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5η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1997 

  

 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Θα ήθελα να μου απαντήσει  ο κ. Δήμαρχος ή όποιος άλλος 

μπορεί, ποιος ευθύνεται, ή τι κάνουμε μέχρι τώρα για τον πεζόδρομο των ΜΠΟΕΜ. Έχει 

εκεί 2 ορόφους παράνομους. Είχα αποφασιστεί να σταματήσει και να μην κτιστεί, όμως 

εγώ βλέπω ότι το κτίριο έχει τελειώσει.  

 Δεύτερον, μια μητέρα ήρθε στο γραφείο μου και παραπονέθηκε ότι το παιδί της 

14 ετών, πηγαίνει στα μπαρ, κ.λ.π. Εκτός του ότι θα έπρεπε να απαγορεύεται η είσοδος 

ανήλικων σε τέτοια μαγαζιά, τους σερβίρουν και ποτέ μπόμπες. Αυτό βέβαια είναι 

ευθύνη  κάποιων άλλων, αλλά θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούμε κι εμείς, για να 

σώσουμε αυτά τα παιδιά.  

 Και τρίτον, θέλω να ρωτήσω, τι μέριμνα θα ληφθεί για τα περίπτερα που είναι 

γύρω από την πλατεία, τα οποία έχουνε γεμίσει  τον τόπο πίσω τους με κασόνια, 

χαρτόνια και άλλα. Θα πρέπει κάπως να τους υποχρεώσουμε να διατηρούνε τους χώρους 

εκείνους ευπρεπώς.  

 Θα ήθελα κάποιες απαντήσεις, δεν είναι υποχρεωτικό να απαντηθούνε σήμερα. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Παρενθετικά, ήθελα να πω ότι έγινε ένα σοβαρό λάθος  στην 

αίθουσα του Δ.Σ., διότι η άλλη αίθουσα κατασκευάστηκε και με ξεχωριστή είσοδο, για 

να λειτουργήσει ως αίθουσα Δ.Σ.. Και το ομολόγησε και ο κ. Κουμπαρούδης ότι τελικά, 

κάπου παραπλανηθήκαμε.  

 Μια άλλη ερώτηση, το περίπτερο στην πλατεία του Ι.Κ.Α., με την συγκατάθεση 

τίνος, τοποθετήθηκε εκεί που τοποθετήθηκε; Γιατί αν δεν απατάει η μνήμη μου, η 

απόφαση του Δ.Σ. ήτανε να τοποθετηθεί πιο πάνω. Και μία εντελώς  καλοδιάθετη 

παρατήρηση. Τυχαία έκανα μια βόλτα στον Άγιο Νικόλαο στον Κουλά και είδα ότι έχει 

ασφαλτοστρωθεί ο περίγυρος όλος. Πιστεύω  ότι, δεν το έκανε ο Δήμος. Μήπως το 

έκανε η Μητρόπολη, δεν ξέρω ποιος το έκανε. Μπορεί ο Δήμος να έχει κάποια 

προβλήματα οικονομικά, αλλά σε κάτι τέτοια μνημεία, ακόμα και τώρα που έπεσε η 

άσφαλτος, μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία με την Μητρόπολη και την αρχαιολογική 

Υπηρεσία, να γίνει ένα καλαίσθητο προαύλιο και όχι σκέτη άσφαλτος. Ξέρω ότι σε 

βαφτίσια, σε γάμους, είχε πρόβλημα ο ναός με την σκόνη, αλλά θέλω  να ξέρω αν το 

έκανε ο Δήμος. Και αν έστω έγινε έτσι, να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Δεν κατακρίνω 

κανέναν.  

 κ. Ζάγκαλης Ι.:  Μια επισήμανση και δεν θέλω απάντηση. Περισσότερο 

απευθύνομαι στον κ. Μπάρκα και στον κ. Σαντοριναίο, να το προσέξουν λίγο, σχετικά  

με τα έργα που γίνονται κάτω, κυριολεκτικά έχουνε αφεθεί στο έλεος των εργολάβων. 

Πέρα από την σκόνη από την  οποία κινδυνεύει η υγεία του κόσμου, ότι τώρα θέλουνε, 

σταματάνε, τις λακκούβες τυπικά εντελώς τις  κλείνουνε, μην φτάσει η  ώρα και έχουμε 

κανένα  θύμα.  

 Δεύτερον, θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι  εδώ ότι αυτό το πράγμα  δεν 

μπορεί να προχωρήσει, αν δεν υπάρχει και υποστήριξη από τον Δήμο. Δεν είδαμε ούτε 

σκούπα, ούτε πλυστικά, ούτε κάποιους να καθαρίζουνε έξω.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με το στενό των ΜΠΟΕΜ, τον 5ο μήνα του 1996 έγινε μια 

καταγγελία και η Πολεοδομία ενήργησε όπως έπρεπε. Πήρε μια απόφαση και ανέστειλε 

όλες τις εργασίες. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε στην Αστυνομία  και από κει  και 

πέρα είναι θέμα καθαρά της αστυνομίας, να αστυνομεύει την απόφαση της πολεοδομίας. 

για να μην παραβιαστεί. Μου είπανε ότι 8 φορές οι εργολάβοι αυτοί, πήγανε αυτόφωρο. 

Η Πολεοδομία έκανε ότι μπορούσε, μέσα στις δυνατότητές της.  
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 Για την αίθουσα του Δ.Σ. ας αναλάβουν οι αρχιτέκτονες του Δήμου, να μας 

δείξουν ένα σχέδιο και να μας αρέσει, να δώσουμε εντολή να την φτιάξουν.  

 Για τις καφετέριες που ανέφερε ο κ. Πρόεδρος, είναι καθαρά θέμα αστυνομίας, η 

οποία με τους ελέγχους της μπορεί να διαπιστώνει αν μπαίνουνε ανήλικοι. Είχαμε πει 

τότε, να γίνει μια επιτροπή με μέλη του Δήμου, και με την Αστυνομία, να ελέγχει 

τουλάχιστον την ηλικία των παιδιών τα οποία εισέρχονται σ΄ αυτά τα καταστήματα, αλλά 

είναι καθαρά θέμα της Αστυνομίας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 

καταγγείλουμε  ότι υπάρχουν παράπονα γονέων για κάποια καταστήματα, που 

επιτρέπουν  την είσοδο σε ανήλικα παιδιά, 14-15 χρονών.  

 Για τα περίπτερα, έχουνε γίνει επανειλημμένα συστάσεις, να μην χρησιμοποιούν 

σαν αποθηκευτικούς χώρους το πίσω μέρος. Για το περίπτερο του Ι.Κ.Α., η απόφαση του 

Δ.Σ. είναι να μπει λίγο πιο μέσα.  

 Ο εργολάβος που ανέλαβε την Μεραρχίας και την περιαστική οδό, έχει φέρει και 

ειδική σκούπα που μαζεύει όλα αυτά τα χώματα. Ότι υπάρχει σκόνη, είναι γεγονός. Αλλά 

τι να κάνουμε; Να πλένουν τα βυτία  και όλα αυτά τα χαλίκια και η άμμος να πηγαίνουν  

στα φρεάτια και να καθαρίζουμε μετά τα φρεάτια; Είναι κι αυτό μια λύση.  

 κ. Πρόεδρος: Έχουμε και δυο κατεπείγοντα θέματα. Το 1958 ο Δήμος πούλησε 

ένα οικόπεδο στον κ. Μαυρομάτη.  Δυστυχώς, αυτός που το αγόρασε το οικόπεδο, του 

ζητάει  το Υπουργείο να καταβάλλει τον φόρο. Ενώ το οικόπεδο ήτανε ελεύθερο, τώρα 

πρέπει  να πληρωθούνε κάποιοι φόροι. Αν δεν τους πληρώσει ο Δήμος, ο 

ενδιαφερόμενος θα πάει στα δικαστήρια και όπως μας πληροφορεί η κα Τσινίκα, θα 

δικαιωθεί. Παρακαλώ το Δ.Σ. να πάρει την σχετική απόφαση.  

 κ. Γκότσης Ηλ.:  Έγινε ένα συμβόλαιο όταν πουλήθηκε το οικόπεδο αυτό, το 

οποίο έλεγε ότι το οικόπεδο είναι ελεύθερο βαρών. Και απ’ ότι είδα τα βάρη αυτά δεν 

είναι για εφορία, είναι βάρη ρυμοτομίας κ.λ.π. Εκείνο όμως που ενδιέφερε ήταν η 

ρυμοτομία, όλα τα άλλα δεν ενδιαφέρουν. Το 1980 συντάχθηκε η 28η  πράξη 

τακτοποίησης, με την οποία βγήκε ότι βαρύνεται ο ιδιοκτήτης να πληρώσει στην ΔΑΠ 

33 τ.μ. Κάνει ένσταση ο ιδιοκτήτης στην πράξη αυτή και δικαιώνεται, και αποφασίστηκε 

ότι υπόχρεος είναι ο Δήμος και πρέπει αυτός να πληρώσει. Υπήρχε ένας νόμος  ο οποίος 

απάλλασσε τον Δήμο να πληρώνει αυτά τα βάρη και στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα 

βάρη της ρυμοτομίας. Οπότε ο Δήμος δεν το πληρώνει.  Στέλνει έγγραφο το Υπ. 

Οικονομικών και λέει ότι ο Δήμος αποδεσμεύτηκε  από το οικόπεδο που το πήρε το 

1958, άρα δεν πρέπει να το πληρώσει ο Δήμος, άρα υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης.    

 Σκέφτομαι, μήπως όταν πουλήθηκε το οικόπεδο από τον  Δήμο στον ιδιοκτήτη, 

αναλάμβανε ο Δήμος τα βάρη της ρυμοτομίας να τα πληρώσει, επειδή υπήρχε νόμος  ότι 

δεν θα τα πληρώσει ποτέ.  Όμως από την στιγμή τώρα που έρχεται το Υπ. Οικονομικών 

και λέει ότι δεν πρέπει να πληρώσει  ο Δήμος, αλλά ο ιδιοκτήτης, αυτά τα σημεία πρέπει 

να δούμε, για να αποφασίσουμε. Το οικόπεδο είναι στην γερμανική οικοδομή, δηλαδή 

στην καρδιά των Σερρών, εκτιμήθηκε με 50.000 δρχ./τ.μ. που μεταφράζεται σε 1,5 εκ. 

δρχ. 

 κ. Γεωργούλας: Υποθέτω, ότι όταν έλεγε το συμβόλαιο ελεύθερο παντός 

βάρους, δεν εννοούσε τις ρυμοτομίες και τις προσκυρώσεις. Εννοούσε τις υποθήκες. 

Εκτός και αν ρητά μνημονεύεται  μέσα στο συμβόλαιο ότι κι αυτές τις υποχρεώσεις που 

θα ανακύψουν στο μέλλον, τις αναλαμβάνει ο Δήμος, που το αποκλείω αυτό. 

 κ. Αναστασιάδης Αντ.:  Πρέπει να δούμε το τοπογραφικό, το  συμβόλαιο και 

μετά να αποφασίσουμε.  

 κα Ζαπάρα:  Θέλω να ρωτήσω, το οικόπεδο, που πήρε αυτός ο κύριος, μεγάλωσε 

ή μίκρυνε; Πήρε μέτρα, ή έδωσε μέτρα;  
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 κ. Πρόεδρος: Όταν προσκυρώνονται κάποια μέτρα, μεγαλώνει το οικόπεδο. 

Όταν το οικόπεδο ρυμοτομείται γίνεται μια διάνοιξη δρόμου. Εδώ πρόκειται για 

ρυμοτομία, δηλαδή δεν μεγάλωσε το οικόπεδο, ούτε μίκρυνε. 

 κ. Πισώκας Βασ.: Εγώ γνωρίζω, ότι στην περίπτωση που κάποιος αγοράζει 

οικόπεδο, κατόπιν  τακτοποίησης, επιβαρύνεται και τα ρυμοτομούμενα μέτρα, τα οποία 

βρίσκονται απέναντι ή δίπλα. Αυτό το αναφέρει και το σχέδιο πώλησης.  

 κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Όταν γίνεται μια αγορά, το συμβόλαιο αναφέρει τα πάντα. 

Εδώ λέει, άνευ βάρους κ.λ.π. και απαλλάσσετε. Το είπε και ο κ. Γεωργούλας. 

 κ. Πισώκας Βασ.: Που να στηριχθούμε νομικά; 

 κ. Πρόεδρος: Ας μπει το θέμα σε ψηφοφορία. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Για ποιο λόγο έγινε η εκποίηση αυτή του οικοπέδου υπέρ του 

δημότη; 

 κ. Πρόεδρος: Απ΄ ότι ενημερώθηκα, έγινε κανονικά με δημοπρασία.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Το 1958 υπήρχε ένα σχέδιο πόλεως στην περιοχή. Ανάμεσα στο 

1958 και στο 1980 που έγινε η πράξη τακτοποίησης, τι πολεοδομικές αλλαγές έγιναν, 

όσον αφορά διανοίξεις δρόμους, συντελεστές δόμησης, κ.λ.π.; Μήπως μεσολάβησαν 

πολεοδομικές διαφοροποιήσεις σ’ αυτά τα 22 χρόνια , μέχρι την πράξη τακτοποίησης; 

 κ. Πρόεδρος: Ενδεχομένως, δεν μπορώ να απαντήσω.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Αν έγιναν, σημαίνει ότι με την πολεοδομική κατάσταση του 

1958, δεν υπάρχει υποχρέωση  από τον πωλητή, από τον Δήμο καταβολής για λόγους 

ρυμοτομίας κάποιας αποζημίωσης από τρίτους προς Δ.Α.Π.  

 Αν όμως, μετά το 1958, μέχρι που έγινε η πράξη τακτοποίησης, έγιναν πολιτικές 

πολεοδομικές  αλλαγές, τότε πια δεν έχει καμία ευθύνη ο πωλητής το 1958, δηλαδή ο 

Δήμος. 

 Η οικοδομική άδεια, εκδόθηκε το 1990. Αν θυμάμαι καλά, η αρμοδιότητα για 

έγκριση πολεοδομικών  αδειών  και η σύσταση  πολεοδομικών γραφείων στους Ο.Τ.Α. ή 

τουλάχιστον στο Δήμο Σερρών, έγινε το φθινόπωρο  του 1990. Μέχρι και πριν, δεν 

υπήρχε πολεοδομικό  γραφείο στο Δήμο Σερρών, που εξέδιδε οικοδομικές άδειες. Αυτή 

η οικοδομική άδεια, εξεδόθη  από μας, ή εξεδόθη από τη Νομαρχία νωρίτερα;  

 Αυτά όλα θα πρέπει να απαντηθούν, για να έχουμε άποψη και να μπορούμε να 

ψηφίσουμε.  

 Φανταστείτε και το εξής: Εγώ, αποκτώ από το Δ.Σ. που εκποιεί είτε με 

δημοπρασία, είτε με απ’ ευθείας εκποίηση, ένα οικόπεδο το οποί βρίσκεται εκτός 

σχεδίου πόλης, ή εντός σχεδίου πόλης και αύριο αλλάζει ο συντελεστής δόμησης, 

αλλάζει το σχέδιο πώλησης. Σημαίνει αυτό, ότι αύριο θα ζητήσω από τον Δήμο να 

πληρώσει τα ρυμοτομούμενα;  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Δηλαδή αν μέχρι τις 7 Μαρτίου, δεν συζητηθεί η υπόθεση, 

επιβαρύνεται οικονομικά ο δημότης;    

 Δικηγόρος: Δεν επιβαρύνεται οικονομικά ο δημότης, αλλά πρέπει να κάνει τις 

απαραίτητες ενέργειες έναντι του Δήμου, προκειμένου να τελεστούν κάποιες 

διαδικασίες, αλλιώς τελεσιδικεί η τιμή μονάδος. Δηλαδή, εάν θα ασκούσε αυτή την 

συγκεκριμένη προσφυγή ο δημότης, ενδεχομένως να είχαμε μείωση του τιμήματος. Ή 

ενδεχομένως αν την ασκούσε αυτή την συγκεκριμένη προσφυγή ο Δήμος, να μείωνε  την 

τιμή μονάδος. Αν παρέλθει η συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θα υπάρχει περιθώριο να 

αμφισβητηθεί αυτή η τιμή μονάδος, που έβγαλε η επιτροπή. 

 κ. Πρόεδρος: Το θέμα εξαντλήθηκε το αποσύρουμε, θα εξεταστεί και θα γίνει 

άλλη εισήγηση.  
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 Προχωρούμε στο θέμα της PANEL. Υπάρχει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό για 30 

θέσεις και 8 μεγάλα. Όμως η απόφαση του Δ.Σ. μιλάει για 15 θέσεις στα μικρά και 6 

μεγάλα. Η υπηρεσία λέει, ότι κακώς έγινε αυτό,  γιατί όταν πήρε το Δ.Σ. απόφαση για 15 

θέσεις, τότε μόνο 15 θέσεις προβλέφθηκαν, με την προϋπόθεση να προβλέψουν άλλες 

15. Σήμερα εμείς, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν συζητούμε για τις 15 θέσεις, ή για τις 

30 θέσεις.  

 Η επιτροπή αποφάσισε  για 15 θέσεις. Μένει σε μας να αποφασίσουμε αν μιλάμε 

για 15 ή για 30 θέσεις. Η επιτροπή αποτελείται από την PANEL, την Τροχαία, τον Δ/ντή  

του Δήμου κι ένας ακόμα από την υπηρεσία του Δήμου και έχει συσταθεί με απόφαση 

του Δ.Σ.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θυμάμαι καλά και είχα πει, η επιτροπή αυτή να φέρει 

στους αρμόδιους Αντιδημάρχους τις απόψεις της και οι Αντιδήμαρχοι με την σειρά τους 

να εισηγηθούνε στο Δ.Σ. 

 κ. Αγοραστός Βασ.: Κύριε Δήμαρχε, στην οδό Εθν. Αντίστασης απέναντι από 

την ΔΩΔΩΝΗ, υπάρχει ένα και έγινε δυστύχημα πρόσφατα. 

 κ. Πρόεδρος: Αν θέλετε μια καθυστέρηση του θέματος, δεν έχω καμία 

αντίρρηση. Κατά την γνώμη μου το θέμα είναι κατεπείγον, γιατί πρέπέι να γίνουν 

κάποιες εργασίες.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Θα ήθελα να μου δώσετε, μια απάντηση, αν έγινε κάποιος 

έλεγχος, για να δείτε πως το ταμείο του Δήμου και με τίνος εντολή, εισέπραξε το 1 εκ. 

δρχ., τέσσερις μήνες μετά την συνεδρίαση του Δ.Σ. που απέρριψε τη σύμβαση. 

 Δεύτερον, πως ήρθε και υπογράφτηκε στο γραφείο του Δημάρχου, το ίδιο σχέδιο 

σύμβασης με ημερομηνία παραμονή Πρωτοχρονιάς το 1996 και με ημερομηνία 9/1/1996 

περνάει από το Δ.Σ. το σχέδιο αυτό της σύμβασης.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο εισηγητής μου είπε ότι, ο προκάτοχός μου υπέγραψε αυτό το 

σχέδιο και πως έπρεπε αυτό να ανανεωθεί. Εγώ σεβόμενος την υπογραφή του 

προκατόχου μου, το έκανα, υπέγραψα.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Δεν έχει το δικαίωμα να υπογράφει συμβάσεις, ή οι συμβάσεις 

που έχει υπογράψει ο Δήμαρχος να έχουν ολική ισχύ, εάν δεν εγκριθούν από το Δ.Σ., 

αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Κατά συνέπεια, κακώς συνεστήθη στον κ. Δήμαρχο τον κ. 

Μητλιάγκα το 1994, τον κ. Βλάχο το 1995, να υπογράψουν τις συμβάσεις. 

 κ. Γκότσης Η.: Δύο πράγματα, πρέπει να δούμε εδώ, πρώτον αν θα πάρουμε 

απόφαση που θα ανατρέπει την προηγούμενη, από 15 θέσεις για τις μικρές πινακίδες, σε 

30 θέσεις και δεύτερον, αυτά τουλάχιστον που υπάρχουν στην Εθν. Αντίστασης κ. 

Δήμαρχε, να δώσετε εντολή να φύγουν, έστω και με τα δικά μας συνεργεία, γιατί 

φοβούμαι τυχόν ατυχήματα.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Αυτή την στιγμή, υπάρχει έτοιμη επιτροπή. Αν θέλουμε να 

αλλάξουμε την προηγούμενη απόφασή μας, να μας φέρει η επιτροπή νέα εισήγηση και 

αν εγκριθεί από το Δ.Σ. να προχωρήσει. Αν δεν εγκριθεί, είναι άκυρη η νέα απόφαση και 

ισχύουν οι θέσεις 15 για τις μικρές πινακίδες. Αυτός είναι όρος απαραβίαστος.  

 

 

 - Αναβάλλεται.  

 

   

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση Δ/κών Συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 
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 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έκδοση αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 - Εγκρίνονται.  

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση μελετών Σ.Π., κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

 - Εγκρίνονται.  

  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την  κάλυψη αναγκών 

 των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνονται.  

 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Καταβολή εξόδων κηδείας Δημοτικού Υπαλλήλου.  

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή αποζημίωσης στον Δημήτριο 

Χρυσογόνο κ.λ.π. δικαιούχους. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για μια δικαστική απόφαση για 60.000 δραχμές. 

 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους λόγω ρυμοτομίας.  
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 κ. Πρόεδρος: Ήδη έπρεπε να είχε πληρωθεί αυτή η αποζημίωση, γιατί όπως 

γνωρίζουμε, πρέπει να πληρώνεται μέσα σε 1,5 χρόνο μετά  πάμε στα 2 χρόνια και μετά 

έχει το δικαίωμα να πάει ο ενδιαφερόμενος στα δικαστήρια και να αλλάξει την τιμή. 

Δέχεται όμως την τιμή αυτή και νομίζω πρέπει να τα δώσουμε. Η τιμή είναι 8.221.500 

δρχ. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Ψήφιση πίστωσης, απόδοση εσόδων ισορροπίας στην ΣΕΤΕΧ Α.Ε. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Αγορά του βιβλίου «ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ». 

 

 

 κα Κοβούσογλου: Είναι βιβλίο ενός δικηγόρου, του κ. Τζιμούλα Ιωάννη, ο 

οποίος έχει γράψει τις απόψεις του σχετικά με την λειτουργία των επιμελητηρίων. 

 Είπαμε να αγοράσουμε 5 τεύχη, το κάθε τεύχος έχει 8.000 δραχμές, για να 

στείλουμε 1 στα ΤΕΙ, 1 στα ΙΕΚ, 1 στο Δήμο και 1 στην Βιβλιοθήκη.  

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στο περιοδικό «Εν βρασμώ...». 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Χορήγηση αδείας στασίμου μικροπωλητή. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Συμμετοχή του Δημάρχου σε συνάντηση στο Δήμο Πειραιά,  με  θέμα: 

«Η ασφάλεια των πόλεων». 

 

 

 - Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 14ο:  Ενημέρωση  του  Δ. Σ. για  το  πρακτικό  της   Γνωμοδοτικής  

Επιτροπής Κυκλοφοριακού Ν. Σερρών. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής για την εγκατάσταση περιπτέρου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Στην αίτηση που έκανε η ενδιαφερόμενη για το περίπτερο, 

προτείνει 4 θέσεις. Η Νομαρχία προκαταβολικά απορρίπτει τις 3 και δέχεται την θέση 

στην οδό Κερασούντος. Η επιτροπή του Δήμου όμως, απορρίπτει την θέση αυτή και 

παρακαλώ το Δ.Σ. να πάρει απόφαση για την συγκεκριμένη περίπτωση. 

 κα Ζαπάρα: Η επιτροπή του Δήμου, θα πρέπει να προτείνει άλλη θέση. 

 κ. Πρόεδρος: Η Νομαρχία λέει, ότι το κέντρο της πόλεως των Σερρών, είναι 

κορεσμένο και δεν προτίθεται να δώσει άλλες άδειες. Η επιτροπή ας προτείνει άλλες 

θέσεις. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Διέλευση υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων κατά  την διάρκεια  

λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Παλαιότερα πήρε το Δ.Σ. μια απόφαση για την Λαϊκή Αγορά, για 

κάποιες οδούς να είναι ελεύθερες στην κυκλοφορία, για έκτακτες περιπτώσεις, όπως η 

πυρκαγιά, κ.λ.π. Δυστυχώς, οι μικροπωλητές  κλείνουν τους δρόμους. Και η 

Πυροσβεστική ζητάει να εφαρμοστεί η παλαιότερη απόφαση.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Απ’ ότι κατάλαβα, η Πυροσβεστική ζητάει στην μια πλευρά 

του δρόμου, να μην υπάρχουν πάγκοι. Το εγκρίνουμε αυτό εμείς;  

 κ. Πρόεδρος: Η Πυροσβεστική, το μόνο που ζητάει είναι να εφαρμοστεί και στην 

πράξη η απόφαση που ήδη έχουμε εγκρίνει, να αφήσουμε κάποιους δρόμους ελεύθερους. 

Οι δρόμοι αυτοί είναι, η Βασ. Βασιλείου από Βενιζέλου έως Γρ. Ρακιτζή, Ρούζβελτ  από 

Ερμού έως Σταμούλη Κ., Νικ. Πλαστήρα από Βασ. Ηρακλείου έως Κύπρου, Γρηγ. 

Ρακιτζή από Ρούζβελτ  έως Ομήρων, κ.λ.π. 

 κ. Αναστασιάδης Αντ.: Δηλαδή, καταργεί την Λαϊκή Αγορά. 

 κ. Πρόεδρος: Η απόφαση έχει ήδη παρθεί, οι πωλητές όμως δεν την εφαρμόζουν, 

κλείνοντας όλα τα κενά σημεία που είχαμε αποφασίσει.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Θα πρέπει να διευκρινιστεί εδώ πέρα, ότι η απαίτηση είναι 

για κάποια κενά, γιατί η εισήγηση λέει ότι, το ένα μέρος του δρόμου, δηλαδή όλη η Βασ. 

Βασιλείου να είναι απαλλαγμένη  από την πάνω πλευρά, οπότε ανατρέπεται εντελώς το 

σχέδιο της Λαϊκής Αγοράς. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να αφήνονται οι δίοδοι διέλευσης  ελεύθεροι και να 

τοποθετηθούν κρουνοί.  

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Προσδιορίζω την θέση μου, ότι πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι 

δίοδοι διέλευσης, για να μπορούνε να περνούνε τα ασθενοφόρα και τα πυροσβεστικά, σε 

περίπτωση ανάγκης.  
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 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Μια τοποθέτηση κύριε Πρόεδρε, Δεν έπρεπε να έρθει το 

θέμα στο Δ.Σ., επειδή δεν εφαρμόστηκε η απόφασή μας, δηλαδή τελικά η Πυροσβεστική 

Υπηρεσία κάνει την δουλειά της κι εμείς δεν κάνουμε σωστά την δουλειά μας.  

 Δεύτερον, σαν πολίτης, νομίζω ότι το θέμα δεν είναι μόνον οι δίοδοι διέλευσης 

μέσα στην Λαϊκή Αγορά. Εάν ω μη γένοιτο, γίνει μια πυρκαγιά και τα αυτοκίνητα από 

την Μεραρχίας μέχρι τον Δήμο είναι ουρά, σκεφτείτε τι θα γίνει.  

 Υπάρχει καταγγελία και οδηγού ασθενοφόρου και καταγγελία οδηγού ΤΑΧΙ και 

επιτέλους κάποια στιγμή στο Δ.Σ. πέρα από την πολιτική σκοπιμότητα, πέρα από την 

ουσιαστική σκοπιμότητα, για την χρήση λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, έχω την γνώμη 

ότι σοβαρά, θα πρέπει να δούμε αυτά τα τρία πράγματα: Ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και 

δημόσια ασφάλεια. Είναι σε θέση η Αστυνομία, να γίνει μια ληστεία σε μια τράπεζα π.χ., 

εκείνη την ημέρα, να καταδιώξει, αποτελεσματικά και επαρκώς τους ληστές;  

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Ενημέρωση του Δ.Σ. σχετικά με καταγγελία της συντεχνίας 

Χρυσοχόων-Ωρολογοποιών Αργυραμοιβών Ν. Σερρών. 

 

 

 κ. Αγοραστός Βασ.: Επειδή εκπροσωπώ τον εμπορικό κόσμο, η εταιρεία που 

κάνει τις δημοπρασίες, μας έχει απασχολήσει πολύ. Έχουνε παράπονα  οι συνάδελφοι 

χρυσοχόοι πιο πολύ. Η εταιρεία είναι καθόλα νόμιμη, πανελλαδικά. Κύριε Πρόεδρε, οι 

συμπολίτες μας έχουν δίκιο, όντως συμμετέχουνε  οι Σερραίοι στην προμήθεια  από τις 

τηλεοράσεις στην αγορά χρυσού κ.λ.π. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή δεν μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα, γιατί  έχουνε συμμετοχή στην εφορίας, στην ΥΠΕΔΑ και είναι μια 

πανελλαδική εκστρατεία δημοπράτησης χρυσού. Δεν μπορούμε να παύσουμε εμείς την 

εταιρεία αυτή, να κάνει δημοπρασίες από την τηλεόραση, είναι νόμιμη.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε όμως να συμπαρασταθούμε στο αίτημα των 

Αργυροχρυσοχόων και σαν Δ.Σ., να καταγγείλουμε αυτό τον τρόπο πώλησης στο 

ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο όπου υπάρχει, να στείλουμε μια επιστολή. 

 κ. Γκότσης Η.: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ διαφωνώ  ότι είναι 

καθόλα νόμιμες αυτές οι εκπομπές, γιατί εχθές συγκεκριμένα διάβαζα ότι αυτά τα 

τηλεπροϊόντα, είναι απάτη για τους καταναλωτές. Πρώτον, διότι είναι υποδιαίστερα από 

αυτά που καταγγέλλονται και δεύτερον, ότι είναι αμφίβολης αξίας και προέλευσης  και ο 

Υφυπουργός Ανάπτυξης, ήδη παίρνει μέτρα κατά αυτών των προϊόντων. Το θέμα όμως 

είναι, ότι γίνεται ένας αθέμιτος ανταγωνισμός, που όταν η αγορά, τα μαγαζιά κλείνουνε, 

αυτοί αρχίζουνε  να πουλάνε. Το αίτημα των Χρυσοχόων, είναι ότι όλα αυτά τα κανάλια, 

λειτουργούνε χωρίς άδεια. Οι έμποροι, οι χρυσοχόοι, ζητούν να περιοριστούν στην 

εμβέλεια των συνόρων τους. Είναι από την Θεσσαλονίκη το Time Channel   και το Best, 

να εκπέμπουνε στην Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, εμείς εδώ, να βγάλουμε τον πομπό 

αναμετάδοσης, ώστε να μην έρχεται το σήμα των καναλιών αυτών στην πόλη μας. Αυτό 

είναι το αίτημά τους κι όχι το αν είναι νόμιμο ή όχι, να γίνεται δημοπρασία και μπορούμε 

να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι παράνομοι αυτοί οι σταθμοί, χωρίς άδεια 

και πρέπει να τους αποδεσμεύσουμε από την πόλη μας.  

 κ. Πρόεδρος: Εγώ, επειδή δεν έχω δικαίωμα να αγορεύω,  θα μου επιτρέψετε  

λίγα λόγια. Λέγονται πολλά περί δημοκρατίας. Εγώ την λέξη δημοκρατία, δεν την έχω 

ακόμη χρησιμοποιήσει, γιατί ποτέ δεν την πίστεψα και ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Θα 

παρακαλέσω το Δ.Σ., από δω και στο εξής να γίνει εκκλησία. Και αυτοί που κάνουν λάθη 

όταν φεύγουνε από το Δ.Σ., πρέπει να φροντίζουνε να μην τα επαναλαμβάνουνε.  
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Εγώ σαν Πρόεδρος, φροντίζω να διορθώνω τα λάθη σας. Η αποψινή συνεδρίαση ήτανε 

απαράδεκτη. Παράκληση κάνω. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Time Channel, εκπέμπει από την Θεσσαλονίκη. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Εάν κάποιο από αυτά τα κανάλια, αφού δεν έχουν και 

νόμιμες άδειες, έχει κεραία στη δική μας γεωγραφική περιοχή, σε  συνεργασία με τις 

υπηρεσίες μας να αφαιρεθούνε οι κεραίες αυτές.  

 Και δεν θα ήταν άσχημο κύριε Δήμαρχε, να καλούσατε εδώ τους εκπροσώπους 

του εμπορικού συλλόγου, τους επαγγελματίες και να δούμε όλοι μαζί ένα ευρύτερο 

πρόγραμμα στήριξης των επαγγελματιών της πόλης μας. 

 κ. Στάγκος Κων.: Υπάρχει σ’ αυτή την κουβέντα που κάνουμε σήμερα μια ευχή 

και μια  πραγματικότητα. Η ευχή είναι, να αγοράζουν και να στηρίζουν οι Σερραίοι τα 

προϊόντα της σερραϊκής αγοράς. 

 Υπάρχει και μια πραγματικότητα, που δεν είναι μόνο τα 2 αυτά κανάλια. Είναι 

και το «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» που κάνει δημοπρασίες, αλλά και τοπικά κανάλια.  

 Συνεπώς, όταν κανάλια μεγάλης εμβέλειας προχωρούνε σε τέτοιες κινήσεις, 

σίγουρα έχουν κατοχυρωθεί νομικά. Είναι κάτι παρόμοιο μ’ αυτό που λέγαμε για τις 

μεγάλες εταιρείες, όταν έρχονται και υπογράφουν συμβάσεις με τους Δήμους. 

 Τώρα, αν τους δίνουμε εμείς ρεύμα στον δικό μας χώρο, εκεί μπορούμε, να 

παρέμβουμε.  

 Πουθενά αλλού όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, διότι αυτό καταργεί τους 

νόμους της ελεύθερης αγοράς. Εδώ,  θα πρέπει και η τοπική αγορά, να συναισθανθεί το 

βάρος των ευθυνών της, να οργανωθεί. αυτό είναι απαραίτητο. Να περάσει σε εβδομάδες 

προσφορών, να περάσει σε εβδομάδες διαφήμισης συγκεκριμένων προϊόντων. Ο νόμος 

της ελεύθερης αγοράς, λέει ότι ο καταναλωτής ψάχνει πάντα να αγοράσει το φθηνότερο, 

και όσο το καλύτερο γίνεται. Η τοπική αγορά, μέχρι την ύπαρξή αυτών των καναλιών, 

δεν φρόντισε  να ευαισθητοποιηθεί, να περάσει σε μια γκάμα προσφορών, να κάνει 

διαφήμιση, κ.λ.π. 

 κ. Γεωργούλας: Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι οι φορείς αυτοί που 

θίγονται τα συμφέροντά τους τα οικονομικά, σε συνεργασία με τον Δήμο, να το δούνε το 

πρόβλημα νομικά, αν υπάρχουν δυνατότητες να αντιμετωπιστεί. Εάν δεν υπάρχουν, τότε, 

να κινηθούμε προς την  κατεύθυνση αυτή, να βγάλουμε όσους αναμεταδότες έχουμε. 

 κα Ζαπάρα: Κατ’ αρχήν, να συμφωνήσω με αυτό  που είπε ο κ. Δήμαρχος στην 

αρχή, ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να εκφράσουμε κι εμείς και να 

συμφωνήσουμε, ότι όντως υπάρχει πρόβλημα και θέλουμε να συμπαρασταθούμε σ’ αυτή 

την τάξη των επαγγελματιών και τίποτα περισσότερο. Σίγουρα, πολύ πριν από μας εδώ, 

οι επαγγελματίες και οι έμποροι ασχολούνται μ’ αυτή την κρίση που περνούν και φυσικά 

δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι προσπαθούν μέσα από τα  τοπικά κανάλια να δείξουν την 

σερραϊκή αγορά και να προτρέπουν τον κόσμο  να ψωνίζει μέσα από την σερραϊκή 

αγορά, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αγωνιούν και προσπαθούν να κλείσουν την αγορά 

την Δευτέρα και να ανοίγουν την Τρίτη, για να μην φεύγει κόσμος στην Θεσσαλονίκη 

για να ψωνίζει. 

 Όμως, θα συμφωνήσω με κάποιους συναδέλφους που είπαν ότι τίποτα δεν 

μπορούμε να κάνουμε για παρέμβουμε στα κανάλια. Το ΤΙΜΕ μεταδίδει από 

Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να έχει αναμεταδότη στο Νομό Σερρών. 

 Και να δούμε λίγο παραπέρα την πραγματικότητα, όσο δυσάρεστη και να είναι. 
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 Η ελεύθερη αγορά, το ελεύθερο εμπόριο, ο ελεύθερος ανταγωνισμός και το άνοιγμα 

αυτών των συνόρων που γίνονται όχι μόνο μεταξύ δύο γειτονικών  πόλεων, αλλά και 

μεταξύ όλων των κρατών, μεταξύ όλης της Ευρώπης και εδώ είναι η δυσκολία αυτής της 

κατηγορίας των επαγγελματιών και των εμπόρων. Θα ήταν ευχής έργο να παρέμβουμε, 

αλλά προσωπικά εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και να δώσω ένα απλό 

παράδειγμα για το αν νομικά, καλύπτονται ή όχι οι σταθμοί. Πολύ παλαιότερα, το Τ.V. 

Serres είχε κάποιες δημοπρασίες  με πίνακες και είχε ξεκινήσει τότε ένας δικαστικός 

αγώνας, που δεν  απέδωσε και αποδείχτηκε ότι μπορούσε να συνεχίσει αυτός ο σταθμός  

και ο κάθε σταθμός, να κάνει αυτό που έκανε.  

 Και δεν είναι μόνο οι χρυσοχόοι, είναι και τα μικροέπιπλα, κ.λ.π.  

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Καταβολή στο Ι.Κ.Α. οφειλών. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους του  Δήμου  της  ειδικής  

υπερωριακής αποζημίωσης που καλείται να καταβάλλει ο Δήμος 

κατόπιν της  αρ.  391/1996 αποφ. Ειρηνοδικείου Σερρών. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι οι 35 υπάλληλοι και το δικαιούνται. Δεν έχει γίνει ένσταση, 

όμως βρήκαμε μια απόφαση, όχι για κάποιον Δήμο, αλλά για κάποιους δικαστικούς 

αγώνες που πήγαν στο δικαστήριο και δικαιώθηκαν. Ζητούμε την  γνώμη του Δ.Σ. Αν 

σας ενδιαφέρει, το ποσόν είναι 26.000.000 δραχμές. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα είναι, ότι δικαιώθηκαν δικαστικά για ένα πριμ 

παραγωγικότητας, το οποίο κάποτε ο Υπ. Οικονομικών, έδωσε στους υπαλλήλους του 

Υπουργείου του. Η απόφαση, αφορά τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, είναι περίπου 

35 στον αριθμό και επιβαρύνεται ο Δήμος με 25 εκ. δρχ. Αλλά σιγά-σιγά  θα βγει η 

απόφαση και για τους μόνιμους υπαλλήλους  και είναι 250 εκ. δρχ. Το θέμα δεν 

αντιμετωπίζεται κατ’ αυτό τον τρόπο.  

 Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να τους τα δώσουμε με δόσεις, με έκτακτη 

οικονομική βοήθεια που θα ζητήσουμε, πάντως αδυνατούμε σήμερα να καταβάλλουμε 

αυτά τα ποσά.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Αφού δικαιώθηκαν τότε γιατί έρχεται το θέμα στο Δ.Σ.;  

  Το βάλατε θέμα στην Δ.Ε. και εκεί ελήφθη η απόφαση να γίνει έφεση. Εφόσον 

υπάρχει η πολιτική βούληση να αποδοθούν αυτά τα ποσά στους εργαζόμενους, εφόσον 

κρίνουμε ότι καλώς το δικαστήριο  τα εκδίκασε και τα δικαιούνται και οι εργαζόμενοι 

στους Ο.Τ.Α., όπως τα δικαιούνται και οι εργαζόμενοι στο Υπ. Οικονομικών, τότε ποιος 

ο λόγος να πάει το θέμα στην Δ.Ε., να ληφθεί απόφαση από την Δ.Ε. (Δημαρχιακή 

Επιτροπή) υπέρ της έφεσης, να έρθει στο Δ.Σ. ανάποδη εισήγηση.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Δεν υποβλήθηκε έγκαιρα η έφεση, οπότε δεν μπορεί να γίνει.  

 

 

 - Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ 20ο:  Σχετικά με την ανταλλαγή ιδιοκτησίας του Δήμου με αντίστοιχη της  Δ/ 

 /νσης Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Για το οικόπεδο της οδού Αρκαδιουπόλεως, δυστυχώς δεν 

δέχονται να γίνει ανταλλαγή και η Πρόνοια μας απειλεί ότι θα χαλάσει την παιδική  

χαρά. Επομένως, πρέπει να ανακαλέσουμε την απόφαση  αυτή και να πάρουμε πάλι 

απόφαση, αν σκοπεύουμε να παραχωρήσουμε άλλο οικόπεδο  και να κρατήσουμε στην 

Αρκαδιουπόλεως την παιδική χαρά. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Πρόνοια τα έλεγε αυτά και στις συσκέψεις που είχαμε κάνει, 

το θέμα το έφερα και εκτός ημερησίας διατάξεως, υπάρχει και σχετική απόφαση Δ.Σ. 

που ομόφωνα συμφωνούμε να ανταλλάξουμε και να παραμείνει εκεί ο μοναδικός 

πνεύμονας πρασίνου, ή ελεύθερου χώρου στην περιοχή Καλκάνη  και να ανταλλάξουμε 

αυτά τα 500 τ.μ. με 2.200 τ.μ. στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη. Όμως, εδώ τι συμβαίνει; 

Έγινε ήδη η μελέτη, με το σύστημα της μελέτης - κατασκευής, κατασκευάστηκαν ήδη οι 

3 από τις 4 πολυκατοικίες του προγράμματος Λαϊκής Στέγης, επομένως, θα επιβαρυνθεί 

οικονομικά το όλο πρόγραμμα. Και η αλήθεια είναι, ποιος θα κάνει την καινούργια 

μελέτη για την 4η πολυκατοικία; Με συντελεστή δόμησης 2,4 θα κτίσουνε τα ίδια. Όσες 

οικογένειες θα στεγαστούνε στην Αρκαδιουπόλεως, τόσες θα στεγαστούνε κι  εκεί. Κι 

έχουμε και κάποια προοπτική μελλοντικά για τον Άγιο Ιωάννη. Επομένως, δεν μπορούνε 

οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας τώρα να αρνούνται την ανταλλαγή και να 

επιμένουνε, διότι εμείς αν θέλετε σήμερα, μπορούμε να πάρουμε απόφαση ότι 

χαρακτηρίζουμε εκείνο τον χώρο, σαν χώρο παιδικής χαράς. Τι θα κάνει η Πρόνοια; 

 Επιμένει το Δ.Σ. σήμερα στην αρχική του απόφαση; Ναι. Τότε αυτά τα 500 τ.μ., 

δεν πρόκειται να κτιστούνε.  

 κ. Πρόεδρος: Ή ανταλλαγή πρέπει να κάνουμε, ή αναγκαστική απαλλοτρίωση.  

 κα Ζαπάρα: Θέλω να ρωτήσω, αν αυτός ο χώρος έχει χαρακτηριστεί παλαιότερα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. 

 κα Ζαπάρα: Νομίζω τότε, ότι το θέμα πρέπει  να ξαναέρθει σωστά, για να 

πάρουμε απόφαση για απαλλοτρίωση, να τον χαρακτηρίσουμε τον χώρο, σαν χώρο 

παιδικής χαράς. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Να δούμε το θέμα λίγο και από τη νομική του πλευρά. Εδώ, 

δεν έχουμε παρέμβαση της Νομαρχίας, είναι η Περιφερειακή Διοίκηση, η οποία ελέγχει 

την νομιμότητα  των αποφάσεων και όχι την σκοπιμότητα. Και για κάποιους λόγους η 

Περιφερειακή Διοίκηση, δεν έκρινε νόμιμη την απόφαση του Δ.Σ.. Αυτό λέει μέσα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν λέει αυτό. Επικαλείται την γνώμη των Τεχνικών 

Υπηρεσιών της Νομαρχίας.   

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Εγώ νομίζω ότι πέραν αυτού, πρέπει να γίνει και διαδικασία 

ακύρωσης της απόφασης της Περιφερειακής Δ/σης, προσφυγή στο Υπ. Εσωτερικών με 

τους νομικούς συμβούλους. Ο Δήμος, όταν η Περιφερειακή Δ/ση, δηλαδή ο παλιός 

Νομάρχης μας ακύρωνε μια απόφαση, είχε το δικαίωμα να  προσφύγει στο Υπ. 

Εσωτερικών για την απόφαση αυτή.  

 Εγώ πιστεύω ότι, νομικά η δυνατότητα ανταλλαγής υπάρχει. Εάν η Περιφερειακή 

Δ/ση μπήκε στην ουσία του θέματος, ύστερα από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Νομαρχίας, νομίζω ότι δεν είναι νόμιμη η απόρριψη της απόφασής μας από την 

Περιφερειακή Διοίκηση.  
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 Ένα είναι το πολιτικό θέμα κύριε Δήμαρχε, το τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Γιατί ο κ. 

Πρόεδρος  λέει ότι, πρέπει να προτείνουμε για ανταλλαγή άλλο οικόπεδο, ή να 

επαναλάβουμε την απόφασή μας αυτή, διότι πρέπει να υπάρξει  επανάληψη,  αλλιώς 

είναι μια αναβολή  του θέματος.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επανάληψη,  επιμένουμε στην θέση μας.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Επανάληψη του θέματος, αλλά πρέπει να προσκομίσουμε 

κάποια στοιχεία ότι δεν έχει δίκιο η Διοίκηση. Οι δρόμοι είναι δύο. Ή επανάληψη του 

θέματος, με στοιχεία όμως τεκμηριωμένα από τις Τ.Υ. του Δήμου που να αναιρούν τις 

αντιρρήσεις τις ουσιαστικές, ή παράλληλη προσφυγή στο Υπ. Εσωτερικών, για την 

ακύρωση της απόφασης της Περιφερειακής Διοίκησης.  

 Να είμαστε έτοιμοι, με μια σοβαρή προεργασία, εδώ πέρα όμως να υπάρχει μια 

τεκμηριωμένη εισήγηση για τις πολεοδομικές παρεμβάσεις πλέον που μπορούμε να 

κάνουμε, για τις οποίες αμφιβάλλω αν θα εγκριθεί πάλι η νομιμότητα, διότι θεωρείται ότι 

είναι απόφαση και ματαίωση έργου. Δηλαδή, το να το κηρύξουμε εμείς χώρο πρασίνου, 

ή χώρο παιδικής χαράς, είναι αμφίβολο αν θα αποδώσει, μια και εκεί έχει αρχίσει ήδη, 

έχει γίνει η δημοπρασία, βγήκε η μελέτη, κάποιοι ανέλαβαν το έργο, κ.λ.π. Είμαι 

επιφυλακτικός αν αυτά τα πράγματα θα έχουν αποτέλεσμα. Γι’ αυτό νομίζω ότι το 

καλύτερο είναι κ. Δήμαρχε, να ακυρώσουμε την απόφαση της Περιφερειακής Δ/σης  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν λέει τέτοιο  πράγμα, απλώς στέλνει ένα διαβιβαστικό με 

την απόφαση του Δ.Σ. στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας, οι οποίες γνωματεύουν 

και λένε  ότι είναι αδύνατον να εφαρμοστεί η υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη για την 

πολυώροφη οικοδομή της οδού Αρκαδιουπόλεως στο προσφερόμενο από τον Δήμο 

Σερρών οικόπεδο, λόγω των περιοριστικών όρων δόμησης στην περιοχή Αγ. Ιωάννη 

Σερρών, που είναι περιοχή διώροφων κτιρίων. 

 Δηλαδή, δεν ασχολείται η Περιφερειακή Διοίκηση με την νομιμότητα της 

απόφασής μας, διότι όπως είπατε κι εσείς, η ανταλλαγή επιτρέπεται. 

 Επειδή λέει, σύμφωνα με το πρόγραμμα Λαϊκής Στέγης, οι 3 από τις 4 

πολυκατοικίες έχουνε γίνει, λέει ότι συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση, δηλαδή ποιος 

θα κάνει την καινούργια μελέτη και χρονική καθυστέρηση θα υπάρχει. Δεν λέει τίποτα 

άλλο. Για τους λόγους αυτούς, οι Τ.Υ. της Νομαρχίας συνιστούνε στην Περιφερειακή 

Δ/νση, να μην αποδεχτούνε την ανταλλαγή. Και η κα Αντωνιάδου, στέλνει ένα έγγραφο 

που λέει ότι: «Σας αποστέλλω το έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την  

δημοτική έκταση που μας προτείνετε για ανταλλαγή και σας πληροφορούμε ότι, δεν την 

αποδεχόμαστε για τους λόγούς που επικαλείται η ανωτέρω Υπηρεσία. 

 Εμείς επομένως, σωστά θα επιμένουμε ότι την μελέτη την οποία επικαλούνται, θα 

την αναλάβουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Είπατε πως η οικοδομική άδεια για το οικόπεδο στην οδό 

Αρκαδιουπόλεως, εκδόθηκε το 94 επί θητείας του κ. Μητλιάγκα και αποδώσατε ευθύνες 

στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτά δημοσιεύτηκαν και στον Τύπο. Περίμενα όλα 

αυτά, απόψε, να τα διορθώσετε. Δυστυχώς κ. Δήμαρχε, ή στρεβλά σας ενημέρωσαν, ή 

σκόπιμα έγινε. Η υπ.αρ.140 οικοδομική άδεια στο όνομα της Δ/νσης Πρόνοιας για την 

κατασκευή αυτής της πολυκατοικίας, εκδόθηκε στις 20-9-95. Εφόσον αρνηθήκατε να το 

διορθώσετε, σας διορθώνω εγώ για να αναλάβετε το οποιοδήποτε κόστος.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αρνούμαι αυτό που λέτε. Όταν έφερα το θέμα εδώ εντός 

ημερήσιας διάταξης, τότε είχα αναφερθεί  και στο πολεοδομικό γραφείο του Δήμου μας 

και είχε πει συγκεκριμένα, πως είναι δυνατόν το γραφείο αυτό να εκδίδει τέτοια άδεια, 

χωρίς να ενημερώνουν τον Δήμαρχο και αναφέρθηκα στον κ. Μητλιάγκα, διότι μου 

είπανε ότι από τότε  ήτανε η άδεια. 
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 Σημασία όμως κ. Περδίκη, δεν έχει ποιος ήτανε Δήμαρχος, σημασία έχει οι 

Υπηρεσίες μας να προστατεύουν την πολιτική ηγεσία.  

 

 

 - Χαρακτηρίζεται ο χώρος σαν παιδική χαρά και ζητείται η απαλλοτρίωση 

του χώρου.  

 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Λήψη οριστικής απόφασης για την παραχώρηση έναντι τιμήματος  

έκτασης στην Δ.Ε.Π.Α. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Με την υπ’ αριθμ. 709/96 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η 

παραχώρηση δημοτικής έκτασης στην δημόσια επιχείρηση αερίου Α.Ε. (Δ.Ε.Π.Α.). 

 Η Δ.Ε.Π.Α., με έγγραφό της ζητά να ληφθεί οριστική απόφαση από το Δ.Σ., για 

την παραχώρηση δημοτικής έκτασης 6.500 στρεμμάτων. Η εκτιμητική επιτροπή του 

Δήμου εκτίμησε την αξία του δημοτικού ακινήτου προς 500.000 δρχ./στρέμμα στις 

12/9/1996. Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. την απευθείας εκποίηση του ακινήτου, 

αντί του συνολικού ποσού των 3.028.000 δρχ.  με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 

του άρθρου 248 του Π.Δ. 410/95. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Παρακαλώ να μην προχωρήσουμε στην οριστική αυτή 

απόφαση. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η Δ.Ε.Π.Α. μόνο ζητάει. Το λέω αυτό, διότι 

προκύπτει κι ένα άλλο θέμα. Αναγκάστηκα  να τους βρω στην Αθήνα, διότι τον 6ο μήνα 

του 1996,  εμείς  πληροφορηθήκαμε  εδώ ότι η διακλάδωση απ’ αυτόν τον αγωγό 

προκειμένου να τροφοδοτήσει με φυσικό αέριο την βιομηχανική περιοχή των Σερρών 

περνάει μέσα από κατοικημένη περιοχή, από την οδό Δογάνης και την οδό Άνδρου. Και 

τους αποστέλλω  από τον 6ο μήνα του 1996 μία επιστολή και τους λέω ότι προκύπτει 

αυτό το πρόβλημα, διότι έχουμε και  πολεοδομικούς  περιορισμούς.  

 Γιατί στα μέρη που περνάει ο αγωγός, δεν επιτρέπεται να κτίσεις. Αδιαφορούνε 

στην Δ.Ε.Π.Α. και δεν απαντήσανε.  Αυτό όμως το πληροφορήθηκαν οι κάτοικοι στην 

Ομόνοια, και είναι ανάστατοι. Και πιστεύω ότι πετύχαμε την μετατόπιση του αγωγού, με 

τις ενέργειές μας. Επίσης του είπα, να έρθουνε αυτοί εδώ και να σχεδιάσουνε μαζί με τις 

δικές τις Υπηρεσίες, από που θα περάσει ο αγωγός. 

 Εγώ προτείνω και παρακαλώ να το δεχτείτε, έως ότου η Δ.Ε.Π.Α. μετατοπίσει 

τον αγωγό που οδηγεί στην βιομηχανική ζώνη, πέραν της κατοικημένης περιοχής, δεν 

μπορούμε να τους παραχωρήσουμε ούτε δέκατο του στρέμματος. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό που ζητούνε. Αν δεν τον 

μετακινήσουν τον αγωγό, να μην πάρουνε τίποτα. Να βγαίνουν όμως κανονικά οι 

οικοδομικές άδειες.  

 κα Ζαπάρα:  Θα πρέπει εμείς  να εξακολουθούμε και να επιμένουμε  ότι δεν 

πρέπει η πόλη να μείνει έξω από αυτό το φυσικό αέριο. Δεν ξέρω πως σταματήσαμε 

τελικά με μια φορά μόνο που το δηλώσαμε σαν Δ.Σ., να μην ξαναεπιμένουμε και να μην 

ξαναπροσπαθούμε να περνάει από  όλες τις άλλες πόλεις, και εμείς που θα δώσουμε τα 

στρέμματα, θα κάνουμε τον σταθμό και θα καταστραφούν και μια-δυο γειτονιές 

περνώντας των αγωγό και να μην διεκδικούμε αέριο. Νομίζω ότι, συγχρόνως με την 

απόφαση που θα πάρουμε, θετική ή αρνητική, θα πρέπει να έχουμε κι εμείς μια 

δυνατότητα να έχουμε αέριο. 
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 κ. Αναστασιάδης Αντ.: Το τίμημα των 500.000 δρχ. το στρέμμα, είναι πολύ 

μικρό. Εγώ προτείνω τουλάχιστον 2.000.000 δρχ. το στρέμμα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο που παρευρέθηκα πριν από 10 

μέρες, μαζί με τον κ. Σαουλίδη, είπαμε ότι διεκδικούμε το αέριο, δεν σταματήσαμε. 

 

 

 - Δεν εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Χωροθέτηση Πολυκλαδικού Λυκείου.        

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι ένας χώρος στην περιοχή του Αεροδρομίόυ. Η έκταση που 

ζητείται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, φαίνεται με στοιχεία στο τοπογραφικό 

διάγραμμα που συνετάχθη. Σημειώνουμε ότι, εντός του χώρου που ζητάει η  Β/βάθμια 

Εκπ/ση, υπάρχουν υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 

άθληση των κατοίκων, στον συνοικισμό Σφαγείων και 40 Μαρτύρων.  

 Η χωροθέτηση σημαίνει, ότι ουσιαστικά το οικόπεδο θα παραμείνει πάντα δικό 

μας. Δεν παραχωρούμε ουσιαστικά. 

 

 

 - Δεν συζητείται προσωρινά η παραχώρηση, μέχρι να εξεταστεί από τους 

αρμόδιους φορείς.  

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

209 / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης καταστήματος καφετέριας του κ. 

Μπούτσιου Αντωνίου. 
 4391/27-2-1997 

 

210 / 1997 Τροποποίηση του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. «7η Σ.Ε. 20ου Δ.Σ.».  

 5436/17-3-1997 

 

211 / 1997 Όμοια της 22ης Σ. Ε. του 17ου Νηπιαγωγείου-13ου Δ.Σ.  

4699/5-3-1997 

 

212 / 1997 Όμοια της 2ης Σ. Ε. του 2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου.  

 5435/17-3-1997 

 

213 / 1997 Έγκριση του απολογισμού της 1ης Σ. Ε. έτους 1995.    

 5575/19-3-1997 

 

214 / 1997 Όμοια της 1ης Σ. Ε.  έτους 1996.  

 

215 / 1997 Όμοια της 8ης Σ. Ε.  

 5478/18-3-1997 
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216 / 1997 Όμοια της 7ης Σ. Ε.  

 5481/18-3-1997 

 

217 / 1997 Όμοια της 17ης Σ. Ε.  

 5482/18-3-1997 

 

218 / 1997 Όμοια της 18ης Σ. Ε.  

 5483/18-3-1997 

 

219 / 1997 Όμοια της 34ης Σ. Ε.  

 5480/18-3-1997 

 

220 / 1997 Όμοια της 20ης Σ. Ε.  

 5484/18-3-1997 

 

221 / 1997 Όμοια της 32ης Σ. Ε.  

 5479/19-3-1997 

 

222 / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας καταστήματος Ψητοπωλείου  στην 

κα Ιορδανίδου Ταμάρα. 

 5173/14-3-1997 

 

223 / 1997 Όμοια Πρατήριου Γάλακτος στον κ. Ματάνα Στυλιανό.  

 5171/14-3-1997 

 

224 / 1997 Όμοια Μπαρ της κας Χορταρά Ελένης.  

 5167/14-3-1997 

 

225 / 1997 Όμοια Πρατηρίου Γάλακτος της κας Χαριοπολίτου Σουλτάνας..  

 5174/14-3-1997 

 

226 / 1997 Όμοια Πρατηρίου Γάλακτος της κας Τσιώλα Κατίνας.           

 5175/14-3-1997 

 

227 / 1997 Όμοια Οβελιστηρίου του κ. Γραβάνη Δημητρίου.              

 5166/14-3-1997 

 

228 / 1997 Όμοια Κομμωτηρίου της κας Τούχκου Κωνσταντίνας.            

 5168/14-3-1997 

 

229 / 1997 Όμοια Πατσατζίδικου στον κ. Σιώσιο Νικόλαο.                

 5177/14-3-1997 

 

230 / 1997 Όμοια Ψητοπωλείου του κ. Ζάπριου Αθανασίου.                 

 4869/6-3-1997 

 

231 / 1997 Όμοια Μικτού Κατ/τος στους κ.κ. Καπετάνιο Παύλο-Μελισσά Γεώργιο. 

 5176/14-3-1997 
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232 / 1997 Όμοια Οβελιστηρίου του κ. Τσούκα Αθανασίου.                

 5172/14-3-1997 

 

233 / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας Μουσικών Οργάνων της κας Σιδερά Σοφίας. 

 5170/14-3-1997 

 

234 / 1997 Όμοια του κ. Κοσμαρέλη Αλέξανδρου.                         

 5169/14-3-1997 

 

235 / 1997 Όμοια του κ. Γκιουζέλη  Στέργιου.                               

 4998/7-3-1997 

 

236 / 1997 Όμοια του κ. Ακριτίδη Νικολάου.                                 

 4390/27-2-1997 

 

237 / 1997 Όμοια του κ. Παπάζογλου Γεωργίου.                          

 4610/4-3-1997 

 

238 / 1997 Όμοια του κ. Ακριτίδη Νικολάου.                            

 4389/27-2-1997 

 

239 / 1997 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 

μελέτης «Αναμόρφωση όψεων Δημαρχείου Σερρών». 

 6675/4-4-1997 

 

240 / 1997 Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Επανάχρηση της οικίας Μάλλιου 

και δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου». 

 6466/31-3-1997 

 

241 / 1997 Έγκριση της μελέτης: «Επισκευές Παιδικών Χαρών».           

 6596/2-4-1997 

 

242 / 1997 Όμοια : «Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών».                 

 6597/2-4-1997 

 

243 / 1997 Όμοια: «Συντήρηση Παιδικών Χαρών».                           

 6595/2-4-1997 

 

244 / 1997 Όμοια : «Τοποθέτηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ.».                                    

 6467/31-3-1997 

 

245 / 1997 Όμοια : «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων».                        

 9580/16-6-1997 

 

246 / 1997 Όμοια: «Επισκευές Πεζοδρομίων».                            

 9581/16-5-1997 
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247 / 1997 Όμοια : «Επούλωση Φθορών Οδοστρωμάτων».                   

 9582/16-5-1997 

 

248 / 1997 Όμοια: «Τσιμεντοστρώσεις - Πλακοστρώσεις Κοινοχρήστων Χώρων». 

 9579/19-5-1997 

 

249 / 1997 Όμοια: «Συντήρηση Δρόμων».                                    

 9578/19-5-1997 

 

250 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 5490/18-3-1997 

 

251 / 1997 Έγκριση καταβολής δικαστικών δαπανών.                      

 5580/24-3-1997 

 

252 / 1997 Έγκριση παράθεσης μπουφέ.                                   

 5485/19-3-1997 

 

253 / 1997 Έγκριση προμήθειας καυσίμων.                               

 5486/19-3-1997 

 

254 / 1997 Έγκριση προμήθειας υλικών για τους Η/Υ.                     

 5487/18-3-1997 

 

255 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου 

(Κοβανίδη Γεωργίου). 

 5488/18-3-1997 

 

256 / 1997 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για δικαστική δαπάνη στους κ.κ. 

Χρυσογόνου Δημήτριο, κ.λ.π. 

 5430/17-3-1997 

 

257 / 1997 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία των 

Δημητρίου Προυσανίδη και Αναστασίας Αφίκη,  κ.λ.π. 

 5581/26-3-1997 

 

258 / 1997 Ψήφιση πίστωσης για την απόδοση εξόδων ισορροπίας  στην ΣΕΤΕΧ Α.Ε. 

 5437/19-3-1997 

 

259 / 1997 Έγκριση αγοράς 5 (πέντε) αντιτύπων του βιβλίου  «ΤΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ». 

 5489/18-3-1997 

 

260 / 1997 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στο περιοδικό «Εν 

βρασμώ». 

 5579/19-3-1997 
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261 / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας στάσιμου μικροπωλητή στον κ. Γκαντέζη 

Αθανάσιο. 

 5434/18-3-1997 

 

262 / 1997 Έγκριση συμμετοχής του κ. Δημάρχου σε συνάντηση στο Δήμο Πειραιά. 

 5491/19-3-1997 

 

263 / 1997 Έγκριση πρακτικού 8/96 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Κυκλοφοριακού Ν. 

Σερρών. 

                 
264 / 1997 Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την μη εγκατάσταση περιπτέρου στην 

οδό Κερασούντος. 

                
265 / 1997 Σχετικά με την διέλευση υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων κατά την 

διάρκεια λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς. 

 5578/7-4-1997 

 

266 / 1997 Συμπαράσταση στην Συντεχνία Χρυσοχόων για τις δημοπρασίες.  

  

267 / 1997 Έγκριση καταβολής εισφορών στο Ι.Κ.Α.                                   

                 
268 / 1997 Έγκριση καταβολής σε υπαλλήλους του Δήμου της Ειδικής Υπερωριακής 

Αποζημίωσης.  

                 

269 / 1997 Χαρακτηρισμός οικοπέδου της οδού Αρκαδιουπόλεως ως χώρο παιδικής 

χαράς και κήρυξη αυτού ως απαλλοτριωτέου. 

                
270 / 1997 Δεν συζητείται η οριστική παραχώρηση οικοπέδου στην Δ.Ε.Π.Α. 

 5577/28-3-1997 

 

271 / 1997 Δεν συζητείται η παραχώρηση οικοπέδου για την ανέγερση του 

Πολυκλαδικού Λυκείου. 

 6674/15-4-1997 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                               ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η  

 

 

 

Κασάπης Φίλιππος   

 

Αγοραστός Βασίλειος  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

 Βαβαλέκας Ιωάννης  

 

Γεωργούλας Γεώργιος  

 

Γκότσης Ηλίας  

 

Ζάγκαλης Ιωάννης  

 

Ζαπάρα Μαίρη  

 

Καδής Νικόλαος  

 

Κατιρτζόγλου Νικόλαος  

 

Μητλιάγκας Ζήσης  

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

 Περδίκης Ζήσης  

 

Πισώκας Βασίλειος 

 

 Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

 Σαουλίδης Στυλιανός 

 

 Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

 Στάγκος Κων/νος  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

Χαλκιόπουλος Λεωνίδας 

 

Χατζηλίας Αλέξανδρος        

 

 


