτουργία της σχολής χορού της ΚΕΠΑΣ. 

 

292/10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Ετήσια Τουριστική Έκθεση ¨Πολιτισμός 

Τουρισμός 2010¨ που θα πραγματοποιηθεί στο Βελίκο Τίρνοβο 14 – 17 

Απριλίου 2010. 
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293/10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη συνάντηση των Δημάρχων που έχουν 

υπογράψει Σύμφωνο Ελληνικών Πόλεων, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα 

23 Μαρτίου 2010.  

 

294/10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 6ο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του 

Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ που θα 

πραγματοποιηθεί στον δήμο Αγ. Παρασκευής 16,17 Απριλίου 2010. 

 

295/10 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού Καθαριότητας επί δίμηνο. 

 

296/10 Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2010. 

 

297/10 Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το διετές Πρόγραμμα Δράσης της 

Δ.Ε. ΚΕΠΑΣ. 

   

298/10 Διατύπωση αιτήματος για παραχώρηση στο δήμο Σερρών του στρατοπέδου 

Κολοκοτρώνη έκτασης 260.611,68 τ.μ. 

 

299/10 Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας – 

Λευκώνα – Στρυμόνα – Στρυμονικού και σύναψη προγραμματικής σύμβασης 

με τον δήμο Κ. Μητρουσίου μέχρι 30/6/2010. 

 

300/10 Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου Επταμύλων.     

 

301/10 Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου έτους 2009. 

 

302/10 Ορισμός μέλους για την επιτροπή απονομής τιμών (αρ. 4 αριθμ. 1264/1995 

Α.Δ.Σ.). 

 

303/10 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού στον κ. Ευάγγελο Πάππο δυνάμει 

της αρίθμ. 126/10 διαταγής του Ειρηνοδικείου Σερρών.  

 

304/10 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι. 

 

Πρ. 4/2/10 Αναβάλλεται το θέμα: ¨έγκριση τροποποίησης κανονισμών προσωπικού, 

διαχείρισης, υπηρεσιών και προγραμμάτων ¨ΚΔΑΠ¨, ¨ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ¨, 

¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και ¨Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας¨.   

 

305/10 Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Δ.Ε. ¨ΚΑΔΕ¨. 

 

306/10 Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Δ.Ε. ¨ΚΑΔΕ¨, έτους 2009. 

 

307/10 Έγκριση πρακτικού επιτροπής μετατόπισης και εγκατάστασης περιπτέρων.  

 

308/10 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ν. Σερρών για τη 

διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου Παίδων – Κορασίδων.  
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309/10 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης 

Αγωνιστών Εθν. Αντίστασης.  

 

310/10 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨58η Σ.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών¨.  

 

311/10 Έγκριση απολογισμού της 9ης Σ.Ε. 1ου – 3ου – 4ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ Σερρών¨, 

έτους 2009. 

 

312/10 Ομοίως 50ης Σ.Ε. 3ου Λυκείου Σερρών. 

 

313/10 Ομοίως 53ης Σ.Ε. Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου.  

 

314/10 Ομοίως 60ης Σ.Ε. Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννη. 

 

315/10 Ομοίως 62ης Σ.Ε. 24ου Νηπιαγωγείου.  

 

316/10   Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων έτους 2010. 

 

317/10 Έγκριση μελέτης προμήθειας στολών και παρελκόμενων ειδών του ειδικού 

ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου έτους 2010. 

 

318/10 Έγκριση: α) κατάστασης απόρων δημοτών και β) προμήθειας τροφίμων για 

προσφορά δεμάτων ενόψει των εορτών του Πάσχα. 

  

319/10  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κληρονόμους του Σουπεργιατζή 

Αναστασίου πρώην δημοτικού υπαλλήλου, λόγω θανάτου του.  

 

320/10 Έγκριση προμήθειας πρ/τος για την ασφάλεια και προστασία του τοπικού 

δικτύου για sisco ASA 5510 (FIREWALL). 

  

321/10  Έγκριση δαπάνης συντήρησης 2 αντλιών της υπόγειας διάβασης προς Αθλητικό 

Πάρκο Ομόνοιας.  

 

322/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης σε συμβολαιογράφο για ακύρωση συμβολαίου και 

μεταγραφή του.  

  

323/10  Έγκριση καταβολής δαπάνης σε δικαστικό επιμελητή για επιδόσης σε 

Ονταμπασίδη κ.λπ. και Ιωαννίδη Ιωάννη. 

 

324/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Νομικού Συμβούλου κ. 

Αμαξόπουλου Ηλία.  

 

325/10  Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

326/10 Έγκριση δαπάνης ανάθεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων 

και μηχανημάτων του Δήμου.  

  

327/10  Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για επισκευή μηχανημάτων και 

αυτοκινήτων του Δήμου.  
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328/10 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

  

329/10  Ομοίως ΚΕΚΑΣ. 

 

330/10  Ομοίως ΚΑΔΕ. 

 

331/10 Διαγραφή ποσού από τον κ. Αγριανίδη Μυρόθεο για πρόστιμο ΚΟΚ. 

  

332/10  Ομοίως από κ. Ασσανακίδη Χρήστο. 

 

333/10  Ομοίως από τον κ. Γκόγκα Γεώργιο. 

 

334/10 Ομοίως από τον κ. Λατσίδη Γεώργιο. 

  

335/10  Ομοίως από τον κ. Ηλιάδη Βασίλειο. 

 

336/10  Ομοίως από τον κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο. 

 

337/10 Ομοίως από τον κ. Musta Oltjan. 

  

338/10  Ομοίως από τον κ. Ζαφειρίου Γεώργιο. 

 

339/10  Ομοίως από κ. Σιαμίδη Κυριακή για εισφορά σε γη και χρήμα.  

 

340/10 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Ηλιάδη 

Νικόλαο. 

  

341/10  Ομοίως στον κ. Μανδραλή Κυριάκο. 

 

342/10  Ομοίως στην κ. Κατιρτζή Σουλτάνα. 

 

343/10 Ομοίως στην κ. Μουσικάκη Γεωργία.  

 

344/10  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ. 

Σαββοπετράκη Δημ.  

 

345/10  Ομοίως κ. Σφετκόπουλου Απόστουλου. 

 

346/10 Ομοίως κ. Καραδεμιρτζόγλου Νικολάου.  

  

347/10  Ομοίως κ. Πουρσανίδη Δημητρίου.  

 

348/10  Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων 

πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

349/10 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: 

¨Οριστική μελέτη επέκτασης ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  
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350/10  Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος από του 

ΑΠΘ με θέμα: ¨Εκπόνηση επιχειρησιακού προγράμματος βιώσιμης 

κινητικότητας Δήμου Σερρών¨.  

 

351/10  Ομοίως για την ανάθεση της μελέτης ¨Ένταξη κυρωμένης πράξης εφαρμογής 

της πολεοδομικής ενότητας Α. Καμενίκια του Δήμου Σερρών στο λειτουργούν 

Κτηματολόγιο¨.  

 

352/10 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση δρόμων¨.  

 

353/10  Ομοίως: ¨Διαμόρφωση Κοινοχρήστων χώρων στο Δημοτικό Διαμέρισμα 

Ελαιώνα¨.  

 

354/10  Ομοίως ¨Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων¨.  

  

355/10 Ομοίως ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων για το έτος 

2010¨.  

  

356/10  Έγκριση συνέχισης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού οδού Γ. Παπανδρέου για το 

έτος 2010. 

 

357/10  Ομοίως μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη 

Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών¨.  

 

358/10 Ομοίως με τίτλο: ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨.  

  

359/10  Ομοίως ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη¨.  

 

360/10 Ομοίως εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Αγίας 

Βαρβάρας (Καμενικίων). 

    

361/10 Έγκριση του 2ου Συγκρητικού Πίνακα της Πράξης Εφαρμογής της 

Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς ¨Αλημπέκιοϊ¨, πόλεως Σερρών. 

 

362/10 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Κατασκευή εγκατάστασης ενεργητικής 

πυροπροστασίας Αμαξοστασίου Δήμου Σερρών¨.  

 

363/10 Ομοίως 2ου Α.Π. και αποπληρωμής οφειλής 7ου λογαριασμού του έργου: 

¨Κατασκευή πίστας motocross διεθνών προδιαγραφών, κατασκευή υπαίθριου 

χώρου στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.   

 

364/10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ιερολοχιτών¨.  

 

365/10 Ομοίως ¨Κατασκευή – συντήρηση ραμπών για άτομα με αναπηρίες¨.   
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366/10 Ομοίως ¨Κατασκευή πασσαλοδιαφράγματος σε τμήμα της οδού Πολυζωίδη¨.  

 

367/10 Ομοίως ¨Συντήρηση αρδευτικού καναλιού στον Ξηρότοπο¨.   

 

368/10 Ομοίως ¨Κατασκευή W.C. στο 12ο Δημοτικό Σχολείο για άτομα με αναπηρία¨.  
 

369/10 Ομοίως της προμήθειας ενός ελαστικοφόρου φορτωτή. 

 

370/10  Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρίθμ. 423/09 Α.Δ.Ε. 

 

371/10  Ομοίως με βάση της αρ. 58/10 Α.Δ.Ε. 

 

372/10 Ομοίως με βάση την αρ. 59/10 Α.Δ.Ε. 

 

373/10 Έγκριση ηλεκτροδότησης παροχής του κόμβου Δ. Χόνδρου.  

 

374/10 Έγκριση τοποθέτησης φ.σ. στο 7ο χιλ. επαρχιακής οδού Σερρών – Οινούσας.  

 

375/10 Ομοίως 2 φ.σ. στη θέση Βελίκα Μπουρνάρι του Δ.Δ. Σερρών.  

 

376/10 Ομοίως στο 1ο χιλ. Σερρών – Μητρουσίου.  

 

377/10 Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην 

περιοχή της πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009».  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 


