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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

και ψήφιση πίστωσης.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Συμμετοχή του Δήμου στο έργο καταπολέμησης κουνουπιών 2010.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Απόδοση τέλους καταπολέμησης κουνουπιών στο ¨ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ¨.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών από τα Δ/κά Συμβούλια:  

 α) των Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨, ¨Κέντρου Προσχολικής Αγωγής¨ και ¨Κέντρου 

Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείου Φυσικής Ιστορίας¨ 

και  

 β) των Δημοτικών Επιχειρήσεων: ¨Κ.Ε.Κ.Α.Σ.¨, ¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨, 

¨Κ.Ε.Π.Σ.¨ και ¨Κ.Ε.Ε.Κ.¨. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση απασχόλησης τεσσάρων (4) εργατών Νεκροταφείων επί 

δίμηνο.   

 

ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση της αρίθμ. 10/2010 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. 

Σερρών»  με θέμα: ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα τρίτης 

ηλικίας και πρόσληψη ενός ιατρού – ειδικού παθολόγου με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για ένα χρόνο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης¨.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2009 της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Σερρών¨. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση καταβολής οφειλής στην Κ/Ξ: ¨Α. Καλογερόπουλος – Μ. 

Χατζηστυλιανός¨ σε εκτέλεση της αρίθμ. 258/2010 απόφασης του 

Μ.Π.Σ.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης διαφήμισης.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) εξοπλισμού για τη λειτουργία των σιντριβανιών της πόλης μας,  

β) κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας 

και  

γ) λιπαντικών. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

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

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ  17ο: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή Πράξης Εφαρμόγής ¨Σιγής – Ν. 

Κηφισιά¨ του Δήμου Σερρών προς αντικατάσταση ρυμοτομούμενου 

οικοπέδου στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Αλημπέκιοϊ¨.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση απευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 1080/80 στις κ.κ.: 

 α) Παπαδοπούλου Μαρία και  

 β) Καπετάνου Ελένη.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση ή μη απευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στον κ. 

Εμμανουηλίδη Ιωάννη.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας των κ.κ.:  

α) Κουκόπουλου Νικολάου και  

β) Κυνηγού Χρήσου.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μπερινζή Ξενοφώνα και Γιαννογλούδη 

Ελένης.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό με βάση 

πράξεις εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπέλλα Στέργιου από 

αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Κατανομή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.   

    

ΘΕΜΑ  27ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 717, 720 και 722 στην 

περιοχή Αγίων Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5). 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση προμήθειας ποδηλάτων στα πλαίσια του 2ου Πιλοτικού 

Προγράμματος: ¨Προώθηση του ποδηλάτου στην πόλη¨ του έργου 

¨PIMMS TRANSFER¨.  
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ΘΕΜΑ  29ο: Ανάθεση σύνταξης μελετών αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

και ανάδειξης Δημοτικού Διαμερίσματος Οινούσας και οικισμού 

Χιονοχωρίου στην ΑΝΕΣΕΡ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ. 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης δασ. οδοποιίας για την αντιπλημμυρική 

προστασία (τεχνικά έργα) του δασικού δρόμου Κοιλάδας Αγίου 

Γεωργίου Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση και παραλαβή Β2’ σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨ και έγκριση πινακίου αμοιβής του 

μελετητή.   

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής 

προστασίας Αγίου Ιωάννη Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

¨Μακεδονία – Θράκη¨ του Άξονα Προτεραιότητας 7 ¨Αειφόρος 

Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.¨ για χρηματοδότηση του 

έργου: ¨Δομές ανοικτής φροντίδας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο 

Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Κωδικού Πρόσκλησης 34. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ¨Διαμόρφωση παιδικών χαρών¨ του 

Υπουργείου Εσωτερικών και έναρξη πρωτοβουλίας ¨Υιοθεσίας 

παιδικών χαρών από φορείς και εταιρείες που εφαρμόζουν Πρόγραμμα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης¨.  

    

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση καταβολής οφειλής του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 

πόλης Σερρών¨.   

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχής υπηρεσιών, προϋπολογιστικών 

πινάκων, κ.λπ. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010: 

α) της εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: ¨Μελέτη, 

σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης 

επικοινωνίας στη Δημοτική Αστυνομία Σερρών¨,  

β) του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών 

(β’ φάση)¨ και  

γ) της μελέτης: ¨Τοπογραφική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 

οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κ.λπ.   

 

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

 

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: 

¨Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου¨.  
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ΘΕΜΑ  41ο: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 59/2008 και 103/2009 αποφάσεις 

της Δ.Ε.  

 

 

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

θεματάκι προ ημερησίας διάταξης το οποίο ήρθε σήμερα, είναι μια παράταση 10 ημερών για 

την παράδοση αυτοκινούμενου σαρώθρου. Ο προμηθευτής επειδή είχε ένα πρόβλημα ζητάει 

από την επιτροπή και από το Δ.Σ. την παράταση 10 ημερών.  

κ. Άγγελίδης: Για την παράδοση; 

κ. Πρόεδρος:   Ναι, ήταν για 30 Ιουνίου και ζητάει για 10/7 γιατί δημιουργήθηκε ένα 

πρόβλημα και ζητάει μια παράταση, υπάρχει και η εισήγηση της επιτροπής η οποία συμφωνεί 

και δέχεται.  

Ο κ. Δήμαρχος είναι σε ένα συμβούλιο της ΑΝΕΣΕΡ και είπε θα καθυστερήσει λίγο.    

κ. Αγγελίδης: Θα θέλαμε μια ενημέρωση σχετικά με την πρόταση του Δήμου για τις 

ολοκληρωμένες αναπλάσεις των οδικών αξόνων του Δήμου Σερρών, σχετικά με την εκτέλεση 

της πρότασης αυτής τι γίνεται; Δεν εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – 

Θράκης; 

κ. Πρόεδρος:   Πήγαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου, έχουν επισημανθεί 

ορισμένες παρατηρήσεις και έχουμε μια προθεσμία μέχρι τις 10 Αυγούστου, αυτές τις 

παρατηρήσεις που έκανε η διαχειριστική αρχή τις έχουμε καταγράψει και πρέπει να 

απαντήσουμε. Η προθεσμία είναι μέχρι 10 Αυγούστου. Αυτό που ακούστηκε ότι χάθηκε το 

έργο κ.λπ. δεν ισχύει, να ξέρετε ότι … τις 10 Αυγούστου όταν θα καταθέσουμε τις 

διευκρινίσεις πάνω στις παρατηρήσεις και θέλω να πω ότι όλα τα παιδιά από την Τ.Υ. 

συμφώνησαν να μην πάρει κανείς άδεια από αυτούς που θα χρειαστεί να δουλέψουν έως τις 10 

Αυγούστου για να είμαστε συνεπείς την ημέρα της υποβολής αυτών των διευκρινίσεων.  

    

ΘΕΜΑ    1ο: Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης 

και ψήφιση πίστωσης.  

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ είναι η σύμβαση που υπογράφουμε με το Υπουργείο Πολιτισμού. 

Το ΥΠ.ΠΟ. μας κάνει μια περικοπή από ότι είδατε στην εισήγηση και ενώ για το 2ο εξάμηνο 

έπρεπε να μας δώσει 105.000 € μας δίνει 70.000 €. Το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών όμως έχει ήδη 

προγραμματίσει γι’ αυτή τη χρονιά, μέχρι 31/12/2010 και από τη στιγμή που έχουμε το 

δικαίωμα να βάλει ο Δήμος και περισσότερα από όσα βάζει το ΥΠ.ΠΟ., διότι αν περικόπτει το 

ΥΠ.ΠΟ. περικόψουμε και εμείς, θα ξεφύγει από τον προγραμματισμό. Οπότε αυτά που είναι 

εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του Δήμου και αυτά που δίναμε μέχρι σήμερα θα τα 

δώσουμε μέχρι 1/12 και στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε για το 2011, θα δούμε τι θα 

βάλουμε για το 2011. 

κ. Αναστασιάδης: Όχι, διότι δεν έκανε τίποτα που να μας πείσει ότι πρέπει να δίνουμε 

λεφτά στο ΔΗΠΕΘΕ. Μηδέν προσφορά μέχρι τώρα.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ    2ο: Συμμετοχή του Δήμου στο έργο καταπολέμησης κουνουπιών 2010.  

 

ΘΕΜΑ    3ο: Απόδοση τέλους καταπολέμησης κουνουπιών στο ¨ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   (2ο και 3ο μαζί) Όπως είδατε η εισήγηση του Γενικού Διευθυντή λέει 

ότι δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από τον Δήμο, και μέσα στον φάκελο έχουμε βάλει και μια 

απόφαση του Δήμου Σιδηροκάστρου η οποία … από τον επίτροπο. Σύμφωνα με το άρθρο 75 

του Π.Δ. 30/96 δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση από τον Δήμο. Και ο Δήμος Σιδηροκάστρου 

που είπαμε ότι πήρε μια τέτοια απόφαση, το ένταλμα δεν υπογράφηκε από τον επίτροπο. 

Να θυμίσω ότι το 1998 είχε υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σερρών και της 

Ν.Α. να καταβάλλεται ένα τέλος του 0,5 επί των προϋπολογισμού των οικοδομικών αδειών 

που εγκρίνει ο Δήμος, και να τα αποδίδουμε στο Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Αυτό 

το τέλος, το βάζαμε έως και το 2005, αυτά τα χρήματα που εισπράτταμε το 0,5% του 

προϋπολογισμού των οικοδομικών αδειών, έπρεπε εκείνη την εποχή να αποδίδαμε στο Κέντρο. 

Δεν αποδόθηκαν, το 2007 πήραμε μια απόφαση να δίνουμε 10.000 το μήνα, το ποσό αυτό 

ήταν 187.000 €, 20% από αυτά όμως τα κρατάμε για διοικητικά έξοδα για την αγγαρεία που 

κάναμε, οπότε έχει να παίρνει το Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών 149.000 και κάτι. Αυτά 

κατά την άποψη της υπηρεσίας, αλλά και της επιτρόπου, έως και το 2002 έχουν παραγραφεί. 

Ουσιαστικά το 50% επί του συνόλου από το 1998 έως το 2005. Το 2007 όταν είχαμε πάρει την 

απόφαση για να δίνουμε 10.000 το μήνα, δώσαμε τρεις δόσεις, δώσαμε 30.000. Σήμερα το 

Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών ζητά να τους αποδοθούν αυτά τα χρήματα τα οποία 

όμως καταρχάς πρέπει πρώτα να δούμε πόσα είναι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα 

από τον δήμο άμεσα να σας καταβληθούν κ. Τιττή.  

Για το 2ο θέμα λοιπόν, δεν επιτρέπεται οι δήμοι να επιχορηγούν και για το 3ο θέμα, 

αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. 

Βέβαια αναγνωρίζουμε το τεράστιο έργο του Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών, 

όμως αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σερρών δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα.     

κ. Τιττής (Πρόεδρος Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών):  κ. Πρόεδρε, κ.κ. 

Δημοτικοί σύμβουλοι καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά τα θέματα. Οι δήμοι της 

Θεσσαλονίκης δίνουν χρήματα στο έργο της καταπολέμησης κουνουπιών, έχουμε κρατήσει 

σχέδιο σύμβασης και το έχουμε κοινοποιήσει στην ΤΕΔΚ και το έχουμε δώσει στην 

Περιφέρεια μετά από συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ … υπάρχει το σχέδιο της προγραμματικής 

σύμβασης, αυτό που έχει και η Θεσσαλονίκη και κάθε Δήμος της Θεσσαλονίκης και … από 

50.000. Εμείς ζητάμε από τους δήμους 150.000 συνολικά για 22 δήμους. Η απόφαση του 

Σιδηροκάστρου μετά από δική μου επίσκεψη εκεί, βιάστηκε να βγάλει μια απόφαση ο 

Δήμαρχος και την ακύρωσε η Περιφέρεια, δεν σημαίνει τίποτα. Προφανώς τα χρήματα δεν 

μπορούν να δοθούν έτσι μεταξύ μας, θα πάνε μέσα από προγραμματική σύμβαση όπως γίνεται 

κάθε φορά που χρηματοδοτεί κάποιος και έμπαινε μέσα το Κέντρο, η ΤΕΔΚ, οι δήμοι του 

νομού Σερρών καθώς και οι κοινότητες. Οπότε δεν υπήρχε πρόβλημα χρηματοδότησης. Τώρα 

αυτό είναι ένας τρόπος, όποιοι σας συμβούλεψαν ότι δεν γίνεται είναι λάθος. Ξαναλέω, οι 

δήμοι της Θεσσαλονίκης … 

κ. Πρόεδρος:   Το να λέει ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου την εισήγηση του και 

έχουμε βάλει και την απορριπτική της απόφασης του Δήμου Σιδηροκάστρου.  

κ. Τιττής: Η απορριπτική του Δήμου Σιδηροκάστρου ξαναλέω είναι μια απόφαση που 

πήγε ο Δήμος στην Περιφέρεια, δεν μπορεί ο Δήμος να ζητά να βγάλει για να δώσει στο 

Κέντρο.  
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Γίνεται μέσα από προγραμματική σύμβαση, αυτή η προγραμματική σύμβαση, έχει πάει 

στα γραφεία της ΤΕΔΚ για να υπάρξουν παρατηρήσεις ποιοι θα συμμετέχουν στην επιτροπή 

χρηματοδότησης. Άρα αυτό το θέμα κατά την άποψη μας δεν υπάρχει, είναι λυμένο, εμείς δεν 

θέλουμε να το λύσουμε εδώ, γιατί όλοι νομίζουν ότι το Κέντρο Κουνουπιών είναι ολονών. 

Εγώ έχω δηλώσει και δεν πρόκειται να βγάλω λαγούς από την τσέπη μου, κάποια στιγμή ίσως 

στο τέλος αυτού του μήνα που ξεκινάει αύριο, θα πω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω, γιατί 

καθημερινά εσείς μεν λέτε ότι δυσκολεύεστε να πληρώσετε, αλλά και όλο το Κέντρο για τρίτη 

φορά μέσα στον χρόνο δεν μπορεί να πληρώσει τους μισθούς. Και τώρα έρχεστε εσείς που δεν 

μας δώσατε τόσα χρόνια χρήματα και λέτε ότι παραγράφεται το ..%, δηλαδή επειδή δεν 

πληρώσατε εσείς στην ώρα σας, πρέπει το Κέντρο, οι πολίτες που τα πλήρωσαν τα λεφτά, να 

τα δώσουν υπέρ του Δήμου; Εξάλλου υπάρχει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως 

ξέρετε, η οποία καταλογίζει αυτό το πράγμα, ότι δεν τα δώσατε εσείς στην ώρα τους και 

παραβιάζετε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και … 

Επομένως αν νομίζετε ότι δεν μπορούμε να τα βρούμε τότε θα πρέπει με άλλον τρόπο 

να τα διεκδικήσουμε και εγώ δεν θα ήθελα να τα διεκδικήσουμε δικαστικά. Το Κέντρο είναι σε 

δεινή κατάσταση, φέτος να σας πω ότι τα 120.000 που μας χρωστάτε, αποτελούν το … του 

ετήσιου προγράμματος που κάνουμε, επομένως έχετε και εσείς τις ευθύνες σας, διότι είναι 

θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία. Αν βρίσκετε … τερτίπια για να παραβλέψετε αυτή την 

υποχρέωση σας, θεωρώ ότι είναι λάθος σας και τις συνέπειες θα τις πληρώσετε στο βαθμό που 

… 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ είναι Δ.Σ. κ. Τιττή και τερτίπια που λέτε δεν κάνει το Δ.Σ. Εγώ 

αναφέρομαι στην εισήγηση του Γενικού Διευθυντή. Θα κάνουμε λοιπόν ένα ερώτημα σε 

άλλους νομούς για το πρώτο, για τις 10.000 που μας ζητάτε συμμετοχή, να κάνουμε ένα 

ερώτημα στον επίτροπο για τον αν ο Δήμος μπορεί να επιχορηγεί και αν μας επιτραπεί να το 

φέρουμε στο Δ.Σ. προς ψήφιση. Εντάξει; Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο καλύτερο.  

κ. Τιττής: Επειδή όμως αυτά φεύγουν, ο χρόνος τελειώνει, τα κουνούπια δεν θα 

περιμένουν πότε θα αποφασίσουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Σε εμάς κ. Τιττή έχει πρωτοκολληθεί 26/5, κάνουμε ένα συμβούλιο το 

μήνα, άρα από εμάς δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Από εκεί έφυγε 18/5, στον δήμο των 

Σερρών ήρθε 26/5, είχε βγει ημερησία διάταξη του προηγούμενου συμβουλίου και το 

φέρνουμε τώρα.  

Για το 2ο θέμα λοιπόν, για τις 10.000, πληθυσμιακά που βάζετε αυτή τη συμμετοχή, 

δεν ξέρω αν συμφωνείτε να κάνουμε ένα ερώτημα στον επίτροπο αν υπάρχει η δυνατότητα για 

να μην πάρουμε μια απόφαση την οποία θα στείλουμε και θα απορριφθεί. Να το αναφέρουμε 

μέσω προγραμματικής σύμβασης.  

Για το 3ο θέμα να πάρουμε μια απόφαση, σαφώς αναγνωρίζουμε αυτή την οφειλή του 

Δήμου, επειδή όμως από το κείμενο που … λέτε ότι ¨τα θέλουμε εδώ και τώρα για να 

λειτουργήσουμε και εμείς¨, για να είμαστε ειλικρινείς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η 

δυνατότητα. Λυπούμαι που το λέω αλλά αυτή είναι η αλήθεια, αυτό πρέπει να σας πω. Να 

πάρουμε μια απόφαση, να πούμε ότι θα σας τα καταβάλλουμε και να σας τα δώσουμε μετά 

από ένα χρόνο, εκεί θα είναι η ντροπή μας. Λέω μια πρόταση για να κλείσουμε και αυτό το 

θέμα, να κάνουμε έναν προγραμματισμό, αν καταφέρουμε να περισσέψουμε αυτά τα χρήματα 

τα υπόλοιπα, και να το φέρουμε το θέμα και να σας πούμε ότι παίρνουμε την απόφαση να σας 

τα αποδώσουμε και πάρτε τα αμέσως. Αυτή είναι η πρόταση.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αυτό που είπε ο κ. Τιττής, για την 

προγραμματική, αυτό έχει σημασία για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και από εδώ και 

πέρα να παίρνουν κάποια χρήματα.  

Και κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Τιττή, τώρα με τον Καλλικράτη, το 

Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών που θα πάει; 
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κ. Τιττής: Με δυο λόγια να πω ότι η πρόταση που υπάρχει στο νομοσχέδιο 

Καλλικράτης λέει ότι μέσα σε ένα εξάμηνο η καινούργια Περιφέρεια θα πρέπει να αποφασίσει 

αν θα κρατήσει την λειτουργία μιας τέτοιας Περιφερειακής επιχείρησης για να υπηρετήσει 

τους σκοπούς που υπηρετούσαμε μέχρι τώρα ή αν θα πάνε οι άνθρωποι που είναι στο Κέντρο 

αν θα μεταταχθούν σε υπηρεσίες των ΟΤΑ γενικότερα.  

Η πρόταση όμως που έχουμε κάνει και ελπίζουμε ότι θα αποτελεί και μια είδους 

δέσμευση και για την Περιφέρεια και ότι θα εγκριθεί, είναι ότι το Κέντρο το δικό μας, μια και 

δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Κεντρική Μακεδονία Περιφερειακό Κέντρο Καταπολέμησης 

Κουνουπιών, να κάνει αυτή τη λειτουργία για όλους τους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, 

γιατί όλοι οι νομοί, πλην του Κιλκίς, έχουν πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών. Η 

Θεσσαλονίκη μεγαλύτερο από εμάς, οι άλλοι νομοί μικρότερο από το δικό μας. Και λέμε ότι 

θα μπορούσε να υπάρξει η τεχνογνωσία στο επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει και 

μάλιστα είναι τέτοιος ο αριθμός που είναι η … ομάδα για να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και 

μάλιστα με πλήρη απασχόληση, θα έλεγα, στο μέλλον ενός τέτοιου Περιφερειακού Κέντρου.  

κ. Πρόεδρος:   Οπότε για το 2ο θέμα κάνουμε την ερώτηση με προγραμματική στον 

επίτροπο, το θέτουμε θέμα για να βάλουμε 10.000.  

Και για το 3ο θέμα, όταν θα είμαστε έτοιμοι θα περάσουμε για να σας τα αποδώσουμε, 

αυτή τη στιγμή … 

κ. Σαουλίδης: Να δίνουμε κάθε μήνα από ένα ποσό. 

κ. Αγγελίδης: Από 5.000. 

κ. Πρόεδρος:   Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η δυνατότητα, αλλά αν θα πούμε ότι θα 

δίνουμε 5.000 ή 3.000 το μήνα… Να πάρουμε μια απόφαση για να αποδίδουμε 5.000 το μήνα; 

κ. Σαουλίδης: Όχι να ρθείτε και να μας πείτε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτό 

συγκεκριμένα.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό λέω, μόλις υπάρξει δυνατότητα καταβολής να το φέρουμε ως 

θέμα. Και να σας πληρώσουμε. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Μακάρι και αύριο να 

μπορούσαμε.  

κ. Μωυσιάδης: Το αφήνουμε για την επόμενη συνεδρίαση, έρχεται στην επόμενη 

συνεδρίαση με συγκεκριμένη εισήγηση από τις οικονομικές υπηρεσίας … 

κ. Πρόεδρος:   Εάν δεν μπορέσουμε να τα καταβάλλουμε αυτά, θα πάρουμε μια 

απόφαση να δίνουμε 5.000 το μήνα. Να δούμε τις δυνατότητες που υπάρχουν.  

κ. Αγγελίδης: Αν δεν μπορούμε 5.000 γιατί όχι 3.000 το μήνα διότι τα χωριά που είναι 

εκεί γύρω είναι ανυπόφορη η κατάσταση.  

κ. Πρόεδρος:   Γι’ αυτό και τόνισα την σοβαρότητα του έργου που επιτελεί το Κέντρο. 

Θέλετε να πάρουμε μια απόφαση να δίνουμε 3.000 το μήνα και αν υπάρχει δυνατότητα κάποιο 

μήνα παραπάνω να τους δίνουμε παραπάνω; 

κ. Τιττής:  Τα 120.000 πότε θα εξοφληθούν; 

κ. Πρόεδρος:   Ξέρω ότι η απόφαση αυτή δεν σας ικανοποιεί, αλλά δεν γίνεται 

διαφορετικά, αυτές είναι οι δυνατότητες μας. Πρέπει να δούμε τι έχουν παραγραφεί, τι έχουν 

δοθεί, γιατί σίγουρα εκείνα δεν θα τα υπογράψει ο επίτροπος, και μέσα στην έκθεση του 

ελεγκτικού αναφέρεται, να δούμε ποιο είναι το ποσό, θα σας δίνουμε 3.000 το μήνα και αν 

κάποιο μήνα υπάρχει η δυνατότητα να σας δώσουμε 10.000, θα σας δώσουμε 10.000. Εάν θα 

πάρουμε την απόφαση, αυτά που δεν έχουν διαγραφεί να τα κάνουμε έναν διακανονισμό δεν 

υπάρχει περίπτωση ιδιαίτερη.  

κ. Τιττής:  120.000 είναι γραμμένα στην προγραμματική του 2007, άρα λοιπόν δεν 

έχουν παραγραφεί τα 120.000.  

κ. Πρόεδρος:   Το ελεγκτικό τι λέει. Αυτό θα δούμε.  
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κ. Δάγκος: κ. Πρόεδρε, εδώ πάει γάντι αυτό που λέει: ¨αμαρτίες γονέων παιδεύουσι 

τέκνα¨. Το 1998 παίρνεται μια απόφαση από το τότε Δ.Σ. να εισπράττει μέσω της πολεοδομίας 

ο Δήμος Σερρών ένα ποσό για τη Καταπολέμηση Κουνουπιών. Τα χρήματα αυτά 

εισπράχθηκαν, το 1998 δεν αποδόθηκαν, το 1999 δεν αποδόθηκαν, το 2000, το 2001 δεν 

αποδόθηκαν, και κάποια στιγμή ερχόμαστε και λέμε ότι αυτά τα χρήματα δεν βρίσκονται 

στους κουμπαράδες που θα έπρεπε να υπάρχουν. Γιατί κάποιοι είτε γιατί το Κέντρο δεν τα 

αναζητούσε είτε αυτοί που τα εισπράτταν δεν φροντίσαν να τα βάλουνε σε έναν κωδικό να 

είναι ξεχωριστά αυτά τα λεφτά γιατί ήταν για συγκεκριμένο σκοπό. Και ερχόμαστε τώρα 

εμείς, χρήματα τα οποία δεν φαίνονται ότι είναι πουθενά, αυτά τα 120.000 φαίνονται από τις 

άδειες οικοδομών αλλά δεν υπάρχουν σε κωδικό. Από εκεί προέκυψε το πρόβλημα. Λέγεται 

τώρα ότι αυτή η Δ.Α. δεν κατέβαλλε αυτό το ποσό αλλά δεν είναι έτσι.  

κ. Δήμαρχος: Στις εποχές τις οποίες ζούμε, το μόνο σίγουρο είναι … όσον αφορά τα 

έξοδα. Καθόλου σίγουρο δεν είναι οι αριθμοί που αφορούν τα έσοδα. Και πολύ σωστά είπατε 

να δούμε την προοπτική αυτή και να επανέλθει το θέμα τι δυνατότητα έχουμε, και εκείνο δεν 

είναι σίγουρο, τι μπορούμε να αποδίδουμε κάθε μήνα στο Κέντρο Καταπολέμησης 

Κουνουπιών.   

    

ΘΕΜΑ    4ο: Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών από τα Δ/κά Συμβούλια:  

 α) των Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨, ¨Κέντρου Προσχολικής Αγωγής¨ και ¨Κέντρου 

Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείου Φυσικής Ιστορίας¨ 

και  

 β) των Δημοτικών Επιχειρήσεων: ¨Κ.Ε.Κ.Α.Σ.¨, ¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨, 

¨Κ.Ε.Π.Σ.¨ και ¨Κ.Ε.Ε.Κ.¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Στην θέση του κ. Κουλουφάκου πάει ο κ. Δάγκος ως Πρόεδρος και 

αντιπρόεδρος η κ. Ευαγγελίδου. Και οι δημότες Εμμανουηλίδου Αικατερίνη, Λάμδα Χριστίνα, 

Κωνσταντινίδου Γεωργία, Μικρόπουλος Γεώργιος, Χατζής Κωνσταντίνος, Τζιώνης Ευθύμιος, 

Ιωαννίδης Αλέκος και Ζαχαρίας Ηλίας.  

Στο Κ.Π.Α. και στην ΚΕΠΣ μπαίνει η κα Ευαγγελίδου ως Πρόεδρος και ο κ. Γούνας 

ως Αντιπρόεδρος.  

κ. Αναστασιάδης: Προτείνουμε την κα Ιλανίδου ως Πρόεδρο και δεν δεχόμαστε την κ. 

Ευαγγελίδου. Να μπει σε ψηφοφορία.  

κ. Πρόεδρος:   Με τα υπόλοιπα λοιπόν, στο ΚΕΕΚ μπαίνει αντιπρόεδρος η κ. 

Ευαγγελίδου, στην ΚΕΠΑΣ ο κ. Ιωαννίδης ως Πρόεδρος και η κα Ευαγγελίδου ως 

Αντιπρόεδρος, στο ΚΑΠΗ αντιπρόεδρος η κα Ευαγγελίδου και στο Μ.Φ.Ι. η κα Ευαγγελίδου 

Αντιπρόεδρος.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

       

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση απασχόλησης τεσσάρων (4) εργατών Νεκροταφείων επί 

δίμηνο.   

 

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε μεγάλη ανάγκη στα νεκροταφεία, εδώ να προσθέσουμε και 

έναν χειριστή μηχανημάτων που τον έχουμε ανάγκη.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ    6ο: Έγκριση της αρίθμ. 10/2010 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. 

Σερρών»  με θέμα: ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα τρίτης 

ηλικίας και πρόσληψη ενός ιατρού – ειδικού παθολόγου με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για ένα χρόνο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2009 της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. 

 

κ. Αγγελίδης:  Πρόεδρε, εδώ υπάρχει μια μεγάλη ζημιά, σύμφωνα με τον Ισολογισμό, 

102.000 €. Θέλουμε να μας εξηγήσετε που οφείλεται. 

κα Ευαγγελίδου: 98.000 €.  

κ. Μωυσιάδης: Όσον αφορά τον Ισολογισμό, είναι ένας Ισολογισμός …έχει ειδικούς, 

λογιστές οι οποίοι επεξεργάζονται τα στοιχεία τα οποία έχουν. Από εκεί και πέρα, έχω πει και 

άλλες φορές ότι ο Ισολογισμός είναι μια εικόνα η οποία δεν μας δείχνει την πλήρη κατάσταση. 

Εκείνο το οποίο θα ήταν καλό, κάτι που το ζήτησα και δεν το έδωσαν ούτε για τις Δ.Ε. ούτε 

για τα Ν.Π., είναι να μας δίνουν το σύνολο των υποχρεώσεων, δηλαδή στον Ισολογισμό 

φαίνονται ότι ήρθε σε προτιμολόγιο σαν υποχρέωση και καταγράφηκε μέχρι 31/12. Τυχόν 

τιμολόγιο που ήρθε αργότερα ή τυχόν υποχρεώσεις οι οποίες ακόμη δεν κόπηκαν τιμολόγια ή 

δεν πέρασαν στα βιβλία της επιχείρησης είναι μεν υποχρεώσεις πλην όμως δεν φαίνονται στον 

Ισολογισμό. Καλό θα ήταν 31/12 να έχουμε το σύνολο της κατάστασης. Δηλαδή τι έχουμε στο 

ταμείο μας, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχουμε, όπως επίσης και τι είναι αυτά τα οποία 

διεκδικούμε και δεν έχουμε πάρει ακόμα, αυτό το έχω ζητήσει για όλες τις επιχειρήσεις και 

δεν έχω πάρει απάντηση. Καλό είναι να γίνεται.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό το ζητήσαμε και εμείς, δύο ανταποκριθηκαν. 

κ. Δήμαρχος: Το ζήτησα και εγγράφως μάλιστα.  

κ. Πρόεδρος:   Είναι σωστό αυτό που λέτε κ. Μωυσιάδη αλλά μέχρι τώρα δεν ίσχυε. 

Περνάγαμε Ισολογισμούς, περνάγαμε προϋπολογισμούς, αλλά ποτέ δεν ζητήσαμε τα στοιχεία 

αυτά που μας λέτε.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσατε από το ΔΗΠΕΘΕ αυτή την 

ενημέρωση και να μην την έχετε. 

κ. Μωυσιάδης: Ζήτησα από την Διευθύντρια, επανειλημμένα, είπε ότι ζήτησε να της 

τα δώσουν και δεν της τα έδωσαν, είπε στη συνέχεια ότι θα κάνει ένα έγγραφο, στη συνέχεια 

είπε ότι έκανε έγγραφο, και έκτοτε, μολονότι πέρασε πολύς καιρός, πάνω από ένα μήνα, δεν 

υπάρχει απάντηση. 

κα Ευαγγελίδου: Η ερώτηση είναι γιατί το ΔΗΠΕΘΕ φανερώνει ζημιογόνο χρήση. Η 

απάντηση είναι πολύ απλή γιατί κρατικά υπάρχει μια προσπάθεια από το 2007 και μετά, η 

οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και φαίνεται και μέσα από τις προγραμματικές συμβάσεις, 

μέσα από τις τρομερές χρηματοδοτήσεις που έχουν καθυστερήσει, φαίνεται από τη μείωση 

των χρηματοδοτήσεων να μην ζήσουν τα ΔΗΠΕΘΕ. Όλα τα ΔΗΠΕΘΕ της Ελλάδας 

αντιμετωπίζουν τραγικό πρόβλημα, επιχορήγηση του 2010 ήδη έληξε η προγραμματική μας 

σύμβαση που αφορούσε το 2010 και δεν έχει έρθει ούτε ένα € από το ΥΠ.ΠΟ. Το ίδιο συνέβη 

και το 2009 όπου πήραμε μέσα στο 2010 τα χρήματα, τα υπολείμματα της επιχορήγησης 

μειωμένα κατά 40%.  
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Δεν είναι δηλαδή ότι δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν είναι που μειώνουν επιπλέουν 

και λόγω της οικονομικής χρήσης, τα ήδη μειωμένα χρήματα. Κρατικά υπάρχει ελάχιστη έως 

μηδαμινή υποστήριξη στα ΔΗΠΕΘΕ για να υπάρξουν. Οικονομικά για να σταθούν τα 

ΔΗΠΕΘΕ με τα υπάρχοντα χρήματα είναι κάτι αδύνατο, το να παράγουν 3 παραγωγές, όπως 

λέει μέσα η προγραμματική, με την καλοκαιρινή η οποία είναι και αρκετά ζημιογόνος 

παραγωγή γιατί βγαίνουν εκτός έδρας και ανεβάζουν το κόστος της παραγωγής πάρα πολύ 

ψηλά, με 200.000 από τον Δήμο που καλύπτουν αποκλειστικά αυτή τη στιγμή και με τη χρήση 

των ΑΣΤΕΡΙΩΝ για τα οποία αναγκαστήκαμε να προσλάβουμε τριπλάσιο προσωπικό από ότι 

είχαμε στα ΔΗΠΕΘΕ, με έναν σε κάθε θέση, όχι με δύο για να μπορεί να παίρνει ρεπό, με έναν 

άνθρωπο ο οποίος δουλεύει ασταμάτητα στη συγκεκριμένη θέση, τεχνικός δικτύου π.χ., μια 

ειδικότητα η οποία δεν υπήρχε όσο χρησιμοποιούσαμε το κτίριο του ΟΡΦΕΑ, όταν μπήκαμε 

μέσα στα ΑΣΤΕΡΙΑ είχαμε ενημερώσει ότι το ΔΗΠΕΘΕ χρησιμοποιώντας με τα 

συγκεκριμένα χρήματα τις 200.000 από ΣΑΤΑ και 200.000 από το Κράτος που δεν έρχονται, 

είναι αδύνατο να υλοποιήσει χωρίς να ζημιωθεί τις προγραμματικές του υποχρεώσεις, διότι 

απολογούμεθα για τις προγραμματικές μας υποχρεώσεις. Κάθε εξάμηνο πρέπει να 

αποστέλλουμε στο ΥΠ.ΠΟ. ότι πραγματικά κάναμε αυτά που έχουμε υπογράψει, που θα πει 

ότι από την πλευρά του το Υπουργείο προσπαθεί χωρίς να πάρει την βίαιη πολιτική απόφαση 

ότι θα τα κλείσει, …, αν και το προσπάθησε αυτό στη Ρόδο, στην Καλαμάτα και στην Χίο 

αλλά το απέσυρε τελικά γιατί η τοπική κοινωνία ξεσηκώθηκε, και από την πλευρά τη δική μας 

υπάρχει η ελπίδα ότι κάνοντας υπομονή και κρατώντας ανοικτά με … κάποια στιγμή θα 

αλλάξει η πολιτική κατάσταση και θα πάρουν ανάσα τα ΔΗΠΕΘΕ. 

Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που παίρνουμε από τον Δήμο, οι 200.000 που μας δίνει ο 

Δήμος, είναι αποκλειστικά η μισθοδοσία του προσωπικού μας, το ΙΚΑ που είναι πολύ σοβαρό 

και είναι απολύτως τακτοποιημένο, ακόμα και κάποια χρεωστικά που βρήκαμε το 2007 έγινε 

ρύθμιση και τακτοποιήθηκαν, και η Εφορία. Σ’ αυτά τα δύο πρέπει να είμαστε απόλυτα 

τακτοποιημένοι για να έχουμε ασφαλιστική φορολογική ενημερότητα για να εισπράττουμε 

χρήματα, και είμαστε τακτοποιημένοι.  

Από τα λεφτά του Κράτους γίνονται οι παραγωγές, ναι αλλά τα λεφτά του Κράτους δεν 

έρχονται. Ή έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση που είναι πάλι σαν να μην έρχονται στο ποσό 

που εμείς τα υπολογίζουμε. Είναι πρακτικά αδύνατο με 200.000 ένα θέατρο να κάνει 3 

παραγωγές. Η μικρότερη παραγωγή παιδικού θεάτρου με τα φτηνότερα μέσα εφόσον είμαστε 

υποχρεωμένοι να έχουμε … ηθοποιών που έχουν βάσει των εργασιακών δικαιωμάτων 

αποζημιώσεις κ.λπ., η μικρότερη παραγωγή κοστίζει 80-90.000. Για παιδικό θέατρο έτσι; Δεν 

μιλάμε για μεγάλη παραγωγή τώρα. Οπότε προσπαθούμε με φαντασία και με φίλους να 

κρατάμε χαμηλό το κόστος, μικρές παραγωγές χωρίς να ρίχνουμε την ποιότητα για να 

διεκδικούμε δικαίωμα ύπαρξης μέσα στα ΔΗΠΕΘΕ το οποίο το διεκδικούμε και το κερδίζουμε 

κάθε μέρα. Σας δίνω το λόγο μου, ότι δεν υπάρχει τρόπος αν δεν δοθούν περισσότερα χρήματα 

μαγικώς το ΔΗΠΕΘΕ να μην έχει ζημία. Και μέσα στα ΔΗΠΕΘΕ της Ελλάδας το ΔΗΠΕΘΕ 

αυτή τη στιγμή έχει μικρότερη ζημία. Αν ακούσετε ζημίες ΔΗΠΕΘΕ της Καλαμάτας φτάνει το 

1 εκ. €, εκεί βέβαια έκαναν μεγάλες παραγωγές. Αν ακούσετε ποσά που δίνουν οι δήμοι προς 

τα ΔΗΠΕΘΕ που δεν έχουν καμιά σχέση αναλογικά με τα 200.000 που δίνει ο Δήμος Σερρών. 

Μιλάμε για 800.000, 900.000. Εμείς πορευόμαστε έτσι όπως τα πήραμε, όπως τα παραλάβαμε, 

μειωμένα κατά 5.000 και προσπαθούμε να πορευθούμε.  

κ. Αγγελίδης: Το 2009 τι ποσό μεταφέρατε στο 2010; 

κα Ευαγγελίδου: Έπρεπε να δοθούν 40.000 στο ΔΗΠΕΘΕ και δόθηκαν 29.000.  

κ. Αγγελίδης: 29.000 μεταφέρθηκαν στο 2010;              

κα Ευαγγελίδου: Από το 2009 έπρεπε να δοθούν 40.000 για να κλείσει το ποσό που 

έπρεπε να μας δώσουν και λόγω των έκτακτων μέτρων στείλαν 29.000.  
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Σας εξηγώ ότι με τις 200.000 που δίνει το υπουργείο πρέπει να κάνουμε 3 παραγωγές. 

Πρακτικά αυτό είναι αδύνατο.  

κ. Αγγελίδης: Άλλο ρωτάω, μέσα στο 2009 πόσα χρήματα έπρεπε να μας δώσουν; 

κα Ευαγγελίδου: 40.000 υπολείπονταν. 

κ. Αγγελίδης: 40.000 και μας τα δώσαν το 2010. 

κα Ευαγγελίδου: Ναι αλλά αν πάτε και στο 2008 θα δείτε ότι τελευταία στιγμή 

αποφάσισαν ότι από τις 200.000 που μας στέλνουν θα μας δώσουν 89.000. 

κ. Αγγελίδης: Από την επιχορήγηση του 2009 πήγαν στο 2010 40.000. Εδώ έχουμε 

ζημιά 100.000. Πως γίνεται;  

κα Ευαγγελίδου: Εξήγησα ότι οι 200.000 που παίρνουμε από τον Δήμο είναι για τη 

μισθοδοσία και για την Εφορία και οι 200.000 από το Κράτος είναι παραγωγές. Είναι αδύνατο 

με 200.000 να γίνονται 3 παραγωγές. Και αν βρείτε κάποιον να μπορεί να το κάνει, εγώ θα του 

βγάλω το καπέλο.  

κ. Αγγελίδης: Άρα έτσι όπως πάμε, κάθε χρόνο θα μπαίνουμε 100.000 μέσα.  

κα Ευαγγελίδου: Νομίζω ότι σας το είπα, είναι μαθηματικά. Χωρίς λεφτά δεν γίνεται 

τίποτα.  

κ. Αναστασιάδης: 400.000 € παίρνει το ΔΗΠΕΘΕ και δεν μας παρουσιάζει τίποτα. 

Είχαμε τον Σίσκο και μας είχαμε έργα. 

κ. Αγγελίδης: Τις άλλες χρονιές δεν είχαμε ζημιές, τώρα παρουσιάστηκαν. Την 

προηγούμενη θητεία δεν είχαμε καμία ζημία.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν υπήρχαν ζημίες που να φαίνονται στους Ισολογισμούς. Τώρα 

πια δεν μπορούμε να κρατήσουμε ούτε Ισολογισμούς.  

κ. Αγγελίδης: Ο Ισολογισμός δείχνει την πραγματική εικόνα μέχρι 31/12. 

κ. Ευαγγελίδου: Δεν είναι η πραγματική εικόνα, έχετε πολύ μεγάλο λάθος. Απλά 

ρωτήστε την αγορά από πότε χρωστάει το ΔΗΠΕΘΕ. Από το 2003 και 2004. Οι Ισολογισμοί, ο 

κ. Μωυσιάδης τοποθετήθηκε πολύ σωστά … 

κ. Αγγελίδης:  Δεν υπήρχε ζημιά την προηγούμενη 4ετία.  

κα Ευαγγελίδου:  Δεν είναι η πραγματική εικόνα οι Ισολογισμοί.  

κ. Αγγελίδης: Είναι η πραγματική εικόνα μέχρι 31/12.  

κ. Πρόεδρος:   Μπορείτε να πάτε από την υπηρεσία να δείτε τι συνέβαινε τα 

προηγούμενα χρόνια. Από την ίδρυση του ΔΗΠΕΘΕ και μετά.  

 

- Εγκρίνεται. 

                                          

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής 

Δήμου Σερρών¨. 

 

κα Ιλανίδου: Αυτή τη στιγμή εγκρίνουμε την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και βάζουμε … 

και το προσωπικό αορίστου χρόνου της πρώην ΔΕΠΣ που έγινε ΚΕΠΣ … Μέσα στη ΚΕΠΣ 

εργαζόταν και κάποια άτομα τα οποία ήταν ΑΜΕΑ με προγράμματα του ΟΑΕΔ και είχε 

ληφθεί μια απόφαση στη ΚΕΠΣ, αυτά τα άτομα με τη λήξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ θα 

γίνουν αορίστου χρόνου και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από εμάς ομόφωνα, πέρασε την 

Περιφέρεια δίχως κανένα πρόβλημα, και αυτά τα 4 άτομα τη στιγμή που θα έληγε το 

πρόγραμμα τους θα γινόταν αορίστου χρόνου στη Δ.Ε. Το ένα το άτομο η σύμβαση του έληγε 

τον Οκτώβριο, εξακολουθεί να εργάζεται χωρίς να πληρώνεται μέχρι σήμερα και δεν έγινε η 

σύμβαση του αορίστου χρόνου. Αν γινόταν αορίστου χρόνου στην ΚΕΠΣ σήμερα αυτή η θέση 

θα ήταν προσωποπαγής θέση. Τώρα για ποιο λόγο αυτό το συγκεκριμένο άτομο που έληξε, 

που  έπρεπε  να  γίνει  η  σύμβασή του από τον Οκτώβριο, εξακολουθεί να είναι χωρίς ένσημα,  

χωρίς  σύμβαση  και  χωρίς πληρωμή  από τον Οκτώβριο, δουλεύει το παιδί αυτό 8 μήνες στην 
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 επιχείρηση και δεν ξέρω αν ποτέ θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτούς τους 8 μήνες, που 

αργότερα θα γίνουν 10, χωρίς σύμβαση και αν θα μπορέσει αργότερα να γίνει και αορίστου 

χρόνου μέχρι να γίνει το Ν.Π. και γίνει η μετάταξη.  

Επίσης υπάρχουν και άλλα 3 άτομα που η σύμβαση τους λήγει νομίζω τον Σεπτέμβριο, 

είναι και αυτά νομίζω ΑΜΕΑ με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, δεν ξέρω τι προτίθεται η Δ.Α. να 

κάνει με τη λήξη τους, βάσει των αποφάσεων που λήφθηκαν πρέπει να γίνουν και αυτοί 

αορίστου χρόνου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δουλεύει κάποιος στο δημόσιο χωρίς 

σύμβαση και για τόσο μεγάλα διαστήματα μάλιστα, και καθημερινά ακούμε ότι πηγαίνει ο 

επόπτης και έχει γράψει επανειλημμένα τον δήμο και την ΚΕΠΑΣ, που άτομα εδώ και μήνες 

δουλεύουν χωρίς συμβάσεις, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Τι σκέφτεστε να κάνετε; 

κ. Πρόεδρος:   Καταρχήν το θέμα είναι συγκεκριμένο, μιλάμε για την έγκριση της 

τροποποίησης. Γίνεται τροποποίηση του κανονισμού για … 

κα Ιλανίδου: Γίνεται τροποποίηση ως προς τις πρωσοποπαγείς θέσεις των ατόμων που 

εργαζόταν στη ΚΕΠΣ με σύμβαση αορίστου χρόνου και έχουν μεταταχθεί στο Ν.Π. Αν και 

αυτός γινόταν αορίστου χρόνου δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα.  

κ. Ζαπάρας: …αφορούσε 4 άτομα που ήταν ΑΜΕΑ. Ο λόγος ο μοναδικός που θα 

μπορούσαν αυτοί να γίνουν αορίστου ήταν μόνο αν ανήκαν σε αυτή την κατηγορία των 

ΑΜΕΑ. Όπως και έγινε και… Θα πρέπει ο εκάστοτε πρόεδρος που θα είναι, τη στιγμή που 

τελειώνει το πρόγραμμα και υπογράφουν τη σύμβαση για να είναι σε ισχύ, εγώ από τη μεριά 

μου το είχα κάνει, από εκεί και πέρα αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ένα άτομο το οποίο 

έχει σύμβαση … Επειδή τα πράγματα πήραν άλλη τροπή και προχώρησε η επιχείρηση σε λύση 

και εκκαθάριση, είναι αδύνατο να περάσουν αυτά τα άτομα στην μονιμοποίηση. Τα άτομα 

αυτά ανήκαν στην Κ.Ε. τα οποία θα μέναν εφόσον θα συνέχιζε η λειτουργία και γι’ αυτό 

υπογράφηκαν οι συμβάσεις. Από τη στιγμή όμως που αποφασίστηκε η λύση της επιχείρησης, 

είναι αυτό αδύνατον. Ο νόμος προβλέπει τη μεταφορά των ατόμων, όσοι ήταν στην υπηρεσία 

31/12/2005, ήταν αδύνατο να μείνουν. Από όσο γνωρίζω.  

κα Ιλανίδου: Τότε γιατί δεν τους λέτε να σταματήσουν να εργάζονται; Δουλεύει 8 

μήνες χωρίς σύμβαση.  

κ. Πρόεδρος: κα Ιλανίδου σήμερα ορίσαμε Πρόεδρο, θα το δει το θέμα.     

 

- Εγκρίνεται.  

      
ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση καταβολής οφειλής στην Κ/Ξ: ¨Α. Καλογερόπουλος – Μ. 

Χατζηστυλιανός¨ σε εκτέλεση της αρίθμ. 258/2010 απόφασης του 

Μ.Π.Σ.  

 

κ. Πρόεδρος:  Ένα μέρος από αυτά δώσαμε όπως βλέπετε και στην εισήγηση. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

   ΘΕΜΑ  11ο: Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης διαφήμισης.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ η Δημοτική Αστυνομία στις 18/5, έκανε μια αυτοψία στην 

οικοδομή Βασ. Βασιλείου 25 για κάτι διαφημίσεις παράνομες που έχει. Αυτό έγινε βέβαια 

μετά από καταγγελίες κάποιων δημοτών. Το παρέπεμψε η Δημοτική Αστυνομία στο προσόδων 

και η επιστολή φεύγει μετά από 10 μέρες από την αυτοψία και την ενημέρωση … και ζητά από 

τον διαφημιστή ενός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του εγγράφου να φροντίσει για 

την αφαίρεση των διαφημίσεων. Κάτι το οποίο δεν έγινε βέβαια και η Δ/τρια των οικονομικών 

λέει σύμφωνα και με τον νόμο να επιβάλλουμε πρόστιμο το οποίο αρχίζει από 1.467 € έως ….  
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Εγώ θα ήθελα να καταθέσω μια πρόταση αν συμφωνείτε, και ο διαφημιστής, οι πινακίδες είναι 

παράνομες και δεν το συζητούμε, και να έχετε υπόψη σας ότι έχουμε πολύ πίεση από το 

ΥΠ.ΕΣ. για όλες τις παράνομες διαφημίσεις, με συνεχείς κοινοποιήσεις και εγκυκλίους, επειδή 

ο κ. Βλάχος πήρε μια απόφαση από την υπηρεσία, … η απόφαση η σημερινή να κοινοποιηθεί 

στον διαχειριστή της οικοδομής, να ενημερωθούν ενδεχομένως και οι ένοικοι και η απόφαση 

μας να είναι ότι με 15 μέρες μετά την παραλαβή της απόφασης του Δ.Σ., να κατεβούν οι 

πινακίδες. Η πρόταση μας θα είναι αυτή, να κοινοποιηθεί η απόφαση μας στο Δ.Σ., να 

κοινοποιηθεί η επιστολή αυτή και στον διαχειριστή, να πάει απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα 

λέει, ¨εντός 15 ημερών από την παραλαβή της απόφασης θα την κατεβάσετε, διαφορετικά θα 

κατεβάσει η υπηρεσία και θα επιβληθεί πρόστιμο¨. Αυτή είναι η πρόταση. 

Κυρία που εκμισθώνει τις πινακίδες: Θέλω να πω το εξής, ότι αυτές οι πινακίδες 

βρίσκονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν έχουμε πρόβλημα … δεν βρίσκονται δηλαδή σε 

ένα σημείο που να είναι στη μέση του δρόμου και να ενοχλούν κάποιον, είναι πάρα πολύ 

ψηλά, η συγκεκριμένη καταγγελία επειδή κάποιοι ενοχλούνται … νομίζω ότι δεν ενοχλούν 

εκεί ψηλά. Ζητώ λοιπόν, εάν γίνεται, δεν ξέρω αν ο χρόνος που είπατε αν είναι λίγος ή πολύς, 

να δοθεί λίγος χρόνος περισσότερος, και να δούμε και αυτό το θέμα που είπανε για τις 

νυχτερίδες. Γιατί αυτοί λένε ότι υπάρχουν νυχτερίδες και δημιουργήθηκε θέμα μ’ αυτό.  

κ. Πρόεδρος:  Είναι πραγματικότητα ότι αυτοί που κατήγγειλαν, όμως η Δημοτική 

Αστυνομία πήγε και κατέγραψε το παράνομο. Οι πινακίδες είναι παράνομες και δεν 

επιτρέπεται. Ούτε άδεια μπορεί να βγει. Η πρόταση που λέτε να νομιμοποιήσει το παράνομο 

το Δ.Σ., δεν γίνεται. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κακώς οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε η 

ιστορία αλλά να νομιμοποιήσουμε το παράνομο δεν γίνεται. Το να σας δώσουμε χρόνο είναι 

άλλο.  

Κυρία που εκμισθώνει…: Αν δοθεί χρόνος και εξοντωθούν πιστεύω ότι δεν θα 

υπάρξει πρόβλημα. 

κ. Πρόεδρος:  Δεν μιλάμε πλέον για φωτισμό και για τα κουνούπια. Μιλάμε για την 

παράνομη τοποθέτηση των πινακίδων αυτών. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να φύγουν. Από τη 

στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία με την Δημοτική Αστυνομία, τμήμα Προσόδων και 

φτάνει στο Δ.Σ., αυτό δεν μπορεί να παραγραφεί.  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που λέμε πρέπει να ισχύει στους πάντες. Στο άλλο Δ.Σ. πρέπει να 

μπει αυτό το θέμα το συγκεκριμένο που θα αντιμετωπίζει συνολικά το πρόβλημα για να 

υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλιώς επειδή είναι μεμονωμένο, επειδή δημιουργήθηκε μια καταγγελία 

και την πληρώνει ένας πολίτης, δεν θα είμαστε καθόλου δίκαιοι απέναντι σε κάποιους πολίτες.  

κ. Πρόεδρος:  Η Δημοτική Αστυνομία έχει καταγράψει, έχει κάνει μια πάρα πολύ 

σοβαρή δουλειά και μπήκε σ’ αυτή τη διαδικασία. Στη συνέχεια θα έχουμε κι άλλες 

περιπτώσεις.  

κ. Αγγελίδης: Να το φέρουμε συνολικά το θέμα, για όλους. Είναι άδικο να πληρώνουν 

μόνο λίγοι.  

κ. Πρόεδρος:  Από τη στιγμή που ήρθε θέμα εδώ … 

κ. Αγγελίδης: Τι σημασία; 

κ. Πρόεδρος:  Να δώσουμε μια παράταση με απόφαση Δ.Σ., μέχρι που να μας 

προλάβουν και τα άλλα.  

κ. Αγγελίδης:  Στο επόμενο Δ.Σ. φέρτε το συνολικά το θέμα για όλους.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμη, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε 

ότι θα γίνει. Εσείς τι χρόνος θα σας ικανοποιούσε να δώσουμε μια παράταση; 

Κυρία που εκμισθώνει…:  Μπορούμε να έχουμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου; 

κ. Πρόεδρος:  Η πρόταση η δική μας είναι για 3 μήνες και να κατεβούν οι πινακίδες.  

Κυρία που εκμισθώνει…:  Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και να το συζητήσουμε μετά.  
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κ. Πρόεδρος:  Να δώσουμε μια 3μηνη παράταση, ο κ. Αγγελίδης έχει άλλη πρόταση, η 

δική μου πρόταση είναι από τη στιγμή που συμφωνεί και η κυρία 3 μήνες, το παράνομο σιγά 

σιγά να φεύγει. Δεν γίνεται να νομιμοποιούμε το παράνομο. Ότι παράνομο έρχεται θα το 

αντιμετωπίζουμε, κάποιος θα είναι πρώτος κάποιος θα είναι δεύτερος.  

κ. Αγγελίδης:  (Δηλαδή άλλος παράνομος που δεν καταγγέλθηκε δεν θα 

αναγκαστεί)….  

κ. Δήμαρχος: Ο νόμος είναι νόμος, μπορεί οι συμβάσεις της εταιρείας να είναι πριν 12 

χρόνια, αλλά ο νόμος είναι εφαρμοστέος.  

κ. Αγγελίδης:  Εμείς δεν λέμε να μην πληρώσουν, όλοι να πληρώσουν.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει σχετική ανακοίνωση του 

Υπουργείου ότι ο Δήμος των Σερρών είναι ο 2ος στην επικράτεια που εφαρμόζει τον νόμο.  

Κυρία που εκμισθώνει…: Και έχει και τις λιγότερες διαφημιστικές πινακίδες.  

κ. Δήμαρχος:  Θέλουμε σαν Δ.Α. να εφαρμόζουμε τον νόμο, απλά πράγματα. 

Επομένως ήρθε στο Δ.Σ. το θέμα, πρέπει να γίνει δεκτή η εισήγηση του Προέδρου, η δε άλλες 

περιπτώσεις τυχόν που υπάρχουν ερευνούνται, ακολουθείται η διαδικασία και στο επόμενο αν 

υπάρξει παρανομία διαπιστωμένη και βεβαιωμένη να τύχει της σχετικής απόφασης. Απλά 

είναι τα πράγματα. Όλο το βλέπουμε το θέμα. Είμαστε οι 2οι στην Ελλάδα στο θέμα 

εφαρμογής του νόμου.  

κ. Γαλάνης: Να διευκρινίσουμε κάτι γιατί εγώ στα τελευταία τουλάχιστον 3,5 χρόνια 

δεν έχουμε πάρει καμιά απόφαση για τις πινακίδες.  

κ. Πρόεδρος:  Πόσες πινακίδες κατέβηκαν κ. Ιωαννίδη; 

κ. Ιωαννίδης: 350 πινακίδες.  

κ. Πρόεδρος:  Και αυτές οι πινακίδες είναι και φωτογραφημένες από την Δημοτική 

Αστυνομία.  

κ. Γαλάνης:  Πόσα πρόστιμα μπήκαν; 

κ. Πρόεδρος:  Αφού κατέβηκαν οι πινακίδες δεν μπήκαν πρόστιμα, το συγκεκριμένο 

θέμα έρχεται γιατί δεν κατεβήκαν οι πινακίδες.  

κ. Αναστασιάδης:  Εδώ γίνεται μια κακή πράξη, λέτε ότι θα βάλετε πρόστιμο. 

κ. Πρόεδρος:  Δεν θα μπει πρόστιμο.  

κ. Αναστασιάδης: Εδώ λέει ¨επιβολή προστίμου¨. Για ποιο λόγο να πληρώσει;  

κ. Πρόεδρος:  Δεν επιβάλλουμε πρόστιμο, αυτό είναι εισήγηση της υπηρεσίας, εμείς 

θα αποφασίσουμε.  

κ. Αναστασιάδης: Να μην βάλετε πρόστιμο. Εφόσον παίρνει παράταση να το 

σεβαστούμε.  

κ. Πρόεδρος:  Να καταγραφεί η θέση της παράταξης του κ. Αγγελίδη.  

κ. Αναστασιάδης: Εμείς λέμε μηδέν πρόστιμο.  

κ. Δάγκος: Δεν μπορώ να το καταλάβω, είμαι δημοτικός σύμβουλος και έρχομαι εδώ 

να διαπραγματευτώ εφαρμογή νόμου. Υπάρχουν καλοί και κακοί εδώ μέσα; Αν 

διαπραγματευόμαστε την εφαρμογή του νόμου σ’ αυτό το τραπέζι τότε κακώς καθόμαστε εδώ.  

                  
ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μελετών προμηθειών: 

α) εξοπλισμού για τη λειτουργία των σιντριβανιών της πόλης μας,  

β) κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου μας 

και  

γ) λιπαντικών. 

 

κ. Αγγελίδης: Για το γ) μειοδοτικό διαγωνισμό.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

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

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Αγγελίδης: Το έργο ¨Βαβυλωνία¨ , για τις αποφάσεις του ΔΗΠΕΘΕ, τα έξοδα είναι 

583.000 και τα έσοδα 142.000. Υπάρχει ένα άνοιγμα 360.000 € από το έργο αυτό. Θα θέλαμε 

να μας ενημερώσετε γιατί υπάρχει αυτό το άνοιγμα και πως θα καλυφθεί. 

κα Ευαγγελίδου: Να σας ενημερώσω γιατί δεν πήγε καλά η παράσταση εννοείτε; Το 

πώς θα καλυφθεί το άνοιγμα αν ο Δήμος δεν δώσει αυτά που πρέπει να δώσει δεν θα σας το 

πω. Εγώ μπορώ να σας ζητήσω επιχορήγηση για το ΔΗΠΕΘΕ 400.000, εσείς θα την εγκρίνετε;  

Το θέμα είναι ότι είπα και προηγουμένως ότι οι καλοκαιρινές παραγωγές είναι αδύνατο 

όχι να είναι αποδοτικές, είναι αρκετά ζημιογόνες, γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο φέτος το 

ΔΗΠΕΘΕ δεν προχώρησε σε δική του καλοκαιρινή παραγωγή. Ακριβώς επειδή οι 

χρηματοδοτήσεις μας έχουν σταματήσει τελείως από το Κράτος και δεν είμαστε πια σίγουροι 

και αν θα ρθουν, γιατί κάποτε λέγαμε θα ρθουν έστω και με καθυστέρηση. Το παράλογο του 

θέματος είναι ότι τον Σεπτέμβριο ζητάνε τα … για να δουν τι κάναμε. Δεν υπάρχει αυτή η 

λογική και μ’ αυτή τη λογική κινήθηκαν για να κλείσουν την Ρόδο και την Χίο γιατί δεν είχαν 

παραγωγές. Οι καλοκαιρινές παραγωγές με τα εκτός έδρας είναι δύο φορές επάνω. Δεν 

υπάρχει κάτι περισσότερο για να σας πω, από εκεί και πέρα εξαρτάται από τα εισιτήρια, εγώ 

δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν ήρθε το μέγεθος του κοινού που θα κάλυπτε το μέγεθος της 

παραγωγής. 

κ. Αγγελίδης:  Εκείνο που ήθελα να πω εγώ ότι απλώνουμε τα πόδια όσο είναι το 

πάπλωμα, γιατί έτσι όπως πάμε σε δυο τρία χρόνια θα ξεπεράσουμε το εκατομμύριο.  

κα Ευαγγελίδου:  Ήταν σε συνεργασία με την Κομοτηνή και δεν είναι τόσο το χρέος, 

είναι στις 99.000 περίπου. Πρέπει να είδατε το συνολικό γιατί ήταν σε συνεργασία με το 

Εθνικό και με την Κομοτηνή.  

κ. Αγγελίδης: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σ’ αυτό που κάνουμε, εφόσον δεν 

έχουμε χρήματα να προσέχουμε, να κάνουμε ότι μπορούμε.  

κα Ευαγγελίδου: Αυτό ακριβώς κάνουμε, κάνουμε ότι μπορούμε για να κρατήσουμε 

το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών ανοικτό. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  17ο: Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  18ο: Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. 

Κηφισιά¨ του Δήμου Σερρών προς αντικατάσταση ρυμοτομούμενου 

οικοπέδου στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Αλημπέκιοϊ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Να σας πω ότι αυτό το θέμα ήρθε για να επικαιροποιήσουμε μια 

απόφαση που θα πούμε στη συνέχεια και όχι για να γίνει ανταλλαγή. Αυτό το θέμα μπήκε ως 

αφορμή. Η συγκεκριμένη συνδημότης, που δεν είναι συνδημότης, μένει στην Καβάλα, ζητάνε 

ανταλλαγή ενός οικοπέδου ρυμοτομούμενο από την Πράξη Εφαρμογής του Αλημπέκιοϊ και να 

περάσει Δ.Σ. Έκανε μια εισήγηση, η οποία λέει ανταλλαγή και σύμφωνα όπως είδατε στην 

εισήγηση πόσο είναι η τιμή μονάδος που έχει καθορίσει η επιτροπή της Νομαρχίας αλλά με 

την … αξία που υπάρχει να μας δώσουν και το λιγότερο άλλες 50.000 από πάνω. Σήμερα ήρθε 

μια επιστολή την οποία πρέπει να την έχετε πάρει όλοι σας από ότι ενημερώθηκα, η οποία μας 

βοηθά πάρα πολύ σ’ αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχει ένας βομβαρδισμός από την 

περιοχή του Αλημπεκιόι για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά σε καθημερινή βάση. Οι συγκεκριμένοι 

που επανήλθαν σήμερα και λένε δικαίως και σωστά οι άνθρωποι, μα εμείς σας προτείναμε για 

ανταλλαγή για το δικό μας ρυμοτομούμενο οικόπεδο και πήραμε μια επιστολή από την 

υπηρεσία με επιστολή Δημάρχου βέβαια που αναφέρεται και αυτό μέσα στην επιστολή όπως 

διαβάσατε, η οποία επιστολή λέει … στις 7/1/2010, η οποία λέει ότι όσο περπατούσε η 

διαδικασία για την επικύρωση της πράξης εφαρμογής, τόσο περισσότερα αιτήματα προφορικά 

ερχόταν στην υπηρεσία. Και απαντά ο Δήμαρχος λοιπόν, επειδή από την πράξη και ενώ τώρα 

για το αίτημα της δεύτερης …, όχι της εισήγησης, αυτής που ήρθε σήμερα και την έβαλα στον 

φάκελο και την έχετε και εσείς, τους απαντάμε λοιπόν ότι επειδή από την πράξη εφαρμογής 

Αλημπέκιοϊ, προέκυψαν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις με τη δική σας, πρόθεση της 

υπηρεσίας μας είναι να τις αντιμετωπίσει συνολικά και με τον ίδιο τρόπο. Αυτό βέβαια για να 

υπάρξει δικαιοσύνη, διαφάνεια και όχι όποιος πρώτος τον Κύριο είδε. Εμείς επιμένουμε σ’ 

αυτή τη θέση. Απλά, η πρόταση αυτή της υπηρεσίας με την υπογραφή και την συμφωνία του 

Δημάρχου να έχει και μια επικυροποίηση και από το Δ.Σ. ότι η υπηρεσία θα μαζέψει όλα αυτά 

τα αιτήματα, θα τα βάλει κάτω και να μην διαλέγει ο καθένας οικόπεδο και να λέει τι σου δίνω 

τι μου δίνεις. ..… Και το θέμα ήρθε αφενός γιατί ζητήθηκε από τους ενδιαφερομένους και 

ήθελαν πάλι να συζητηθεί το θέμα στο Δ.Σ.  και λένε το εξής, αυτό που απαντήσαμε ότι θα το 

δούμε ως σύνολο, είναι το πιο δίκαιο και το πιο διαφανές. 

κ. Αγγελίδης: Άρα η απαράδεκτη εισήγηση απορρίπτεται από το Δ.Σ. και 

αντιμετωπίζουμε συνολικά το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:   Αν θα δείτε την άλλη που ήρθε σήμερα, τουλάχιστον η εισήγηση τι 

λέει; Εντάξει αλλά δώστε μας και πάνω από 50.000. 

κ. Δήμαρχος:  Δεν την δεχόμαστε, συνολική αντιμετώπιση.  

κ. Πρόεδρος:  Επικαιροποιεί το Δ.Σ. την απόφαση του Δημάρχου ότι πρόθεση είναι να 

αντιμετωπίση συνολικά τα αιτήματα.  

κ. Δήμαρχος: Όποιες αιτήσεις έχουμε τις μαζεύουμε και ενημερώνουμε και τους 

υπόλοιπους.  

κ. Σαουλίδης:  Να ενημερωθούν γραπτά.    

κ. Αγγελίδης:  Προτείνουμε να γίνει μια διαπαραταξιακή επιτροπή από τους αρχηγούς 

των συνδυασμών και να δούμε το θέμα αυτό της πολεοδόμησης του Αλημπέκιοϊ, υπάρχει 

πρόβλημα που δεν θα λυθεί ποτέ αν δεν το δούμε.  

κ. Δήμαρχος:  Συμφωνούμε.  

κ. Αγγελίδης:   Συμφωνείτε αλλά να το κάνετε πράξη. Από εβδομάδα να μας φωνάξετε 

για να δούμε το θέμα αυτό. 

κα Μπιτζίδου:   Ασφυκτιά η περιοχή, δεν μπορούν να πατήσουν οι άνθρωποι. 
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κ. Πρόεδρος:   Πήραμε απόφαση, έγινε μετεγγραφή στο Κτηματολόγιο, είναι στην 

διαδικασία και μάλιστα επισπεύσαμε τη διαδικασία αυτή, πήραμε ομόφωνη απόφαση. 

κ. Αγγελίδης: Δεν κάνατε τίποτα.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αγγελίδη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από πού προήλθε η … και 

νομίζω ότι ο κ. Μωυσιάδης το είχε τονίσει σε ένα προηγούμενο Δ.Σ.  

κ. Σαντοριναίος: Με το θέμα αυτό, την πράξη εφαρμογής Αγ. Αθανασίου, θα έχουμε 

πρόβλημα θέλω να δείτε τις υπηρεσίες σας. Γιατί εδώ ο εκπρόσωπος, ο μηχανικός ο κ. 

Πετρίδης τον οποίο τον έχει εξουσιοδοτημένο η γειτονιά του Αγ. Αθανασίου, λέει ότι η 

Νομαρχία δεν έστειλε στην Περιφέρεια τον φάκελο και κινδυνεύουμε να … 

κ. Δήμαρχος:   Παρόλα αυτά εμείς προχωράμε.  

κ. Σαντοριναίος: Να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα όμως.    

κ. Αναστασιάδης: Έχω πει επανειλημμένες φορές εδώ μέσα ότι η περιοχή του Αγ. 

Αθανασίου δεν λέγεται Αλημπέκιοϊ, εδώ δεν είναι Τουρκία εδώ είναι Ελλάδα, να μιλάμε 

ελληνικά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια όταν είχε ξεκινήσει το θέμα αυτό, όταν ήμασταν 

Δ.Α., δώσαμε στον κ. … που είχαμε πάρει ως μηχανικό, δώσαμε 80.000 € στον κ. … συν …, 

ότι και αν κάνουμε εδώ και αναθέτουμε στον τοπογράφο μηχανικό για να κάνει τις … εάν δεν 

πάνε οι ενστάσεις στην Περιφέρεια θα … όλο το πράγμα που κάναμε. Να πάει ο Δήμαρχος 

στον Νομάρχη, επιμένω πόσους μήνες, δεν ακούνε.  

Κάτοικος Αγ. Αθανασίου:  Θα περιμένουμε πάλι για αυτό το θέμα; Δεν θα τελειώσει; 

Το συζητούσαμε πριν από ένα χρόνο. Πότε θα τελειώσει; 

κ. Δήμαρχος: Δεν εξαρτάται από εμάς. … 

κ. Αναστασιάδης:  Επειδή πήραμε την απόφαση, πήραμε τοπογράφο, να πάει ο 

Δήμαρχος στον Νομάρχη και να πάνε οι ενστάσεις στην Περιφέρεια. Να τελειώσει ως τον 

Νοέμβριο.          

          

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση απευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 1080/80 στις κ.κ.: 

 α) Παπαδοπούλου Μαρία και  

 β) Καπετάνου Ελένη.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση ή μη απευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στον κ. 

Εμμανουηλίδη Ιωάννη.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Εμμανουηλίδης, γι’ αυτό μπαίνει και ξεχωριστό θέμα, βάσει του 

1080/80 ζητάει την απευθείας εκποίηση. Η υπηρεσία, αν θα δείτε την εισήγηση, λέει ότι να 

αποφασίσει το Δ.Σ. για απευθείας εκποίηση δια δημοπρασίας. Γιατί; Γιατί θεωρεί ότι υπάρχει 

κάποιο πρόβλημα και με τις αιτήσεις κάποιων άλλων. Εδώ είναι ένα οικόπεδο το οποίο το 

διεκδικούν τρεις οικογένειες. Είναι ο κ. Εμμανουηλίδης και ακόμη δύο. Πρέπει να πούμε όμως 

ότι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την απευθείας εκποίηση είναι η βεβαίωση από την 

επιτροπή απαλλοτριώσεων. Την βεβαίωση αυτή την έχει μόνο ο κ. Εμμανουηλίδης. Την 

Παρασκευή το μεσημέρι, πέραν από το ότι μπήκε στον φάκελο, μια εκ των άλλων δύο η κυρία 

…, καταθέτει ένα υπόμνημα το οποίο όσοι είδαν θέματα μέχρι και την Παρασκευή δεν το 

έχουν δει, μπήκε στον φάκελο Δευτέρα, η οποία αναφέρει εδώ ένα ιστορικό.  

Η πρόταση η δική μας είναι να το ελέγξει η Νομική Υπηρεσία και να μας πει αν μπορεί 

να γίνει απευθείας εκποίηση στον κ. Εμμανουηλίδη ή πρέπει να γίνει δια δημοπρασίας, να μπει 

σε δημοπρασία και όποιος θέλει να το πάρει. Ότι θα μας πει η Νομική μας Υπηρεσία.  
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Δικηγόρος κ. Εμμανουηλίδη:  Με τον νόμο αυτό, το 1993, καθόλα εμπρόθεσμα, 

υπέβαλλε αίτηση ο κ. Εμμανουηλίδης, εγκρίθηκε η αίτηση από την διεύθυνση Γεωργίας, ότι 

συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα και έρχεται σε εσάς για να παραχωρηθεί. Βέβαια, οι άλλοι που 

υπέβαλλαν αίτηση να έχετε υπόψη ότι είναι εντελώς εκπρόθεσμοι, είναι μια δεκαετία μετά την 

… ισχύ του νόμου και εμείς κατέχουμε το κτήμα επί 80 χρόνια. Το είχαμε αμπελώνα, το 

είχαμε αμυγδαλεώνα, το είχαμε …, τα πάντα είχε, συνεπώς νομίζω ότι πρέπει να εγκρίνετε την 

απευθείας εκποίηση με όρους υποκειμενικούς και ψυχολογικούς, μη τον αποκολλάτε από ένα 

κτήμα το οποίο ίδρωσε αυτός και η οικογένεια του επί 80 χρόνια. 

κ. Εμμανουηλίδης: Ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ, το έχει από το 1930, εγώ 

μεγάλωσα εκεί επάνω και δεν μπορεί να έρχεται κανείς εδώ και να λέει ότι είναι δικό του. 

Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να συμβαίνουν 

αυτά τα πράγματα σε ένα συμβούλιο; 

κ. Πρόεδρος:   Το … κ. Εμμανουηλίδη θέλει να αποδώσει δικαιοσύνη, αυτό κάνει 

εδώ, εμείς δεν είμαστε νομικοί, έχουμε τις υπηρεσίες γι’ αυτό. Να είστε πάρα πολύ σίγουρος 

ότι … 

κ. Εμμανουηλίδης: Ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιοι είναι από πίσω. 

κ. Αντουσιάδης (ενιστάμενος): Θα εκφέρω τις απόψεις μου και θα τις εκφράσω με 

ήπιο τρόπο. Ο πεθερός μου το κατείχε αυτό από τότε που ήρθε από την Μικρά Ασία, όλη η 

περιοχή επάνω, αν θα είχε κανείς το …, καλύπτεται από οικόπεδα συγγενών, πλάι είναι της 

αδελφής της, πίσω είναι άλλων συγγενών, και μπροστά από το οικόπεδο το οποίο κατέχει ο 

πεθερός μου νόμιμα υπάρχει ένα οικόπεδο λιγότερο από ένα στρέμμα το οποίο λόγω της 

μορφολογίας του εδάφους είναι η μόνη διέξοδος προς τον αγροτικό δρόμο. Έχω φωτογραφίες 

εδώ για να δείτε ότι το γύρω – γύρω περιβάλλον έχει μια υψομετρική διαφορά πάνω από 6 

μέτρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι με τις κατολισθήσεις αυτή η διαφορά μειώνεται. Και πριν από 

40-50 χρόνια, υπάρχουν φωτογραφίες, δείτε πόση ήταν η υψομετρική διαφορά. Δείτε αν 

υπήρχε άλλη πρόσβαση γι’ αυτό το κομμάτι εκτός από το διάδρομο μπροστά, από εκεί 

έμπαινε, από εκεί έβγαινε, από εκεί πήγαιναν τα γαϊδούρια, τα άλογα κ.λπ., υπάρχουν 

φωτογραφίες. Λέτε ότι υπήρχε ένα αμπέλι, κάποια στιγμή, το 1995 μας ειδοποιούν γείτονες οι 

οποίοι ήξεραν μόνο τον πεθερό μου και κανέναν άλλον, και λένε ότι καταστρέφουν το 

οικόπεδο.  

κ. Εμμανουηλίδης: Διεκδικείς τρία οικόπεδα, για όνομα του θεού.  

κ. Αντουσιάδης: Μας ειδοποιούν οι γείτονες γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να ξέρουμε 

τι γίνεται εκεί πάνω, κατέστρεψε το αμπέλι, κατέστρεψε όλα τα σημεία και πήγε μετά αφού το 

όργωσε και δήλωσε στάρι. Και ρωτάω εγώ, εφόσον έχει αμπέλι που λες ότι είναι δικό σου, 

εφόσον έχει …, γιατί δεν πας στην Διεύθυνση Γεωργίας να πεις ότι ¨έχω αμπέλι, έχω αυτό, 

ελάτε δείτε το¨, και καταστρέφεις όλα τα σημεία εκείνα και πας και δηλώνεις στάρι. Για τον 

απλούστατο λόγο γιατί φοβηθήκατε ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι εκεί 

πάνω υπήρχαν άλλοι. Έχω φωτογραφίες εδώ με την οικογένεια του πεθερού μου από το 1968, 

με όλη την οικογένεια, με αγροφύλακα μέσα, με όλους, οι οποίοι κάθονται, είχε καλύβα εκεί 

μέσα στο ίδιο σημείο, και έχω και τις σημερινές τις φωτογραφίες οι οποίες δείχνουν για να μην 

αμφισβητήσει κανείς ότι είναι από άλλο αμπέλι, ενδεικτικά σημεία τα οποία δείχνουν ότι είναι 

αυτό ακριβώς το κτήμα.  

κ. Πρόεδρος:   Θα απασχολήσει το θέμα το Δ.Σ. σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις. 

κ. Αντουσιάδης: Η δική μας η έκταση είναι δύο στρέμματα και, αυτό είναι ένα 

κομμάτι το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα, κάνει κάτι σαν …, και είναι το μοναδικό που έχει 

διέξοδο. Αν θα δείτε τις φωτογραφίες θα δείτε για ποιο πράγμα μιλάω.  

κ. Αγγελίδης: Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, η εισήγηση της υπηρεσίας, η υπηρεσία 

προτείνει την εκποίηση με δημοπρασία. Διότι λέει, ¨μετά από αυτοψία που έγινε, 

διαπιστώθηκε ότι δεν καλλιεργείται συστηματικά¨.  
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κ. Αντουσιάδης: Από την Διεύθυνση Γεωργίας φαίνεται ότι ουδέποτε καλλιεργήθηκε, 

μία φορά μόνο με στάρι δηλώθηκε και έκτοτε ποτέ. Θα έπρεπε τουλάχιστον 15 χρόνια 

σύμφωνα με τον νόμο να υπάρχουν μέσα δέντρα και …, και δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπάρχει 

τίποτα. Δεν έρχομαι εδώ για να πάρω το οικόπεδο, υποτίθεται ότι ο Δήμος διεκδικεί τα 

δικαιώματα του και το συμφέρον του, το συμφέρον του Δήμου είναι να μπει σε δημοπρασία 

και όποιος θέλει ας το πάρει.  

κα Ιλανίδου: Μια φορά τον είχανε βγάλει.  

κ. Αντουσιάδης: Δυο φορές τους έκαναν αποβολή τους πέταξαν έξω.  

κ. Πρόεδρος:   Η υπηρεσία λέει, ¨παρακαλούμε να εισηγηθείτε στους ιθύνοντες ότι 

από αυτοψία που έγινε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μας … στην δημοτική έκταση ότι 

δεν καλλιεργείται συστηματικά και για τον λόγο αυτό προτείνει να γίνει εκποίηση δια 

δημοπρασία. Η εκτιμητική επιτροπή του Δήμου έβαλε αυτό και παρακαλούμε να εισηγηθείτε 

στο Δ.Σ. τη συζήτηση του θέματος περί εκποίησης δημοτικής έκτασης είτε απευθείας είτε με 

δημοπρασία¨. 

κ. Αγγελίδης: Εισηγείται είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλον.  

κ. Πρόεδρος:  Διαφωνείτε εσείς να το δει η Νομική Υπηρεσία;  

κ. Αγγελίδης: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν προτείνει η υπηρεσία την εκποίηση 

δια δημοπρασίας, λέει είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο.  

κα Ιλανίδου: Στο 19ο θέμα, στην Παπαδοπούλου, η επιτροπή εισηγείται 10 € ανά 

τετραγωνικό και ο Δασκαλόπουλος μειοψηφεί και λέει ότι επειδή είναι εντός ζώνης πόλεως 

και είναι και … ακίνητο ότι το 10 είναι ελάχιστο και να το βάλουμε 30 €. Νομίζω ότι για το 

συμφέρον του Δήμου είναι να πάει 30 €.  

κ. Αναστασιάδης: Πολύ καλά είναι, ο Δασκαλόπουλος πάντα ψηλά βάζει.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Ιλανίδου, αν θα δείτε από όλες τις εισηγήσεις, πάντα ο κ. 

Δασκαλόπουλος  και το ξέρει η επιτροπή, πάντα βάζει παραπάνω, η πλειοψηφία τις 

περισσότερες φορές είναι έτσι. 

κ. Αναστασιάδης: Πάντα διαφωνεί.  

κ. Πρόεδρος:   Η επιτροπή είναι τριμελής και αποφασίζει με πλειοψηφία, δεν 

χρειάζεται να υπάρχει ομόφωνη απόφαση.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Δασκαλόπουλου.  

κ. Μωυσιάδης: Η επιτροπή βεβαίως εισηγείται, κατά πλειοψηφία πήραν μια απόφαση 

και εισηγείται, από εκεί και πέρα εμείς, προκειμένου να αποφασίσουμε, να λάβουμε υπόψη 

μας την εισήγηση της επιτροπής, έχουμε όμως την δυνατότητα, αξιολογώντας τα στοιχεία να 

πάρουμε την τελική απόφαση. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε ο κ. 

Δασκαλόπουλος λέγοντας την πρόταση του; Λέει ότι δεν πρόκειται περί αγροτεμαχίου, δεν 

είναι χωράφι, αλλά βρίσκεται εντός ζώνης και έχει οικοπεδική αξία, επομένως, όταν δίνουμε 

10 € το μέτρο σε ένα που έχει οικοπεδική αξία, μάλλον δίνουμε μια … Επομένως, είμαστε 

ελεύθεροι να πάρουμε την όποια απόφαση, από εκεί και πέρα όμως, οπωσδήποτε το 

καταλαβαίνετε όλοι σας, ότι η τιμή αυτή είναι πολύ χαμηλή.  

κ. Παπαδόπουλος (μέλος εκτιμητικής επιτροπής:  Εγώ θέλω να … για να μην 

παρεξηγηθούμε, όσον αφορά τον δήμο και όσον αφορά τα οικόπεδα που υπάρχουν στον δήμο. 

Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πάρα πολλά οικόπεδα τα οποία θέλουν εκποίηση. Είμαστε σε 

πολύ δύσκολη θέση και επιτρέψτε μου γιατί μιλάω με μηχανικούς. Η εκτίμηση ενός 

οικοπέδου, σας ρωτάω κ. Μωυσιάδη, πως γίνεται όταν είναι εκτός σχεδίου πόλης; Μπορεί ένα 

κομμάτι τώρα να κάνει 10.000 και μετά από 30 χρόνια να κάνει 10.000 και ένα που έκανε 

5.000 την επόμενη φορά να κάνει 15.000. Άρα η εκτίμηση γίνεται με την … λέμε ¨το κομμάτι 

αυτό μπορεί να το πάρει κάποιος άλλος;¨ , ¨όχι¨, αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο είναι ένα 

.…, έχει 4 στρέμματα και περιφερειακά υπάρχει ενάμιση στρέμμα, κάποιος το ζητάει 30.000 €,  
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εσείς έχετε ένα οικόπεδο μια λωρίδα γύρω γύρω και έχετε ένα οικόπεδο μπροστά στο οποίο 

δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα και ανήκει στον δήμο, και έρχεται τώρα στην επιτροπή, τι 

κάνουμε τώρα εμείς, ή το αφήνουμε έτσι και δεν το κάνουμε τίποτα ή το αφήνουμε σ’ αυτόν 

που είναι πιο μπροστά και κάνει επέκταση. Εκτιμώ ότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο, όταν 

γίνεται κάτι τέτοιο να διευκολύνουμε και τους πολίτες, γιατί εμείς εδώ δεν είμαστε μια 

εταιρεία η οποία ψάχνει να βρει το μεγάλο κέρδος, αν ο πολίτης έχει ένα οικόπεδο και θέλει 

500 μ. για να γίνει μεγαλύτερο, δεν μπορούμε να του πούμε να μας δώσει 500.000 για να το 

πάρει, και όταν είναι εκτός σχεδίου πόλεως. Γι’ αυτό πάντα, με τον μηχανικό έχουμε το εξής 

πρόβλημα, ο μηχανικός εκτιμά … στην αγορά, … ποια είναι η αντικειμενική του αξία; Από 

ποιον καθορίζεται όταν είναι εκτός σχεδίου πόλεως;  

κα Ιλανίδου:  Εντός σχεδίου είναι.  

κ. Παπαδόπουλος: Δεν είναι εντός σχεδίου πόλεως, είναι εντός ζώνης. Και γι’ αυτό 

ακριβώς και η τιμή που δώσαμε είναι αυτή και είμαστε όχι μόνο καθαροί στον κόσμο και δεν 

έχουμε κανένα πρόβλημα.  

κ. …: Αν ήταν εντός σχεδίου θα πήγαινε 1 € το μέτρο.  

κ. Αναστασιάδης: Η αξία ενός οικοπέδου εξαρτάται από το σχήμα που έχει, τη θέση 

που βρίσκεται, και όταν λέμε ότι είναι εκτός σχεδίου πόλεως είναι χωράφι. Δεν ξέρουμε αν θα 

μπει εντός σχεδίου πόλεως. Δεν έχει καμία σχέση το ότι είναι εντός ζώνης, δεν έχει σημασία, 

δεν μπορεί να χτίσει. Τα 10 €, ο Δασκαλόπουλος πάντα έβαζε διπλάσια και τετραπλάσια τιμή, 

και εγώ όταν ήμουν στην επιτροπή έβαζε και μαλώσαμε. Είναι καλή η τιμή διότι δεν είναι στο 

σχέδιο πόλεως. Δεν μπορεί να γίνει εκεί ούτε μια πράξη Εφαρμογής ούτε τοπογραφική μελέτη. 

Μετά από 1000 χρόνια μπορεί να μπει στο σχέδιο. Είναι καλή η τιμή και ο Δασκαλόπουλος 

πάντα βάζει υψηλή τιμή.  

κ. Μωυσιάδης:   Η άποψη ότι είναι χαμηλή η τιμή δεν αποτελεί μομφή για την 

επιτροπή. Μην παρεξηγηθεί αυτό το πράγμα. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι 

καθορισμένες οι τιμές. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Αυτό το οποίο ελέχθη ότι είναι ένα ρετάλι 

που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεν μπορεί να έχει μόνο του αξία και μάλιστα 

οικοπεδική αξία, είναι γεγονός, αλλά δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά τον καθορισμό μιας 

τιμής μονάδος. Να σας φέρω ένα παράδειγμα, πάμε εντός σχεδίου πόλεως, γίνεται μια 

τακτοποίηση και προτείνεται να πάρει 10 τ.μ., τα 10 τ.μ. έχουν καμιά οικοπεδική αξία; Καμία. 

Η τιμή τους όμως πόση είναι; Επομένως, ανεξάρτητο είναι το αν έχει οικοπεδική αξία από το 

αν το κάθε τετραγωνικό του έχει μια ορισμένη αξία. Όταν βρίσκεται εντός ζώνης είναι εν 

δυνάμει οικόπεδο. Δεν είναι οικόπεδο, γιατί αν ήταν οικόπεδο τα 500 τετραγωνικά θα είχαν 

μια τεράστια τιμή, αυτό είναι ένα στοιχείο που του ανεβάζει την τιμή, καλοπροαίρετα και 

σωστά λοιπόν είπαμε αυτά που είπαμε, και έχοντας υπόψη του ο Δασκαλόπουλος σαν τεχνικός 

τα γεγονότα λίγο πιο ολοκληρωμένη εικόνα, έκρινε ότι η τιμή είναι μικρή και ότι θα έπρεπε να 

είναι μεγαλύτερη. Αυτή είναι η θέση του και προσωπικά… 

κ. Πρόεδρος:   Όλες οι εισηγήσεις που έρχονται είναι αυτό που λέει ο κ. 

Αναστασιάδης, ότι ο κ. Δασκαλόπουλος βάζει το διπλάσιο συνέχεια. Δεν είναι χαμηλή η τιμή 

που λένε τα άλλα μέλη.  

κ. Μωυσιάδης: Ήταν ο κ. Δασκαλόπουλος και την προηγούμενη 4ετία στην επιτροπή 

και ξέρουμε τις τιμές που έβαζε ανεξαρτήτως του αν υπήρχαν μέλη που έβαζαν χαμηλότερη 

τιμή. Δεν βάζει τιμές διογκωμένες. Αυτά που λέει είναι συγκρητικά … 

κ. Πρόεδρος:   Η πρόταση μας είναι ότι πει η επιτροπή.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη, Μωυσιάδη). 
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ΘΕΜΑ  21ο:  Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας των κ.κ.:  

α) Κουκόπουλου Νικολάου και  

β) Κυνηγού Χρήσου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μπερινζή Ξενοφώνα και Γιαννογλούδη 

Ελένης.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό με βάση 

πράξεις εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπέλλα Στέργιου από 

αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

 

κ. Πρόεδρος:  Η διοικητική αποβολή ήρθε πρώτη φορά τον Μάρτιο, ζήτησε ο κ. 

Μπέλλας την παράταση ενός μήνα για να προσκομίσει δικαιολογητικά, εμείς του δώσαμε τρεις 

μήνες. Έφερε τα δικαιολογητικά αλλά η υπηρεσία λέει ότι αυτά δεν … 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Κατανομή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις.  

 

κ. Μωυσιάδης:  Ο ΘΗΣΕΑΣ κλείνει, μόνο αυτά που έχουν συμβασιοποιηθεί, μόνο 

αυτά θα προχωρήσουν. Όλα τα υπόλοιπα σταματάνε.  

κ. Δήμαρχος: Η επιτροπή ήρθε στις 11/6, … εμείς ακολουθήσαμε τις οδηγίες της 

εγκυκλίου και … Από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα άλλο έγγραφο το οποίο μιλάει και λέει 

για αποφάσεις Δ.Σ., Δημαρχιακής επιτροπής, πριν από τις 5/6. Όλα αυτά όμως εμείς έχουμε 

απαντήσει στην δημαρχιακή επιτροπή αλλά είχε γραφεί η Ημερήσια διάταξη και μπήκε θέμα 

στο Δ.Σ. 

κ. Μωυσιάδης:  Το έγγραφο δεν μιλάει μόνο για αποφάσεις Δημαρχιακής ή Δ.Σ., 

μιλάει για συμβασιοποίηση, δηλαδή για συμβόλαια. 

κ. Δήμαρχος: Έχετε δίκιο, μιλάει και για άδειες δημοπράτησης …       

κ. Πρόεδρος:  Καταρχάς απόφαση είχαμε πάρει για 560.000 … 

κ. Μωυσιάδης:  Ο φόβος μου είναι ότι θα παρθούν, έπρεπε να είχαν υπογραφεί τα 

συμβόλαια.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.   

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  27ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 717, 720 και 722 στην 

περιοχή Αγίων Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5). 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση προμήθειας ποδηλάτων στα πλαίσια του 2ου Πιλοτικού 

Προγράμματος: ¨Προώθηση του ποδηλάτου στην πόλη¨ του έργου 

¨PIMMS TRANSFER¨.  

 

κ. Πρόεδρος:  150 ποδήλατα να τα χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι για καλό παράδειγμα.  

 

- Εγκρίνεται. 

   

ΘΕΜΑ  29ο: Ανάθεση σύνταξης μελετών αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης 

και ανάδειξης Δημοτικού Διαμερίσματος Οινούσας και οικισμού 

Χιονοχωρίου στην ΑΝΕΣΕΡ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ. 

 

κ. Πρόεδρος:  Απλά είναι μια καταρχάς απόφαση που είχαμε πάρει για έγκριση 

κατάθεσης πρότασης και τώρα χρειάζεται η λήψη μελέτης.  

κ. Αναστασιάδης: Είπαμε πολλές φορές όχι στην ΑΝΕΣΕΡ. Διότι η ΑΝΕΣΕΡ δεν 

προσφέρει τίποτα στον δήμο Σερρών, ποτέ καμία μελέτη σε καμία ΑΝΕΣΕΡ. 

κ. Δήμαρχος: Έχουμε μια αντίθετη άποψη από αυτή που ακούστηκε. Η ΑΝΕΣΕΡ είναι 

μια εταιρεία η οποία ανήκει στην αυτοδιοίκηση, έχει την υποστήριξη αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών από κάθε δήμο.  

κ. Αναστασιάδης: Ο Δήμαρχος που θα σταματήσει την ΑΝΕΣΕΡ θα είναι πολύ 

γενναίος άνθρωπος.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

       
ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση εκπόνησης μελέτης δασ. οδοποιίας για την αντιπλημμυρική 

προστασία (τεχνικά έργα) του δασικού δρόμου Κοιλάδας Αγίου 

Γεωργίου Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση και παραλαβή Β2’ σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨ και έγκριση πινακίου αμοιβής του 

μελετητή.   

 

κ. Πρόεδρος:  Γι’ αυτό έχετε ενημερωθεί και από την γραμματεία, έχουν ενημερωθεί 

και οι αρχηγοί των παρατάξεων, σήμερα αργά το μεσημέρι ήρθε. Κρατάμε την ημερομηνία, θα 

παρακαλούσα να υπάρχει ενημέρωση από όλους τους συναδέλφους και να σας πάρω 

τηλέφωνο να μου πείτε ποια μέρα θα καθίσουμε για να το συζητήσουμε. Κρατάμε μόνο την 

ημερομηνία 30/6.  

κ. Αναστασιάδης: Γιατί δεν το φέρατε Απρίλιο, Μάιο, αρχές Ιουνίου; Γιατί το φέρατε 

τελευταία ώρα; 

κ. Σταυρόπουλος (εκπρόσωπος μελετητών): Ξέρω ότι έπρεπε να το βάλετε μέχρι 

30/6, σήμερα είναι 30/6 και το βάλατε. Ήταν να το φέρουν την προηγούμενη εβδομάδα, δεν 

προλάβαιναν.  
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Καταρχάς το θέμα πότε θα ρθει είναι θέμα καθαρά διαδικαστικό, είχαμε διάφορα 

προβλήματα, το αν θα ρθεί τώρα ή τον άλλο τον χρόνο… Πέρσι τον Αύγουστο πήρατε μια 

απόφαση έγκρισης του Β σταδίου για να μπουν μέσα οι παρατηρήσεις που έγιναν στο Δ.Σ. και 

από τότε τα χαρτιά … και τότε πήραμε πάλι έγκριση.  

κ. Πρόεδρος:  Θα βάλουμε μια ημερομηνία, όλα θα συζητηθούν εκεί.  

κ. Σταυρόπουλος: Πρέπει να βάλετε συγκεκριμένη ημερομηνία σήμερα διότι …  

κ. Πρόεδρος:  Να πούμε από 10-15 μέρες για να υπάρξει χρόνος ενημέρωσης για 

όλους τους συναδέλφους. Ήρθαν σήμερα το μεσημέρι, θα είναι στη διάθεση όλων. Να πούμε 

10-15 Ιουλίου.  

… 

- Εγκρίνεται. 

      

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής 

προστασίας Αγίου Ιωάννη Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

¨Μακεδονία – Θράκη¨ του Άξονα Προτεραιότητας 7 ¨Αειφόρος 

Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.¨ για χρηματοδότηση του 

έργου: ¨Δομές ανοικτής φροντίδας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο 

Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Κωδικού Πρόσκλησης 34. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ¨Διαμόρφωση παιδικών χαρών¨ του 

Υπουργείου Εσωτερικών και έναρξη πρωτοβουλίας ¨Υιοθεσίας 

παιδικών χαρών από φορείς και εταιρείες που εφαρμόζουν Πρόγραμμα 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης¨.  

 

κ. Δήμαρχος: … βελτιώνοντας την κατά κάποιον τρόπο, θα ήθελα να καλέσω εδώ όλες 

αυτές τις εταιρείες και να τις θέσω προ των ευθυνών τους … για να υιοθετήσουν κάποιες 

παιδικές χαρές.  

κ. Παπαβασιλείου: Το συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι χρειάζεται και μια ιδιαίτερη 

προσοχή. Η υιοθεσία των παιδικών χαρών φέρνει μεγάλη ευθύνη.  

κ. Πρόεδρος:  Αν είδατε την εισήγηση ότι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η κατασκευή 

θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ζητάει το Υπουργείο.  

κ. Παπαβασιλείου: Οι προδιαγραφές αυτές ζητάνε και κάποια άλλα τα οποία θα 

πρέπει να χορηγηθούν.  

κ. Πρόεδρος:  Μακάρι.  

    

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση καταβολής οφειλής του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 

πόλης Σερρών¨.   

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχής υπηρεσιών, προϋπολογιστικών 

πινάκων, κ.λπ. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  37ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010: 

α) της εκπόνησης του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο: ¨Μελέτη, 

σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης 

επικοινωνίας στη Δημοτική Αστυνομία Σερρών¨,  

β) του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών 

(β’ φάση)¨ και  

γ) της μελέτης: ¨Τοπογραφική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 

οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κ.λπ.   

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  39ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  40ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: 

¨Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  41ο: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην 

πόλη των Σερρών με βάση τις αρίθμ. 59/2008 και 103/2009 αποφάσεις 

της Δ.Ε.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

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

αποφάσεις: 

 

 

541/10 Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης του αυτοκινούμενου σαρώθρου κατά 

10 μέρες.    

 

542/10 Έγκριση παράτασης ισχύος προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής 

Ανάπτυξης και ψήφιση πίστωσης.  

 

543/10 Διερεύνηση δυνατότητας συμμετοχής του Δήμου στο έργο καταπολέμησης 

κουνουπιών έτους 2010. 
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544/10 Διερεύνηση οικονομικής δυνατότητας απόδοσης τέλους καταπολέμησης 

κουνουπιών στο ¨Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών και Πολιτικής 

Προστασίας Ν. Σερρών¨.  

 

 

545/10 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση της κ. Βέρρου Σουλτάνας από το Δ/κό 

Συμβούλιο του Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨. 

 

546/10 Ομοίως από το Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨ καθώς και του κ. Κάλλιου. 

 

547/10 Ομοίως από το Ν.Π. ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας¨.  

 

548/10 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση των κ.κ. :Κουλουφάκου Αντωνίου και 

Βέρρου Σουλτάνας καθώς και λοιπών μελών του Δ/κού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΑΣ. 

 

549/10 Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση της κ. Βέρρου Σουλτάνας από το Δ/κό 

Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΚΕΠΑΣ¨ και τον κ. Αναστασιάδη 

Παναγιώτη.  

  

550/10 Ομοίως από Κ.Ε. ¨ΚΕΠΣ¨. 

 

551/10 Ομοίως από Κ.Ε. ¨ΚΕΕΚ¨. 

 

552/10 Έγκριση απασχόλησης τεσσάρων (4) εργατών Νεκροταφείων επί δίμηνο. 

 

553/10 Έγκριση της αρίθμ. 10/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π. ΚΑΠΗ με θέμα: 

¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας και πρόσληψη ενός 

ιατρού – ειδικού παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα χρόνο και 

ψήφιση της σχετικής πίστωσης¨.  

 

554/10 Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ΚΑΠΗ. 

 

555/10 Έγκριση Ισολογισμού έτους 2009 της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

556/10 Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου 

Σερρών¨.  

 

557/10 Έγκριση καταβολής οφειλής στην Κ/Ξ Α. Καλογερόπουλος -  Μ. 

Χατζηστυλιανός σε εκτέλεση της αρίθμ. 258/2010 απόφασης του Μ.Π.Σ. 

 

558/10 Χορήγηση τρίμηνης προθεσμίας για την καθαίρεση των παρανόμως 

ανηρτημένων πινακίδων διαφήμισης στην οικοδομή της οδού Βασ. Βασιλείου 

23. 
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559/10 Έγκριση μελέτης προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία των συντριβανιών 

της πόλης.   

 

560/10 Ομοίως κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το κυνοκομείο του Δήμου.  

 

561/10 Ομοίως λιπαντικών.  

 

562/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του δικηγόρου του Δήμου κ. 

Αμαξόπουλου Ηλία.  

 

563/10 Ομοίως της Δημοτικής Συμβούλου κ. Αρβανίτη Σταυρούλας.  

 

564/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον κ. Ασημακίδη Πέτρο, πρώην χειριστή 

μηχανημάτων στην υπηρεσία Καθαριότητας, λόγω συνταξιοδότησης.  

 

565/10 Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων στον κ. Κουκόπουλο Νικόλαο. 

 

566/10 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Τουλουμτζή 

Χρυσούλα. 

 

567/10 Ομοίως στον κ. Βέρρο Νικόλαο. 

 

568/10 Ομοίως στον κ. Τραντσίδη Ιωάννη. 

 

569/10 Ομοίως στην κ. Τραντσίδου Μαρία. 

 

570/10 Ομοίως στους κ.κ. Ρήγα Δημήτριο και Μαρκοπούλου Βαΐα.  

 

571/10 Ομοίως στην κ. Πασχαλία Στοΐλα. 

 

572/10 Ομοίως στην κ. Δραστοπούλου Ελένη. 

 

573/10 Ομοίως στην κ. Πάντσιου Μαρία.  

 

574/10 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της 18/10 απ. Δ.Σ. ΚΕΠΑΣ και 15,16 Κι 17/10. 

 

575/10 Ομοίως του ΔΗΠΕΘΕ 21, 22, 23, 24 και 25. 

 

576/10 Ομοίως ΔΕΥΑΣ 32/10. 

 

577/10 Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου από φόρο 2% 

του κ. Ζωίδη Δημητρίου. 

 

578/10 Επιστροφή ποσού στην κ. Νικολαΐδου Ζωή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος 

για έκδοση άδειας λειτουργίας κατ/τος η οποία χορηγήθηκε.  
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579/10  Σχετικά με παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής «Σιγής-

Ν.Κηφησιά» του Δήμου Σερρών προς αντικατάσταση ρυμοτομούμενου 

οικοπέδου στην περιοχή πράξης εφαρμογής «Αλημπεκιοι».  

 

580/10 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 1080/80 στην κ. Παπαδοπούλου Μαρία.   

  

581/10 Ομοίως Καπετάνου Ελένη. 

 

582/10 Ανάθεση στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει για την απευθείας 

εκποίηση δημοτικής έκτασης στον κ. Εμμανουηλίδη Ιωάννη ή για εκποίηση δια 

δημοπρασίας της εν λόγω έκτασης.  

 

583/10 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας του κ. 

Κουκόπουλου Νικολάου.  

 

584/10 Ομοίως του κ. Κυνηγού Χρήστου.  

 

585/10 Έγκριση απευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία των κ.κ: Μπερινζή Ξενοφώντα και Γιαννογλούδη Ελένης.  

 

586/10 Έγκριση επιστροφής ποσού στην κ. Δράτσιου Ολυμπία που κατέβαλλε 

επιπλέον μετά από συμψηφισμό του ποσού εισφοράς σε χρήμα με την αξία 

οικοπεδικής έκτασης που οφείλει ο Δήμος από πράξη εφαρμογής της γειτονιάς 

¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.   

 

587/10 Ομοίως στον κ. Γιαννουπλάκη Γεώργιο. 

 

588/10 Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπέλλα Στεργίου από αυθαιρέτως 

κατεχόμενη δημοτική έκταση. 

 

589/10 Κατανομή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις του πρ/τος ΘΗΣΕΑΣ. 

 

590/10 Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων 

πιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

591/10 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 717, 720 και 722 στην περιοχή 

Αγ. Αναργύρων Σερρών (Π.Ε. 5). 

 

592/10 Έγκριση προμήθειας ποδηλάτων στα πλαίσια του δεύτερου πιλοτικού 

προγράμματος ¨Προώθηση του ποδηλάτου στην πόλη των Σερρών¨ του έργου 

PIMMS TRANSFER. 

 

593/10 Ανάθεση σύνταξης μελετών αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και 

ανάδειξης δημοτικού διαμερίσματος Οινούσας και οικισμού Χιονοχωρίου στην 

ΑΝΕΣΕΡ ΑΑΕ ΟΤΑ. 
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594/10 Έγκριση εκποίησης μελέτης δασικής οδοποιίας για την αντιπλημμυρική 

προστασία (τεχνικά έργα)  του δασικού δρόμου κοιλάδας Αγ. Γεωργίου Δήμου 

Σερρών.    

 

595/10 Έγκριση και παραλαβή Β2 σταδίου της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨ και έγκριση πινακίου αμοιβής του 

μελετητή.  

 

596/10 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής 

προστασίας Αγίου Ιωάννη¨.  

 

597/10 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία – 

Θράκη¨ του Άξονα Προτεραιότητας 7 ¨Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής 

στην Π.Κ.Μ.¨ για χρηματοδότηση του έργου ¨Δομές ανοικτής φροντίδας 

ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του κωδικού 

πρόσκλησης 34. 

 

598/10 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πρόγραμμα ¨Διαμόρφωση Παιδικών Χαρών¨ 

του Υπουργείου Εσωτερικών και έναρξη πρωτοβουλίας ¨Υιοθεσίας Παιδικών 

Χαρών από φορείς και εταιρείες που εφαρμόζουν Πρόγραμμα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. 

 

599/10 Έγκριση καταβολής οφειλής του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης 

Σερρών¨.  

 

600/10 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Μεταφορά κηπαίου χώματος σε δημοτικούς 

χώρους Δήμου Σερρών¨.  

 

601/10 Ομοίως ¨Έργα υποδομής στο Δημοτικό οικόπεδο δίπλα στο Στρατόπεδο Εμμ. 

Παπά¨.  

 

602/10 Ομοίως ¨Κατασκευή δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης στο αρ. 78 Αγροτεμάχιο 

του Δήμου Σερρών¨.  

 

603/10 Ομοίως ¨Αναμόχλευση εδαφών δημοτικών χώρων Δήμου Σερρών¨.   

 

604/10 Ομοίως του έργου ¨Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης στον οδικό άξονα Σερρών – 

Μετοχίου – Ξηροτόπου¨.  

 

605/10 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Διαχείριση υποβαθμισμένων επιφανειών 

φυτοκάλυψης Δήμου Σερρών¨.  

 

606/10 Ομοίως ¨Ασφάλισης τροχαίου υλικού Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2010 – 2011. 

 

607/10 Ομοίως των εργασιών ¨Ανακατασκευή διαγραμμίσεων δημοτικών οδών¨.  
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608/10 Ομοίως παροχής υπηρεσιών: ¨Συντήρηση – βελτίωση – προγραμματισμός φωτ. 

Σηματοδότησης Δήμου Σερρών έτους 2010. 

 

609/10 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα των εργασιών κατασκευής πληροφοριακών 

πινακίδων.  

 

610/10 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 της εκπόνησης του Ερευνητικού 

Προγράμματος με τίτλο: ¨Μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια και εγκατάσταση 

συστήματος ασύρματης επικοινωνίας στη Δημοτική Αστυνομία Σερρών¨. 

 

611/10 Ομοίως του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών 

(β’ φάση)¨.  

 

612/10 Ομοίως της μελέτης ¨Τοπογραφική αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 

οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨.  

 

613/10 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨.  

 

614/10 Ομοίως 1ου Α.Π. του έργου: ¨Συντήρηση επισκευή αυλόγυρου στο 1ο Λύκειο¨.  

 

615/10 Ομοίως 4ου ΑΠΕ ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

 

616/10 Ομοίως 1ου ΑΠ ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο 11ο Δημ. Σχολείο¨. 

 

617/10 Ομοίως 1ου ΑΠ ¨Συντήρηση – ανακαίνιση WC στο Νηπιαγωγείο Δ.Δ. 

Ελαιώνα¨.  

 

618/10 Παράταση προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: ¨Ανακατασκευή οδού Γ. 

Παπανδρέου¨ και ψήφιση της υπολειπόμενης πίστωσης του έργου.  

 

619/10 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρ. 59/2008 ΑΔΕ. 

 

620/10 Ομοίως με βάση την 103/09 ΑΔΕ. 

 

 

 

 

 

   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 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 

 

 


