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Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 
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Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 
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Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών 

  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Γαλάνης Στέργιος, 2. Δάγκος Γεώργιος, 3. Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα, 4. Μπιτζίδου 

– Σαρακενίδου Σοφία, 5. Τσιμερίκας Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης με τους δήμους: α) 

Σκουτάρεως και β) Σκοτούσης, για την εναπόθεση των 

απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Σχετικά με το προσωπικό της λυθείσης Κοινωφελούς 

Επιχειρήσεως με την επωνυμία ¨Κοινωφελής Επιχείρηση 

Παιδικών Σταθμών¨.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στον Αθλητικό 

Παμμακεδονικό Σύλλογο ¨ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ¨.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

υπηρεσία Καθαριότητας.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση συμμετοχής του Ομίλου UNESCO Σερρών στην ετήσια 

συνάντηση του Συνασπισμού Πόλεων για την Ευρώπη. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Αποδοχή λήξης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη που μίσθωνε ο Ιωάννης 

Αραμπατζής.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Διακοπή μίσθωσης δημοτικού οικοπέδου ευρισκομένου επί της 

οδού Ραιδεστού (περιοχή Κτηνιατρείου). 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση πρακτικού κρίσεως του έργου της προτομής του Ευριπίδη 

Μπακιρτζή.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Μετατόπιση περιπτέρου στα πλαίσια του έργου: ¨Κατασκευή 

κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, 

Μιαούλη και Μαυροκορδάτου¨.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Διαγραφή ρυθμίσεων του Ν. 3463/2006 της εταιρείας ¨Π. 

Καρακάρας – Ν. Ταΐρης Ο.Ε.¨, λόγω ασυνέπειας στην καταβολή 

των δόσεων.  

 

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  
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ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση για χρήση δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. 

Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 765/2009 Α.Δ.Σ. που αφορά την απ’ 

ευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης στα Τ.Ε.Ι. Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία κ.. Κηπουρού 

Γεωργίου και Κηπουρού Ελένης για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. 

Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας των δημοτικών ακινήτων με 

ΑΚΔ 192-1 και ΑΚΔ 192-2. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. Παπαευαγγέλου Δημητρίου.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80 στην κ. 

Κωνσταντινίδου Ελένη.   

 

ΘΕΜΑ  20ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση τροποποιημένης μελέτης εφαρμογής του έργου: 

«Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Οδικών Αξόνων Δήμου 

Σερρών»  και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013 για 

χρηματοδότηση του έργου στα πλαίσια του κωδικού πρόσκλησης 

29. 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου 

Σερρών»  και ψήφιση επιπλέον πίστωσης.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Συνέχιση προετοιμασίας φακέλου του έργου για την δημοπράτηση 

της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στο 

χείμαρρο Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2010 και 

αναπροσαρμογή αμοιβής λόγω της αύξησης του συντελεστή 

Φ.Π.Α. 
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ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στα πλαίσια 

του επιχειρησιακού προγράμματος ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨. 

    

ΘΕΜΑ  26ο: Εξόφληση οφειλής: 

α) εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου ¨Δημιουργία Ανοικτού Θεάτρου στο Δήμο 

Σερρών¨»,  

β) των εργασιών: ¨Κατασκευή χώρων υγιεινής στο Βρεφονηπιακό 

Σταθμό στον Οβά του Δήμου Σερρών¨,  

γ) εργασιών εξωραϊσμών Δημοτικών χώρων και  

δ) εργασιών παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία.  

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης: 

α) οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Αγίας Βαρβάρας 

(Καμενικίων),  

β) οριοθέτησης ρέματος οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών,  

γ) των φάσεων 3 και 4 της μελέτης με τίτλο: ¨Σχέδιο δράσης για 

την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σερρών¨ και  

δ) ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων πόλης 

Σερρών (Η-Μ εγκαταστάσεις)¨.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης φωτιστικών σωμάτων για 

την οδό Εμμ. Ανδρόνικου.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010: 

α) της προμελέτης: ¨Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και 

παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο 

Ο.Π. 181 Δήμου Σερρών¨ και  

β) της μελέτης: «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Σερρών»,  

γ)Αθλητικού πάρκου Ομόνοιας.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.   

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής: 

α) του έργου: ¨Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην είσοδο του 

Αθλητικού Κέντρου¨ και  

β) της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου.  
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8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

θεματάκι προ ημερησίας διάταξης το οποίο ήρθε σήμερα, είναι έγκριση παράτασης 

συμβάσεων του Δήμων Νιγρίτας – Λευκώνα – Στρυμόνα – Στρυμονικού και Κ. 

Μητρούση για την εναπόθεση οικιακού τύπου απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Σερρών. Η 

σύμβαση έληγε στις 30/6 και έχουμε ανανέωση σύμβασης μετά από την απόφαση των 

κοινών επιτροπών ως τις 31/12/2010.  

κ. Αναστασιάδης: Έχω κάνει αναφορά στον Βλάχο στην εισαγγελία, διότι ενώ 

πέρασε ο χρόνος εξακολουθούν να εναποθέτουν οι δήμοι αυτοί παράτυπα κα παράνομα 

τα σκουπίδια τους στον δήμο. Έχω κάνει αναφορά. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε, 

ξεφτιλίζετε ολόκληρο δήμο, τον έχετε καταντήσει σκουπιδιάρα, έχει κορεστεί η 

χωματερή, εμείς έχουμε πληρώσει εκατομμύρια για να γίνει και εσείς ξαναφέρνετε θέμα 

για να τα φέρνουν. Για ποιο λόγο να φέρνουν αυτά τα σκουπίδια αυτοί οι δήμοι; Εγώ έχω 

πει, μόνο αυτοί οι οποίοι είναι γύρω από τον δήμο Σερρών, Κ. Μητρούση, Σκούταρι και 

Λευκώνας, μόνο αυτοί. Οι άλλοι δεν έχουν το δικαίωμα. Σήμερα ζητάτε σαν θέμα να 

αγοράσετε χωράφια για να επεκταθεί η χωματερή, για ποιο λόγο; Τι πρόβλημα έχετε με 

τη Νιγρίτα; Με τον Σκοπό; Πάντως είστε παράνομοι που βάζετε τα σκουπίδια εκεί πάνω.  

   

 

ΘΕΜΑ    1ο: Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης με τους δήμους: α) 

Σκουτάρεως και β) Σκοτούσης, για την εναπόθεση των 

απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Σήμερα ήρθε και προστίθεται και του Δήμου Εμ. Παπά.  

κ. Δήμαρχος: Θα ήθελα να πω δυο πράγματα, ίσως αναρωτιέστε όλοι σας αν 

είναι δυνατόν να δεχόμαστε απορρίμματα και από άλλους δήμους; Να θυμίσω σε όλους 

σας ότι είναι σε εξέλιξη και εντός των ημερών παίρνουμε την άδεια δημοπράτησης της 

επέκτασης για τον ΧΥΤΑ. Έως ότου βεβαίως, και αυτά είναι εγκριμένα, παρατείνεται ο 

χώρος ζωής του ΧΥΤΑ του Δήμου μας, έως ότου ξεκινήσει και ολοκληρωθούν τα έργα 

του μεγάλου ΧΥΤΥ. Αυτό για να μην έχουμε απορίες και ενδοιασμούς και λέμε τι θα 

γίνει, ότι θα επέλθει ο κορεσμός. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο και με τα έργα της 

επέκτασης θα μπορούμε έως ότου λειτουργήσει ο μεγάλος ΧΥΤΑ να δεχόμαστε 

απορρίμματα και από άλλους δήμους.  

κ. Αναστασιάδης: Μόνο για δήμους οι οποίοι θα ενταχθούν στον δήμο Σερρών.  

     

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Σχετικά με το προσωπικό της λυθείσης Κοινωφελούς 

Επιχειρήσεως με την επωνυμία ¨Κοινωφελής Επιχείρηση 

Παιδικών Σταθμών¨.  
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  κ. Πρόεδρος:   Τον Απρίλιο έχουμε πάρει αυτή την απόφαση για τη λύση της 

Δ.Ε. Η επιχείρηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λύση και εκκαθάριση, βρίσκεται εδώ ο 

ορκωτός λογιστής ο κ. Τζαβέλλας που ορίστηκε μετά από απόφαση του Δ.Σ. και 

εκπρόσωπος των εργαζομένων ο οποίος βρίσκεται εδώ, ο κ. Μπαλάνος. Ζητά να 

ανακαλέσουμε την 384/10 ΑΔΣ που έχουμε για την εκκαθάριση της επιχείρησης. Αυτό 

όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει τώρα, η επιχείρηση είναι στη φάση της λύσης 

εκκαθάρισης με τους ορκωτούς ελεγκτές και θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προτείνει 

ο νομικός μας σύμβουλος.  

κ. Μπαλάνος:  Τα πράγματα είναι εν περιλήψει όπως τα λέτε κ. Πρόεδρε αλλά με 

πάρα πολλές λεπτομέρειες που διαφοροποιούν την ουσία. Όντως λάβατε μια απόφαση 

για λύση της Κοινωφελούς επιχείρησης η οποία έχει ως αίτημα την εισήγηση του κ. 

Υψηλάντη, του Γενικού Διευθυντή του Δήμου, ο οποίος ρητώς αναφέρει ότι λύνεται η 

επιχείρηση διότι δεν απασχολεί προσωπικό και ότι έχουν ολοκληρωθεί όλα τα 

προγράμματα. Υποτίθεται ότι το θέμα ξεκινάει από μια επιστολή της κ. Ευαγγελίδου με 

ημερομηνία 6/7, η οποία φέρει αριθμό πρωτοκόλλου ημερομηνίας 7/7, και παρόλα αυτά, 

και όλα τα έγγραφα που σας αναφέρω είναι πρωτοκολλημένα, πριν πρωτοκολληθεί η 

επιστολή της κ. Ευαγγελίδου, ο κ. Δήμαρχος με την 27651 επιστολή του προς το ΥΠΕΣ 

παίρνει θέση επί του θέματος επί λύσης της επιχείρησης και αναρμόδιος και προτείνει τις 

συμβάσεις να καταγγελθούν. Την επόμενη μέρα παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου η επιστολή 

της κ. Ευαγγελίδου η οποία στέλνεται μάλλον στον κ. Αμαξόπουλο και αποδεικνύεται 

ότι αυτά που λέει ο κ. Υψηλάντης είναι αναληθή. Διότι βρίσκονται 5 άτομα με 

προγράμματα του ΟΑΕΔ, και να σας θυμίσω με βάση τη σύμβαση που υπογράφηκε 

είχατε υποχρέωση πραγματικής απασχόλησης των εργαζομένων εκ των οποίων για τα 4 

εγκρίθηκε απόφαση μετατροπής σε αορίστου χρόνου το οποίο θέμα δεν συζητάμε αυτή 

τη στιγμή, για το … υπογράφηκε σύμβαση αορίστου χρόνου και έχετε εργαζόμενη με 

σύμβαση ορισμένου χρόνου. Και παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία έρχονται 

στη διάθεση σας, στις 9 του μηνός υποβάλλουμε τη σχετική αίτηση η οποία δεν έρχεται 

προς συζήτηση και πως ανακαλείται η απόφαση; Όπως ζητήσατε γνωμοδότηση από τον 

νομικό σύμβουλο για το τι θα κάνετε με τους εργαζομένους, γιατί δεν ζητήσατε 

γνωμοδότηση … 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό συζητάμε.  

κ. Μπαλάνος: Σε όλα αυτά τα έγγραφα εγώ δεν βλέπω γνωμοδότηση νομικού 

συμβούλου για το θέμα της ανάκλησης. Βλέπω όπως γνωμοδότηση για το θέμα της 

καταγγελίας των συμβάσεων. 9 του μηνός λοιπόν κατατίθεται αυτή η αίτηση και έρχεται 

στα χέρια του Διευθυντή. Συνεχίζοντας λοιπόν, για να υπάρχει γνωμοδότηση για το θέμα 

της καταγγελίας των συμβάσεων έρχεται ο κ. Διευθυντής του Δήμου με μια επιστολή του 

την οποία δεν θα ήθελα να την χαρακτηρίσω … 

κ. Κάλλιος:  Να μην την χαρακτηρίσετε. Το 50% των εισηγήσεων του Δ.Σ. 

προέρχονται από τον Γενικό Διευθυντή, θα παρακαλούσα να μην κρίνετε τουλάχιστον. Ο 

καθένας έχει την διατύπωση της σκέψης και της απόψεως του αλλά αυτό το Δ.Σ. έχει 

λάβει πληθώρα αποφάσεων οι οποίες δεν έχουν εκπέσει αλλά απεναντίας έχουν 

υψηλότατο κύρος και οφείλονται στις εισηγήσεις του κ. Διευθυντή. Και οφείλω να 

επισημάνω ότι πολλές φορές αυτόν τον δήμο από πολλές κακοτοπιές τον έχει γλιτώσει ο 

κ. Υψηλάντης. Θα παρακαλούσα επειδή δεν παρευρίσκεται εδώ ο κ. Υψηλάντης, οι 

κρίσεις μας να είναι υπό περιορισμό.  
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 κ. Μπαλάνος:  Η κρίση είναι προς την επιστολή και όχι στο πρόσωπο και θα σας 

εξηγήσω γιατί. Διότι ο κ. Υψηλάντης, όπως φαίνεται, δηλώνει πλήρη άγνοια για την 

ύπαρξη προσωπικού και με την αίτηση ανάκλησης που έκανε ζήτησε και το προεδρικό 

διάταγμα. … πιο έγγραφο εστάλει στην Κοινωφελή επιχείρηση για τον αν υπάρχει 

προσωπικό ή όχι και με ποιο έγγραφο απάντησε η Κοινωφελής επιχείρηση και ποιος 

πήρε την ευθύνη να πει ότι τα προγράμματα έχουν λήξει και ότι δεν υπάρχει προσωπικό; 

Παρατηρώ εδώ στην επιστολή του κ. Υψηλάντη, θα σχολιάσω κάποια πράγματα, πήρατε 

μια απόφαση, στον φάκελο σας υπήρχαν έγγραφα ότι ο Δήμος έστειλε έγγραφο στην 

Κοινωφελή επιχείρηση και ζήτησε κατάθεση προσωπικού ή κατάθεση προγραμμάτων 

και υπάρχει απάντηση; Επιμένει ακόμα και σήμερα ο κ. Διευθυντής στην καταγγελία των 

συμβάσεων, έχετε δυο τρία έγγραφα που μιλάνε για καταγγελία … σε κανένα έγγραφο, 

σε κανένα υπουργείο, σε καμιά Ν.Υ. με δεδομένο ότι γνωρίζετε τι έγινε, αν είναι νόμιμη 

αυτή η απόφαση. Ο κ. Διευθυντής θέτει υπόψη σας βέβαια σήμερα μόνο τη 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου για το θέμα των καταγγελιών, ναι μεν 

συμπεριλαμβάνεται η αίτηση ανάκλησης αλλά δεν συνυποβάλλεται και ρωτούμε γιατί; 

Και από εκεί και πέρα η ερώτηση είναι σαφής, ποιος έδωσε αυτά τα στοιχεία στον κ. 

Διευθυντή, διότι ο κ. Διευθυντής λέει το εξής, ότι μετά την λήξη των προγραμμάτων θα 

λυνόταν η επιχείρηση, ποιος είπε ότι έληξαν τα προγράμματα; 

κ. Πρόεδρος:   Τα προγράμματα θα λήξουν και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι που 

είναι σε πρόγραμμα θα λήξει η ημερομηνία και μετά θα φύγουν. Αυτή είναι η θέση και 

του νομικού συμβούλου και του … Οι συμβάσεις θα συνεχιστούν έως τη λήξη τους, 

εκτός από μία.  

κ. Μπαλάνος: Αυτός ποιος θα το αποφασίσει; Διότι είστε αναρμόδιο όργανο 

εσείς για να το αποφασίσετε. 

κ. Πρόεδρος:  Έγινε μια σύμβαση συγκεκριμένου χρόνου.  

κ. Μπαλάνος: Για το θέμα των συμβάσεων είστε αναρμόδιο όργανο για να 

αποφασίσετε.  

κ. Πρόεδρος:   Το Δ/κό συμβούλιο της επιχείρησης είναι.  

κ. Μπαλάνος:  Είχε ληφθεί απόφαση να λυθεί η επιχείρηση με τη λήξη των 

προγραμμάτων, αλλά λύθηκε πιο νωρίς. Και βέβαια όπως λέει ο κ. Υψηλάντης και το 

λέει και η επιστολή, ¨ύστερα από απόφαση του Προέδρου του κ. Ζαπάρα … προς το Δ.Σ. 

η εισήγηση για τη λύση της επιχείρησης όπως και έγινε και από εκεί και πέρα λέει ότι 

τηλεφώνησε στην κ. Μοναχέλη, δηλαδή τηλεφωνικά λύθηκε η επιχείρηση; Δεν υπάρχει 

απόφαση Δ.Σ.; 

κ. Πρόεδρος:   Τι μου λέτε τώρα; Δεν θα προσβάλλετε το Δ.Σ. 

κ. Μπαλάνος: Λάθος έκφραση και την ανακαλώ. Με ποια στοιχεία συντάχθηκε η 

εισήγηση του Γενικού Διευθυντή την οποία λάβατε υπόψη σας και λέμε το εξής, ο κ. 

Διευθυντής λέει ότι το θέμα είναι αν μετατράπηκαν ορθώς ή όχι οι συμβάσεις αορίστου 

χρόνου σε ορισμένου χρόνου και δεν μπορεί το Δ.Σ. να κατευθύνει την οργή των 

υπαλλήλων προς τον Γενικό Διευθυντή. Δεν είναι αυτά τα θέματα μας και αυτή η 

επιστολή … Το θέμα είναι αν η εισήγηση του είναι αληθής ή όχι και δεν στρέφει κανείς 

την οργή προς τον Γενικό Διευθυντή, ο οποίος λέει ότι ¨δεν έκανα τίποτα άλλο παρά 

μόνο τα καθήκοντα μου και παρακαλώ να με προστατέψετε¨, από ποιον; Από μένα; Και 

γιατί να τον προστατέψετε αν έχει τελέσει τα καθήκοντα του; Θέλω μια απάντηση από 

ποιον να τον προστατέψετε; 
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κ. Κάλλιος: Την απάντηση θα την λάβετε από τον κ. Υψηλάντη.   

κ. Μπαλάνος:   Η δική μας η πρόταση επειδή σαφώς η εισήγηση είναι αναληθής 

και προκύπτει από έγγραφα … 

κ. Κάλλιος: Τι αναληθής; 700 αποφάσεις Δ.Σ. πήραμε. Αναληθής ο Υψηλάντης; 

κ. Μπαλάνος: Όχι ο Υψηλάντης, είπα η εισήγηση. Έχει ένα κείμενο το οποίο δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και έχω δικαίωμα να εκφράσω διαφωνία γι’ αυτό 

το θέμα. Η δική μας η πρόταση είναι, επειδή η Περιφέρεια ήδη σας έχει αποστείλει ένα 

έγγραφο προς εμάς, που λέει ότι για να ανακαλέσετε το δικό σας έγγραφο προϋπόθεση 

είναι η ανάκληση της δικής σας απόφασης, άρα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να 

ανακαλέσει την απόφαση για τη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης, και το έγγραφο 

αυτό είναι από τις 15/7 έχει κοινοποιηθεί στον δήμο Σερρών, η δική μας η απόφαση είναι 

να αναβληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, να συσχετισθεί με την αίτηση που έχουμε 

υποβάλλει για ανάκληση της απόφασης για τη λύση της επιχείρησης και από εκεί και 

πέρα, επειδή τίθενται πολύ σοβαρά ζητήματα για το ποιος έδωσε στοιχεία και λύθηκε η 

απόφαση, στο νέο Δ.Σ. να είναι εδώ και ο κ. Τζαβέλλας, να είναι εδώ όμως και ο κ. 

Υψηλάντης, γιατί κάποια στιγμή κάποιος βεβαίωσε ότι η επιχείρηση δεν έχει 

προγράμματα και δεν απασχολεί προσωπικό. Κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε ποιος 

είναι αυτός, έχουμε κάθε δικαίωμα να ξέρουμε.  

Η δική μας η πρόταση είναι αυτή, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όσον αφορά το 

μέλλον των εργαζομένων το παρόν όργανο είναι αναρμόδιο να αποφασίσει και για 

οποιαδήποτε ερώτηση πριν αποχωρήσω είμαι στη διάθεση σας.  

Η πρόταση μου είναι να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος αυτού, να 

συσχετιστεί με την αίτηση μας και από εκεί και πέρα κρίνουμε σκόπιμο να 

παραβρίσκεται εδώ ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου για να δοθούν κάποιες εξηγήσεις 

και ο κ. Τζαβέλλας. Προφανώς δεν μπορώ να τον υποχρεώσω να έρθει αλλά το 

θεωρούμε σκόπιμο. 

κ. Αναστασιάδης: Μας έχουν παραπλανήσει.  

κ. Ζαπάρας:  Όταν έγινε η λύση της κανονικής επιχείρησης και η ενοποίηση της 

ΔΕΠΣ και ΚΕΠΣ, το μέλημα μας ήταν τα άτομα τα οποία δικαιούνταν να πάνε στο ΚΠΑ 

όπως όριζε ο νόμος. Από εκεί και πέρα είχα θέσει και μια ακόμα παράμετρο. Επειδή 

μέσα στην επιχείρηση υπήρχαν προγράμματα από την προηγούμενη θητεία του κ. 

Μωυσιάδη, έπρεπε αυτά να συνεχιστούν, άρα και σκοπός μας ήταν να μην χαθεί και 

κανένα πρόγραμμα, ούτε καμία θέση εργασίας, και αυτό ακριβώς έγινε με εκείνη την 

λειτουργία της Κοινωφελούς επιχείρησης. Τα άτομα λοιπόν αυτά, τα 4-5 που μείναν που 

αφορούσαν 4 άτομα … και ένα άτομο ορισμένου χρόνου από τον ΟΑΕΔ παρέμειναν 

στην επιχείρηση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα πει τότε βάσει ενός νόμου που 

βρήκαμε ότι αν μπορούμε να μετατρέψουμε τις συμβάσεις σε αορίστου είναι ότι 

καλύτερο και για την Κοινωφελή επιχείρηση, γιατί τα άτομα αυτά προσφέραν στην 

επιχείρηση, τόσο για την επιχείρηση όσο και για αυτά τα ίδια τα άτομα. Από εκεί και 

πέρα, θυμάμαι γιατί τους το είχα πει εγώ προσωπικά, ότι πολύ φοβάμαι ότι επειδή δεν 

μπορούσαν να τακτοποιηθούν διαφορετικά, θα είναι μια λύση προσωρινή όση είναι η 

διάρκεια ζωής αυτής της επιχείρησης.  
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Αυτό ήταν και το σκεπτικό, αν για κάποιο λόγο κάποια στιγμή αυτή η επιχείρηση 

είτε διαλυόταν, είτε έκλεινε, είτε οτιδήποτε όπως όριζε ο νόμος, δυστυχώς φοβάμαι ότι 

τα άτομα αυτά όπως μου είχαν πει τότε θα έπρεπε να φύγουν άσχετα και αν οι συμβάσεις 

τους ήταν αορίστου. Από εκεί πέρα εγώ θυμάμαι ότι αρχές Απριλίου είχα φύγει από τη 

θέση του Προέδρου των Παιδικών σταθμών, την ίδια στιγμή που γινόταν οι κοινοποίηση 

στο Δ.Σ. υπήρχε και το θέμα της λύσης της Κοινωφελούς επιχείρησης. Θυμάμαι 

χαρακτηριστικά σε συνομιλίες που είχα με τον κ. Υψηλάντη ότι η λύση αυτή θα γίνει 

μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων, για να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Να τρέξουν τα 

προγράμματα τους κανονικά. Και θυμάμαι ότι με είχαν ενημερώσει ότι μέσα στην 

επιχείρηση υπάρχουν άτομα, προσωπικό. Κάποιοι το έλεγαν από πολύ καιρό πριν αλλά 

καμιά φορά μέσα στον δήμο οι υπηρεσίες τα αυτιά τους τα έχουν κλειστά. Όπως υπήρχε 

και ένα άτομο που είχε προλάβει η σύμβαση του να μετατραπεί σε αορίστου. Αυτή είναι 

όλη η διαδικασία και νομίζω ότι και ο κ. Υψηλάντης είχε κάποια γνώση του θέματος, ότι 

υπήρχαν άτομα μέσα.  

κ. Μπαλάνος: Θα παρακαλούσα να διευκρινίσετε τι εννοείτε ότι είχε γνώση γιατί 

εδώ φέρετε ευθύνες κάποιων προσώπων. Εγώ όπως είπα δεν χαρακτηρίζω πρόσωπα, και 

όταν μου λέτε τώρα ότι ο κ. Υψηλάντης είχε κάποια γνώση νομίζω ότι πρέπει να δοθούν 

διευκρινίσεις.  

κ. Ζαπάρας: Να σας πω ότι ουδέποτε είχε αποσταλεί έγγραφο από όσο γνωρίζω 

εγώ στην επιχείρηση τουλάχιστον ή αν έχει προσωπικό. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό, αν 

θα γινόταν γραπτώς ή προφορικώς. Θυμάμαι ότι είχα ενημερώσει και ήταν γνωστό. 

Νομίζω ότι και τα άτομα αυτά είχαν βρεθεί σε συνάντηση με τον κ. Υψηλάντη.  

κ. Μπαλάνος: Είναι δυο διαφορετικά Ν.Π. με δυο διαφορετικές διοικήσεις. Έχει 

σημασία.  

κ. Ζαπάρας: Για ποια δύο Ν.Π. μιλάτε;  

κ. Μπαλάνος: Για τον δήμο Σερρών και για την Κοινωφελή επιχείρηση.  

κ. Αγγελίδης: Από αυτά που ακούστηκαν προκύπτουν κάποια ερωτήματα, δεν 

ξέρω αν η Δ.Α. μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα που προκύπτουν. Το πρώτο 

ερώτημα που προκύπτει είναι το εξής, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων 

στα προγράμματα στην τότε ΔΕΠΣ, οι οποίες μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου ενώ 

δεν είχαν λήξει οι συμβάσεις τους, η απόφαση γι’ αυτή τη μετατροπή είναι νόμιμη; Και 

ποιος μπορεί να μας απαντήσει σ’ αυτό.  

2ο ερώτημα, η απόφαση που πήρε το Δ.Σ. τον Απρίλιο για λύση της ΚΕΠΣ, από 

τη στιγμή που δεν είχαν ολοκληρωθεί τα προγράμματα και τρέχαν και δουλεύαν οι 

εργαζόμενοι, είναι νόμιμη επίσης μια τέτοια απόφαση; Ή είναι επόμενο να προσφύγουν 

στην Περιφέρεια ή θα προσφύγουν στα δικαστήρια οι εργαζόμενοι και θα 

ταλαιπωρούνται και αυτοί και ο Δήμος; 

Και 3η ερώτηση, ο Δήμος όταν πήρε τα προγράμματα αυτά υπέγραψε κάποιες 

συμβάσεις, δεν έχει υποχρέωση απέναντι σ’ αυτές τις συμβάσεις που υπέγραψε με τον 

ΟΑΕΔ, να ολοκληρώσει τα προγράμματα; 

κ. Πρόεδρος:   Θα ολοκληρωθούν.  

κ. Αγγελίδης: Πως θα ολοκληρωθούν; Μπορούν να ολοκληρωθούν κανονικά; Ο 

δικηγόρος λέει ότι δεν μπορούν να ολοκληρωθούν.  

κ. Μπαλάνος: Απασχόληση με λυμένη επιχείρηση δεν μπορεί να υπάρξει.  
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κ. Αγγελίδης: Μπορούν να ολοκληρωθούν και να δουλεύουν οι εργαζόμενοι ή 

θα έχουμε παρατράγουδα με τον ΟΑΕΔ και θα μας ζητούν να τους επιστρέψουμε τα 

χρήματα τα οποία μας δώσαν για τα 3-4 χρόνια; Είναι ερωτήματα που δεν ξέρω αν είναι 

σε θέση η Δ.Α. να μας απαντήσει διότι αν δεν απαντήσει σ’ αυτά τα ερωτήματα δεν 

μπορούμε να πάρουμε και απόφαση.  

κ. Πρόεδρος:   Αναφέρονται όλα αυτά μέσα στην εισήγηση του κ. Αμαξόπουλου.  

κ. Αγγελίδης: Η εισήγηση του κ. Αμαξόπουλου αναφέρεται στην καταγγελία των 

συμβάσεων, σε τίποτα άλλο. Μιλάει για καταγγελία συμβάσεων και για τίποτα άλλο. 

Αυτά τα ερωτήματα αν δεν απαντηθούν από κάποιο υπεύθυνο πρόσωπο, νομίζω ότι 

άδικα συζητάμε εδώ και θα εμπλακεί ο Δήμος σε μια περιπέτεια που θα τραβήξει εις 

μάκρος. Η δική μας η πρόταση είναι να βρεθεί ένας τρόπος νόμιμος, να ολοκληρωθούν 

τα προγράμματα … 

κ. Πρόεδρος:   Δεν υπάρχει κάτι παράνομο, όταν το λέτε έτσι σημαίνει ότι 

υπάρχει κάτι παράνομο. Δεν υπάρχει. 

κ. Αγγελίδης: κ. Σωτηριάδη δεν καταλάβατε τι σας είπα, αν η απόφαση που 

πήραμε για λύση της επιχείρησης δεν είναι νόμιμη τότε πρέπει να βρούμε έναν τρόπο 

νόμιμο για να ολοκληρωθούν τα προγράμματα και να δουλέψουν οι εργαζόμενοι μέχρι 

την ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων.  

κ. Πρόεδρος:   Η απόφαση είναι νομιμότατη.  

κα Ευαγγελίδου: Επειδή ξέρετε ότι ασχολήθηκα με την υπόθεση, αναφορικά με 

το θέμα αοριστίας που θέσατε ήταν μια καταρχήν απόφαση από το Δ/κό συμβούλιο που 

βάσει ενός νόμου εξέφραζε τη βούληση του Δ/κού συμβουλίου να μετατρέψει σε 

αορίστου ανθρώπους που θα είχαν το δικαίωμα αν ο Δήμος τους ήθελε. Ήταν δυο 

διαφορετικές περιπτώσεις, η μία είναι ο κ. Πάσχος ο οποίος είχε δικαίωμα και χωρίς να 

θέλει ο Δήμος να γίνει αορίστου διότι η σύμβαση ήταν πριν τις 31/12/2005 και ο νόμος 

έλεγε ότι ακόμα και αν δεν τον θέλει θα γινόταν αυτοδίκαια αορίστου όπως και έγινε και 

οι υπόλοιποι  σαν ΑΜΕΑ είχαν το δικαίωμα αν ο Δήμος τους ήθελε να γίνουν αορίστου. 

Οπότε ο κ. Ζαπάρας εξέφρασε τη βούληση ότι όταν θα φτάσουμε σ’ αυτό το σημείο, 

όταν θα λήξουν οι συμβάσεις σας η βούληση η δική μας είναι να τις μετατρέψουμε 

αορίστου. Δεν είχε τίποτα το παράνομο αυτή η απόφαση.  

Από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω κάτι κ. Μπαλάνο, εμείς οι συμβάσεις των 

ανθρώπων αυτών λήγουν τον Σεπτέμβριο, αν πούμε ότι τραβάμε την απόφαση, την λύση 

για εκκαθάριση θα το κάνουμε αυτό για μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα λήξουν οι 

συμβάσεις τους; Γιατί γι’ αυτό το τράβηγμα, μέχρι να βγει το ΦΕΚ, το να είναι 

παράνομη αυτή η απόφαση που έχει ελεγχθεί από Περιφέρεια και έχει δημοσιευτεί σε 

ΦΕΚ το βρίσκω λίγο δύσκολο. Ποιος θα την κρίνει παράνομη;  

Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, λέμε ότι ακυρώνουμε την προηγούμενη 

απόφαση, έχουμε μήνα Ιούλιο, οι συμβάσεις λήγουν τον Σεπτέμβριο, ο στόχος μας ποιος 

είναι;  

κ. Μπαλάνος: Ο στόχος του Δ.Σ. αφορά το Δ.Σ., το θέμα είναι αν πήρατε μια 

απόφαση με προϋποθέσεις που ισχύουν ή όχι, από εκεί και πέρα το τι θα γίνει στο τέλος 

των προγραμμάτων θα το δούμε όταν θα λήξουν τα προγράμματα όσον αφορά τους 

εργαζομένους. 
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κα Ευαγγελίδου: Αν κάνουμε ανάκληση της απόφασης, η ανάκληση αυτή δεν θα 

προλάβει να επισημοποιηθεί μέχρι να λήξουν τα προγράμματα. Θα λήξουν τα 

προγράμματα και μετά θα επισημοποιηθεί η ανάκληση. Θα κάνουμε το εξής περίεργο, θα 

έχουμε κάνει μια λύση πριν λήξουν τα προγράμματα και μετά θα κάνουμε ανάκληση ενώ 

θα έχουν λήξει τα προγράμματα.  

κ. Μπαλάνος: Αν ανακαλέσετε την απόφαση και επανέλθει Δ/κό Συμβούλιο, θα 

είναι υποχρεωμένο να αποφανθεί επί των προηγουμένων αποφάσεων για μετατροπή των 

συμβάσεων.  

κα Ευαγγελίδου: Για αορίστου μιλάτε.  

κ. Μπαλάνος: Ναι. 

κα Ευαγγελίδου: Εδώ συζητάμε δυο διαφορετικά θέματα και επιτρέψτε μου λίγο 

να τα ξεχωρίσουμε. Το πρώτο είναι μια απόφαση την οποία και εγώ όταν την είδα 

θορυβήθηκα και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά όπως και οι εργαζόμενοι, διότι εγώ 

ήμουν αυτή που ενημέρωσα, γιατί εγώ ήμουν που κατάλαβα, να λέμε τα πράγματα με το 

όνομα τους, εγώ τουλάχιστον έτσι μιλάω, εγώ έγινα πρόεδρος στις 30/6 μην το ξεχνάμε 

αυτό, ο κ. Κάλλιος παραιτήθηκε 15/6, η επιχείρηση είχε λυθεί από …/6, να ξέρουμε τι 

λέμε. Εδώ όμως συζητάμε δυο διαφορετικά πράγματα, 1ον, μια απόφαση η οποία 

πάρθηκε με ένα αιτιολογικό που εμένα δεν με χαροποιεί και ούτε με κάνει χαρούμενη 

που την πήρα, το λέω με το χέρι στην καρδιά, και το 2ο είναι το δικαίωμα του Δήμου να 

πει ότι εγώ μέχρι τόσους εργαζόμενους μπορώ να πληρώνω και ότι όταν οι συμβάσεις 

σας λήξουν, θα λήξει η συνεργασία μας. Το έχει αυτό το δικαίωμα όπως και κάθε 

εργοδότης, μετράει τα λεφτά του, μετράει τα οικονομικά του, τις δυνατότητες του και 

λέει ότι εγώ κάνω μια σούμα και λέω ότι με τα δεδομένα οικονομικά που έχω δεν μπορώ 

να κρατήσω έξι εργαζομένους και να γίνουν μόνιμοι σ’ αυτούς που ήδη έχω. Άρα το ένα 

θέμα είναι η απόφαση που πήραμε, την οποία θα μπορούσαμε να μην την είχαμε πάρει 

τον Απρίλιο, μέσα στη μέση της σχολικής χρονιάς να έχουμε λύση της επιχείρησης πριν 

τελειώσουν οι παιδικοί σταθμοί και να με ρωτάνε εμένα τον Ιούλιο αν θα κρατήσω 

ανοικτούς τους παιδικούς σταθμούς που είχαν εξαφανιστεί, απίστευτες ερωτήσεις, με 

προμηθευτές που δεν μπορούσαν να πληρωθούν γιατί είναι σε εκκαθάριση η επιχείρηση. 

Ε βέβαια θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τώρα, Αύγουστο μήνα, να ενημερώσουμε τους 

ανθρώπους ότι οι συμβάσεις τους λήγουν σας ευχαριστούμε πολύ! 

κ. Μπαλάνος: Τέθηκαν όντως δύο διαφορετικά ζητήματα, στο 1ο έχω ήδη 

αναφερθεί αν ήταν κατά τη γνώμη μου ορθή ή όχι η απόφαση. Όμως το 2ο ζήτημα, όταν 

θα … η επιχείρηση θα υπάρχει Δ/κό συμβούλιο, το Δ/κό συμβούλιο μπορεί να πει 

καταγγέλλω τις συμβάσεις και δεν συνεχίζω ή ανακαλώ την προηγούμενη απόφαση μου 

για μετατροπή σε αορίστου και θα λάβει τα δικά του μέτρα.  

κα Ευαγγελίδου: Τι θα αλλάξει στη ζωή των εργαζομένων; Οι συμβάσεις τον 

Σεπτέμβριο λήγουν έτσι και αλλιώς.  

Εργαζόμενη ΚΕΠΣ: Θα αλλάξει στη ζωή των εργαζομένων. Θα ήθελα να 

παρέμβω σε κάτι που είπατε σχετικά με την παρανομία. Ένα ΦΕΚ που περιέχει μέσα 

ψευδή στοιχεία, αναληθή στοιχεία που μπορεί να υποκρύπτουν και δόλο, δεν είναι 

παράνομο; Το ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εργαζόμαστε αλλά δεν έχουμε αντικείμενο 

εργασίας και είμαστε 8 μήνες απλήρωτοι, είναι ένα θέμα που πρέπει να περάσει έτσι;  
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κ. Κάλλιος: Θέλω μια τοποθέτηση να κάνω, 1ον εγώ ανέλαβα την ΚΕΠΣ και 

κακώς την ανέλαβα. Το θέμα, την γνωμάτευση του Δ/κού συμβουλίου του Δήμου σας 

διαβάζω, ¨το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη λύση της ΚΕΠΣ ενώ σ’ αυτήν 

εργαζόταν άτομα μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ή άλλων προγραμμάτων, νομίζω 

ότι είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί μέσα στο πλαίσιο της εκκαθάρισης από τον 

εκκαθαριστή. 1ον με καταγγελία των συμβάσεων αορίστου χρόνου και 2ον με την 

αποχώρηση των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου κατά την ημερομηνία που 

λήγουν …¨, αυτή είναι η γνωμοδότηση του κ. Αμαξόπουλου, αν θέλετε την δέχεστε. Και 

ένα 2ο, η επιχείρηση αυτή έχει συμβατικές υποχρεώσεις όχι μόνο προς τους 

εργαζόμενους, αλλά για να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά, οπότε η επιχείρηση, κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης ολοκληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

που ολοκληρώνονται μέχρι 31/7 και η λήξη των προγραμμάτων είναι μέχρι 6/9 η 

τελευταία.  

Εμείς είχαμε μια καταρχήν απόφαση παλιότερα, δεν μπορώ να την προσδιορίσω, 

γιατί όταν ανέλαβα την ΚΕΠΣ είχε ταυτοχρόνως τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης και 

δεν είχα καμία δυνατότητα παρέμβασης. Απλά επέμενα να λειτουργήσουν οι παιδικοί 

σταθμοί, διότι σε περιόδους κρίσεως πρωτόγνωρης που ζούμε σήμερα, ο φτωχός θεωρεί 

αυτονόητο να διαπαιδαγωγούμε το παιδί του και μάλιστα με πολύ χαμηλό τίμημα και αν 

είναι δυνατόν και δωρεάν. Εγώ έκανα αυτού του τύπου τις … παρεμβάσεις, ουδεμία 

διοικητική δυνατότητα είχα και γι’ αυτόν τον λόγο δεν ασχολήθηκα και περισσότερο 

σοβαρά με την επιχείρηση.  

Εν πάση περιπτώσει θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις, στον τομέα της 

Μέριμνας δεν είναι τομέας που χωρά αντιπολίτευση. Όμως, υπάρχει ένα τρισκελές 

πλέγμα, … απέναντι στην επιχείρηση και στην κοινωνία των Σερρών … των 

εργαζομένων που ανήκουν σε ειδική κατηγορία. 1ον, οι … αυτών προσελήφθησαν ένα 

μήνα προ των εκλογών του 2006, ποτέ δεν κάνουμε τέτοιες κινήσεις και ειδικά σε αυτές 

τις κατηγορίες και δεν πρέπει … στον δήμαρχο να πάρει 40 άτομα ΑΜΕΑ, τα 40 άτομα 

κοστίζουν 200.000 το χρόνο, ο Δήμος δεν έχει 200.000 τη στιγμή που δίνει 12 εκ. για 

μισθοδοσία το χρόνο. 2ον, δημιουργήθηκε η ενοχή και η ψευδαίσθηση με την απόφαση 

για την τοποθέτηση αυτών των ανθρώπων σε θέσεις αορίστου χρόνου, 3ον αν ληφθεί 

αυτή η απόφαση και υλοποιηθεί, να ξέρετε κάτι ότι με αυτή την απόφαση ποτέ κανένας 

Δήμαρχος δεν θα τα βάλει ΑΜΕΑ, τα ΑΜΕΑ χρειάζονται εργασία για θεραπευτικούς 

λόγους και κοινωνική προσαρμογή … πρέπει να τα προσέχουμε τα ΑΜΕΑ και όταν 

ασχολούμαστε μαζί τους να είμαστε πολύ προσεκτικοί.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Κάλλιο, η πολιτική δεν είναι λόγια, είναι πράξεις. Μας 

παραπλανήσατε και πήραμε απόφαση για να διαλυθούν οι παιδικοί σταθμοί που εμείς με 

αίμα τους ανοίξαμε.  

κ. Πρόεδρος:   Ποιος σας παραπλάνησε κ. Αναστασιάδη; 

κ. Αναστασιάδης: Σας ζήτησα ποτέ εγώ να κλείσουνε; Αν είναι δυνατόν!  

κ. …:  Παραπλάνηση, και τα δυο τελευταία χρόνια έχουμε μόνο υποχρεώσεις, 

ούτε πληρωνόμαστε ούτε τίποτα. Έχουμε μεγάλες υποχρεώσεις.  
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κ. Πρόεδρος:   Η επιχείρηση είναι σε λύση και εκκαθάριση και σήμερα το 

αφεντικό στην επιχείρηση είναι ο εκκαθαριστής. Από εκεί και πέρα η εισήγηση του 

νομικού μας συμβούλου είναι σαφέστατη, είναι αυτή που διάβασε ο κ. Κάλλιος η οποία 

λέει ¨με καταγγελία συμβάσεων αορίστου χρόνου που είναι μία και με την αποχώρηση 

των εργαζομένων που είναι ορισμένου χρόνου κατά την ημερομηνία που λήγουν οι 

συμβάσεις¨. Αυτό λέει ο νομικός σύμβουλος και αυτό λέει και ο εκκαθαριστής.  

κ. Αναστασιάδης: Να αναβληθεί η απόφαση, να πάρουμε καινούργια απόφαση.  

κ. Μπαλάνος:  Θα πω στην κ. Ευαγγελίδου ότι το τι θα κάνει ο εργοδότης είναι 

δικό του θέμα και το πώς θα αντιδράσει ο εργαζόμενος είναι δικαίωμα του και δεν 

μπορούμε εμείς να κρίνουμε ούτε είμαστε σε θέση να προδικάσουμε κάποια γεγονότα. 

Αλλά επειδή μιλάτε για τη γνωμοδότηση του κ. Αμαξόπουλου, ο κ. Αμαξόπουλος 

γνωμοδοτεί με δεδομένο ότι νομίμως έχει λυθεί η επιχείρηση. 

κ. Πρόεδρος:   Και νομίμως έχει λυθεί.  

κ. Μπαλάνος: Πως το προδικάζετε; 

κ. Μπαλάνος: Κάναμε μια αίτηση για ανάκληση, την φέρατε υπόψη του Δ.Σ.;  

κ. Πρόεδρος:   Η απόφαση είναι νομιμότατη, άλλο αν κάνετε ένσταση.  

κ. Μπαλάνος: Η Περιφέρεια αποφάνθηκε για την αίτηση ανάκλησης που κάναμε 

εμείς; Όχι.  

κ. Δήμαρχος: Είναι νόμιμη η απόφαση, μην το αμφισβητείτε αυτό.   

κ. Μωυσιάδης: Έχει δρομολογηθεί η διαδικασία πλην όμως υπάρχει και ένα 

άλλο θέμα, συνδεδεμένο και με αυτό που συζητούμε τώρα και θα έπρεπε να 

συνυπολογιστεί. Θεωρώ ότι η απόφαση άλλο το αν είναι, σωστά είπε ο συνήγορος, άλλο 

το αν πήραμε μια απόφαση με νομότυπες διαδικασίες, αλλά βασιζόταν σε στοιχεία και 

δεδομένα τα οποία δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να είναι και ναι μεν εγκρίθηκε από την 

Περιφέρεια, αλλά δεν είχε υπόψη της η Περιφέρεια την ανακρίβεια των δεδομένων. Από 

τη στιγμή που υπάρχει αυτή η ανακρίβεια και από τη στιγμή που υπάρχει και αυτή η 

αίτηση από τους ενδιαφερόμενους, σωστό θα ήταν να συζητηθεί από κοινού και είτε 

όπως πρότεινε ο συνήγορος με την παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων … 

κ. Πρόεδρος:   Μην ξεχνάτε κ. Μωυσιάδη ότι ο διαχειριστής διαπραγματεύεται, 

συζητά και αποφασίζει.  

κ. Μωυσιάδης: Ναι, και οι αποφάσεις έρχονται εδώ ή αν λάβει υπόψη του όλα 

τα δεδομένα τα οποία θέτει η πλευρά των υπαλλήλων και ας απαντήσει αυτός. Αλλά να 

απαντήσει πλήρως. Ίσως το καλύτερο θα ήταν να είναι παρών. Αλλιώς πως μπορούμε  να 

αποφασίσουμε και είναι λάθος να αποφασίσουμε μερικά γιατί ποτέ δεν είναι ένα ενιαίο.  

Προτείνω λοιπόν να γίνει αυτό που ζήτησε ο συνήγορος των εργαζομένων, να το 

αφήσουμε το θέμα για αργότερα και ή να μας δώσουν εξηγήσεις … 

κ. Δήμαρχος: Το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ αναφέρεται και στηρίζεται όλη η 

τοποθέτηση και οι ισχυρισμοί των παιδιών ότι στην εισήγηση τα στοιχεία που 

αναφέρονται βάσει της οποία εμείς πήραμε την απόφαση για τη λύση και εκκαθάριση της 

επιχείρησης δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Στα στοιχεία που αναφερόσαστε και 

αναφερόμαστε στο προσωπικό, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει προσωπικό, σωστά είναι τα 

στοιχεία, διότι για τον απλούστατο λόγο για τον νόμο οι εργαζόμενοι σε επιχείρηση 

μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ δεν είναι προσωπικό της επιχείρησης. Απλά πράγματα.  
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Δηλαδή τα παιδιά αυτά που προσελήφθησαν πριν 5 χρόνια, όταν πήραμε εμείς 

την απόφαση και εργαζόντουσαν και εργάζονται και σε ένα μήνα ολοκληρώνεται και 

τελειώνει η εργασία τους, ο συμβατικός χρόνος, για τον νόμο δεν λογίζονται προσωπικό 

της επιχείρησης, διότι είναι μέσω προγραμμάτων, αυτό τα λέει όλα. Άρα πολύ σωστά 

οδηγηθήκαμε και πήραμε την απόφαση η οποία και δημοσιεύτηκε και σωστή είναι και η 

γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της υπηρεσίας, γιατί λέει ότι όταν τελειώσει ο 

χρόνος αυτών των προγραμμάτων, αυτομάτως τα παιδιά δεν υπάρχουν στην δουλειά 

αυτή. Ένας λόγος παραπάνω που δεν θα υπάρχει και η επιχείρηση, η οποία επιχείρηση 

πάλι με τον νόμο μπορούμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία της λύσης και της 

εκκαθάρισης. Μια επιχείρηση έχει κι άλλα προγράμματα πέρα των εργαζομένων, έχει το 

δούναι και το λαβείν και γι’ αυτό καλείται και ο εκκαθαριστής ο οποίος θα διευθετήσει 

αυτά τα θέματα και όταν διευθετηθούν αυτά θα έρθει η μέρα αυτή τότε θα λυθεί και θα 

εκκαθαριστεί η επιχείρηση που ιδρύθηκε τότε και τελείωσε τότε. Τόσο απλά είναι τα 

πράγματα. Και επαναλαμβάνω, το προσωπικό που εργάζεται σε μια επιχείρηση μέσω 

προγραμμάτων δεν λογίζεται προσωπικό της επιχείρησης. Αυτό λέει ο νόμος.  

κ. Μπαλάνος: … έτσι δημιουργήθηκε η επιχείρηση και ζήτησε άτομα από τον 

ΟΑΕΔ.  

κ. Δήμαρχος: Να σου πω και στον ιδιωτικό τομέα τι γίνεται, όταν εγώ ή εσύ 

θέλεις να ενταχθείς σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης οποιοδήποτε, δηλώνεις και λες 

ότι ¨σκέφτομαι αν μου δώσετε αυτά τα χρήματα να απασχολήσω δυο τρεις για δέκα 

χρόνια ή απασχολώ προσωπικό το οποίο πήρα βάσει προγράμματος του ΟΑΕΔ το οποίο 

πήρα τότε και θα λήξει τότε¨. Αυτό δεν είναι προσωπικό. Οι αποζημιώσεις είναι 

αποζημιώσεις και αυτή είναι η δουλειά του εκκαθαριστή.      

κ. Μπαλάνος: Αυτό δεν είναι παράνομο; 

κ. Πρόεδρος:   Το λέτε με πολύ μεγάλη ευκολία, ποια είναι η παρανομία; 

κ. Μπαλάνος: Ότι δεν συμπεριλαμβάνετε μέσα το αίτημα … 

κ. Πρόεδρος:   Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί στις εκφράσεις σας.  

κ. Σαουλίδης: Συμφωνούμε με την άποψη του κ. Μωυσιάδη, είναι γεγονός ότι 

πιστεύουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση και οδηγήθηκε μια απόφαση στο Δ.Σ. που 

μπορεί να είχε κάποια κενά. Καλύτερη λύση είναι να επανέλθουμε, να αναβληθεί το 

θέμα για σήμερα, να γίνει διάλογος, και να επανέλθουμε με πιο ολοκληρωμένη άποψη 

για να πάρουμε μια τελική απόφαση η οποία θα είναι ωφέλιμη και για τον δήμο και για 

το Δ.Σ.  

κ. Αναστασιάδης: Συμφωνώ με Σαουλίδη, διότι μας παραπλανήσατε και εγώ αν 

ήξερα ποτέ ότι θα κλείναν οι παιδικοί σταθμοί θα ψήφιζα εγώ ποτέ; Μας έχετε 

παραπλανήσει και ντρέπομαι που το λέω. Να αναβληθεί.  

κ. Μωυσιάδης: Μια μόνο επισήμανση, ο κ. Δήμαρχος τόνισε κάτι και για να μην 

δημιουργούνται εντυπώσεις, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, τι πάει να πει ότι 

αυτοί που είναι με προγράμματα δεν είναι προσωπικό; Όλοι όσοι εργάζονται είναι 

προσωπικό, το προσωπικό χωρίζεται σε προσωπικό που είναι μόνιμοι υπάλληλοι, σε 

προσωπικό που είναι ορισμένου χρόνου, σε προσωπικό που είναι αορίστου χρόνου, σε 

προσωπικό που είναι ίσως και ημερομίσθιοι ακόμη, από τη στιγμή που βρίσκεται 

κάποιος και εργάζεται σε έναν χώρο είναι προσωπικό. Πως ακούστηκε αυτή η κενοφανής 

άποψη ότι δεν είναι προσωπικό;  
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Και επίσης έχουν την αίσθηση ότι δεν αναφερόταν στην εισήγηση ο κ. 

Διευθυντής μόνο στο ότι δεν υπάρχει προσωπικό, αλλά και στο ότι δεν υπάρχουν 

προγράμματα. Νομίζω, μπορείτε να το δείτε. Επομένως, και αν ακόμη ισχύει η 

κενοφανής άποψη του κ. Βλάχου πάλι δεν είναι ολοκληρωμένη.  

κ. Αγγελίδης: Ήθελα να προσθέσω πάνω σ’ αυτό που είπε ό Δήμαρχος ότι τα 

προγράμματα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εργαζόμενοι σταμάτησαν να δουλεύουν στα 

προγράμματα αυτά. Απέναντι σ’ αυτό εμείς είμαστε εντάξει στη συμβατική υποχρέωση 

μας;  

κ. Πρόεδρος:   Είπαμε αυτό είναι θέμα του εκκαθαριστή. Για να κλείνει το θέμα, 

να ζητήσουμε από τον εκκαθαριστή. Σήμερα υπάρχει νομιμότατη ομόφωνη απόφαση του 

Δ.Σ. για λύση εκκαθάριση, τελεί υπό λύση και εκκαθάριση, αφεντικό των παιδικών 

σταθμών είναι ο κ. Τζαβέλλας, θα ζητήσει και την γνωμάτευση του κ. Τζαβέλλα για όλες 

αυτές τις διευκρινίσεις και θα επανέλθει στο επόμενο Δ.Σ.  

κ. Δήμαρχος: Και την Περιφέρειας που θα αποτελέσουν υλικό για μια εκ νέου 

συζήτηση.  

κ. Κατιρτζόγλου (Πρόεδρος συλλόγου):  Δεν θα μπω στο νομικό θέμα της 

ιστορίας, εγώ θα μείνω μόνο στους εργαζόμενους, με πολύ ελαφριά την καρδιά παίρνετε 

μια απόφαση βιαστικά, χωρίς να ολοκληρώνονται τα προγράμματα και … Γιατί τους 

πετάτε στο δρόμο πριν λήξουν τα προγράμματα; 

… 

 

- Αναβάλλεται. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στον Αθλητικό 

Παμμακεδονικό Σύλλογο ¨ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Την προηγούμενη απόφαση δεν την επέγραψε ο επίτροπος, αν 

θέλετε συμβολικά να βάλουμε 1.000 € αν και εφόσον υπογραφεί.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

υπηρεσία Καθαριότητας.  

 

κ. Πρόεδρος:   15 καθαριότητας και 5 οδηγούς.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Έγκριση συμμετοχής του Ομίλου UNESCO Σερρών στην ετήσια 

συνάντηση του Συνασπισμού Πόλεων για την Ευρώπη. 

 

κ. Πρόεδρος:   Με έξοδα τους.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
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ΘΕΜΑ    6ο: Αποδοχή λήξης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου του 

κληροδοτήματος Αποστολίδη που μίσθωνε ο Ιωάννης 

Αραμπατζής.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Διακοπή μίσθωσης δημοτικού οικοπέδου ευρισκομένου επί της 

οδού Ραιδεστού (περιοχή Κτηνιατρείου). 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση πρακτικού κρίσεως του έργου της προτομής του Ευριπίδη 

Μπακιρτζή.  

 

κ. Πρόεδρος:   Στην Παναγή Τσαλδάρη και Ερμού.  

κ. Δήμαρχος: Δεν υπάρχει άλλη πρόταση καλύτερη; Παράδειγμα να 

αποφασίσουμε εδώ για να αξιοποιήσουμε το πάρκο των Ηρώων και να πάρουμε μια 

απόφαση να βάζουμε εκεί όλες τις προτομές αυτών των επιφανών; 

   

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Μετατόπιση περιπτέρου στα πλαίσια του έργου: ¨Κατασκευή 

κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, 

Μιαούλη και Μαυροκορδάτου¨.  

 

κ. Αναστασιάδης: Το περίπτερο δεν εμποδίζει κανέναν κόμβο. Για ποιο λόγο 

θέλετε να μετατοπίσετε αυτό το περίπτερο;  

κ. Πρόεδρος:   Αυτή είναι η εισήγηση της υπηρεσίας.  

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο δεν το φέρατε στην επιτροπή περιπτέρων; 

κ. Πρόεδρος:   Πάει στη νομαρχία και μετά έρχεται στην επιτροπή περιπτέρων.  

κ. Αγγελίδης: Από την επιτροπή περιπτέρων γιατί δεν πέρασε; 

κ. Μωυσιάδης: Αν και δεν είναι αυτό καθ’ αυτό το θέμα, και εδώ το θέμα είναι 

μόνο η μετακίνηση του περιπτέρου για τον κόμβο, με την ευκαιρία θα ήθελα να πω και 

μια ακόμη φορά κάτι που και άλλη φορά έχω συζητήσει, για το θέμα των κόμβων γενικά. 

Έχει παρεξηγηθεί από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου η έννοια των κόμβων και 

θεωρήθηκε πανάκεια και παντού κάνουν κόμβους. Είναι λάθος, υπάρχει και έλλειψη 

συμβατότητας με τις προδιαγραφές που υπάρχουν, την κατασκευή των κόμβων, και 

δημιουργούνται και προβλήματα λειτουργικά. Οι κόμβοι γενικά, χωρίς να αναπτύξω 

πολλά θα πω το εξής, οι κυκλικοί κόμβοι ενδείκνυνται τελικά όταν βρισκόμαστε όχι στο 

κέντρο της πόλης, έξω όπου δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση πεζών, διότι οι κυκλικοί κόμβοι 

ενδιαφέρονται για την κίνηση του αυτοκινήτου, είναι αμφισβητήσιμο πως εξυπηρετούν 

σε ορισμένες περιπτώσεις και θα πω και το γιατί, αλλά δεν ενδιαφέρονται καθόλου και 

δεν λύνουν καθόλου προβλήματα πεζών. Εκεί που περνάει ένας πεζός από το ένα 

πεζοδρόμιο  στο άλλο  κάθε μισή  ώρα εκτός  κέντρου πόλεως βεβαίως εξυπηρετούν, στο  
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κέντρο της πόλης όμως δημιουργούν προβλήματα. Εκτός αν υπάρχουν σηματοδότες, αν 

όμως βάλουμε και σηματοδότες ποιο το νόημα που βάλαμε κυκλικούς κόμβους. Πέραν 

τούτου, έρχομαι και στο άλλο, στις προδιαγραφές, οι διαστάσεις, χρειάζεται να υπάρχει 

μια … επαρκής για να υπάρχουν κάποιες διαστάσεις. Οι διαστάσεις οι οποίες υπάρχουν 

στους περισσότερους κόμβους από αυτούς που γίνονται δεν είναι σύμφωνα με τους 

προδιαγραφές. Θα μου πείτε, δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα; Εάν δημιουργηθεί το 

πρόβλημα τότε θα το καταλάβουμε και τότε θα προβληματιστούμε και τότε θα το 

κατανοήσουμε. Στις κερκίδες σήμερα μπορεί να καθίσει κόσμος χωρίς να πέφτει, πλην 

όμως δεν τολμούν να βάλουν την υπογραφή τους κάποιοι, γιατί; Γιατί εάν για 

οποιοδήποτε λόγο και για ένα άσχετο γεγονός πέσουν, τότε θα τους κυνηγήσουν. Το ίδιο 

ισχύει και εδώ, εάν γίνει κάποιο ατύχημα, επειδή δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές κάποιον 

θα κυνηγήσουν. 

κ. Πρόεδρος:   Καλά είναι αυτά κ. Μωυσιάδη όταν εγκρίνουμε την μελέτη και 

εσείς που είστε και ειδικός θα έπρεπε αυτές τις παρατηρήσεις να γίνουν τότε.  

κ. Μωυσιάδης:  Τις λέγαμε και τότε στον κ. Δήμαρχο.  

κ. Πρόεδρος:   Όταν περνάμε θέματα μελέτης τα συζητάμε εδώ.  

κ. Αγγελίδης: Αυτές τις παρατηρήσεις που έκανε ο κ. Μωυσιάδης τις δεχόμαστε 

συνεχώς και από πολίτες που βιώνουν. Είναι σωστά αυτά που λέει ο κ. Μωυσιάδης. Οι 

συμπολίτες μας λένε ¨γιατί δεν διαμαρτύρεστε για πλάτος των δρόμων που αφήνεται για 

να περνάνε τα αυτοκίνητα, είναι πολύ μικρό το πλάτος και κρούουν τον κώδωνα του 

κινδύνου μην έχουμε ατυχήματα.  

κ. Δήμαρχος: Δεν υπάρχει ούτε μια διαμαρτυρία.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν έχω διαφορετική απάντηση κ. Αγγελίδη, εμείς δεν είμαστε 

τεχνικοί, δεν είμαστε μελετητές. Όταν όμως έρχονται αυτά τα θέματα προς ψήφιση στο 

Δ.Σ. τότε θα πρέπει να καταγράφονται και οι παρατηρήσεις μας. Τώρα φέρνουμε ένα 

θέμα το οποίο είναι υπό κατασκευή. Τώρα τι να το κάνουμε;  

κ. Αγγελίδης:  Εμείς δεχόμαστε τα παράπονα του κόσμου. Ο ποδηλατόδρομος 

μέχρι που θα πάει;  

κ. Πρόεδρος:   Ο ποδηλατόδρομος ξεκινάει από Εθ. Αντίστασης – Βενιζέλου, 

από τη στιγμή που γίνεται, αυτό είναι μέσα στην πρόταση για οικιστικές αναπλάσεις που 

έχουμε κάνει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό το κομμάτι τώρα κάνουμε 

τον ποδηλατόδρομο και στη συνέχεια με τις αναπλάσεις θα χρηματοδοτηθεί όλο.  

κ. Αναστασιάδης: Για να γίνει κόμβος πρέπει να έχει 20 μέτρα διάμετρο.  

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μας είναι τα περίπτερα.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι κεντρικός άξονας αυτός ο δρόμος και δεν επιτρέπεται 

τίποτα να κάνετε.  

κ. Πρόεδρος:   Για τα περίπτερα υπάρχει καμιά άλλη αντίρρηση εκτός του κ. 

Αναστασιάδη;       

     

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Διαγραφή ρυθμίσεων του Ν. 3463/2006 της εταιρείας ¨Π. 

Καρακάρας – Ν. Ταΐρης Ο.Ε.¨, λόγω ασυνέπειας στην καταβολή 

των δόσεων.  

 

κ. Καρακάρας:  Θα ήθελα αν μπορούσαμε να συνεχίσουμε … 

κ. Πρόεδρος:   Θα πρέπει να καταβληθούν όλοι οι μήνες μέχρι και σήμερα για να 

μπορέσει να … 

κ. Καρακάρας:  Θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε οικονομική 

δυσπραγία, όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί επαγγελματίες … 

κ. Πρόεδρος:   κ. Καρακάρα αυτές οι καθυστερημένες δόσεις θα πρέπει να 

καταβληθούν και να συνεχίσετε την ρύθμιση, δηλαδή αν υπάρχουν 5 δόσεις 

καθυστερημένες θα πρέπει να πληρωθούν και οι 5 και στη συνέχεια να μπούμε στη δόση 

την κανονική.  

κ. Καρακάρας:  Εφόσον γίνει η ρύθμιση αυτή θα έχουμε του Ιουλίου και του 

Αυγούστου, νομίζω ότι μπορώ να πληρώσω μέχρι τέλος Αυγούστου και θα ήθελα αν 

γίνεται να παρατείνουμε … 

κ. Πρόεδρος:   Θα το παρατείνω με τη σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου στο 

επόμενο Δ.Σ.  

κ. Δήμαρχος: Ένα μήνα παράταση.  

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

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση για χρήση δημοτικών εκτάσεων στη Δ.Ε.Υ.Α. 

Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 765/2009 Α.Δ.Σ. που αφορά την απ’ 

ευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης στα Τ.Ε.Ι. Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Δεν μας έδωσε την άδεια η Διεύθυνση Πολιτικής Γης, στέλνουμε 

το τοπογραφικό και … 

κ. Αναστασιάδης: Εδώ δεν έχετε λεφτά να συνεχίσετε τους παιδικούς σταθμούς 

και κάνετε δώρα 7.700 τ.μ. ένα πανάκριβο οικόπεδο στα ΤΕΙ. Για ποιο λόγο δεν βάζετε 

… για να μπορέσουν να συνεχίσουν οι παιδικοί σταθμοί να δουλεύουν; Αυτή είναι η 

εξυπνάδα που κάνετε; 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
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ΘΕΜΑ  16ο: Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία κ.. Κηπουρού 

Γεωργίου και Κηπουρού Ελένης για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. 

Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας των δημοτικών ακινήτων με 

ΑΚΔ 192-1 και ΑΚΔ 192-2. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης στην ιδιοκτησία του κ. Παπαευαγγέλου Δημητρίου.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80 στην κ. 

Κωνσταντινίδου Ελένη.   

 

κ. Παπαβασιλείου:   Για ποιο λόγο, υπάρχει κάποιο κοινωνικό πρόβλημα στη 

συγκεκριμένη κυρία; 

κ. Πρόεδρος:   Από τη στιγμή που έχει το δικαίωμα από τον 1080/80 και από τη 

στιγμή που έχει βεβαίωση από την επιτροπή απολλοτριώσεων, είναι στην απόφαση του 

Δ.Σ. με την απόφαση της … επιτροπής.  

κ. Παπαβασιλείου: Αν θέλει το Δ.Σ. και εφόσον υπάρχει κοινωνικός λόγος. 

Υπάρχει εδώ κοινωνικός λόγος; Μπορείτε να μου τον πείτε; Ο 1080/80 λέει κάποια 

συγκεκριμένα πράγματα, πότε αποφασίζει το Δ.Σ. να πουλήσει συγκεκριμένη δημοτική 

έκταση.  

κ. Πρόεδρος:   Εάν έχει τα απαιτούμενα είναι εκποίηση.  

κ. Παπαβασιλείου:  Και εάν και εφόσον θέλει το Δ.Σ. Ο νόμος είναι σαφής και 

λέει ότι μόνο για κοινωνικούς λόγους μπορεί να πουληθεί δημοτική έκταση. Δεν 

παίρνουμε μια απόφαση πουλάμε κάτι γιατί έτσι μας αρέσει.  

κ. Πρόεδρος: Αυτό καλλιεργείται, αυτό βεβαιώνεται από ...  

κ. Παπαβασιλείου: Η υπηρεσία λέει ότι δεν καλλιεργείται … 

κ. Πρόεδρος: Χρόνια τώρα το καλλιεργούν. Γι’ αυτό και η επιτροπή 

απαλλοτριώσεων τους δίνει τη βεβαίωση.  

κ. Αγγελίδης:  Η εισήγηση εδώ λέει ότι δεν καλλιεργούνται τα 5 στρ., λέει 

ψέμματα; 

κ. Πρόεδρος:   Δεν καλλιεργήθηκε ένα χρόνο. Η επιτροπή απαλλοτριώσεων 

πόσους μήνες βεβαίωσε ότι καλλιεργούνται;  

κ. Αγγελίδης: Η υπηρεσία λέει ψέμματα; 

κ. Πρόεδρος:   Όχι βέβαια. 
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κ. Αγγελίδης: Τότε αν δεν λέει ψέμματα δεν πρέπει να την λάβουμε υπόψη μας; 

Η υπηρεσία είναι ξεκάθαρη και λέει ¨τα 5 στρ. δεν καλλιεργούνται¨, που σημαίνει ότι δεν 

έχει την νόμιμη προϋπόθεση για να αποφασίσει το Δ.Σ. να τα εκποιήσει.  

κ. Πρόεδρος:   Όχι δεν λέει αυτό.  

κ. Αγγελίδης: Μα αυτό συνεπάγεται.  

κ. Πρόεδρος:   Το ότι δεν καλλιεργούνται συστηματικά δεν σημαίνει ότι δεν 

καλλιεργούνται για μια δεκαετία.  

κ. Μωυσιάδης: Ήδη με κάλυψαν ο κ. Αγγελίδης και ο κ. Παπαβασιλείου, πρέπει 

να καλλιεργούνται συνεχώς και κυρίως τα τελευταία χρόνια. Όταν πηγαίνει και γίνεται 

αυτοψία και διαπιστώνεται ότι δεν είναι καλλιεργημένα, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 

οι προϋποθέσεις, είναι ξεκάθαρο. Άρα για τα 5 στρ. δεν υπάρχουν προϋποθέσεις, έτσι 

μας λέει η εισήγηση της υπηρεσίας. Και λέει για τα 2.800 μ. ότι καλλιεργούνται και δεν 

υπάρχει πρόβλημα. Άρα εκείνο που μπορούμε να δώσουμε είναι τα 2.800 μ.  

κ. Πρόεδρος:   Θα πρέπει και ο ιδιοκτήτης, η κα Κωνσταντινίδου, να της 

ζητήσουμε … 

κ. Παπαβασιλείου:  Είναι σαφέστατη η εισήγηση της υπηρεσίας, 5.000 μ. δεν 

καλλιεργούνται συστηματικά.  

κ. Πρόεδρος:   Καλλιεργούνται, αλλά δεν καλλιεργούνται συστηματικά.  

κ. Μωυσιάδης: Να πάρουμε εισήγηση από τον κ. Αμαξόπουλο εάν οι 

προϋποθέσεις σύμφωνα με αυτά που λέει η υπηρεσία με την αυτοψία που έκανε 

καλύπτουν.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε ξέρετε πολύ καλά από εδώ έχουν περάσει πολλά 

τέτοια θέματα και ομόφωνα μάλιστα. Κανένας δεν διαφώνησε, τώρα εδώ έρχεται η 

υπηρεσία και λέει ότι δεν καλλιεργούνται συστηματικά 5 στρ., δεν είναι δυνατόν αυτό να 

το παραβλέψουμε. Για τα 2 στρ. δεν έχουμε αντίρρηση. Αλλά από τη στιγμή που λέει η 

υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να το παραβλέψουμε, και 2ον, θα παρακαλούσα πολύ η 

δημαρχιακή αυτή θητεία έχει ολοκληρωθεί, μας μένουν λίγες μέρες για την νέα 

ετυμηγορία του Σερραϊκού λαού, τέτοια θέματα εκποιήσεων κ.λπ. μην τα ξαναφέρνετε 

στο Δ.Σ., δεν έχει ολοκληρωθεί και το νέο Γ.Π.Σ., αυτό να είναι το τελευταίο.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αγγελίδη ο νόμος είναι σαφής, έναν μήνα πριν από τις εκλογές 

και έναν μήνα ποια θέματα να φέρνονται.  

κ. Παπαδόπουλος: Επειδή εδώ δεν θέλω να αιωρείται τίποτα, δεν θέλω να λέει ο 

κ. Παπαβασιλείου, εγώ είμαι στην επιτροπή, δεν ξέρω καν την κ. Κωνσταντινίδου, εδώ 

έχει γίνει αγοραπωλησία και … και ερχόμαστε τώρα και λέτε με ποιον είμαστε, ήρθαν 

κάποια χαρτιά μέσα στην επιτροπή, η επιτροπή είπε ότι είναι νόμιμα όλα αυτά που ήρθαν 

και έγινε μια εισήγηση μέσα στην επιτροπή … οι χαρακτηρισμοί με ποιον είμαστε δεν 

θέλω να υπάρχουν. Να ζητήσουμε από την Ν.Υ. αν είναι όλα εντάξει.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ ήθελα να πω ότι επειδή βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο 

Γ.Π.Σ. της πόλης, αυτά τα πράγματα να σταματήσουν, διότι εκεί πάνω στα 5 στρ. που θα 

πάρει μπορεί στο Γ.Π.Σ. να έχει τεράστια αξία.  

κ. Ιωαννίδης: Για το συγκεκριμένο οικόπεδο, όπως και για όλα τα άλλα που η 

επιτροπή αποφασίζει αν θα εκποιηθούν ή όχι  και βάζει τιμή μονάδας, όπως για το 

συγκεκριμένο θέμα, όλα τα οικόπεδα εξετάζονται πάντοτε σε συνάρτηση με το 

καινούργιο Γ.Π.Σ., δηλαδή έχουμε και τον κ. Δασκαλόπουλο στην επιτροπή που μας λέει  
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ότι ¨αυτό ενδέχεται να μπει ή ενδέχεται να μην μπει¨ και αναλόγως κρίνει η επιτροπή και 

βάζει την τιμή. Αν δείτε, στο συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλή η τιμή. Αν 

και είναι εκτός σχεδίου πόλεως και δεν έχει καμία σχέση με το νέο Γ.Π.Σ.  

                             

ΘΕΜΑ  20ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση τροποποιημένης μελέτης εφαρμογής του έργου: 

«Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Οδικών Αξόνων Δήμου 

Σερρών»  και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013 για 

χρηματοδότηση του έργου στα πλαίσια του κωδικού πρόσκλησης 

29. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου 

Σερρών»  και ψήφιση επιπλέον πίστωσης.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Συνέχιση προετοιμασίας φακέλου του έργου για την δημοπράτηση 

της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στο 

χείμαρρο Αγίων Αναργύρων Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2010 και 

αναπροσαρμογή αμοιβής λόγω της αύξησης του συντελεστή 

Φ.Π.Α. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στα πλαίσια 

του επιχειρησιακού προγράμματος ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨. 

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  26ο: Εξόφληση οφειλής: 

α) εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου ¨Δημιουργία Ανοικτού Θεάτρου στο Δήμο 

Σερρών¨»,  

β) των εργασιών: ¨Κατασκευή χώρων υγιεινής στο Βρεφονηπιακό 

Σταθμό στον Οβά του Δήμου Σερρών¨,  

γ) εργασιών εξωραϊσμών Δημοτικών χώρων και  

δ) εργασιών παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη για β΄, γ΄, δ΄). 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση και παραλαβή μελέτης: 

α) οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος Αγίας Βαρβάρας 

(Καμενικίων),  

β) οριοθέτησης ρέματος οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών,  

γ) των φάσεων 3 και 4 της μελέτης με τίτλο: ¨Σχέδιο δράσης για 

την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Σερρών¨ και  

δ) ¨Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων πόλης 

Σερρών (Η-Μ εγκαταστάσεις)¨.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης φωτιστικών σωμάτων για 

την οδό Εμμ. Ανδρόνικου.  

  

 

- Εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελετών έργων, παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010: 

α) της προμελέτης: ¨Μελέτη – κατασκευή – χρηματοδότηση και 

παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο 

Ο.Π. 181 Δήμου Σερρών¨ και  

β) της μελέτης: «Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Σερρών»,  

γ)Αθλητικού πάρκου Ομόνοιας.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.   

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής: 

α) του έργου: ¨Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην είσοδο του 

Αθλητικού Κέντρου¨ και  

β) της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου σαρώθρου.  

 

- Εγκρίνεται.  

                                      

 

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

αποφάσεις: 

 

621/10 Έγκριση παράτασης προγραμματικών συμβάσεων των Δήμων Νιγρίτας, 

Λευκώνα, Στρυμόνα, Στρυμονικού, Κ. Μητρουσίου για απόθεση οικιακού 

τύπου απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών.  

 

622/10 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σκοτούσσης 

για την εναπόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ, Δήμου Σερρών.  

 

623/10 Ομοίως με Δήμο Σκουτάρεως.  

 

624/10 Ομοίως με Δήμο Εμμ. Παππά. 

 

625/10 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με το προσωπικό λυθείσης 

Κοινωφελούς Επιχειρήσεως με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση 

Παιδικών Σταθμών» και ζητείται γνωμοδότηση από τον ορκωττό ελεγκτή 

κ. Τζαβέλλα Κρίτωνα, σχετικά με την τύχη του προσωπικού του 

απασχολούμενου στα προγράμματα της επιχείρησης.  

 

626/10 Εγκρίνεται η οικονομική επιχορήγηση στον Αθλητικό Παμμακεδονικό 

Σύλλογο ¨ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ¨. 

 

627/10 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.  

 

628/10 Έγκριση συμμετοχής Ομίλου UNESCO Σερρών στην ετήσια συνάντηση 

του Συνασπισμού Πόλεων για την Ευρώπη.  

 

629/10 Αποδοχή λήξης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου του κληροδοτήματος 

Αποστολίδη που μίσθωνε ο Ιωάννης Αραμπατζής.  

 

630/10 Έγκριση διακοπής μίσθωσης δημοτικού οικοπέδου ευρισκομένου επί της 

οδού Ραιδεστού (περιοχή Κτηνιατρείου). 

 

631/10 Έγκριση του πρακτικού κρίσεως του έργου της προτομής του Ευριπίδη 

Μπακιρτζή. 
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632/10 Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου στα πλαίσια του έργου: ¨Κατασκευή 

κυκλικού κόμβου σε διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και 

Μαυροκορδάτου¨.  

 

633/10 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στους κ.κ 

Σταυρίδη Γεωργ. και Χρ.   

 

634/10 Ομοίως στον κ. Ατσακάνη Δημήτριο. 

 

635/10 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της 4/2010 απ. της ΚΑΔΕ. 

 

636/10 Ομοίως επί της 26/10 απ. ΔΗΠΕΘΕ.  

 

637/10 Ομοίως επί αποφάσεων της ΚΕΚΑΣ. 

 

638/10 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης ¨διαγραφή ρυθμίσεων του Ν. 3463/2006 

της εταιρείας ¨Π. Καρακάρας – Ν. Ταΐρης Ο.Ε.¨, λόγω ασυνέπειας στην 

καταβολή των δόσεων και δίδεται παράταση ενός (1) μηνός για 

τακτοποίηση των οφειλών της.  

 

639/10 Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή τόκων που προέκυψαν από οφειλή 

αξίας ρυμοτομούμενης έκτασης κ.κ. Καλλιόπης συζ. Χαρ. Μενεγάκη 

κ.λπ. 

 

640/10 Έγκριση αύξησης πίστωσης της παροχής υπηρεσιών ¨Διενέργεια 

εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο τη διερεύνηση της αναγκαιότητας και 

των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης του Δημαρχείου Σερρών καθώς και 

άλλων διοικητικών υπηρεσιών της πόλης των Σερρών¨ λόγω αύξηση 

ΦΠΑ. 

 

641/10 Έγκριση προμήθειας βιβλίου ¨πρακτική Διοικητικών Υποθέσεων¨ για τις 

ανάγκες της νομικής υπηρεσίας του Δήμου.  

 

642/10 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή αυτοκινήτων του 

Δήμου.  

 

643/10 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων 

του Δήμου.  

 

644/10 Παραχώρηση για χρήση δημοτικών εκτάσεων στη ΔΕΥΑ Σερρών. 

 

645/10 Τροποποίηση της αρίθμ. 765/2009 ΑΔΣ που αφορά την απ’ ευθείας 

εκποίηση Δημοτικής έκτασης στα ΤΕΙ Σερρών.  
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646/10 Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με ιδιοκτησία κ.κ. Κηπουρού Γεωργίου 

και Ελένης για την επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών.  

 

647/10 Έγκριση εκποίησης για δημοπρασίας των δημοτικών ακινήτων με ΑΚΔ 

192-1 και 192-2. 

 

648/10 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία του κ. Παπαευαγγέλου Δημητρίου.  

 

Πρ. 8/1/10 Παραπέμπει το θέμα: ¨Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80 στην κ. Κωνσταντινίδου 

Ελένη¨, στον Νομικό Σύμβουλο για να γνωμοδοτήσει σχετικά.  

 

649/10 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση πράξη 

εφαρμογής για την ιδιοκτησία της κ. Πολυβακίδου – Ευαγγελίδου 

Ευαγγελίας.  

 

650/10 Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

651/10 Έγκριση τροποποιημένης μελέτης εφαρμογής του έργου: 

¨Ολοκληρωμένες Αστικές Αναπλάσεις Οδικών Αξόνων Δήμου Σερρών¨ 

και έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007 – 2013 για χρηματοδότηση του έργου 

στα πλαίσια του κωδικού πρόσκλησης 29. 

 

652/10 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Επέκταση 

Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών Δήμου Σερρών¨ και ψήφιση 

επιπλέον πίστωσης.  

 

653/10 Συνέχιση προετοιμασίας Φακέλου του Έργου για τη δημοπράτηση της 

μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων 

Αναργύρων Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2010 και αναπροσαρμογή 

αμοιβής λόγω της αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. 

 

654/10 Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ¨. 

 

655/10 Έγκριση εξόφλησης οφειλής εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: ¨Δημιουργία Ανοιχτού 

Θεάτρου στο Δήμο Σερρών¨.  

 

656/10 Ομοίως ¨Κατασκευή χώρων υγιεινής στο βρεφονηπιακό σταθμό στον 

ΟΒΑ του Δήμου Σερρών¨.    
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657/10 Ομοίως εξωραϊσμού δημοτικών χώρων.  

 

658/10 Ομοίως παρεμβάσεων σε κομβικά σημεία.  

 

659/10 Έγκριση και παραλαβή μελέτης οριοθέτησης τμήματος του υδατορέματος 

Αγίας Βαρβάρας (Καμενικίων). 

 

660/10 Ομοίως οριοθέτησης ρέματος οικισμού Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών.  

 

661/10 Ομοίως των φάσεων 3 και 4 της μελέτης με τίτλο: ¨Σχέδιο δράσης για την 

εξοικονόμηση ενέργειας στον δήμο Σερρών¨.  

 

662/10 Ομοίως ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων πόλης 

Σερρών (Η-Μ εγκαταστάσεις). 

 

663/10 Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης φωτιστικών σωμάτων για την 

Εμμ. Ανδρόνικου.  

 

664/10 Έγκριση εργασιών κατασκευής μεταλλικού στεγάστρου στο πάρκο 

κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών.  

 

665/10 Έγκριση μελέτης προμήθειας εντομοκτόνου σκευάσματος.  

 

666/10 Ομοίως ¨Κατασκευή χωνευτηρίου στο Α’ Νεκροταφείο¨.  

 

667/10 Ομοίως παροχής υπηρεσιών ¨Απομάκρυνση ανεπιθύμητης ετήσιας 

βλάστησης στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας¨.  

 

668/10 Ομοίως του έργου: ¨Διαπλάτυνση δρόμου – κατασκευής Ιρλανδικής 

διάβασης στο δρόμο για τον υδροηλεκτρικό σταθμό¨.  

 

669/10 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 της προμελέτης ¨Μελέτη – 

κατασκευή – χρηματοδότηση και παραχώρηση εκμετάλλευσης υπόγειου 

σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181¨. 

 

670/10 Ομοίως Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Σερρών.  

 

671/10 Ομοίως ¨Διάφορες αποκαταστάσεις και συμπληρώσεις υφισταμένων 

εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Ομόνοιας¨. 

 

672/10 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

 

 

26 



 

 

673/10 Ομοίως ¨Εγκατάσταση θέρμανσης στο Δημοτικό Σχολείο Οινούσας¨.  

 

674/10 Ομοίως ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα πολυαιθυλενίου από 

Δ.Δ. Οινούσα προς Χιονοχώρι¨.  

 

675/10 Ομοίως ¨Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου¨.  

 

676/10 Ομοίως ¨Επισκευή κεραμοσκεπής στο 6ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  

 

677/10 Ομοίως ¨Επισκευές και συντηρήσεις στο 13ο Δημοτικό Σχολείο¨.  

 

678/10 Ομοίως ¨Διάφορες οικοδομικές εργασίες στο 4ο Γυμνάσιο Σερρών¨.  

 

679/10 Ομοίως ¨Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  

 

680/10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου¨.  

 

681/10 Ομοίως της προμήθειας ενός  (1) αυτοκινούμενου σαρώθρου.  

 

682/10 Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες στατικής 

επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών». 

 

683/10 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης βάσει της αρ. 53/08 απόφασης 

του Μ.Π.Σ. για απαλλοτριούμενη ιδιοκτησία του κ. Κουντούρη 

Ευστρατίου.  

 

 

 

 

 

   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 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

 

 

 


