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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4η 

 

Της 13ης Φεβρουαρίου 1997  

 

Ημέρα Πέμπτη  και ώρα 20.30΄ μ.μ. 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κασάπης Φίλιππος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Αγγελίδης Πέτρος, Αγοραστός Βασίλειος, 

Αναστασιάδης Αντώνιος, Βαβαλέκας Ιωάννης, Γεωργούλας Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, 

Ζάγκαλης Ιωάννης,  Καδής Νικόλαος, Κατιρτζόγλου Νικόλαος, Κουμπαρούδης Ιωάννης, 

Μητλιάγκας Ζήσης, Μπάρκας Αθανάσιος, Περδίκης Ζήσης, Πισώκας Βασίλειος, Σαντοριναίος 

Ευάγγελος, Σαουλίδης Στυλιανός, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Στάγκος Κων/νος, Σωτηριάδης 

Δημήτριος, Χαλκιόπουλος Λεωνίδας, Χατζηλίας Αλέξανδρος.   

      

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1)Ζαπάρα Μαίρη.    

 

Από τους Παρέδρους των Συνοικισμών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1) Κάπης Δημήτριος (Συνοικισμού Αγ. Ιωάννη) 

2) Στοίλας Συμεών (Συνοικισμού Ξηροτόπου) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανείς. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση μελετών, Σ.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Ψήφιση κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης των Ν.Π. των Σχολικών 

Επιτροπών  και τροποποίηση των Δ/κών Συμβουλίων τους. 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Σχετικά με την διάθεση φαρμάκων σε άπορους δημότες. 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Παράθεση γευμάτων και δείπνων στους ομιλητές του Συνεδρίου «ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ». 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, κ.λ.π. ειδών.     

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απόγονων Ν. Σερρών 

«Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ». 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Επέκταση του προγράμματος Καθ/τας στον οικισμό  Χρυσοπηγής για την χρονική 

περίοδο 1-7-1997 μέχρι 5-9-1997. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο Σερρών της άσκησης  αρμοδιότητας 

αποκομιδής  των απορριμμάτων της κοινότητας Επταμύλων.  

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Παραχώρηση γεώτρησης στο ΤΟΕΒ Αγίου Ιωάννου  Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Περιορισμός μισθώματος και επιστροφή ποσού στον μισθωτή.  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση - Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με αποφάσεις των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων.           

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Επιστροφή ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Ανάθεση άσκησης  της αρμοδιότητας λειτουργίας του Κυνοκομείου - καταφυγίου 

στον όμιλο «Φίλοι των ζώων». 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Ανάκληση αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την  παραχώρηση οικοπέδων στην 

Δ/νση Πρόνοιας για τη στέγαση σκηνιτών και παραπηγματούχων της οδού 

Μεσολογγίου.   

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια των 

Δημοτικών ΕΠιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Τροποποίηση και κωδικοποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου 

Σερρών.                   
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4η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1997 

 

 κ. Κουμπαρούδης Ι.: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αλλά θα ήθελα  

και την παρουσία του πρώην Δημάρχου του κ. Μητλιάγκα εδώ. Ήθελα να ρωτήσω αν γίνεται 

εκτός ημερήσιας διάταξης, για ότι αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό που έγινε με την εταιρεία 

PANEL. 

 κ. Πρόεδρος: Σας επιτρέπω, αλλά να  περιμένουμε να έρθει ο κ. Μητλιάγκας. Ας 

προχωρήσουμε στο 1ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση μελετών, Σ.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνονται.  

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Ψήφιση κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης των Ν.Π. των Σχολικών 

Επιτροπών  και τροποποίηση των Δ/κών Συμβουλίων τους. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπαλλήλους του Δήμου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Για κάποιες ώρες τις αργίες και τις Κυριακές, υπάρχουν κάποια συνεργεία 

που προσφέρουν εργασίες. Μέχρι  το 1990 γι’ αυτές τις εργασίες πληρώνονταν εξτρά. Από το 

1990  μέχρι το 1996 δυστυχώς δεν πληρώνονταν, δεν ξέρω για ποίους λόγους.  
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Από το 1997 ήρθε πρόταση από την Υπηρεσία για τα Νεκροταφεία και τις Υπηρεσίες 

Ηλεκτροφωτισμού, Οδοποιίας και Καθαριότητας, όταν παρίσταται ανάγκη, θα δουλεύουν και θα 

πληρώνονται.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Σχετικά με την διάθεση φαρμάκων σε άπορους δημότες. 

 

 

 κ. Κουμπαρούδης Ι.: Σαν κύριος εισηγητής κ. Πρόεδρε, αυτό το θέμα είχε έρθει προς το 

τέλος της προηγούμενης χρονιάς, όταν ήμουνα Αντιδήμαρχος Διοίκησης και παρατήρησα  μια 

σπατάλη, όσον αφορά στην παροχή φαρμάκων σε άπορους δημότες. Βέβαια αυτό το πράγμα 

τιμά τον Δήμο Σερρών, γιατί είναι από τους λίγους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, που επί 

Δημαρχίας του κ. Γεωργούλα, έκανε μια ευκολία σ’ αυτούς τους απόρούς, οι οποίοι  

εξυπηρετούνταν από το Νοσοκομείο.  Και μόνο τις ημέρες των αργιών και τα Σαββατοκύριακα  

που το φαρμακείο του νοσοκομείου ήτανε κλειστό, εξυπηρετούνταν  από ένα φαρμακείο της 

πόλης και στα εφημερεύοντα. Συνέχεια, την δαπάνη αυτή την κάλυπτε ο Δήμος Σερρών με την 

υπογραφή του Δημάρχου. Αυτό πήγαινε καλά μέχρι ενός σημείου, όταν με την είσοδο στην 

χώρα μας των Ελληνοποντίων και των Βορειοηπειρωτών κ.λ.π., δίνονταν κατά κόρον από την 

Πρόνοια χωρίς να ελέγχουν πλέον τα βιβλιάρια Προνοίας, με αποτέλεσμα επειδή  υπήρξε και 

μια περικοπή των φαρμάκων από το Υπουργείο Υγείας προς το Νοσοκομείο Σερρών, εμείς 

στείλαμε ένα έγγραφο σαν Διοίκηση του Δήμου, πέρσι στον κ. Φαρμάκη που ήτανε Υπ. Υγείας, 

ο οποίος δεν μας απάντησε, όμως, τι θα γίνει σχετικά μ΄ αυτά τα φάρμακα. Βέβαια, υπάρχει ένας 

προϋπολογισμός, ένα κονδύλιο, το οποίο προβλέπεται για την κάλυψη αυτών των αναγκών, για 

τα φάρμακα. Αυτό έχει ξεπεραστεί κατά πολύ, διότι πιαστήκανε και μη συνδημότες μας οι 

οποίοι δεν είναι Σερραίοι, να παίρνουνε φάρμακα και μάλιστα να μην είναι καθόλου άποροι. Ο 

Δήμος Σερρών, η σημερινή Δημοτική Αρχή, έχει κάνει και μια μεγαλύτερη θα έλεγα πρόοδο, 

έχει δημιουργήσει το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας, και δεν μπορούμε τώρα εμείς να 

περικόψουμε ένα τέτοιο κοινωνικό γεγονός. 

 Εκείνο που θα πρέπει όμως να προσέξουμε, είναι κάτω  από ποίες συνθήκες και ποια 

φάρμακα θα χορηγούνται.  Ζήτησα τότε από τους γιατρούς συναδέλφους του Σώματος, να 

κάνουν κάποιες προτάσεις. Η πλειοψηφία  των συναδέλφων εδώ, έγραψε τις προτάσεις του,  

έχουνε καταγραφεί οι χρόνιες παθήσεις. Η πρότασή μου σαν πρώην Αντιδήμαρχος Διοίκησης, 

είναι η εξής: Τα φάρμακα αυτά τα έγραφε η γραμματέας του κ. Δημάρχου, ο οποίος με την 

φόρτο εργασίας, δεν μπορούσε να ελέγχει ποια ήτανε απαραίτητα και ποια όχι. Και θα πρέπει να 

περάσει το αντικείμενο αυτό, στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας. Συγκεκριμένος αρμόδιος 

υπάλληλος θα αναλάβει να έχει προσωπικό φάκελο των ασθενών, οι οποίοι θα προσκομίσουν 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και το εκλογικό βιβλιάριο ότι είναι δημότες Σερρών 

και ότι είναι πολύτεκνοι.  

 Και δεύτερον, το εκκαθαριστικό από την Εφορία, ότι είναι άποροι. Συνελήφθη στα χέρια 

μου δημότης, ο οποίος έπαιρνε σύνταξη από την Γερμανία γύρω στις 300.000 δρχ. Αυτός ο 

άνθρωπος έπαιρνε φάρμακα από μας. 

 

 

4 



 

 

 Συνεπώς, να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε, το ψήφισμα που θα πάει στη 

Νομαρχία να εγκριθεί από την 1η Απριλίου π.χ. και μετά, ο κάθε δημότης με αίτησή του θα 

φέρνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας και αφού θα πληρεί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις, θα χορηγούνται τα φάρμακα για τις αρρώστιες αυτές που εμείς όλοι 

εδώ, έχουμε επισυνάψει.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Παράθεση γευμάτων και δείπνων στους ομιλητές του Συνεδρίου «ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΤΕΦΑΑ». 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Το τραπέζι αυτό έγινε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, κ.λ.π. ειδών.     

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απόγονων Ν. Σερρών 

«Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ». 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Υπάρχει μια απόφαση του 1996 για 350.000 δρχ. και ουσιαστικά γίνεται 

ανανέωση της απόφασης αυτής. 

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Ζητήσανε να τους δώσουμε ένα κατάστημα και επειδή δεν είχαμε, 

είπαμε να τους ενισχύσουμε οικονομικά για να συντηρούν τα γραφείο που έχουνε.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Επέκταση του προγράμματος Καθ/τας στον οικισμό  Χρυσοπηγής για την χρονική 

περίοδο 1-7-1997 μέχρι 5-9-1997. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Παλαιότερα τα πρώτα 3 χρόνια, για τους τρεις μήνες παίρναμε  300.000 

δρχ. Άλλα 2 χρόνια παίρναμε 350.000 δρχ. Τα τελευταία που πήραμε είναι 385.000 δρχ. και η 

υπηρεσία προτείνει το ποσό των 800.000 δρχ.  
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Τα σπίτια  που περίπου υπάρχουν στην Χρυσοπηγή είναι 150 και αναλογικά πέφτει για τον 

καθένα  για 3 μήνες γύρω στις 6.000 δρχ.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Θα πρέπει να δεχτούνε, γιατί αλλιώς το κάθε σπίτι κατεβαίνοντας από 

την Χρυσοπηγή, θα ρίχνει τα σκουπίδια του λίγο πιο κάτω και θα γεμίσουνε οι δρόμοι με 

σκουπίδια.   

 κ. Περδίκης Ζ.: Εγώ δεν θα διαφωνήσω ούτε με όσα λέει η εισήγηση, ούτε με το 

επιχείρημα του κ. Χατζηλία, απλά τέτοιου είδους επεκτάσεις της καθαριότητας σε οικισμούς ή 

σε επαγγελματικούς χώρους εκτός των ενδεικτικών ορίων του Δήμου, οπότε δεν εισπράττει ο 

Δήμος μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ τα τέλη καθαριότητας, να τα ξεκαθαρίσουμε με μια 

άλλη διαδικασία υπολογισμού του χρέους της οφειλής του δημότη, ή τέλος πάντων μπορεί να 

μην είναι συνδημότης μας. Αντί του υπολογισμού  που κάνει η υπηρεσία, τόσες εργατοώρες, 

τόσα καύσιμα, κ.λ.π., τόσα χιλιόμετρα, να προχωρήσουμε στον υπολογισμό όπως κάνουνε τα 

αστικά λεωφορεία. Τα τ.μ. καθενός σπιτιού επί το τέλος καθαριότητας των οικιών δια 4, μια και 

πρόκειται για ένα 3μηνο, μονάχα συν το 18% τον Φ.Π.Α., συν τα έξοδα κίνησης του 

συγκεκριμένου οχήματος.  

 Επιμένω σ΄ αυτή την διαδικασία, για να υπάρχει και η συμμετοχή του οικισμού, στο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας Καθαριότητας, όπου ότι αφορά δαπάνες εξοπλισμού της 

υπηρεσίας Καθαριότητας, δεν προσδιορίζεται καθόλου, το θεωρεί μηδενικό, ο προσδιορισμός 

που γίνεται μέσα στην εισήγηση. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνετε επομένως, η είσπραξη των χρημάτων  να γίνεται μέσω 

ΔΕΗ;  

 κ. Περδίκης Ζ.: Όχι, απλώς στο χαρτί της ΔΕΗ, αναγράφονται τα τ.μ. της κάθε οικίας.  

 κ. Αναστασιάδης Αντ.: Εγώ λέω ότι πρέπει να είναι και πιο ακριβά.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Άλλοι όμως ξεκινούνε με μικρά σπίτια και αργότερα κάνουν 

επεκτάσεις κι ενώ στην ΔΕΗ φαίνονται 25 τ.μ. έχουνε 100 τ.μ. 

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Εγώ θα πρότεινα κ. Πρόεδρε, όπως έχει η εισήγηση να περάσει για 

φέτος, κι επειδή ξέρω ότι και ο κ. Δήμαρχος έχει κατά νου να βγάλουμε ένα αντικειμενικό 

σύστημα αποκομιδής των απορριμμάτων που να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις καταναλώσεις 

του καθένα και σύμφωνα μ’ αυτό  το σύστημα, του χρόνου να συμπεριλάβουμε και τον οικισμό 

της Χρυσοπηγής. 

 κ. Πρόεδρος: Εγκρίνεται η εισήγηση της Υπηρεσίας. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση ανάληψης από τον Δήμο Σερρών της άσκησης  αρμοδιότητας 

αποκομιδής  των απορριμμάτων της κοινότητας Επταμύλων.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Οι Επτάμυλοι, είχαν έναν εργολάβο και δίνανε 1 εκ. δρχ. ετησίως. Σήμερα 

κάνουν την πρόταση, την ίδια δουλειά να την αναλάβει ο Δήμος Σερρών με τα ίδια λεφτά και η 

υπηρεσία μας βγάζει ότι θα έχουμε έξοδα  στο σύνολο 7.645.000 δρχ. Παρακαλώ, το Σώμα να 

πάρει την σχετική απόφαση. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα αυτό απασχόλησε, κι άλλους οικισμούς και Κοινότητες που 

βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον Δήμο Σερρών, π.χ. ο Λευκώνας, η Ορεινή, το Νεοχώρι. 

Έγινε μια σύσκεψη  με τους Προέδρους των Κοινοτήτων αυτών και με το Προεδρείο  του 

Συμβουλίου Περιοχής. Πιστεύω ότι σε κάποιο θέμα καταλήξαμε και θα παρακαλούσα τον κ. 

Γκότση να ενημερώσει το Σώμα. 
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 κ. Γκότσης Ηλ.: Συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι τα απορρίμματα ταλανίζουν όλη την 

Ελλάδα. Η ΤΕΔΚ με την Νομαρχιακή Αυτ/ση και με τα ένδεκα Συμβούλια Περιοχής, συστήνουν 

αυτή την στιγμή, δρομολογούνται για την σύσταση μιας εταιρείας, την ΕΣΑΝΣ για να 

αντιμετωπίσουν τα απορρίμματα σε επίπεδο Νομού. Αυτή την διαταγή έχουμε από κάτω. Η 

μελέτη της εταιρίας αυτής είναι έτοιμη, οι αποφάσεις παίρνονται από τα Διοικητικά Συμβούλια 

Περιοχής, μένει δηλαδή η σύσταση κ.λ.π.  Για τον χώρο θα σας ενημερώσει ο Πρόεδρος της 

ΤΕΔΚ και της εταιρίας. 

 Για το Νομό μας, για το Συμβούλιο Περιοχής στο οποίο ανήκουνε τα 6 χωριά, έγινε θέμα 

εδώ, μας απασχόλησε και  είπαμε να βρούμε μια λύση. Αυτό που ζητάνε, οι Επτάμυλοι, το 

ζητάνε κι άλλα 3-4 χωριά. Αν ο Δήμος επιδοθεί και στα άλλα 4 χωριά, νομίζω ότι δεν θα μπορεί 

να καθαρίσει την πόλη. Και τα απορριμματοφόρα είναι τόσα, ώστε αν ένα από αυτά  χαλάσει, 

δεν μπορεί να καλυφτεί από τα άλλα και μένουν πίσω τα απορρίμματα μιας συνοικίας.  

 Την Τρίτη, σας ενημερώνω, έχουμε Δ/κό Συμβούλιο στο οποίο έχουμε θέμα να 

αντιμετωπίσουμε  αυτό το πρόβλημα και έχουμε σκοπό εφόσον καταλήξουμε, να αγοράσουμε 

ένα μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο, να το επιδώσουμε σ’ αυτά τα χωριά να το χειριστούνε με 

όλες τις συνέπειες, για να μαζέψουν τα απορρίμματά τους.  

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Τα οποία που θα πηγαίνουν;  

 κ. Γκότσης Ηλ.: Ο Πρόεδρος του Λευκώνα, είπε ότι μπορεί να τα δεχτεί εκεί. Νομίζω 

ότι εφόσον υπάρχει αυτή η κατεύθυνση κι εφόσον την Τρίτη εμείς θα καταλήξουμε, να μην 

ψηφίσουμε αυτό το θέμα, κακώς ήρθε εδώ.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Πέρα  από την συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι το καινούργιο 

νομικό πλαίσιο που ψηφίστηκε για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δίνει κάποια τέτοια 

δυνατότητα να γίνει με συνένωση της καθαριότητας, με γειτονικές κοινότητες, νομίζω ότι το έχει 

κάνει ο Δήμος Κοζάνης  αυτό και μπορούμε να έχουμε μια επικοινωνία, όπου υπάρχουν και 

χρηματοδοτήσεις για την αγορά μηχανημάτων. Το λέω μόνο σαν διερευνητική δυνατότητα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαν Δήμαρχος Σερρών, έστειλα ένα έγγραφο και ζητούσα την 

χρηματοδότηση για αγορά συγκεκριμένων μηχανημάτων  για την καθαριότητα και μου απαντά 

το Υπουργείο ότι για να τύχουμε σχετικής χρηματοδότησης, πρέπει να προσκομίσουμε διάφορα 

δικαιολογητικά, τα οποία τα έχουμε. Στο τέλος όμως, μας ζήτησαν να προσκομίσουμε και την 

άδεια λειτουργίας της χωματερής μας, την οποία όλη η Ελλάδα δεν  έχει, όχι μόνον εμείς.   

 Η ΕΣΑΝΣ εντός της εβδομάδας παίρνει την τελική της μορφή, τα Συμβούλια Περιοχής 

έχουν δεχτεί, έχουνε πάρει σχετικές αποφάσεις και αυτή την στιγμή που μιλάμε, βρίσκονται 

στην Περιφερειακή Διοίκηση για την τελική έγκριση. Μετά την έγκριση, θα γίνουν τα 

συμβολαιογραφικά και θα βγει μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή, οπότε ο φορέας διαχείρισης 

απορριμμάτων, σε επίπεδο Νομού, είναι γεγονός πλέον, ο οποίος φορέας θα σκεφτεί, και θα 

στείλει την πρότασή του στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των 

απορριμμάτων. Επί του συγκεκριμένου θέματος θα ήθελα να πω το εξής: Είμαι της ίδιας άποψης 

με τον κ. Γκότση, να περιμένουμε και να κρατηθεί το θέμα, να δούμε τι θα αποφασίσουμε σαν 

Συμβούλιο Περιοχής, πως θα αντιμετωπίσουμε το θέμα  της καθαριότητας του Συμβουλίου της 

Εδαφικής Ενότητας  της δική μας, είτε με την αγορά απορριμματοφόρου συγκεκριμένου 

μεταχειρισμένου, το οποίο αυτή την στιγμή ανήκει στην ιδιοκτησία του αναπτυξιακού 

συνδέσμου της Σκοτούσας που μετά την αλλαγή που επήλθε σε Συμβούλια Περιοχής, αυτό το 

απορριμματοφόρο τους περισσεύει και θέλουνε να το πουλήσουνε στον Δήμο Σερρών. Είναι 

επομένως μια ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το θέμα της καθαριότητας των οικισμών αυτών και 

των Κοινοτήτων, μ’ αυτό τον τρόπο.  
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Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε κι εσείς, γιατί υπάρχει και μεγάλη διαφορά. Οι Επτάμυλοι 

προσφέρουνε στον Δήμο 1.000.000 δρχ. ενώ η Υπηρεσία  μας βγάζει ένα κόστος 7,5 εκ. δρχ. 

 Προτείνω να κρατήσουμε αυτό το θέμα, μέχρι να  αντιμετωπιστεί από το Συμβούλιο 

Περιοχής. 

 

 

 - Αναβάλλεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Παραχώρηση γεώτρησης στο ΤΟΕΒ Αγίου Ιωάννου  Σερρών.  

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Δώσαμε στην Πρόνοια, κάπόια οικόπεδα απέναντι από την κεραμοποιία 

Σαββίδη, για τους Αθίγγανους, και τους παλιννοστούντες. Αυτοί δυστυχώς, δεν κάνανε τίποτα 

και πέρασε η 5ετία.  Κάνανε μόνον μια γεώτρηση και ο  Αγ. Ιωάννης μας ζήτησε να 

χρησιμοποιήσει αυτή την γεώτρηση, με την προϋπόθεση, κάποια χρήματα που δίναμε εμείς στον 

Αγ. Ιωάννη για τα δικά μας τα χωράφια, δεν θα  δίνονται για 9 (εννέα) χρόνια. Μετά τα 9 χρόνια, 

τα οικόπεδα  επιστρέφουνε στο Δήμο.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Περιορισμός μισθώματος και επιστροφή ποσού στον μισθωτή.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είχαμε κάνει μια σύμβαση για 50 στέγαστρα, για τα οποία είχε 

χαρακτηριστεί κι ένα ποσό. Δυστυχώς όμως γίνανε μόνο τα 38.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση - Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με αποφάσεις των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων.           

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Επιστροφή ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.  

 

 

 - Εγκρίνεται.   
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ΘΕΜΑ 17ο:  Ανάθεση άσκησης  της αρμοδιότητας λειτουργίας του Κυνοκομείου - καταφυγίου 

στον όμιλο «Φίλοι των ζώων». 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Το Δ.Σ. πήρε μια απόφαση και δεν ξέρω για ποίους λόγους δεν 

εφαρμόστηκε. Εν συνεχεία έχουμε κάποιον άλλο σύλλογο, ο οποίος νόμιμα κι αυτός κάνει 

κάποια άλλη πρόταση, ίδια περίπου.  Μας είπε αρχικώς 5 εκ. δρχ., στον προϋπολογισμό που 

κάναμε εμείς το απορρίψαμε το ποσό και το θέμα ξαναέρχεται  και τώρα πρέπει το Δ.Σ. να 

αποφασίσει: ή εμμένει στην αρχική του απόφαση, ή θα συζητήσει και την πρόταση του άλλου 

συλλόγου.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Να κάνω μια ερώτηση; Βασικός εισηγητής από την παράταξή μας θα 

είναι ο κ. Αγγελίδης. Γιατί δεν υλοποιήθηκε η πρώτη εκείνη απόφαση; Εάν μπαίνει το θέμα εδώ 

με την έγκριση του Δημάρχου, ή είναι υπηρεσιακοί παράγοντες;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπηρεσιακοί παράγοντες και το αίτημα 2 συλλόγων πλέον. Κάποτε 

υπήρχε μόνον ο Φιλοζωϊκός Όμιλος Σερρών, σήμερα υπάρχει κι άλλος σύλλογος «Φίλοι των 

ζώων». 

 κ. Αγγελίδης: Μια διευκρινιστική ερώτηση κ. Δήμαρχε, είπατε ότι δεν εφαρμόστηκε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά την άποψή μου εφαρμόστηκε, διότι τους τελευταίους μήνες του  

1996, ψηφίσαμε πίστωση 1.000.000 δρχ. για την προμήθεια κάποιων απορρυπαντικών και 

κάποιων τροφών.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Η Δ.Α. τι εισηγείται;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αίτημα αυτό συζητήθηκε εδώ, στην Δ/νση του Δήμου και η Δ/νση 

του Δήμου έφερε το θέμα στο Δ.Σ.  Κατά την άποψή τους κρίνουν, ότι θα είναι καλύτερο, θα 

έχουμε καλύτερη συμπεριφορά όσον αφορά τα αδέσποτα , η καθαριότητα στο κυνοκομείο θα 

είναι καλύτερη εάν κι  εφόσον αναλάβουν αυτοί εξ΄ ολοκλήρου όλη την δουλειά. Αυτό 

εναπόκειται στο Δ.Σ.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Αυτό που είπατε κ. Δήμαρχε, δεν το κατάλαβα. Η Δ/νση πιστεύω, ότι 

ακολουθεί τις δικές σας προοπτικές και φέρνει τις εισηγήσεις. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάγια τακτική δική μου, όταν ένας δημότης και πολύ περισσότερο 

ένας οργανωμένος σύλλογος, προβάλλει κάποιο αίτημα, η πρώτη μου κουβέντα  είναι το Δ.Σ. να 

αποφασίσει.  

 κ. Γεωργούλας:  Είναι 2 (δύο) οι Σύλλογοι  και αν αποφασίσουμε, σε ποιόν τελικά θα 

αναθέσουμε αρμοδιότητα;  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Γεωργούλα, είχαμε αποφασίσει για τον Φιλοζωϊκό Όμιλο Σερρών 

και δεν εφαρμόστηκε η απόφασή μας, κακώς βέβαια. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση αντιμετώπισης του προβλήματος 

αδέσποτων σκύλων και λειτουργίας του Κυνοκομείου του Δήμου μας. Τώρα όμως έρχεται μια 

άλλη άποψη από τον 2ο Σύλλογο  κι αυτό ακριβώς συζητάει το Δ.Σ. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Όταν διάβαζα εγώ το θέμα, μου δημιουργήθηκε  άλλη εντύπωση απ΄ 

αυτή που λέει ο κ. Δήμαρχος. Η εντύπωση  ότι υπάρχει εισήγηση από πλευράς Δήμου, την οποία 

φανταζόμουνα, ότι την ασπάζεται και η Δημοτική Αρχή, να ανατεθεί το έργο της λειτουργίας 

του κυνοκομείου, στον όμιλο που αναφέρεται  στην ημερήσια διάταξη. Και γι’ αυτό ήθελα να 

ξέρω αν είναι σωστός ο τίτλος του θέματος  και δεύτερον, τελικά όταν γίνεται εισήγηση από 

έναν υπηρεσιακό  παράγονται για να το δώσουμε σε έναν από τους δύο  ομίλους που υπάρχουν, 

με ποια κριτήρια βάζουμε στην  άκρη τον έναν και προτιμούμε  τον άλλον; Νόμιζα ότι έπρεπε να 

υπάρχουν αυτά, εκτός αν υπάρχει συγκατάθεση του πρώτου συλλόγου ότι δεν ενδιαφέρεται.  
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 κ. Πρόεδρος: Το θέμα διορθώθηκε και κακώς ήρθε μ’ αυτό τον τίτλο. 

 κ. Γεωργούλας: Κατά την γνώμη μας, κακώς ήρθε το θέμα. Γιατί ή απογοητεύτηκε πια η 

Δ.Σ. από τον προηγούμενο σύλλογο και υπάρχουν λόγοι να αναθέσουν την αρμοδιότητα αυτή 

στον καινούργιο σύλλογο, ή αν δεν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι και δεν δικαιολογείται, το θέμα 

τότε κακώς ήρθε.  

 κ. Πρόεδρος: Διευκρινιστικά, κανονικά έπρεπε να εφαρμοστεί η πρώτη απόφαση. 

Ενδεχομένως, ο δεύτερος όμιλος  βλέποντας ότι δεν εφαρμόζεται  η απόφασή μας, έκανε την 

πρότασή του.  Από την ώρα που έρχεται εισήγηση από την  Υπηρεσία, αν και το αναβάλλαμε το 

θέμα, το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να το φέρει στο Δ.Σ.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι γεγονός, ότι υπάρχει ένας υπέρμετρος ζήλος  και από τους δύο 

ομίλους: και γι’ αυτό, το θέμα έρχεται  να λυθεί  πλέον στο Δ.Σ. Να απαντήσω και στον κ. 

Μητλιάγκα, το αν τυχόν υπήρχε συγκατάθεση από πλευράς  Δ.Α. έτσι όπως το είπατε, το θέμα 

στην ημερήσια διάταξη θα ερχόταν διαφορετικά. Θα έλεγε, τροποποίηση της υπ’ αριθμ. τάδε 

απόφασης του Δ.Σ., σχετικά με την λειτουργία του κυνοκομείου. Δεν έρχεται έτσι το θέμα.  

 Βέβαια, έπρεπε να έρθει σαν «αίτηση για ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας λειτουργίας 

του κυνοκομείου». Σας είπε όμως ο Πρόεδρος ότι το θέμα διορθώθηκε.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο καινούργιος σύλλογος ασπάζεται τις 

αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ.  ή με ποιες προϋποθέσεις θέλει, να αναλάβει; Έχει νέα 

πολιτική για την λειτουργία του κυνοκομείου;  Γιατί εμείς είχαμε αποφασίσει να 

ακολουθήσουμε την εισήγηση του κ. Αγγελίδη. Αν όμως ο νέος σύλλογος δεν παραδέχεται τους 

κανόνες της εισηγήσεως, τότε θα πρέπει να γίνει άλλου είδους συζήτηση.  

 κ. Πρόεδρος: Είναι τελείως διαφορετική η πρόταση του νέου συλλόγου με εκείνη του 

παλιού.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Πριν τοποθετηθώ, θα ήθελα να κάνω μια διευκρινιστική ερώτηση και 

θα ήθελα να μας απαντήσει ο καινούργιος σύλλογος. Υπάρχει διάχυτη εντύπωση σε όλους μας, 

ότι με την πρόταση που κάνανε και είναι η εξής, ότι θέλουνε να αναλάβουνε όλη την δουλειά 

των αδέσποτων σκύλων, περισυλλογή και λειτουργία κυνοκομείου και υπάρχει η εντύπωση πως 

ο Δήμος, πια δεν θα έχει καμιά σχέση με το όλο πρόβλημα.  

 κ. Ταραβάνης: Να αναλάβουμε τις λεπτομέρειες μίας καλής στήριξης του 

προγράμματος  που αποφάσισε το Δ.Σ., ως φιλόζωοι.  

 κ. Αγγελίδης Π.:  Ο κ. Ταραβάνης λέει ότι θέλουνε μόνο  την λειτουργία του 

κυνοκομείου. Όμως εδώ υπάρχει εισήγηση και πάνω σ’ αυτήν  καλούμαστε να αποφασίσουμε 

τώρα, η οποία εισήγηση είχε έρθει στις 31 Οκτωβρίου στο Δ.Σ. και λέει ότι ο καινούργιος όμιλος 

θέλει να αναλάβει τα της λειτουργίας του κυνοκομείου  και τα της περισυλλογής των, χωρίς 

συνοδό αδέσποτων και επικίνδυνων σκύλων, αντί του ποσού των 915.000 δρχ. μηνιαίως, και 11 

εκ. δρχ. ετησίως. Αυτό ζητάτε κ. Ταραβάνη και υπάρχει και σχέδιο σύμβασης μέσα στον 

φάκελο.  

 κ. Ταραβάνης: Η δική μας πρόταση έρχεται σαν δεύτερη, μετά την υλοποίηση της 

πρώτης.  

 κ. Αγγελίδης: Πήραμε μια ομόφωνη απόφαση και εν συνεχεία έρχεται αυτό σαν θέμα. 

Μπαίνει στις 31/10 και αποσύρεται.  

 Και ξαναέρχεται σαν θέμα και ζητάτε  11 εκ. δρχ. ετησίως για να αναλάβετε όλο το 

πρόβλημα και  να απαλλαχθεί ο Δήμος.  

 Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι δεν έπρεπε  να έρθει το 

θέμα  εδώ για συζήτηση. Άδικα θα κουραστεί το Σώμα για ακόμη μια φορά. Ίσως σε κάποια 

μερίδα συμπολιτών μας, αγαπητών κατά τα άλλα, να μην γίνω αρεστός σήμερα. 
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 Όμως, εγώ είμαι υποχρεωμένος σαν Δ.Σ. να πω αυτό που επιβάλλει το συμφέρον του Δήμου και 

σαν κτηνίατρος θα σας καταθέσω κάποιες απόψεις  μου, που κατά την ταπεινή μου γνώμη 

πιστεύω ότι μπορούν να βοηθήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο αυτό το πρόβλημα που λέγεται 

σκυλιά. Άλλωστε έτσι, έπραξα και πριν  από 5 μήνες στις 5 Σεπτεμβρίου, όταν ο κ. Δήμαρχος με 

όλη την καλή του διάθεση, ήθελε να αποφασίσουμε και όπως ομόφωνα αποφασίσαμε  και όλοι 

οι φιλόζωοι ήτανε σύμφωνοι, σ’ αυτή την απόφαση και υπήρξε μάλιστα, και η επιδοκιμασία 

τους. Εμμένω φυσικά σε εκείνη την απόφαση. 

 Πολύ σύντομα θα σας πω, τι είχαμε αποφασίσει τότε. Είχαμε αποφασίσει στην ουσία 

τρία πράγματα. Πρώτον την σωστή λειτουργία του κυνοκομείου, η οποία απαιτούσε ένα κόστος 

γύρω στα 3.800.000 δρχ.  ετησίως. Η σωστή λειτουργία είναι απαραίτητη για να μην μετατραπεί 

το  κυνοκομείο  και ο περιβάλλον χώρος σε εστία μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών, από τα 

σκυλιά στους ανθρώπους.  Την λειτουργία του κυνοκομείου, την εποπτεία και όλο τον έλεγχο θα 

τον είχε το Φιλοζωϊκό Σωματείο, που τότε ήταν ένα και εν συνεχεία, κακώς για μένα, διεσπάστη. 

Την οικονομική όμως διαχείριση, θα την είχε ο Δήμος. 

 Το δεύτερο που αποφασίσαμε, ήτανε να κάνουμε ένα συνεργείο για να μαζεύουμε τα 

σκυλιά και μάλιστα ζητούσαμε τα χρήματα που δικαιούμαστε από το Υπουργείο Γεωργίας. 

Βάση του Νόμου, δικαιούται το Υπ. Γεωργίας να μας δώσει χρήματα για να μαζεύουμε σκυλιά 

και όχι μόνο σε μας και σε οποιοδήποτε φιλοζωϊκό σωματείο, θέλει.  

Το τρίτο πράγμα που αποφασίσαμε, επειδή υπάρχει πρόβλημα με τους υπαλλήλους του 

κυνοκομείου, είπαμε ότι από την στιγμή που θα λειτουργήσει το συνεργείο περισυλλογής, ένας 

Δ.Υ. φτάνει για την επίβλεψη και συντήρηση του κυνοκομείου, στον οποία θα δίναμε 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες και θα τον ελέγχαμε αυστηρά.  

 Αυτή την απόφαση είχαμε πάρει, που όμως όλως περιέργως δεν υλοποιήθηκε. Πριν 

καλά-καλά πάει στη Νομαρχία για έγκριση, ακριβώς μετά από 40 μέρες, στις 22 Οκτωβρίου 

γράφεται αυτή η νέα εισήγηση που έρχεται σήμερα και λέει 1 εκ. δρχ. στο Φιλοζωϊκό Σωματείο. 

Αυτή η εισήγηση μπαίνει στο Δ.Σ. στις 31 Οκτωβρίου, αποσύρεται στις 12 Δεκεμβρίου, 

ξαναέρχεται το θέμα όταν συζητούσαμε για τον προϋπολογισμό, για την λειτουργία του 

κυνοκομείου για 11 εκ. δρχ., ομόφωνα τα βγάζουμε  τα 11 εκ. δρχ. και λέμε 3 εκ. δρχ. για το 

κυνοκομείο και 8 εκ. δρχ. στην κοινωνική πολιτική και ξαναέρχεται τώρα το θέμα.  

 Ειλικρινά, δεν νιώθω περήφανος  σαν μέλος του Δ.Σ. με όλη αυτή την κατάσταση. Πριν 

πω τους λόγους για τους οποίους διαφωνώ για να δοθεί το όλο πρόβλημα των αδέσποτων 

σκυλιών σ’ ένα φιλοζωϊκό σωματείο, θα ήθελα να υπενθυμίσω την θέση μου, την φιλοσοφία, για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο Δήμος, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των 

αδέσποτων σκύλων, σαν ένας πολιτισμένος Δήμος, κινούμενος μ’ ένα πνεύμα φιλοζωίας, αλλά 

βάζοντας πάντα σαν πρώτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και μετά την 

φιλοζωία. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι συντελεστές επίλυσης 

του προβλήματος. Δηλαδή Δήμος, κτηνιατρική υπηρεσία, φιλοζωϊκά σωματεία και ο καθένας 

από την πλευρά του, θα αναλάβει τις υποχρεώσεις  που του αναλογεί. και παράλληλα όλοι μαζί 

θα έχουν σαν έναν κοινό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη, ο οποίος 

αποτελεί τον 4ο και καθοριστικό παράγοντα επίλυσης του προβλήματος, διότι αν δεν 

ενημερωθεί και δεν ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, αν δεν αναπτυχθεί η φιλοζωία, αν δεν 

δημιουργηθούν ευαισθητοποιημένοι ζωόφιλοι, το πρόβλημα δεν θα το αγγίξουμε. Η αιτία του 

προβλήματος είναι η εγκατάλειψη των σκύλων από τους κατόχους. Η κύρια αιτία είναι αυτή και 

προς τα εκεί πρέπει να συγκλίνουν όλες οι προσπάθειες.  
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 Οι λόγοι τώρα, για τους οποίους διαφωνών, είναι πρώτον, ότι δεν είναι δυνατόν ένα 

φιλοζωϊκό σωματείο να σηκώσει  αυτό το βαρύ φορτίο που λέγεται πρόβλημα των αδέσποτων 

σκύλων. Ένα φιλοζωϊκό σωματείο δεν είναι επαγγελματική επιχείρηση που δρα σε 

επαγγελματική φάση. Ένα σωματείο, αποτελείται από κάποιους ανθρώπους  που αγαπούν πολύ 

τα ζώα και ο σκοπός τους είναι να  δούνε αν τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των ζώων 

και κύρια ο ρόλος τους είναι, να αναπτύξουν το αίσθημα ζωοφιλίας στους ανθρώπους. Δεν 

αγγίζουμε το πρόβλημα μόνον πηγαίνοντας στο κυνοκομείο και ταΐζοντας τα σκυλιά. Δεν λέω, 

είναι μια πτυχή του προβλήματος κι αυτή και είναι φιλότιμες κι ευγενικές οι προσφορές που 

κάνουν, όμως δεν αγγίζουμε έτσι το πρόβλημα. 

 Ο δεύτερος λόγος που δεν πρέπει να δοθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, είναι ότι ένα φιλοζωϊκό 

σωματείο είναι δύσκολα να κινηθεί σε μια κατεύθυνση όπου θα βάλει σαν πρώτη προτεραιότητα 

την προστασία της δημόσιας υγείας και εν συνεχεία την φιλοζωία. Δυστυχώς, υπάρχουν σκυλιά 

επικίνδυνα, υπάρχουν σκυλιά άρρωστα, υπάρχουν σκυλιά άγρια, στα οποία πρέπει να γίνει 

ευθανασία. Θα το δεχτούν; Σε πολιτισμένα κράτη, τώρα, νομιμοποιείται πλέον η ευθανασία 

στους ανθρώπους. Θα μπορέσει, λοιπόν ένα φιλοζωϊκό σωματείο να κινηθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση, να βάλει μπροστά την δημόσια υγεία και ύστερα την φιλοζωία; Επιφυλάσσομαι.  

 Ο τρίτος λόγος, θέλουνε να μαζέψουνε τα σκυλιά οι φιλόζωοι. Μπορούνε να κάνουνε 

συνεργείο περισυλλογής  και το δικαιούνται βάση του νόμου, όπως δικαιούταν ένας Δήμος και 

μια Κοινότητα και να χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο και να το λειτουργήσουν το 

συνεργείο. 

 Ο τέταρτος λόγος, θέλουνε να πάρουν το κυνοκομείο, ας το πάρουν. Την οικονομική 

όμως διαχείριση θα την έχει ο Δήμος. Γιατί να δώσουμε λεφτά στα χέρια εκείνων; Και ούτε  

πρέπει  να μπει το Δ.Σ. στο δίλημμα σε ποιόν από τους 2 συλλόγους πρέπει να δοθεί το 

κυνοκομείο. Το Κυνοκομείο, διοικείται σύμφωνα με το νόμο από μια άτυπη επιτροπή, που 

συγκροτήθηκε αυτή η επιτροπή και δυστυχώς δεν λειτούργησε ποτέ.  

Είναι 5 μελής αυτή η επιτροπή. Τα 4 μέλη ας είναι από τα φιλοζωϊκά Σωματεία, δύο από το ένα 

σωματείο και δύο από το άλλο.  

 Ο πέμπτος λόγος, είναι οι οικονομικές δαπάνες. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, ήρθανε 

στο Δ.Σ. και πέρασαν οι δαπάνες του κυνοκομείου και κατά μέσο όρο προκύπτει, ότι τον μήνα 

χρειάζεται ένα ποσό μαζί  με έναν υπάλληλο που έχουνε προσλάβει και αυτές τις δαπάνες τις 

φέρανε οι ίδιοι, 300.000 δρχ. Σύνολο 3.500.000 δρχ. ετησίως και τώρα έρχονται και ζητάνε 

1.000.000 δρχ.  Κάνουν κι έναν προϋπολογισμό ότι χρειάζονται 5 εκ. δρχ. για την διατροφή των 

σκυλιών. Και τηλεφωνώ στον Δ/ντή των Παιδικών Σταθμών του Δήμου, για να ρωτήσω πόσα 

δίνουνε για την διατροφή των παιδιών ετησίως και μου απάντησε ότι δίνουνε 5.000.000 δρχ.  

 Για τα φάρμακα υπολογίζουν 2 εκ. δρχ. Και είχαμε προηγουμένως θέμα να περιορίσουμε  

τις δαπάνες και πολύ σωστό είναι αυτό, από τα φάρμακα των ανθρώπων. Δεν νομίζω, για όλους 

αυτούς τους λόγους, ότι θα πρέπει το Δ.Σ. να πάρει την ευθύνη μιας τέτοιας απόφασης. Θα 

επιδεινωθεί το πρόβλημα κ. Δήμαρχε, θα σπαταληθούν πολλά χρήματα και στο τέλος ο κόσμος  

πάλι σε σας θα επιρρίψει τις ευθύνες. 

 κ. Κατιρτζόγλου Ν.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, σωστή η κα 

Κάγια είπε ότι την καθορισμένη ημερομηνία πήγαμε κάτω στο κυνοκομείο. Ένα από τα 

καθήκοντα του Αντιδημάρχου, είναι και το κυνοκομείο. Και είναι ένα από τα δύσκολα θέματα 

που θέλει προσοχή. Θα συμφωνήσω με τον κ. Αγγελίδη εξ΄ ολοκλήρου. Κάποιοι του 

Φιλοζωϊκού Ομίλου, ξεσηκώνουν με το παραμικρό τον κόσμο.  

 κ. Πρόεδρος: Εμμένουμε στην παλιά μας απόφαση.  
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ΘΕΜΑ 18ο:  Ανάκληση αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την  παραχώρηση οικοπέδων στην 

Δ/νση Πρόνοιας για τη στέγαση σκηνιτών και παραπηγματούχων της οδού 

Μεσολογγίου.   

 

 

 κ. Πρόεδρος: Το ίδιο οικόπεδο επανέρχεται στον Δήμο και γίνεται μεταγραφή στο 

Υποθηκοφυλάκιο Σερρών.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς όμως επιμένουμε και σήμερα στον σκοπό  για τον οποίο δώσαμε 

αυτά τα στρέμματα. Είναι μια από τις λύσεις τις οποίες προτείνουμε και προωθούμε, μέσω του 

Διαδημοτικού Δικτύου Τσιγγάνων και μέσω του Εθνικού Συμβουλίου πολιτικής, το οποίο 

υπάρχει και απασχολείται με αυτά τα θέματα, με τους παλιννοστούντες, με τους αναλφάβητους, 

με τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λ.π. Το θέμα μας έχει προχωρήσει  σ’ ένα σημείο 

ενθαρρυντικό για την λύση του προβλήματος. Η πρόταση η δική μας είναι ότι και σήμερα 

επιμένουμε στην παραχώρηση αυτής της έκτασης στο Υπουργείο Πρόνοιας, προκειμένου να 

εκπονήσει εκείνο το πρόγραμμα Λαϊκής Στέγης, κ.λ.π., και κυρίως τους παραπηγματούχους της 

οδού Μεσολογγίου.  

 Παρήλθε όμως ο χρόνος που λέει ο νόμος και το Δ.Σ. είπε να πάρει απόφαση, τα 

στρέμματα αυτά από την στιγμή που δεν χρησιμοποιήθηκαν, να επιστρέψουν στον Δήμο. Σωστό 

αυτό, αλλά ταυτόχρονα να πάρουμε και την απόφαση ότι πάλι εμείς αυτά τα στρέμματα, τα 

διαθέτουμε για την λύση του προβλήματος μετεγκατάστασης των Τσιγγάνων. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στα Διοικητικά Συμβούλια των 

Δημοτικών ΕΠιχειρήσεων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Παραιτείται ο κ. Σωτηριάδης από Πρόεδρος του γηπέδου και αναλαμβάνει 

ο κ. Αγοραστός.  

 Στην Δ.Ε.Π.Κ.Α., παραιτείται ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Αγοραστός και αναλαμβάνει 

Πρόεδρος  η κα Κοβούσογλου, Αντιπρόεδρος ο κ. Σπυρόπουλος και μέλος ο κ. Σωτηριάδης. 

 Στους Παιδικούς Σταθμούς, παραιτείται ο κ. Δήμαρχος από πρόεδρος και αναλαμβάνει η 

κα Ζαπάρα.  

 Στο Κ.Α.Π.Η., παραιτείται η κα Ζαπάρα και αναλαμβάνει ο κ. Σπυρόπουλος. 

 

 

 - Εγκρίνεται.      

 

 

 κ. Πρόεδρος: Αγαπητοί συνάδελφοι, παρόλο που οι αναβολές δεν είναι στις αρχές μας, 

για το 20ο θέμα, έχουμε κάποιες παρατηρήσεις και προτάσεις από τον κ. Περδίκη, τον κ. Στάγκο 

και από το Προεδρείο των εργαζομένων. Είναι δύσκολο σήμερα να αποφασίσουμε, νομίζω γιατί, 

θα έπρεπε ο καθένας από μας να έχει μπροστά του ένα αντίγραφο του παλιού κανονισμού 

λειτουργίας  του Δ.Σ. κι ένα με τις νέες προτάσεις. 
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 Νομίζω ότι γίνεται μια πρόταση, να γίνει μια επιτροπή τουλάχιστον από νομικό και από 

κάποιους προέδρους και να μελετήσει τον κανονισμό και να έρθει τελεσίδικα κάποια απόφαση, 

ή να γίνει ένα άλλο Δ.Σ. αποκλειστικά με τον κανονισμό του Δ.Σ. και με την υπεύθυνη πρόταση 

που θα γίνει.  

Θα παρακαλούσα πολύ, να έχω την γνώμη του Δ.Σ. Για το τελευταίο θέμα, το 21ο παράκληση 

να γίνει μια επιτροπή από τους 3 συνδυασμούς των πολιτικών παρατάξεων, έχω γραπτές 

προτάσεις από τον σύλλογο των  εργαζομένων, έχω γραπτές προτάσεις μεμονωμένα, τις οποίες 

θα καταθέσω και αυτοί που θα αποτελούν την επιτροπή, να αποφασίσουν.  

 Η επιτροπή να αποτελείται από τον κ. Περδίκη, τον κ. Γεωργούλα, τον κ. Κουμπαρούδη 

και το Σωματείο Εργαζομένων.  

 Εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Κουμπαρούδης πριν 2 μέρες έφερε ένα θέμα για την 

ΡΑΝΕL, το οποίο το αφήσαμε  προς συζήτηση στο τέλος της συνεδρίασης. 

 κ. Κουμπαρούδης Ι.:  Έχω κάποιες ερωτήσεις, γι’ αυτό το θέμα που είναι πολύ σοβαρό 

και ζητώ από τους Δημάρχους, τον κ. Βλάχο και τον κ. Γεωργούλα να μου απαντήσουν.  

 Πρώτον, είχε γίνει ένας διαγωνισμός, ο οποίος ακυρώθηκε τελικά, όταν έγινε η 

δημοπρασία, γιατί δεν είχε συμφωνηθεί εκ μέρους του Δήμου και της ιδιωτικής εταιρίας, ποιος  

θα βάλει  τα καλώδια και ποιος θα πληρώνει το ρεύμα. Πως λοιπόν υπεγράφη ένα ιδιωτικό 

συμφωνητικό από τον τέως Δήμαρχο;  

 Δεύτερον, ποιο άρθρο είναι αυτό του κανονισμού του Δ.Σ., ποια παράγραφος, ποιος 

νόμος, που δίνει το δικαίωμα στον Δήμαρχο να υπογράφει ιδιωτικά συμφωνητικά, πριν ακόμα 

αποφασίσει για κάτι το Δ.Σ. Και το λέγω αυτό, διότι στο λάθος αυτό, κατά την άποψή μου έχουν 

πέσει και οι δύο Δήμαρχοι. Στις 5/7/1994, υπέγραψε ο τότε Δήμαρχος ο κ. Μητλιάγκας ένα 

συμφωνητικό, όπου γίνεται αυτή η συμφωνία, μέσα αποφασίζεται το ποσόν, αποφασίζονται οι 

συγκεκριμένες θέσεις  30 μικρά και 8 μεγάλα ΡΑΝΕL και έρχεται το θέμα στο Δ.Σ. στις 

17/10/1994  και αναβάλλεται από τον κ. Περδίκη, γιατί τότε πιθανώς δεν ήταν τεκμηριωμένη η 

εισήγηση. 

 Τρίτη ερώτηση, γιατί 3 μέρες αργότερα και ποιος έδωσε εντολή στο Γραφείο Προσόδων 

να εισπράξει ένα τριπλότυπο  1.000.000 δρχ. στις 20/10/1994;  

 Στις 1/1/1996 εσείς κ. Δήμαρχε, κάνετε καινούργιο συμφωνητικό, ημέρα Πρωτοχρονιάς 

και αυξάνετε το ποσό από 4.160.000 δρχ.  και το πάτε στα 5.040.000 δρχ. Έρχεται το θέμα 16 

μέρες αργότερα  στις 16/1/1996  και ψηφίζουμε για 15 θέσεις χωρίς να υπάρχει εισήγηση 

ολοκληρωμένη μέσα, ποιες θα είναι οι θέσεις, τι διαστάσεων κ.λ.π. Μας φέρνετε δηλαδή για 15 

θέσεις μικρών ΡΑΝΕL και 5 μεγάλων, ενώ έχετε υπογράψει συμφωνητικό για 30 και 8 ΡΑΝΕL.  

Προσέξτε το αυτό. 

 Υπογράφετε  το ιδιωτικό συμφωνητικό όπου αυξάνεται το ποσό στα 5 εκ. δρχ. και τελικά 

στην εισήγηση της 16/1/1996, ψηφίζουμε για 15 θέσεις.  

 Κλείνοντας, θέλω να πω ότι έχουν προκύψει νομικά προβλήματα, έχετε υπογράψει  

σύμβαση. Δεν ξέρω που θα καταλήξει  αυτή η ιστορία, πιθανώς να γίνει σήριαλ  

SETEX. Εγώ την καταγγέλλω  αυτή την σύμβαση.  

 Είχαμε ένα πρόβλημα με ένα περίπτερο  στο CORNER, αν θυμάστε καλά. Το 

τοποθετήσαμε το περίπτερο σ΄ εκείνη τη θέση, αλλά με την προϋπόθεση να πάει λίγο πιο μέσα. 

Εκεί μπροστά στο περίπτερο, έχει μπει και ένα ΡΑΝΕL και δεν φαίνεται πλέον τίποτα.  

 κ. Μπάρκας: Να μην ρίξουμε τις ευθύνες μόνο στους αιρετούς, αλλά και στις 

Υπηρεσίες. Πως ενώ το θέμα αποσύρθηκε , η υπηρεσία μας εισέπραξε 1 εκ. δρχ. από την 

εταιρία;  
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 κ. Γκότσης Ηλ.: Τρία είναι τα μεμπτά σημεία. Το πρώτο, είναι ότι υπογράψανε ιδιωτικά 

συμφωνητικά οι Δήμαρχοι.  

 Δεύτερον, ότι ψηφίσαμε εμείς τις 15 θέσεις. Η εταιρία λέγεται ΡΑΝΕL, αυτά τα οποία 

στήνονται έχουνε μια ειδική ονομασία, τα μεγάλα λέγονται SILVA με διαστάσεις 3Χ4 μ.  και τα 

μικρά λέγονται ρακέτες, με διαστάσεις 1,6Χ1,7 μ. Το μεμπτό σημείο εδώ, είναι ότι δεν ήτανε  

προσδιορισμένες οι θέσεις, σε ποια  ακριβώς σημεία θα έμπαιναν. Είχαν πει ότι οι τεχνικές 

υπηρεσίες θα συνεργαζόταν με την εταιρεία ΡΑΝΕL, για να προσδιορίσουν τις θέσεις, πράγμα 

που δεν έγινε από μέρος των Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 Τρίτον, ενώ εμείς εδώ φέρνουμε θέμα για 15 μικρά και 6 μεγάλα, μέσα στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό υπάρχουν 30 θέσεις των μικρών και 8 των μεγάλων.  Για μένα η απόφαση που 

πήραμε, πρέπει να θεωρηθεί άκυρη. Το θέμα όχι απλώς πρέπει να επανεξεταστεί, αλλά να έρθει 

στο Δ.Σ. και να πάρουμε τις αποφάσεις μας εκ νέου. Έχει ανάγκη ο Δήμος από έσοδα, καλό 

είναι να έρχονται τέτοιες εταιρείες, αλλά όχι στα καλύτερα σημεία της πόλης να στήνονται τα 

πλακάτ για 4 εκ. δρχ.  

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Για μένα η ουσία κ. Πρόεδρε, δεν είναι τα συμφωνητικά που 

υπογράψανε οι δύο Δήμαρχοι και καλά κάνανε που τα υπογράψανε. Και νομίζω ότι δεν υπήρχε  

άλλος τρόπος. Όμως μέσα στα συμφωνητικά, είναι οι δύο όροι που κατοχυρώνουν τον Δήμο. 

Αυτή την φορά όμως, η υπηρεσία έχει ευθύνες. Έγινε μια χοντρή παρατυπία, ως προς τους 

χώρους. Όταν είδαμε τα τοπογραφικά μέσα στον φάκελο, τα οποία δεν γνώριζε κανένας μας, 

μείναμε έκπληκτοι. Να πάρουμε όμως μια απόφαση που να καθορίζονται οι χώροι και να 

τελειώνουμε. Κάποιους χώρους πρέπει να τους νοικιάσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη από έσοδα. 

Θα δώσουμε και καλά σημεία, αλλιώς καμία εταιρεία δεν θα έρθει να πληρώσει, όχι όμως και 10 

ταμπέλες στην Πλατεία Εμπορίου. 

 κ. Γεωργούλας Γ.: Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την άποψη του κ. Ζάγκαλη, ότι νομικά 

μπορούσε να γίνει. Έχω την πεποίθηση, ότι δεν υπάρχει καμιά νομική δυνατότητα να υπογράφει 

ιδιωτικά συμφωνητικά και να εισπράττει χρήματα η υπηρεσία, χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση 

του Δ.Σ. Και αυτά, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά για να  μην προκληθούν σχόλια, αφού 

ζούμε σε μια κοινωνία κλειστή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πρέπει να βρούμε τρόπο κ. 

Δήμαρχε να διορθώσουμε αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να είναι ξέφραγο αμπέλι η πόλη αυτή 

στους τυχόντες που παρακινούνται από ένα σκοπό και μόνο, πως θα μπορέσουν να ωφεληθούν. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Όπως με διαβεβαίωσαν οι υπηρεσίες και τότε και τώρα, για μας  το 

θέμα είχε λήξει, γιατί το Δ.Σ. δεν επικύρωσε το συμφωνητικό που έκανε ο κ. Δήμαρχος εγώ 

δηλαδή, για τον λόγο ότι δεν προσδιορίστηκαν οι θέσεις. Ήταν και μετά τις εκλογές και δεν ήταν 

δυνατόν εμείς να δεσμεύσουμε κάποιους χώρους. Όπως με  διαβεβαίωσαν  οι υπηρεσίες, το 

ιδιωτικό συμφωνητικό έχει την εγκυρότητα μόνον, εφόσον πάρει την έγκριση του Δ.Σ.. Καλώς ή 

κακώς, δεν τα κατέχουμε όλα τα νομικά.  

 Υπήρχε η απόφαση του Δ.Σ. για τις 15 θέσεις. Έπρεπε να προσδιοριστούν οι θέσεις από 

τις Τεχνικές Υπηρεσίες, να είναι υπόψη του Δ.Σ. και να εγκριθούν αυτές οι θέσεις από το Δ.Σ. Η 

μεταγενέστερη απόφαση του Δημάρχου για ιδιωτικό συμφωνητικό 30 θέσεων, είναι στις 

αρμοδιότητες του Δημάρχου,  όμως δεν έπρεπε  να βγούνε έξω και να στήνουν προτού το 

ιδιωτικό συμφωνητικό που υπέγραψε ο Δήμαρχος, έρθει στο Δ.Σ. για να επικυρωθεί.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήρθε και επικυρώθηκε. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Για 15 θέσεις όμως, όχι για 30. Το Δ.Σ. έπρεπε να έχει έναν χάρτη 

των θέσεων και να τις εγκρίνει. Πάντως, υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί εισέπραξε το γραφείο 

Προσόδων το 1 εκ. δρχ. Δεν ήταν δυνατόν να δοθεί από μένα εντολή για είσπραξη. Πιθανόν μια 

προκαταβολή εισεπράχθη, αλλά οι εισπράξεις αυτές δεν γίνονται με εντολή του Δημάρχου. 
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 Υπάρχουν πιθανόν και επί της δικής μου απόφασης, κάποιες αστοχίες, στο ότι έγινε ένας 

διαγωνισμός, ο οποίος δεν απέβη άκαρπος, αλλά υπήρχε το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης. 

Όταν μέσα στο συμφωνητικό, βρέθηκε μια λύση, ότι η ηλεκτροδότηση θα γίνεται ή από τον 

Δημοτικό φωτισμό, ή από την ΔΕΗ που θα το πληρώνει το αντίτιμο η Εταιρεία, χωρίς να 

ενθυμούμαι με μεγάλη ακρίβεια, λύθηκαν τα χέρια του Δημάρχου να προχωρήσει στο ιδιωτικό 

συμφωνητικό, το οποί επιμένω ότι δικαιούται να το υπογράψει ο Δήμαρχος το ιδιωτικό 

συμφωνητικό, όμως θα έχει κύρος, εφόσον επικυρωθεί από το Δ.Σ. 

Γεγονός είναι, ότι το Δ.Σ. μπορεί να προσδιορίσει όσες θέσεις κρίνει αυτό και να προσδιορίσει 

ακριβώς και τους χώρους, ακριβώς σε συνεργασία με την Τροχαία.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Πρώτον, όταν ήρθε η εταιρεία δεύτερη φορά, είπαμε συγκεκριμένα, 

ότι δεν έχουμε καθορίσει θέσεις. Και στείλαμε τον κ. Ταράση, ο οποίος πήγε στην Τροχαία και 

βρήκε αυτές τις 15 θέσεις, τις έφερε και μετά το φέραμε στο Δημ. Συμβούλιο. Αυτές οι θέσεις 

ποιες είναι; Τώρα είναι 30 οι θέσεις, μετά γίνανε 30, αλλά οι 15 υπήρχανε.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Μέσα σ΄ αυτές τις 15 θέσεις που ανέφερε ο κ. Χατζηλίας, υπάρχουν 

τουλάχιστον 5-10 θέσεις, οι οποίες είναι άκυρες, υπάρχει αυτό μέσα στην απόφαση.  

 κ. Στάγκος Κων.: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι το περνάμε επιδερμικά το θέμα. Από την 

στιγμή που ακούμε ότι είναι καθορισμένες οι θέσεις, η εταιρεία  καλώς έκανε την δουλειά της. 

Οι 15 θέσεις είναι δεδομένες.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Οι 21 θέσεις είναι καθορισμένες, 15 μικρά και 6 μεγάλα.  

 κ. Στάγκος Κων.:  Το πρόβλημα δεν είναι στα σημεία, το πρόβλημα είναι πως γίνεται 

είσπραξη χρημάτων το 1994, χωρίς εντολή, χωρίς απόφαση Δ.Σ.; Και πως αυτή η εταιρεία 

τοποθέτησε ότι τοποθέτησε; Επειδή δεν θέλω να πάρω θέση, πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει 

να διερευνηθεί μέσα από την υπηρεσία, ποιος υπέγραψε, πως υπέγραψε και κατόπιν ποιών 

εντολών έχει υπογράψει.  

 Διότι είναι δεδομένο, ότι πολλές φορές  έρχονται έγγραφα, τα οποία υπογράφονται καλή 

την πίστη και όμως αργότερα τα έγγραφα αυτά, δημιουργούν αμφισβητήσεις.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Εγώ εντοπίζω  μέσα από αυτή την δυσάρεστη πράγματι συζήτηση για το 

Δ.Σ., γιατί αποδεικνύεται ότι πολλά πράγματα είναι πέραν του ελέγχου και της Δ.Α., αλλά και 

γενικά όλου του Δ.Σ., μηδέν εξαιρουμένης της Αντιπολίτευσης. 

  Μ’ αυτές τις αποφάσεις  αποδεικνύεται πως το Δ.Σ. μερικές φορές, ελπίζω να  είναι 

λίγες αυτές οι φορές, ψηφίζει πράγματα χωρίς να  έχει ιδέα τι έχει ψηφίσει.  

 Ήρθε το θέμα σε συνεδρίαση του Οκτωβρίου και με ευθύνη του Προεδρείου, το θέμα 

απεσύρθη, ανεβλήθη για να εξεταστεί. Και θα επανερχόταν, όταν θα προσκομίζονταν 

λεπτομερέστερα στοιχεία για τους χώρους που θα διατεθούν, αλλά και τα είδη που θα 

τοποθετηθούν και οι διαστάσεις τους, κ.λ.π. Δηλαδή το Δ.Σ. τον Οκτώβριο του 1994, δεν 

προχώρησε σε καμιά συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Σερρών από τη μία μεριά και την 

διαφημιστική εταιρεία από την άλλη. Δεν είχε λοιπόν απόφαση που νομιμοποιούσε είτε  ιδιωτικό 

συμφωνητικό, είτε κάποια σύμβαση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Περίεργα βλέπω στον φάκελο, 

πως 3 μέρες μετά την ουσιαστικά αρνητική απόφαση του Δ.Σ., το Τμήμα Προσόδων και το 

Ταμείο, στέλνουν κατάσταση βεβαίωσης εσόδων για την μίσθωση δημοτικών χώρων για την 

τοποθέτηση πινακίδων, ποσού 1.003.660 δρχ. Υποθέτω ότι για το 1994, επειδή ξεκινάει από 

Οκτώβριο, παίρνει χρήματα για ένα 3μηνο, δεν παίρνει τα 4 εκ. δρχ., χωρίς να υπάρχει απόφαση 

του Δ.Σ. Και βέβαια, η σχετική απόφαση  του Δ.Σ. μέχρι  να πάει στη Νομαρχία και να εγκριθεί, 

κοινοποιήθηκε στο Γραφείο Προσόδων αργότερα 14 Δεκεμβρίου. Τόσο κάνει αυτή η 

διαδικασία, μέχρι να κοινοποιηθεί. Πως το Γραφείο Προσόδων και το Ταμείο, εισέπραξε αυτό το 

ποσό, χωρίς να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ.;  
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 Δεύτερον, στις 14 Δεκεμβρίου, η Γραμματεία του Δ.Σ. κοινοποιεί έγγραφο που λέει ότι, 

το Δ.Σ. είπε όχι. Όφειλε  λοιπόν από τις 14 Δεκεμβρίου και μετά, το γραφείο Προσόδων, όπως 

το κάνει συχνά, να στείλει μια εισήγηση και να λέει ότι το Δ.Σ. καλείται να επικυρώσει την 

καταβολή αυτού του ποσού που εισπράχθηκε ως αχρεωστήτως εισπραχθέν και έκλεινε το θέμα. 

Δεν το έκαναν οι Υπηρεσίες. 

 Τον Ιανουάριο του 1995, όπως βλέπω στον φάκελο, ενεργοποιείται το ενδιαφέρον του 

Δήμου γι’ αυτή την περίπτωση συνεργασίας, μεταξύ της PANEL και του Δήμου Σερρών και 

φεύγει μια επιστολή με υπογραφή του κ. Δημάρχου, του κ. Βλάχου, στις 9/1/1995, που 

απευθύνεται στην PANEL και λέει: «Παρά το γεγονός ότι από της υπογραφής του ιδιωτικού 

συμφωνητικού τον Ιούλιο του 1994 παρήλθε αρκετός χρόνος, οι χώροι για την εγκατάσταση των 

διαφημιστικών πλαισίων, δεν έχουν καθοριστεί ακόμα. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, το 

Δ.Σ. να μην έχει εγκρίνει την σχετική προς τούτου πρότασή μας. Παρακαλούμε να έρθετε σε 

επαφή  με την Τεχνική Υπηρεσία». 

 Σε λίγες μέρες έρχεται το θέμα στο Δ.Σ. Κι εμείς οι Δ.Σ., ψηφίζουμε σ’ αυτό το τραπέζι 

να παραχωρήσουμε 21 θέσεις, για να τοποθετηθούν τα διαφημιστικά πλαίσια. Εκείνη την 

βραδιά, αμφιβάλλω αν ξέραμε όλοι μας εδώ, σε ποια ακριβώς σημεία θα τοποθετηθούν. Υπήρχε 

βέβαια η εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία, υπήρχαν  και οι διαστάσεις. Είχαμε πει τότε, ότι 

σε περίπτωση που κάποια πινακίδα εμπόδιζε, μπορούσε να μετακινηθεί, που σημαίνει ότι έχουμε 

το δικαίωμα να αλλάξουμε τις θέσεις. Αλλά να ξεχάσουμε, σίγουρα όχι απόψε, αλλά σε επόμενη 

συνεδρίαση του Δ.Σ., ότι μπορούμε να ανακαλέσουμε την σύμβαση. Αν την ανακαλέσουμε, ο 

ενδιαφερόμενος θα προσφύγει στα δικαστήρια, ότι χάνει έσοδα και θα ζητήσει αποζημίωση από 

τον Δήμο. 

 Άρα να φύγει από το μυαλό μας ότι μπορούμε χωρίς  αδρή αποζημίωση της 

διαφημιστικής εταιρείας, να την διώξουμε.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Η εταιρεία, δεν δέχεται να γίνουν μεταθέσεις των πινακίδων. Με λίγα 

λόγια, αν στην Πλατεία Ελευθερίας είναι 8-10 πινακίδες, δέχεται 1 ή 2 να τις μετακινήσει.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Η εταιρεία τοποθετεί, βάσει τις 21 θέσεις που ψήφισε το Δ.Σ., ή με 

βάση τις 30 θέσεις;  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Με τις 30 θέσεις που έχει μέσα το σχεδιάγραμμα.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Το ιδιωτικό συμφωνητικό για τις 30 θέσεις, είναι επικυρωμένο με 

απόφαση του Δ.Σ.;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα το έχετε εξαντλήσει. Εγώ εκείνο που έχω να προσθέσω, είναι 

ότι μου ήρθε το θέμα στο γραφείο μου, ο προϊστάμενος του γραφείου Προσόδων μου είπε, ότι 

πρέπει να στείλουμε αυτή την επιστολή, αυτή την  σύμβαση, διότι είναι μια πανομοιότυπη 

σύμβαση, την οποία υπέγραψε ο προκάτοχός μου. 

 Έτσι κι εγώ υπέγραψα αυτή την σύμβαση  και μάλιστα μου είπαν ακόμη, ότι ήδη η 

εταιρεία έχει προκαταβάλλει στο ταμείο του Δήμου, 1.000.000 δραχμές.  

 Αυτό το πρόβλημα αιωρείται εδώ και 1,5 χρόνο και πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σήμερα 

που μιλάμε, σταμάτησε η εγκατάσταση των πινακίδων, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 

Κάναμε και μια επιτροπή που θα ερευνήσει όλους τους χώρους εγκατάστασης και να τους φέρει 

εκ νέου στο Δ.Σ. προς επικύρωση και λήψη νέας σχετικής απόφασης. Σαφέστατα τους χώρους 

τους καθορίζει η Δ.Α., μέσω των Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 Επίσης, σοφή είναι η παράγραφος στην απόφασή μας, η οποία λέει ότι, αν και εφόσον 

τοποθετηθεί κάποια πινακίδα η Δ.Α. έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει οποιαδήποτε πινακίδα 

τοποθετηθεί από πλευράς εταιρείας, άσχετα αν περιλαμβάνεται και στην απόφαση του Δ.Σ.  
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 Η επιτροπή περιλαμβάνει: μέλος της Τροχαίας, της Δ/νσης του Τμήματος Τάξης, της 

Πολεοδομίας του Δήμου μας, ένας εργοδηγός, ένας εκπρόσωπος της εταιρείας και όλοι αυτοί 

μαζί, επανεξετάζουν αυτές τις θέσεις, συμφωνούν μεταξύ τους, θέτουν υπόψη όλα αυτά στους 

αρμόδιους Αντιδημάρχους, οι οποίοι συντάσσουν ένα πρακτικό, μια πρόταση κι έρχεται το θέμα 

στο Δ.Σ. για μια τελική απόφαση.  

   

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

αποφάσεις: 

 

154 / 1997 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή της υπερωριακής εργασίας. 
 4553/5-3-1997 

 

155 / 1997 Έγκριση αμοιβής συμβολαιογράφου  για σύνταξη πράξης δωρεάς εν ζωή 

αυτοκινήτου. 
 4556/5-3-1997 

 

156 / 1997 Καταβολή ποσού  14.000 δρχ.  στην κα Αργυρή Βελίκη-Γεωργιάδου, δικαστική 

επιμελήτρια. 
 4557/5-3-1997 

 

157 / 1997 Έγκριση καταβολής αμοιβής στον Υποθηκοφύλακα.               
 4559/5-3-1997 

 

158 / 1997 Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών για την Καθαριότητα. 

 5655/21-3-1997 

 

159 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την καθαριότητα.           

 5958/21-3-1997 

 

160 / 1997 Έγκριση του 1ου Σ.Π. του έργου: «Αρδευτικά έργα στο Νοτιοδυτικό τμήμα 

Αγροκτήματος Σερρών.  

6594/4-4-1997 

 

161 / 1997 Έγκριση παραλαβής μελέτης: «Ανάπλαση χώρου υφιστάμενης χωματερής».                        

4180/3-3-1997 

 

162 / 1997 Έγκριση μελέτης ηλεκτροφωτισμού PARKING μεγάλων οχημάτων Δήμου 

Σερρών και του πινακίου αμοιβής. 

4182/28-2-1997 

 

163 / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος 

«Καφεκοπτείο - Ξηροί καρποί» του κ. Τυμπανίδη Δημητρίου. 

3794/25-2-1997 

 

164 / 1997 Ομοίως «Κυλικείου» στην κα Γρούνη Ευαγγελία.                                              

3793/25-2-1997 
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165 / 1997 Ομοίως Μ. Ο. του κ. Μασμανίδη Γρηγορίου.                                                  

3786/7-3-1997 

 

166 / 1997 Ομοίως του Ανανιάδη Χαράλαμπου.                                                           

3779/25-2-1997 

 

167 / 1997 Ομοίως του κ. Ελεμέ Σταύρου.                                                              

3628/19-2-1997 

 

168 / 1997 Ομοίως του κ. Καλκάνη Αναστασίου.                                                         

3787/24-2-1997 

 

169 / 1997 Ομοίως του κ. Πασχάλη Ευαγγέλου.                                                          

3197/14-2-1997 

 

170 / 1997 Ομοίως των κ.κ. Πάνου Ιωάννη-Μαυρίδη Μιχαήλ Ο.Ε.                                          

3788/25-2-1997 

 

171 / 1997 Έγκριση του απολογισμού εσόδων-εξόδων της 47ης Σ.Ε. 6ου Γυμνασίου.                        

4908/13-3-1997 

 

172 / 1997 Ομοίως της 40ης Σ.Ε. του 19ου Νηπιαγωγείου.                                               

5477/18-3-1997 

 

173 / 1997 Ομοίως της 45ης Σ.Ε. του 19ου Δημ. Σχολείου.                                              

4910/13-3-1997 

 

174 / 1997 Ομοίως της 37ης Σ.Ε. 15ου και 25ου Νηπιαγωγείου.                                          

5424/18-3-1997 

 

175 / 1997 Ομοίως της 49ης Σ.Ε. 23ου Δημ. Σχολείου.                                                  

4909/13-3-1997 

 

176 / 1997 Ομοίως της 2ης Σ.Ε. 2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου.                                            

4554/7-3-1997 

 

177 / 1997 Ομοίως της 43ης Σ.Ε. του 29ου Νηπιαγωγείου.                                               

4555/7-3-1997 

 

178 / 1997 Ψήφιση κανονισμού διοίκησης και διαχείρισης του Ν.Π. του Δήμου Σερρών «4η 

Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου».       

4324/5-3-1997 

 

179 / 1997 Συγκρότηση Δ.Σ. του Ν.Π. «4η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου».   

4323/5-3-1997 
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180 / 1997 Τροποποίηση του Δ.Σ. του Ν.Π. «21η Σχολ. Επιτροπή του 12ου Δ.Σ. και του 5ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών».    

                                       4612/6-3-1997 

 

181 / 1997 Τροποποίηση του Δ.Σ. του Ν.Π. «47η Σχολ. Επιτροπή 6ου Γυμνασίου».     

                                       4611/6-3-1997 

 

181α/ 1997 Τροποποίηση του Δ.Σ. του Ν.Π. «2η Σχολ. Επιτροπή 2ου Γυμνασίου-2ου 

Λυκείου».                             
  

182 / 1997 Τροποποίηση του Δ.Σ. του Ν.Π. «19η Σχολ. Επιτροπή του 9ου Δ.Σ.».     

                                       4616/6-3-1997 

 

183 / 1997 Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές κ.λ.π. για το προσωπικό της 

Υπηρεσίας Νεκροταφείων.   
                     

184 / 1997 Όμοια για την υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού.     
             

185 / 1997 Όμοια για το προσωπικό της Υπηρεσίας Οδοποιίας.     
                       

186 / 1997 Όμοια για το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας.     
                             

187 / 1997 Σχετικά με την διάθεση φαρμάκων σε άπορους δημότες.     

                                       4620/11-3-1997 

 

188 / 1997 Έγκριση παράθεσης γευμάτων και δείπνων στους ομιλητές του συνεδρίου «ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».                 

                                       4613/11-3-1997 

 

189 / 1997 Έγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων, πρ/σμού 10.000.000 δρχ.  

                                       5476/13-5-1997 

 

190 / 1997 Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών-

θεομηνιών.                       

                                      10676/3-6-1997 

 

191 / 1997 Έγκριση κατασκευής καρότσας 3 tn για χρήση απορριμματοφόρου.                       

                                      8740/12-5-1997 

 

192 / 1997 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Μακεδονομάχων Ν. Σερρών.                                  

                                       4360/27-2-1997 

 

193 / 1997 Έγκριση επέκτασης του προγράμματος καθ/τας στον οικισμό Χρυσοπηγής για την 

χρονική περίοδο από 1-7-1997 μέχρι 5-9-1997. 

                                       4618/11-3-1997 
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194 / 1997 Δεν εγκρίνεται η ανάληψη από το Δήμο Σερρών της άσκησης της αρμοδιότητας 

αποκομιδής των απορριμμάτων της Κοινότητας Επταμύλων. 

                                       4619/6-3-1997 

 

195 / 1997 Έγκριση παραχώρησης γεώτρησης στον ΤΟΕΒ Αγ. Ιωάννου.                       

                                       4617/11-3-1997 

 

196 / 1997 Έγκριση επιστροφής χρημάτων στον κ. Γεώργιο Ξανθόπουλο και μείωση του 

καταβαλλομένου μισθώματος.     

                                        4561/26-3-1997 

 

197 / 1997 Έγκριση αποφάσεων της Δ.Ε. Κ.Α.Δ.Ε.                        
                                        

198 / 1997 Έγκριση αποφάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.                        
                                                     

199 / 1997 Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Δ.Ε. Κ.Ε.Κ.  

 

200 / 1997 Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Δ.Ε.  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

201 / 1997 Επιστροφή ποσού 750.000 δρχ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
4623/6-3-1997 

 

202 / 1997 Το Δ.Σ. εμμένει στην απόφασή του για Κυνοκομείο. 
 6157/4-4-1997 

 

203 / 1997 Ανάκληση αποφάσεων του Δ.Σ. σχετικά με την παραχώρηση οικοπέδων στην 

Δ/νση Πρόνοιας για την στέγαση σκηνιτών και παραπηγματούχων της οδού 

Μεσολογγίου.  
 

204 / 1997 Ορισμός μελών του Δ.Σ. στα Δ/κά Συμβούλια των Δημ. Επιχειρήσεων. 

 
 4560/5-3-1997 

 

205 / 1997 Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση της τροποποίησης  του  κανονισμού 

 λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. 
 4552/24-3-1997 

 

206 / 1997 Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση της τροποποίησης και Κωδικοποίησης 

του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Σερρών. 

 

207 / 1997 Ζητείται από την Τ.Υ.Δ. η επανεξέταση της εγκατάστασης διαφημιστικών 

πινακίδων από την PANEL. 
  

208 / 1997 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ε. Κ.Α.Δ.Ε.        
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   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                                               ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

 

Τ Α     Μ Ε Λ Η  

 
Κασάπης Φίλιππος   

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αγοραστός Βασίλειος  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

 Βαβαλέκας Ιωάννης  

 

Γεωργούλας Γεώργιος  

 

Γκότσης Ηλίας  

 

Ζάγκαλης Ιωάννης  

 

Καδής Νικόλαος  

 

Κατιρτζόγλου Νικόλαος  

 

Κουμπαρούδης Ιωάννης 

 

Μητλιάγκας Ζήσης  

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

 Περδίκης Ζήσης  

 

Πισώκας Βασίλειος 

 

 Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

 Σαουλίδης Στυλιανός 

 

 Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

 Στάγκος Κων/νος  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

Χαλκιόπουλος Λεωνίδας 

 

Χατζηλίας Αλέξανδρος        

 


