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7η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1997 

 

 

 

 κ. Σωτηριάδης Δ.: Σε απάντηση ερώτησης του κ. Περδίκη, τηλεγραφικά θα αναφερθώ 

στο ιστορικό. Στις 5/7/1994, υπογράφτηκε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με την PANEL και καλώς 

το υπέγραψε ο κ. Μητλιάγκας, γιατί σύμφωνα με το Νόμο 1491/84, κάθε είδους εμπορικής 

διαφήμισης που επιτρέπεται από το Νόμο αυτό, γίνεται ύστερα από άδεια αποκλειστικά του κ. 

Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας. Στην συνέχεια, στις 17/11 έρχεται το θέμα στο Δ.Σ. και 

παίρνουμε απόφαση  στο συμβούλιο αυτό, χωρίς στην απόφαση αυτή να αναφέρεται αν έπρεπε 

να γίνει διαγωνισμός, ή όχι. Απλά η απόφαση έλεγε, ότι έπρεπε να ορισθούν οι θέσεις και μόνο. 

Μόνο γι’ αυτό τον λόγο, δόθηκε αναβολή στο θέμα. Ο Νόμος όμως αναφέρει και κάτι άλλο. Σε 

κάθε περίπτωση, η άδεια διαφήμισης θεωρείται προηγηθείσα από την καταβολή του τέλους και 

αυτό γίνεται στις 20/10/1994, οπότε εισπράττεται 1.000.000 δρχ. Το 1996, υπογράφει ο 

Δήμαρχος το νέο συμφωνητικό όπως είναι γνωστό και στις 11/1/1996, παίρνεται απόφαση από 

το Δ.Σ.  

Στις 31/12 χορηγείται τελικά η άδεια και εισπράττονται άλλα 2 εκ. δρχ. και κάτι. Ο Νόμος 

αναφέρει κ. Περδίκη, ότι η διάθεση των χώρων αυτών γίνεται με, ή χωρίς δημοπρασία, και αυτό 

αναφέρεται και στην απόφαση της 17/11/1994 του Δ.Σ.  

 Εγώ πιστεύω ότι, όλη η διαδικασία ήτανε καθόλα νόμιμη, ήτανε προσωπική απόφαση 

του κ. Δημάρχου, που είχε αυτό το δικαίωμα και αναφέρομαι στον κ. Μητλιάγκα και στην 

συνέχεια, η καταβολή του 1 εκ. δρχ. από την PANEL, ήταν δεσμευτική ενέργεια για τον επόμενο 

Δήμαρχο τον κ. Βλάχο και σωστά έπραξε. Το θέμα τώρα είναι, να βρεθούνε τα σημεία όπου θα 

τοποθετηθούνε οι πλακέτες. Δηλαδή, αναφέρομαι σε τρία χαρακτηριστικά σημεία του Νόμου, 

που λέει ότι η άδεια δίνεται αποκλειστικά με άδεια Δημάρχου, ότι στην διαφήμιση θεωρείται 

προηγηθείσα η άδεια από το τέλος, καθώς επίσης ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο διακανονισμός.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Ο κάθε Δήμαρχος και Κοινοτάρχης, έχει το δικαίωμα βέβαια να 

υπογράψει ότι θέλει, αλλά κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. Είναι το εκτελεστικό όργανο των 

αποφάσεων του Δ.Σ. Ο κάθε Δήμαρχος και τα Κοινοτικά Συμβούλια,  ανάλογα με τη 

Νομοθεσία, έχουν το δικαίωμα να κάνουν απ’ ευθείας αναθέσεις, είτε σε προμήθειες, είτε σε 

έργα, είτε σε συμβάσεις ολικής διαφήμισης, σαν την συζητούμενη, μέχρι κάποιο όριο, το οποίο 

καθορίζεται απολύτως από το Νόμο. Πριν από 10 χρόνια το όριο αυτό ήτανε μικρότερο, πριν 

από 2 χρόνια ήταν μικρότερα από σήμερα, κ.λ.π. και ενδεχόμενα του χρόνου να είναι 

μεγαλύτερο. 
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Εδώ έχουμε το οικονομικό περιεχόμενο μιας σύμβασης, που κατά την άποψή μου, ξεπερνά αυτό 

το όριο της απ’ ευθείας υπογραφής, ή της απ’ ευθείας εκτέλεσης, της απ’ ευθείας προμήθειας, 

της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος. Και η διαδικασία αυτή, είναι οι διαγωνισμοί. Δεν είναι 

τυχαίο πως το Δ.Σ. και το προηγούμενο και ενδεχόμενα και αυτό, έκανε διαγωνισμούς για να 

παραχωρήσει με μικρότερα μάλιστα ποσά, χώρους σε διαφημιστικές εταιρείες.  Το δικό μου το 

ερώτημα, πώς χωρίς απόφαση  του Δ.Σ. υπογράφεται αυτό το συμφωνητικό, ποιος έδωσε το 

συμφωνητικό στο γραφείο του Δημάρχου προς υπογραφή μαζί με άλλα έγγραφα, όταν το ποσό 

που ο Δήμος θα έπαιρνε  από την συγκεκριμένη εταιρεία, ήταν πάνω  από το όριο που είχε 

δικαίωμα, είτε η Δημαρχιακή Επιτροπή, είτε το Δ.Σ., είτε ο Δήμαρχος, να το κάνουν απ’ ευθείας 

και χωρίς διαγωνισμό.  

 κ. Γεωργούλας: Όπου παρέχεται η ευχέρεια του κ. Δημάρχου να προβαίνει στην 

υπογραφή κάποιας σύμβασης με ή χωρίς δημοπρασία, εγώ νομίζω ότι φρόνιμο και λογικό είναι, 

να προτιμάται η δημοπρασία.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ μια απάντηση έχω να δώσω, την οποία κατέθεσα και την 

προηγούμενη φορά. Ότι εγώ σεβάστηκα την σύμβαση, που υπέγραψε ο προκάτοχός μου 

Δήμαρχος και βάση εκείνης, αυτών που εισηγηθήκανε, το υπέγραψα. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Μετά την εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. από  την Δ/νση Εσωτερικών, 

όφειλε το Δημοτικό Ταμείο, να επιστρέψει ως αχρεωστήτως εισπραχθέν, αυτό το 1 εκ. δρχ. στην 

εταιρεία PANEL. Δεν έγινε αυτό. 

 Και έρχεται την Πρωτοχρονιά του 1996,. να ξαναυπογραφεί νέο ιδιωτικό συμφωνητικό 

με τον Δήμαρχο τον κ. Βλάχο και την διαφημιστική εταιρεία των PANEL. Και μετά από 10 

μέρες έρχεται στο Δ.Σ. να κουβεντιάσουμε αυτή την σύμβαση. Και ήταν μια από τις δυσάρεστες 

αποφάσεις του Δ.Σ., που οι Δ.Σ. ψήφισαν, χωρίς να είναι επαρκώς ενημερωμένοι. Όταν άρχισαν 

οι αντιδράσεις από την κοινή γνώμη, τότε ξύπνησαν οι Δ.Σ. Και ξαναμπήκε το θέμα στο Δ.Σ. Θα 

συμφωνήσω με τον κ. Γεωργούλα, ότι είτε ο Νόμος δίνει ή δεν δίνει, πάνω από κάποιο ποσό το 

δικαίωμα.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Όσον αφορά το θέμα, είναι διπλό. Έχει την νομική του και την 

ουσιαστικά του πλευρά. Στη νομική του πλευρά, το συμφωνητικό που υπογράφει ο Δήμαρχος, 

έχει κύρος και σημασία, εάν επικυρωθεί με  την απόφαση του Δ.Σ., αλλιώς αυτό το 

συμφωνητικό δεν μπορεί να εφαρμοστεί, διότι το Δ.Σ. δεν προσδιόρισε τον Τύπο, δεν 

προσδιόρισε το που, κι επομένως είναι σαν να μην έγινε αυτό το συμφωνητικό. Τώρα καλώς ή 

κακώς αν στην δική μας θητεία δεν έγινε αυτό, δεν το κρίνω και ούτε θέλω να δικαιολογήσω 

κανέναν. Γεγονός είναι ότι το δεύτερο θέμα ουσίας, είναι αυτό, ότι το Δ.Σ. μπορεί και 

επιβάλλεται. Αυτό το Δ.Σ. στις 17 Οκτωβρίου 1994, δεν προχώρησε στην υλοποίηση του 

συμφωνητικού που υπεγράφη από μένα και την εταιρεία. Νομίζω, ότι υπάρχει θέμα 

νομιμότητας, όσον αφορά την είσπραξη του 1 εκ. δρχ., όπου μπορώ να σας βεβαιώσω ότι δεν 

εδόθη εντολή να εισπραχθεί και έχω την γνώμη ότι υπήρξε αμφιβολία στον αν υπήρξε ή όχι 

σκοπιμότητα από μέρους της Δ.Α. και εμού προσωπικά. Διότι κανονικά, η απόφαση του Δ.Σ. η 

οποία δεν εγκρίνει, δεν δικαιώνει το συμφωνητικό του Δημάρχου, πήγε στη Νομαρχία και η 

γραμματεία του Δ.Σ. στέλνει σε όλες τις Υπηρεσίες τις νομιμοποιημένες αποφάσεις και οι 

εισπράξεις γίνονται με βάση τις νομιμοποιημένες αποφάσεις. Και μια παρεξήγηση όσον αφορά 

την ανάθεση. Συμφωνώ κι εγώ με την αρχή, ότι το καλύτερο είναι να γίνονται δημοπρασίες, 

παρά να γίνονται απ’ ευθείας διαδικασίες, ή αναθέσεις και οτιδήποτε άλλο.  
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Εδώ όμως δεν πρόκειται για ανάθεση, με την έννοια ότι ο Δήμος πληρώνει ένα ποσό, διότι όπου 

ο Δήμους πληρώνει ένα ποσό, υπάρχει από το Νόμο ανάθεση για έργα μέχρι 4 εκ. δρχ., για 

προμήθειες μέχρι 2 εκ. δρχ. και για άλλα μέχρι 1 εκ. δρχ. Δεν πρόκειται για ανάθεση έργου, για 

τα οποία ο Δήμος πληρώνει λεφτά και επομένως υπάρχει κι ένα όριο. Υπάρχει η δυνατότητα και 

η ευχέρεια  στον Δήμαρχο να κάνει μια τέτοια σύμβαση, όμως το  καλό είναι αυτό, να γίνεται με 

δημοπρασία.  Και να έρθω επί της ουσίας, εδώ πέρα νομίζω ότι το Δ.Σ. όφειλε να κάνει δυο 

πράγματα. Πρώτον, να δει τον τύπο, διότι έχω δει τι έχει τοποθετηθεί και στην Αθήνα και αλλού 

και θα μπορούσε ο Δήμος να τα προλάβει και ίσως μπορεί ακόμη, ώστε και το αισθητικό από 

άποψης κατασκευής και όγκου, αλλά και το θέμα της ασφάλειας της διέλευσης, γιατί 

παρατηρήθηκε και ένα άλλο φαινόμενο, η 3η ΔΕΚΕ ξηλώνει από τον οδικό άξονα Σερρών-

Λευκώνα τις πινακίδες των ιδιωτών που διαφημίζουν τα μαγαζιά τους. Όμως εκεί πάνω, 

στήσαμε εμείς κι ένα δικό μας, επιτρέψαμε δηλαδή στην εταιρεία να στήσει. Και αυτό πιστεύω 

ότι είναι το ουσιαστικότερο θέμα κατά την γνώμη μου.  

 κ. Γεωργούλας:  Μπορεί ο Δήμαρχος να υπογράψει μια τέτοια σύμβαση, η οποία όμως 

δεν έχει νομική ισχύ, αν δεν επικυρωθεί από το Δ.Σ. Γιατί, ή δημιουργεί τετελεσμένο γεγονός το 

Δ.Σ. και επιδρά εκβιαστικά, ή αν το Δ.Σ. δεν αποδεχτεί, νομίζω ότι μειώνεται η προσωπικότητα 

του Δημάρχου.  

Αν λοιπόν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις, καλό θα είναι να αποφεύγουμε τέτοιου είδους 

συμβάσεις, οι οποίες για να αποκτήσουν κύρος, θα πρέπει να ελεγχθούνε από το Δ.Σ. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Είχατε βάλει ένα ερώτημα για το οικονομικό, για μια διαφορά που 

υπάρχει. Εάν δεχτούμε την επιχειρηματολογία σας, ότι δεσμευτήκατε από κείνο το ιδιωτικό 

συμφωνητικό, το οποίο δεν ενέκρινε το Δ.Σ., αυτό το ιδιωτικό συμφωνητικό έλεγε, πως η 

εταιρεία θα πληρώσει στον Δήμο ετησίως 4.160.000 δρχ. και κάθε χρόνο θα κάνει 10% 

αναπροσαρμογή προς τα πάνω.  

Δηλαδή, αν αποδεχτούμε πως το 1994 έπρεπε να πληρώσει 4.160.000 δρχ., το 1995 έπρεπε να 

πληρώσει  άλλες 400.000 δρχ. επιπλέον και το 1996 άλλες 600.000 δρχ. επιπλέον. Παρόλα αυτά, 

στις 1-1-1996 υπογράφτηκε συμφωνητικό ανάμεσα στον Δήμαρχο και στην PANEL για 5 εκ. 

δρχ. και κάτι. Η απόφαση όμως του Δ.Σ. 10 ημέρες αργότερα, λέει για 4.160.000 δρχ.  Γιατί 

αυτή η διαφορά; Ποια είναι πλέον ισχυρή θέση; Η θέση του συμφωνητικού που υπέγραψε ο 

Δήμαρχος με την εταιρεία, ή η θέση του Δ.Σ.; 

 κ. Μπάρκας Αθ.: Κύριε Περδίκη, το συμφωνητικό έλεγε για 30 μικρά PANEL και 8 

μεγάλα. Με την απόφαση του Δ.Σ. στις 11/1/1996, μιλάμε για 15 μικρά PANEL και 6 μεγάλα. 

Από κει προκύπτει η διαφορά του 1 εκ. δραχμών. 

 κ. Χαλκιόπουλος Λ.:  Θέλω να είμαι συνοπτικός. Χωρίς διάθεση εναντίον κανενός, 

νομίζω ότι πρέπει να έχουμε καταλήξει συμπερασματικός, ότι οι διαφανείς διαδικασίες είναι 

αυτές που πρέπει πάντα να προτιμάει η Δ.Α., γιατί μόνον αυτές μπορούνε να δώσουνε στην Δ.Α. 

και στον Δήμαρχο, ηθικό, μεγαλείο και λάμψη. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πέραν από τις 

διαφανείς, όχι μόνον αποδυναμώνουν τον Δήμαρχο ηθικώς, αλλά τον καθιστούν και αφερέγγυο 

στον σερραϊκό λαό.  

 κ. Μπάρκας Αθ.:  Υπάρχει, μια χαώδες κατάσταση μ’ αυτά τα διαφημιστικά, είτε είναι 

ντόπια, είτε είναι ξένα. Έχω δει κάποιες αποφάσεις και υπήρχε μια ταχύτητα μεταξύ  1993-1994 

και υπογράφαμε συμφωνητικά και αποφάσεις για επτά (7) χρόνια.  

 Γι’ αυτή την εταιρεία που συζητάμε, εντελώς ξαφνικά και δεν γνωρίζω αν εγώ είχα 

αρμοδιότητα να μπλοκάρω  απόφαση του Δ.Σ., γιατί αυτή την στιγμή, αν δεν την είχα 

μπλοκάρει, θα βλέπατε 30 PANEL, εκ των  οποίων τα 30 θα ήταν μέσα στην Πλατεία 

Ελευθερίας.  
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Στο 1ο Δ.Σ. γι’ αυτό το θέμα, ενεργήσανε κάποιοι, δεν ξέρω αν ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες 

και ως εδώ, μπλοκαρίστηκε απόφαση του Δ.Σ. και είπανε ότι υπήρχε αυτή η απόφαση από παλιά 

για 30 PANEL, υπάρχουν αυτά γραμμένα και σε κασέτες, ότι είχε δώσει προκαταβολή η 

εταιρεία στις 20/10/1994 και ότι ήμασταν υποχρεωμένοι να αφήσουμε αυτή  την εταιρεία να 

βάλει μέσα στην Πλ. Ελευθερίας 11 PANEL, να γεμίσει  την Εθν. Αντίστασης, την Πλ. Κρονίου, 

την διασταύρωση Ερμού-Σκρα και Βενιζέλου και σε πολλά άλλη σημεία. 

 Ενώ στις 17/10/1994 ο κ. Περδίκης σαν Πρόεδρος ανακοινώνει ότι απορρίπτει το Δ.Σ., 

στις 20/10/1994 η υπηρεσία παίρνει 1 εκ. δρχ. προκαταβολή.  

 Κι ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται, είναι ότι  το Δ.Σ.  με μια πρόταση του κ. 

Μητλιάγκα, είχε πάρει απόφαση ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα ντόπια προϊόντα, τότε με 

το παγωτό ΚΡΙ-ΚΡΙ. Εάν αυτή η εταιρεία πάρει μια διαφήμιση  για τα παγωτά ΕΒΓΑ π.χ., τι θα 

γίνει τότε; Αυτή η θέση δεν υπάρχει μέσα. Να ανακαλέσουμε, κάνω αυτή την πρόταση. Ας 

επιστραφούνε τα χρήματα και να ανακαλέσουμε, διότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και με τις 

θέσεις και σε θέματα  κυκλοφοριακά και σε θέματα διάβασης και στην Εθν. Αντίστασης που 

υπάρχουνε κάποια σχολεία που έχουνε σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουνε έρθει  απ΄ 

αυτούς τους φορείς διάφορες εισηγήσεις και προτάσεις, που θα πρέπει να βγούνε αυτά τα 

PANEL από εκεί και η εταιρεία δεν δέχεται.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Είχαμε αποφασίσει τότε μέχρι και για τα εκατοστά των πινακίδων 

και δεν ήτανε τόσο μεγάλα τα PANEL. Δεύτερον, κάτι έγινε με τις υπηρεσίες εδώ, διότι ενώ 

απορρίπτει το Δ.Σ., το Ταμείο εισπράττει χρήματα. Επίσης, θα ήθελα να δω μέσα στον φάκελο, 

ένα έγγραφο. Είχαμε στείλει επί προεδρίας μου, έναν υπομηχανικό, ο οποίος εν συνεννόηση με 

την Τροχαία, βρήκε 15 θέσεις  και όχι 30. Αυτές οι θέσεις εξαφανίστηκαν και ως δια μαγείας, 

ερχόμαστε και βλέπουμε 30 θέσεις και όπου θέλουνε.  

 κ. Σαουλίδης Στ.: Έχει εκτεθεί το Δ.Σ. Ο συνάδελφος κ. Μπάρκας, έκανε μια αναφορά 

στο ότι υπήρξε μια διάσταση με την απόφαση του Δ.Σ.,  με την λειτουργία της υπηρεσίας. 

Πιστεύω  ότι αυτή είναι η ουσία, αλλά μάλλον το προσπερνάμε το πρόβλημα,  χωρίς να το 

βλέπουμε. Αν δεν το αναλύσουμε το θέμα αυτό, πιστεύω ότι την επόμενη φορά θα έχουμε 

κάποια άλλο φαινόμενο, που μπορεί να μην είναι αυτό το θέμα, αλλά κάποιο άλλο. Είναι πάρα 

πολύ λεπτό το θέμα, αναφερόμαστε στους δύο Δημάρχους, αναφερόμαστε στην λειτουργία του 

Δ.Σ. και δεν πάμε να αγγίξουμε το πρόβλημα εκεί που βρίσκεται.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια  από διάφορες πλευρές, να 

δημιουργηθούν εντυπώσεις  σε βάρος προσώπων και συγκεκριμένα εις βάρος μου. Θέλω να πω, 

ότι το αν η Πλ. Ελευθερίας γέμισε PANEL, σε μέρος που δεν το εγκρίνω, δεν έχει καμιά σχέση 

με το συμφωνητικό  που υπεγράφη από τον κ. Αντιδήμαρχο, διότι εκείνο το συμφωνητικό 

προέβλεπε καθαρά και το έλεγε η απόφαση του Δ.Σ. που ακύρωσε ουσιαστικά την σύναψη της 

σύμβασης, ότι θα πρέπει να προσδιοριστούν  από το Δ.Σ., ο τύπος του διαφημιστικού και ο 

τόπος εγκατάστασης, πράγμα που δεν έγινε. Επομένως, αν έγιναν παρατυπίες  μετά, οι οποίες 

δεν είναι υπό την έγκριση, ούτε και του τωρινού Δ.Σ., να πάμε να ψάξουμε που έγιναν οι 

παρατυπίες και όχι κατά την προσφιλή  μέθοδο του κ. Μπάρκα, κυρίως να προσπαθεί να 

δημιουργήσει εντυπώσεις εναντίον μου. Και κυρίως, είναι ντροπή, να θίγονται θέματα ηθικής 

τάξης και συμπεριφοράς εδώ μέσα. 

 κ. Πισώκας Β.:  Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι όταν γίνεται αυτοκριτική, είναι ένδειξη 

ωριμότητας και δημοκρατικότητας. Κατά συνέπεια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι έγιναν 

ορισμένα λάθη και αυτά τα λάθη,  πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Όταν όμως γίνονται σε 3 Δ.Σ. 

συζητήσεις επάνω στις συζητήσεις για το ίδιο πρόβλημα,  τότε απλώς διαιωνίζουμε το 

πρόβλημα. Θα σας παρακαλούσα, αυτό να μην επαναληφθεί.  
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 κ. Στάγκος Κ.: Σοφών το σαφές κι εδώ πέρα δεν υπάρχει κάτι σαφές. Πρέπει να πούμε 

ευθέως, ότι πολλές φορές ψηφίζουμε πράγματα και οι υπηρεσίες  αν θέλετε, μας  παραπλανούν 

αργότερα. Είναι δεδομένο αυτό. Ακόμα ένα, που επίσης πρέπει να δούμε. Τελικά έγινε λάθος. 

Καταλογίστηκαν όμως ευθύνες εκεί που έγινε το λάθος;  Δεν υπάρχει ευθύνη σε κανένα 

πολιτικό πρόσωπό εδώ μέσα σ’ αυτή την αίθουσα. Δεν είναι κακό πράγμα, να γίνονται 

διοικητικές έρευνες, για να δούμε που έγινε το λάθος και για να μην επαναληφθεί την επόμενη 

φορά, αλλά και για να δούμε τελικά αν έγινε όντως λάθος.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Γιατί δεν παίρνουμε μια πολιτική απόφαση να ανακαλέσουμε την 

σύμβαση, να ξηλώσουμε τα PANEL; Αυτή είναι πολιτική ευθύνη. 

 κ. Αναστασιάδης Αντ.: Ας ακυρώσουμε την σύμβαση.  

 κ. Πρόεδρος: Η επιτροπή δεν θα φέρει ξεχωριστά στον καθένα το πόρισμα. Ένα δεύτερο 

θέμα,  πάρα πολύ σοβαρό. Στο Γ.Π.Σ. για την χρήση γης, κατά την γνώμη του Προεδρείου, 

έγιναν πάρα πολλά λάθη. Υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα στις Σέρρες, είτε είναι μανάβικα, 

είτε καφενεία, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν άδεια λειτουργίας. Από την υπηρεσία 

μας, γίνεται μια τροποποίηση του Γ.Π.Σ., η οποία τροποποίηση θα έρθει στο Δ.Σ. αργότερα και 

θα  γίνει και επιτροπή και θα αποφασίσουμε ομόφωνα, για ποια πράγματα ακριβώς θα γίνει η 

τροποποίηση. Θα παρακαλέσω όμως αν είναι δυνατόν για ορισμένα καταστήματα τα οποία 

πρέπει να λειτουργήσουνε, αν μπορεί να αποφασίσει το Σώμα σήμερα, ή να γίνει επιτροπή, να 

εκδίδονται αυτές οι άδειες μέχρι να γίνει η τροποποίηση, προκειμένου τα μαγαζιά αυτά να 

λειτουργήσουν, γιατί υπάρχει τρομερό πρόβλημα.  

 κ. Γεωργούλας Γ.: Έχω να κάνω ένα ερώτημα, σχετικά με δύο απανωτά έγγραφα, που 

έστειλε ο Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος  του καναλιού «ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ». 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Γεωργούλα, θα συζητηθεί αυτό παρακάτω. 

 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Οι άδειες μέχρι τώρα, όταν βλέπαμε ότι είχαμε απόλυτο δίκιο, 

σιωπηρά, από κοινού όλοι με ευθύνη του Προεδρείου, δίναμε τέτοιες άδειες.  

 κ. Πρόεδρος: Από την ώρα που θα γίνει εισήγηση από την υπηρεσία, θα γίνει μια 

επιτροπή και θα αποφασίσουμε στο Δ.Σ.  

Αλλά για 5-6 καταστήματα συγκεκριμένα, εάν μπορεί το Σώμα, ας πάρει μια ηθική απόφαση για 

να μπορούνε να λειτουργήσουνε. 

 κ. Γκότσης Ηλ.:  Οι χρήσεις γης αφορούν τις περιοχές αμιγούς κατοικίας, τις γειτονιές 

όπως είναι η Ομόνοια, οι 40 Μάρτυρες, τα Σφαγεία, το Κατακονόζι, κ.λ.π. Εκεί υπάρχουν 

παραδοσιακά καφενεία κι επειδή για κάποιο λόγο περνάει η άδεια λειτουργίας από έναν 

επαγγελματία στον άλλον, δεν μπορεί να πάρει άδεια ένα κατάστημα που λειτουργεί 50 και 60 

χρόνια. Στην Ομόνοια, δεν μπορούν π.χ. να ανοίξουν ένα μικρό καφενείο, να πάει ο κάτοικος της 

περιοχής κάποιας ηλικίας να πιει τον καφέ του. Δηλαδή  τον αναγκάζουμε με το Γ.Π.Σ., να πάρει 

το ταξί ο γέροντας και να έρθει στο κέντρο για να πιει έναν καφέ. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα.  

 Μιλάμε για αποκέντρωση και ας το δούμε σε τοπικό επίπεδο. Μαζευόμαστε όλοι στο 

κέντρο και την περιφέρεια, δεν μπορούμε να την κοιτάξουμε με αυτά τα κριτήρια και τα 

δεδομένα που μας έχουνε δώσει. Θέλω να πω ότι, είναι δύσκολη η θέση μας. Γιατί και απόφαση 

να πάρουμε εμείς, θα πάνε στη Νομαρχία και θα την απορρίψουν.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι’ αυτό πρέπει να έρθει σαν 

ξεχωριστό θέμα, με τεκμηριωμένη εισήγηση της υπηρεσίας.  

 κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε. Ο κ. Δήμαρχος έχει κάποια θέματα εκτός ημερήσιας 

διάταξης.  
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να εγκρίνουμε δύο ποσά, το ένα είναι 

100.000 δρχ., γιατί όπως ξέρετε την Κυριακή θα γίνει μια εκδήλωση για τις  δασκάλες που 

διδάσκουν στα κατεχόμενα της Κύπρου, στην οποία συνδιοργανωτής είναι και ο Δήμος Σερρών, 

ο οποίος συμμετέχει με 100.000 δρχ.  

 Ένα δεύτερο, το 2ο ΤΕΛ Σερρών και φέτος και πέρσι, μετά από τους προκριματικούς 

αγώνες μπάσκετ τους οποίους έδωσε, κατάφερε να περάσει στους τελικούς αγώνες που θα 

γίνουν στην Τρίπολη. Όπως και πέρσι βοηθήσαμε αυτή την προσπάθεια, παρακαλώ και φέτος να 

εγκρίνουμε το ποσό των 250.000 δρχ.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 κ. Πρόεδρος: Έχουμε δύο έγγραφα, από το ράδιο «ΤΗΛΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ» και μας θέτει 

ορισμένα ερωτήματα, τα οποία σας διαβάζω: 

 « Παρακαλώ, θα ήθελα  να συζητηθεί στο Δ.Σ. το θέμα για τον λόγο ΚΑΓΙΑ, ιδιοκτησία 

του Δήμου Σερρών και των εγκαταστάσεων που διαθέτει. 

Εκτός των μηχανημάτων του Δήμου, ποιες άλλες εταιρείες, έχουν μηχανήματα μέσα στην 

περιοχή;  

 Δεύτερον, εάν υπάρχει συστέγαση. Τρίτον, έχουν δικές τους εγκαταστάσεις για παροχή 

ρεύματος, ή εξυπηρετούνται  από τον Δήμο Σερρών, αν και ποιος πληρώνει τα ρεύματα. Ποιος 

χειρίζεται τα δορυφορικά κανάλια του Δήμου και βάση ποιας συμφωνίας». 

 Ο κ. Δήμαρχος, έδωσε εντολή να γίνουν αμέσως οι έρευνες και να ακούσουμε τι έχει να 

μας πει.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν έλαβα γνώση του εγγράφου, κάλεσα τις υπηρεσίες και κυρίως τις 

Τεχνικές και ζήτησα τις σχετικές πληροφορίες, προκειμένου, να απαντήσω στον συμπολίτη μου. 

Θα έχουμε πιστεύω στο επόμενο Δ.Σ. ένα πλήρες τοπογραφικό και μια αποτύπωση όλων των 

κτισμάτων-κεραιών, που υπάρχουνε στο λόφο ΚΑΓΙΑ. Μια κατάσταση, για το ποιες 

τηλεοράσεις, ποια ραδιόφωνα χρησιμοποιούνε την περιοχή και θα είμαστε σε θέση, να δώσουμε 

απάντηση.  

 Εκτός αυτού, υπάρχει κι ένα έγγραφο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Καβάλας, που 

απαγορεύει και πρέπει να οδηγηθούμε και σε μια απόφαση, να απομακρυνθούνε οι πάντες από 

κει πάνω. 

 Διότι 2 χιλιομ. δεξιά  του δρόμου, απαγορεύεται και η παραμικρή παρέμβαση, γιατί ο δρόμος 

αυτός οδηγεί στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου. Υπάρχει μια απόφαση επικυρωμένη. Θα τα 

δούμε όλα, θα έχουμε πλήρη εικόνα και θα απαντήσουμε.  

 κ. Γκότσης Ηλ.: Σε άλλη ημερήσια διάταξη, που είχαμε ένα θέμα όσον αφορά την 

προσφυγή των χρυσοχόων για τα 2 κανάλια το ΤΙΜΕ και το BEST, τότε εδώ, σ’ αυτό το τραπέζι 

είχαμε πει, ότι αν εκπέμπουν παράνομα, αν έχουν αναμεταδότη, θα πρέπει να κοπεί. Αυτή την 

στιγμή και τα 2 κανάλια παίρνουν παράνομο ρεύμα, δεν θα ονομάσω από ποιον και εκπέμπουν 

στις Σέρρες.  

 κ. Πρόεδρος: Ο Δήμαρχος έκανε μια πρόταση και το Σώμα την αποδέχεται. Όταν θα 

είμαστε έτοιμοι, θα επανέλθουμε.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Έχω 2 ερωτήσεις. Όπως με ενημέρωσε ο συνάδελφος, ο Ζήσης 

Περδίκης, ο οποίος συμμετέχει από την παράταξή μας στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, έχει 

ψηφιστεί από το Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, ο προϋπολογισμός της. Ρωτώ τον κ. Δήμαρχο και 

Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, γιατί ο πρ/σμός της ΔΕΥΑΣ που εκτελεί, ένα πολύ μεγάλο και αξιόλογο 

έργο, δεν έχει έρθει ακόμα για ενημέρωση και συζήτηση στο Δ.Σ. και πότε θα έρθει.  
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 Δεύτερη ερώτηση, είχα ρωτήσει πριν από καιρό και επαναλαμβάνω σήμερα, εάν έχει 

νομιμοποιηθεί η απασχόληση στον Δήμο ενός δημοσιογράφου στο γραφείο τύπου και αν έχει 

νομιμοποιηθεί και ο τρόπος πληρωμής του. Διότι αγαπητοί συνάδελφοι, δεν  είναι απλό το θέμα, 

δεν μπορεί όποιος θέλει να έρχεται να δουλεύει εδώ μέσα. Αυτός ο οποιοσδήποτε, ακόμα κι αν 

θέλει να προσφέρει ακόμα και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, συναλλάσσεται με γραφεία του 

Δήμου, με υπαλλήλους, με παράγοντες εξωτερικούς, αλλά  ο καθένας που εργάζεται στον Δήμο, 

υπόκειται σε  ευθύνη αυτών που κάνει και μπορούμε από τον κάθε υπάλληλο να ζητήσουμε τον 

λόγο αυτών που έκανε, ή αυτών που δεν έκανε. Πως γίνεται να δουλεύει ένας υπάλληλος μέσα 

στον Δήμο, εδώ και τόσο καιρό, χωρίς να αμείβεται νόμιμα και χωρίς να έχει προσληφθεί 

νόμιμα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να έχει έναν φίλο να τον βοηθάει στο 

έργο του; Νομίζω ότι ήμουνα σαφής, το άτομο αυτό έχει κι άλλες δραστηριότητες εκτός από το 

να βοηθάει τον Δήμαρχο, εργάζεται κι αλλού. Δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο πολύ σας νοιάζει 

αυτό και δεν μου δώσατε και απάντηση.  

 κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλέσω, να μην γίνεται καμιά άλλη ερώτηση, μετά την απάντηση 

του κ. Δημάρχου.  

 κ. Αναστασιάδης Αντ.: Μια διευκρίνιση, το άτομο αυτό δεν εργάζεται στον Δήμο, 

βοηθάει τον Δήμαρχο.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Την προηγούμενη φορά όμως, είπατε ότι ψάχνετε να βρείτε τρόπο 

μονιμοποίησης αυτού του ανθρώπου.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα αυτό το πράγμα, δεν θυμάστε καλά και υπάρχουν και οι 

κασέτες. Παρακαλώ να το πάρετε πίσω.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Εάν δεν απαντήσετε, το ανακαλώ. Τον Δήμαρχο και τον Δήμο, τον 

βοηθούν χίλιοι. Αυτοί όμως που τον βοηθούν, δεν εγκαθίστανται σε γραφεία του Δήμου, δεν 

επικοινωνούν με εφημερίδες, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, δεν αναλαμβάνουν τον τομέα 

ενημέρωσης του Δήμου, δεν συναλλάσσονται με τον Δ/ντή του Δήμου και με όλους τους 

παράγοντες, δεν δίνουν εντολές και ούτε παίρνουν εντολές. Εξάλλου,  εγώ σας είπα καθαρά, 

αυτά τα περί δωρεάν εργασία, να τα  αφήσετε κατά μέρος. Κανείς δεν εργάζεται μέσα στον 

Δήμο, εάν δεν έχει νομιμότητα εργασίας. Διότι όποιος εργάζεται έστω και μισή ώρα μέσα στον 

Δήμο και κάνει κάποια εργασία, πρέπει σε κάποιον να είναι υπεύθυνος και να λογοδοτήσει, γιατί 

αλλιώς είναι ανεύθυνος και μπορεί να κάνει ότι θέλει και δεν μπορούμε να ζητήσουμε ευθύνες 

από κανέναν.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά είναι απόψεις δικές σας. Να πω ότι εξ ιδίων κρίνετε, διότι εσείς 

φαίνεται ενεργείτε κατ’ αυτό τον τρόπο.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Μια πρόταση ήθελα να κάνω και μια ερώτηση για δύο θέματα. Η 

πρόταση που έχω να κάνω, είναι η εξής: Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση κ. Δήμαρχε εκ μέρους 

του τμήματος εποικισμού της Δ/νσης Γεωργίας, για την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης τίτλων 

για τον συνοικισμό Ομόνοιας. Όπως πάμε, αν πιάσει το καλοκαίρι και πάρουν οι υπάλληλοι 

άδεια, θα πάμε πάρα πολύ πίσω. Νομίζω σαν Δήμος, πρέπει να πιέσουμε για την έναρξη της 

διαδικασίας αυτής. Γι’ αυτό προτείνω να καλέσετε μια σύσκεψη, στην οποία θα παρευρεθείτε 

εσείς, ο Νομάρχης, η επιτροπή οριστικών διανομών του συνοικισμού Ομόνοιας και η 

τοπογραφική υπηρεσία του Δήμού, για την έναρξη διαδικασίας έκδοσης τίτλων στον συνοικισμό 

Ομόνοια.  

 Η ερώτηση που έχω να κάνω και έχει σχέση πάλι με ενοχλήσεις που δεχόμαστε από 

δημότες, είναι η εξής:  
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Πότε θα κάνουν δηλώσεις ιδιοκτησίας για ένταξη στο σχέδιο πόλης οι κάτοικοι  των περιοχών 

Ιμαρέτ, 40 Μάρτυρες Ιωάννου Θεολόγου και Σφαγεία και πότε θα ανατεθούν οι μελέτες στους 

μελετητές για τις πράξεις εφαρμογής των άνω περιοχών;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει επιτροπή, η οποία ερευνά το θέμα, δηλαδή εξετάζει τις 

προσφορές από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, πρόεδρος είναι ο κ.  Χατζηλίας. Η επιτροπή για το 

συγκεκριμένο θέμα ζήτησε από τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ που είναι ο κ. Βοργίας και από τον 

ειδικό συνεργάτη του Δήμου που είναι επίσης μηχανικός, να  τους ενημερώσω σχετικά, να 

κάνουν αυτή την προετοιμασία  και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανατεθούν οι μελέτες αυτές 

εφαρμογών για τους συνοικισμούς  αυτούς που αναφέρατε, 40 Μάρτυρες, Σφαγεία, Ιμαρέτ και 

Ιωάννου Θεολόγου. Όσον αφορά το ότι υπάρχει πράγματι μια καθυστέρηση στην συλλογή 

στοιχείων, επιμένουν οι αρμόδιοι της επιτροπής διεύθυνσης Γεωργίας, να προχωρήσει η άλλη 

διαδικασία. Πιστεύω ότι τα προβλήματα που υπήρχανε, έχουνε πια ξεπεραστεί και από την 

ερχόμενη εβδομάδα η επιτροπή θα λειτουργεί κανονικότατα σε εβδομαδιαία όπως μας 

διαβεβαίωσαν, βάση και ρυθμό. Κάθε εβδομάδα, η επιτροπή αυτή θα συγκεντρώνει τα στοιχεία, 

θα  τα εξετάζει και  θα προχωρεί ομαλά η διαδικασία. 

 κ.  Περδίκης Ζ.:  Μια παρατήρηση και μια ερώτηση-πρόταση. Ο φίλος της Δ.Α., ο 

εκτελών χρέη, έχει πρόσβαση σε όλα τα γραφεία και σε όλα τα έγγραφα, ενώ κάποιος Δ.Σ. σαν 

και μένα, για να έχει πρόσβαση σε κάποιον φάκελο, θα πρέπει να ζητηθεί και η άδεια από τον 

υπάλληλο του αρμοδίου Αντιδημάρχου, για να δοθούν τα στοιχεία. Συνέβη σήμερα το μεσημέρι. 

Ζήτησα στοιχεία για την λαϊκή  αγορά στο αρμόδιο  γραφείο Προσόδων και επικοινώνησε  η 

υπεύθυνη υπάλληλος με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και ως προς τιμήν του βέβαια, έδωσε την 

άδεια να ενημερωθώ και να πάρω τα συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό δεν νομίζω να τιμά την Δ. Α., 

γιατί κατά το νόμο έχω το δικαίωμα σε όλους τους φακέλους και δεν απαιτείται η άδεια κάποιου 

Αντιδημάρχου για να μου τα δίνουν.  

 Κατά συνέπεια, αν εδόθη έστω και προφορική εντολή από Αντιδημάρχους προς 

υπαλλήλους, ή στελέχη, προϊσταμένους υπηρεσιών να αρνούνται, ή να ζητούν την άδεια από 

τους ίδιους για να παραχωρούν στοιχεία σε Δ.Σ.,  να ανακληθεί αμέσως.  

 Για την Λαϊκή Αγορά τώρα. Κύριε Δήμαρχε, στις 30 Μαρτίου 1997 εξέπνευσε το 1ο 

τρίμηνο, που  με εντολή  της Δ.Α., έπρεπε οι μικροπωλητές  και οι παραγωγοί της Λαϊκής 

Αγοράς να καταβάλουν  το τέλος κατάληψης χώρου, για το 1997, για την Λαϊκή Αγορά. 

Υποθέτω πως έτσι θα είναι. Κάποιοι μικροπωλητές και παραγωγοί, βρέθηκαν σε αδυναμία να 

καταβάλουν όλο το ποσό της οφειλής τους προς τον  Δήμο και η υπηρεσία, αρνήθηκε την 

θεώρηση της αδείας τους για το 1997. Κάποιοι άλλοι όμως, δεν είχανε  την ίδια μεταχείριση και 

χωρίς να καταβάλουν αυτή την οφειλή, πήραν την θεώρηση της αδείας τους για το 1997. Δεν θα 

ήταν σωστό κύριε Δήμαρχε να ξεκαθαρίσει με μια δική σας απόφαση προς την αρμόδια 

υπηρεσία, είτε να καταβληθεί η οφειλή μικροπωλητών-παραγωγών της λαϊκής αγοράς, σε 2 

δόσεις με καθορισμένες ημερομηνίες, ή να πάψει αυτή η ιστορία, κάποιοι να πληρώνουν και 

κάποιοι όχι. 

 Και δεύτερον, ποια είναι τελικά η οικονομική κατάσταση της Λαϊκής Αγοράς; Γιατί από 

τα στοιχεία  που μου έδωσε το κομπιούτερ της υπηρεσίας σήμερα το μεσημέρι, φαίνεται πως 

516 σε σύνολο 792 αδειών, δεν έχουνε πληρώσει το 1996.  

Μάλιστα για  τους παραγωγούς υπάρχει και ονομαστική κατάσταση. Για τους μικροπωλητές δεν 

υπήρχε. Στους δε άλλους μικροπωλητές, μόνο 137 έχουνε πληρώσει για το 1997, αλλά 

περιέργως, για το 1996, κοντά στους 140 δεν έχουν πληρώσει. Τι συμβαίνει;  

 Εκτός, αν έχοντας στην λαϊκή αγορά θέσεις, οι οποίες είναι κενές, αλλά 

καταλαμβάνονται από κάποιους άλλους αδειούχους παραπάνω από 1 θέσεις. 
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 Άρα, δεν γίνεται σωστή αστυνόμευση της Λαϊκής Αγοράς. Θα ήθελα μια εικόνα από τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο για την Λαϊκή Αγορά, δηλαδή, πέρσι χρωστάνε για το 1996, πόσοι 

χρωστάνε για το 1997, πόσες είναι οι άδειες που υπάρχουν σε χέρια παραγωγών και 

μικροπωλητών της Λαϊκής Αγοράς  των Σερρών, συνολικά; Πόσες είναι οι θέσεις στον γνωστό 

χώρο της Λαϊκής Αγοράς συνολικά; Και να δοθεί και μια οριστική λύση στο ζήτημα εφάπαξ ή 

κατά δόσεις, για την υποχρέωσή τους για το 1997;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπήρξε υπάλληλος κ. Περδίκη, που σας είπε, ότι προκειμένου να σας 

δώσει στοιχεία πρέπει να ζητήσει άδεια;  

 κ. Περδίκης Ζ.: Ναι.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν το αναφέρατε σε μένα αμέσως και βρίσκεται εδώ στο Δ.Σ., 

σαν να είναι υπεύθυνος, ο Δήμαρχος ή η Δ.Α., γιατί κάνατε και κάποιες ύποπτες ερωτήσεις. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Δεν θα βγούμε και απολογούμενοι, για συμπεριφορές άλλων. Εγώ κ. 

Δήμαρχε, δεν βγήκα στα Μ.Μ.Ε. να κάνω δηλώσεις. Εγώ σέβομαι αυτό τον χώρο του Δ.Σ. και 

όλα τα προβλήματα που εντοπίζω ή οι θέσεις που έχω  για τον Δήμο, τις καταθέτω θαρρετά σ΄ 

αυτό το τραπέζι. Δεν  βγαίνω παρασκηνιακά πριν ή μετά, να  δίνω δημοσιεύματα, προτιμώ αυτό 

το τραπέζι. Απ΄ ότι φαίνεται όμως, εσείς δεν το τιμάτε αυτό.  

 Στην υπάλληλο αυτή, μπορούσα να συμπεριφερθώ και άγρια, γιατί ήξερα ότι είχα το 

δικαίωμα πρόσβασης σε  οποιοδήποτε γραφείο και σε οποιοδήποτε φάκελο, αλλά  μου έκανε 

εντύπωση, σε σχέση με κάποιον πολίτη  των Σερρών που εκτελεί χρέη γραμματέα τύπου του 

Δήμου Σερρών και δημοσίων σχέσεων και έχει πρόσβαση και δόθηκε εντολή από τον 

Αντιδήμαρχο τον κ. Σωτηριάδη, στην υπεύθυνη της Λαϊκής Αγοράς κα Ιωάννα Καλογερούδη, να 

ζητάει πρώτα άδεια.  

 Σε 38 μικροπωλητές δόθηκε θεώρηση για το 1997 χωρίς να έχει πληρωθεί η οφειλή για 

το 1997. Το  ίδιο έγινε και σε κάποιον αριθμό παραγωγών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περίπου 

516 άτομα, τα οποία δεν έχουν θεώρηση; Και αν δεν έχουν θεώρηση, στην Λαϊκή που έγινε στις 

1 Απριλίου, πως λειτουργούσαν; 

 Και έβαλα το ζήτημα, για να ξεκαθαρίσει αν θέλετε, με Α.Δ.Σ. Αν δεν θέλετε με 

απόφαση Δημάρχου. Να δοθεί εντολή στο Γραφείο Προσόδων, ότι θα καταβληθεί η οφειλή τους 

του 1997, σε 2 δόσεις και να μην χρειάζεται να λέει το γραφείο Προσόδων σε κάποιον, ότι 

πρέπει να τα πληρώσει όλα και σε κάποιον άλλον να λέει, με εντολή της Δ.Α., να πληρώσει το 

10% μόνο και να δίνει την θεώρηση. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσετε.  Ή τα θέλετε εφάπαξ για 

όλους τους περίπου 800 της Λαϊκής Αγοράς, ή με απόφασή σας και εντολή σας προς το Γραφείο 

Προσόδων, να γίνεται θεώρηση των αδειών, εφόσον καταβληθεί η οικονομική οφειλή τους σε 2 

δόσεις.  

 κ. Σωτηριάδης:  Τα στοιχεία είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπε ο κ. Περδίκης. Τα στοιχεία 

όμως αυτά κ. Περδίκη, ήτανε προσωπικά, δικά μου. Διαφορετικά η υπάλληλος αυτή για να σας 

δώσει τα στοιχεία, θα περιμένατε τουλάχιστον 2 μέρες για να πάρετε τα στοιχεία. Γι’ αυτό ήρθε 

η υπάλληλος και με ρώτησε αν μπορεί να τα  δώσει. Επειδή ήτανε  δικά μου στοιχεία, 

συγκεντρωμένα. Η Υπηρεσία θα μπορούσε να σας τα δώσει, αλλά όχι  αμέσως, δεν υπάρχει αυτή 

η δυνατότητα.  

 Το πρώτο τρίμηνο, έχουμε θεωρήσει 325 άδειες. Οι 175 για μικροπωλητές, από τους 

οποίους οι 137 πληρώσανε τις  120.000 δρχ., οι 31 από 60.000 δρχ. και οι υπόλοιποι  2 από 

90.000 δρχ., 2 από 30.000 δρχ. κ.λ.π. Για τους παραγωγούς, οι 147 πληρώσανε κανονικά τις  

45.000 δρχ. και 3 μόνον, πληρώσανε από 10.000 δρχ., από 20.000 δρχ. και από 15.000 δρχ., σαν 

1η δόση. 
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 Κατ’ αρχάς οφείλω να πω ότι αυτή την συνταγή δεν την έχω εφαρμόσει για πρώτη φορά. 

Είχε εφαρμοστεί από το 1993 ακόμη. Και προχθές, ήρθε κάποιος και είπε ότι με εντολή του  κ. 

Περδίκη, να δοθεί η θεώρηση, γιατί αδυνατεί να τα πληρώσει όλα και το δέχτηκε η Υπηρεσία.  

Το 1993 με απόφαση του Δ.Σ. κάνατε μια αναπροσαρμογή από 50.000 δρχ. το κάνατε 100.000 

δρχ. Κάνουν μια προσφυγή οι μικροπωλητές, πάνε στα δικαστήρια, αλλά δεν δικαιώνονται. Δεν 

σας πληρώνουν το 1993. Βγαίνει η απόφαση το 1994, κάνατε την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς 

στην Πλατεία Νίκης, υπάρχει οικονομική αδυναμία και λέτε: δώστε μας για φέτος 50.000 δρχ. 

και ότι χρωστάτε από τα περσινά. Αποτέλεσμα, μ’ αυτό το αλαλούμ που δημιουργήθηκε το 1993 

και το 1994, φτάνουμε εμείς στο 1995, να εισπράττουμε υπόλοιπα δικά σας από το 1993.  

  κ. Κουμπαρούδης Ι.:  Νομίζω ότι αυτό το θέμα, είχε έρθει 3 εβδομάδες πριν την λήξη 

του 1996 και είχα ετοιμάσει  τα τριπλότυπα 4.000.000 δρχ. , τα οποία εισπράχθηκαν επί  

Αντιδημαρχίας  της κας Ζαπάρα, οφειλών του 1993 και 1994.  

 κ. Σωτηριάδης Δ.: Αν ερχόταν δηλαδή ένας παραγωγής που εκείνη την περίοδο δεν 

μπορούσε να πληρώσει, δεν θα του δίνατε την άδεια; Αν νομίζετε ότι έχω παρατυπήσει, 

υπόλογος και υπεύθυνος είμαι εγώ.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Να καταβληθούν σε δόσεις οι οφειλές του 1997 με  απόφαση του Δ.Σ. 

 κ. Σωτηριάδης Δ.: Ρωτήσατε και γιατί θεωρήθηκαν λίγες άδειες και θα ήθελα να 

απαντήσω. Να έχετε υπόψη σας ότι  δεν ήρθαν να θεωρήσουν οι παραγωγοί τις άδειές τους, γιατί 

τώρα θα δείτε, ότι στην ημερήσια διάταξη έχουμε θέμα για μια καινούργια επιτροπή που 

συγκροτήθηκε. Έπαψε πλέον ο γεωπόνος στη Νομαρχία να θεωρεί άδειες για τους παραγωγούς 

και συγκροτείται αυτή η επιτροπή που θα δίνει τις άδειες. Γι’ αυτό αυτή η καθυστέρηση, γι’ 

αυτό ο μικρός αριθμός αδειών  για το πρώτο τρίμηνο του Μαρτίου.  

 κ. Πισώκας Βασ.:  Προτού 1 εβδομάδα, έγινε ένα συνέδριο της ΤΕΔΚ και συζητήθηκαν 

σπουδαία θέματα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Ιωάννης Καποδίστριας, σχετικά με τις 

συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων. Επειδή την άλλη εβδομάδα έχουμε ημερίδα γι’ αυτό το 

θέμα, θα παρακαλούσα την επιτροπή που είναι επικεφαλής ο Δήμαρχος, να μας δώσει πορίσματα 

και συμπεράσματα, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις προτάσεις στην ημερίδα αυτή.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρόγραμμα «Ιωάννης Καποδίστριας» είναι στην διάθεσή σας και το 

ψήφισμα, αλλά και κάποιες εισηγήσεις, κυρίως της ΚΕΔΚΕ που ενδιαφέρει και από  αύριο το 

πρωί, είναι όλα στην διάθεσή σας, όποιος θέλει να ενημερωθεί.  

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση έκδοσης αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση μελετών, Σ.Π., κ.λ.π., Δημοτικών Έργων. 
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 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Υπάρχει μέσα στον φάκελο ένα έγγραφο για έναν συγκριτικό πίνακα, 

για το αρδευτικό δίκτυο που είναι ενταγμένο στο ΕΑΠΤΑ 2, περίπου 30 εκ. δρχ. στο ανατολικό 

τμήμα. Το έγγραφο αυτό λέει να εγκριθεί ένας συγκριτικός πίνακας (Σ.Π.) του έργου, διότι 

υπήρξαν κάποια προβλήματα  με τα νερά που βρήκαν για να θεμελιώσουν το αντλιοστάσιο εκεί 

και βγάζει το Σ.Π., από  27 εκ. δρχ. που ήτανε η σύμβαση, σε 41 εκ. δρχ. Επειδή κ. Πρόεδρε, δεν 

είχα τον χρόνο ούτε να μελετήσω, ούτε να ενημερωθώ και προσωπικά πιστεύω ότι ο συγκριτικός  

πίνακας εξαντλεί όλη την δυνατότητα του 50% επιπλέον δαπάνης και ανάθεσης, θα προτιμούσα 

να βρίσκεται εδώ ο υπάλληλος που κάνει την εισήγηση και να  μας ενημερώσει πως η 

θεμελίωση και εγκατάσταση ενός αντλιοστασίου, γίνεται από 27 εκ. δρχ., 41 εκ. δρχ. Δεν είμαι 

αντίθετος και ούτε αμφιβάλλω ότι είναι δυνατό να παρουσιάζονται τέτοια πράγματα, αλλά 

επειδή ήρθε το  θέμα την τελευταία στιγμή, δεν είχα το χρόνο να το  διαβάσω και όχι μόνον εγώ, 

αλλά και κανείς δημοτικός σύμβουλος (Δ.Σ.).  

 Παρακαλώ, ή τώρα να δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο οι πρέπουσες εξηγήσεις, ή 

να κρατηθεί το θέμα για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να παρευρίσκεται εδώ ο  αρμόδιος 

υπάλληλος, ο οποίος θα μας δώσει τις δέουσες εξηγήσεις.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Έχετε δίκιο κ. Μητλιάγκα. Ας έρθει εδώ ο αρμόδιος υπάλληλος να 

ενημερώσει τι γίνεται ακριβώς. Και μια άλλη επιφύλαξη έχουμε, για τις συντηρήσεις και 

βελτιώσεις της φωτεινής σηματοδότησης της πόλης για το 1997, που βγαίνει περίπου 15 εκ. 

δρχ., στο οποίο δεν έχει κρατηθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα και τοποθέτησης από την Υπηρεσία. 

Και αυτό θα το φέρουμε στο επόμενο Δ.Σ.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση - Ενημέρωση επί των αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων.     

 

 

 κ. Μπάρκας Αθ.: Ήθελα να ρωτήσω την κα Ζαπάρα. Βλέπω ότι υπάρχει μια απόφαση 

για πρόσληψη Νηπιοβρεφοκόμου με 5μηνη σύμβαση. Επειδή συγχωνεύτηκε ο βρεφικός 

σταθμός  της Μακεδονικής Εστίας στους δικούς μας και εκεί εργαζότανε 11 χρόνια μια 

βρεφονηπιοκόμος, μήπως έχει καμιά σχέση;  

 κα Ζαπάρα: Δεν έχει καμιά σχέση. Το συγκεκριμένο άτομο,  έχει προσληφθεί βάση της 

πρώτης απόφασης που έλεγε,  ότι όταν προσλαμβάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, παίρνουμε είτε 

από ΤΕΙ, είτε από ιδιωτικές σχολές, ή από Τεχνικό Λύκειο. Το άτομο αυτό έχει προσληφθεί για 

να καλύψει τις ανάγκες τοκετού μιας εργαζομένης στους παιδικούς σταθμούς.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Μια άλλη ερώτηση στην κα Ζαπάρα. Λέτε σε κάποιο άλλο θέμα, για 

τον χρόνο λειτουργίας των παιδικών σταθμών, τον Αύγουστο να κλείνει μόνο, τα Χριστούγεννα 

να μην κλείνει για να εξυπηρετεί τις οικογένειες που δουλεύουν  στην αγορά κ.λ.π. και λέτε σε 

κάποιο σημείο ότι τον Αύγουστο του 1996 κλείσατε τους παιδικούς σταθμούς για λόγους 

οικονομικούς. Θυμάμαι παλαιότερη απόφασης της επιχ/σης σας, στην οποία κάνατε αναφορά ότι 

εγκρίνατε τη δωρεά των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς, να μην πληρωθούν και τους 

μισθούς τους να τους καταβάλουν στον Δήμο. Όταν οι παιδικοί σταθμοί ήταν κλειστοί, εσείς για 

ποιους μισθούς μιλάτε;  
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 κα Ζαπάρα:  Για την λειτουργία των παιδικών σταθμών, είναι μια καινούργια απόφαση 

που τώρα συζητάμε και μέσα από την λειτουργία μας και αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες  που 

έχουν προκύψει, είδαμε ότι ένα μεγάλο μέρος των γονέων  και ιδιαίτερα των μητέρων, είναι 

γυναίκες που εργάζονται  στην αγορά και δεν έχουνε καμιά σχέση με το Δημόσιο. Για την 

απόφαση που λέτε και είναι το 1996, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είχανε μια σύμβαση 

κανονική που δεν  έληγε στους 11 μήνες, αλλά ήτανε μια σύμβαση 12 μηνών και η πρόσληψή 

τους έγινε την 1η Σεπτεμβρίου.  

Είχανε δυνατότητα μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, μέχρι 31 Αυγούστου, να πάρουνε την 

άδειά τους. Επειδή εμείς είχαμε καταλήξει να κλείσουμε όλο τον Αύγουστο, ακολουθώντας 

πιθανώς για πρώτη χρονιά το καθεστώς των κρατικών παιδικών σταθμών, κλείσαμε κανονικά, 

εκείνο τον μήνα  και οι εργαζόμενοι πήρανε την άδειά τους. Προέκυψε όμως το οικονομικό 

πρόβλημα που όλοι γνωρίζετε και οι εργαζόμενοι  από κοινού συμφώνησαν, την περίοδο εκείνου 

του  μήνα που δικαιούνταν να πάρουνε την άδειά τους και  δικαιούνταν να αμειφθούν, για 

ενίσχυση προς την επ/ση η οποία που ενδιέφερε να μπορεί να είναι βιώσιμη και από τον 

Σεπτέμβριο  να ξαναλειτουργήσει, πήρανε την απόφαση να προσφέρουνε την μισθοδοσία του 

Αυγούστου που είχανε άδεια και αυτό έγινε, μέσα από νόμιμο τρόπο.  Τα κατέθεσαν, τα 

εισπράξαμε και τα βάλαμε στον πρ/σμό. Ήταν προσωπική απόφαση των ίδιων των εργαζομένων.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Θα σας αδικεί η σκέψη μου αν πω, ότι μόλις συμπληρώθηκε το 12μηνο, 

κάνατε αορίστου χρόνου όλους τους εργαζόμενους, χρησιμοποιώντας αυτόν τον Αύγουστο που 

δεν παρείχαν συνεχείς υπηρεσίες, ενώ κανονικά θα ήταν σε άδεια, όπως λέτε. Είναι άδικη η 

σκέψη, ότι έδωσαν  τον μισθό τους, για να συμπληρώσουν το 12μηνο και να γίνουν αορίστου 

χρόνου;  

 κα Ζαπάρα Μ.:  Είναι άδικη, γιατί η σύμβασή τους ήτανε για 12 μήνες. Δεν υπήρχε 

καμιά περίπτωση να την κάνω εγώ  ξαφνικά 10μηνη σύμβαση. Αυτό ήτανε δεδομένο.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Και κάτι ακόμα, για σας κα Ζαπάρα που είστε ουσιαστικά 

προεδρεύουσα αυτής της επ/σης, το γνωστό θέμα της μεταφοράς στους Ο.Τ.Α. της λειτουργίας 

των κρατικών παιδικών σταθμών. Πως θα αντιμετωπίσουμε το θέμα. Θα ήταν ενδιαφέρον να 

μας φέρνατε μια εισήγηση, εφόσον συνεδρίασε το Δ.Σ. της επ/σης σε επόμενη συνεδρίαση του 

Δ.Σ. Πως θα αντιμετωπίσουμε τυπικά, γραφειοκρατικά προβλήματα. Οι εργαζόμενοι των 

κρατικών  παιδικών σταθμών, που υποχρεωτικά θα έρθουνε στο Δήμο, θα μπούνε στις Δημ. 

Επ/σεις; Τι εργασιακό καθεστώς θα έχουμε; Θα τους βάλουμε στον οργανισμό εσωτερικής 

υπηρεσίας του Δήμου, για να κάνουμε την σχετική τροποποίηση; Θα έχουμε εργαζόμενους  α’, 

β’, γ’ ταχύτητας, που θα προσφέρουν τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες;  

 κα Ζαπάρα Μ.: Ο προβληματισμός σας κ. Περδίκη είναι πάρα πολύ σοβαρός και εξίσου 

σοβαρά απασχολεί εμάς όλους. Να συνδέσω το όλο πρόβλημα με την ενημέρωση που έγινε στο 

Συνέδριο του Ηράκλειου. Ένα βασικό πρόβλημα, ήτανε  πως ακριβώς θα περάσουνε οι κρατικοί 

παιδικοί σταθμοί στους Δήμους, γιατί αυτό είναι δεδομένο και θα γίνει. Εκεί και ακόμη δεν έχει 

ξεκαθαρίσει το τοπίο, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στους κρατικούς παιδικούς σταθμούς, είχανε 

διανείμει και ψήφισμα ακόμη, ώστε η Πολιτεία να σκεφτεί πως θα γίνει η δική τους 

τακτοποίηση, πως θα θεσμοθετηθεί και εμείς στην συνέχεια, θα πάρουμε κάποιες οδηγίες, 

δηλαδή δεν θα αποφασίσουμε εμείς εδώ σαν Τοπική Αυτοδιοίκηση εάν τελικά οι εργαζόμενοι 

μείνουν και πληρώνονται από τον κρατικό  πρ/σμό, η αν εμείς αναλάβουμε το λίγο προσωπικό, 

το περισσότερο και πως θα συνδεθούμε. Θα πω μόνο το εξής: ότι στην Ελλάδα, πολύ λίγες είναι 

οι πόλεις που έστησαν Δημοτικές Επ/σεις Παιδικών Σταθμών.  
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Επομένως, αυτή την στιγμή, εμείς δεν είμαστε έτοιμοι  να σας απαντήσουμε πως θα γίνει αυτό 

το πάντρεμα, αυτών που θα έρθουν με αυτών που υπάρχουν. Το Δ/κό Συμβούλιο των παιδικών 

σταθμών, θα συνεδριάσει βάση των εγγράφων που θα έχει παραλάβει και βάση των 

προδιαγραφών που θα ισχύσουν τελικά και θα βρει την καλύτερη φόρμουλα που μπορεί να 

εφαρμόσει. Και αυτό δεν πρέπει να αδικεί ούτε αυτούς που εργάζονται στους κρατικούς 

παιδικούς σταθμούς, αλλά ούτε και τους ανθρώπους  που εργάζονται στην Δημοτική Επ/ση 

Παιδικών Σταθμών, δεδομένου ότι όλοι οι σταθμοί  αυτή την στιγμή, πρέπει να υπάρχουν για τις 

ανάγκες της πόλης. Δηλαδή,  δεν μας καλύπτουν οι κρατικοί παιδικοί σταθμοί για να πούμε ότι 

οι δημιουργηθέντες από τον Δήμο Σταθμοί είναι άχρηστοι και δεν καλύπτουν ανάγκες. 

Επομένως, η φόρμουλα θα είναι τέτοια, ώστε να συνυπάρχουν όλοι μέσα από μια νομιμότητα.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Καταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α. υπέρ της Ζηγρίδου Ροδόπης. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε 

παραγωγούς.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Παρουσία Δημοτικού Συμβούλου στο σεμινάριο «Πρόληψη στην κατάχρηση 

εξαρτησιογόνων ουσιών». 

 

 

 - Εγκρίνεται. Να μεταβεί η κα Ζαπάρα. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Καθορισμός των τελών για κατάληψη χώρου στη Λαϊκή Αγορά των 

Ελληνοποντίων προσφύγων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκείνο που θα μπορούσα εδώ να ζητήσω από το  Σώμα, είναι να 

υπάρχουνε οι διευκολύνσεις γι’ αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή να τους δοθούνε χρονικά 

περιθώρια, ώστε να βοηθηθούνε οικονομικά.  

 Ο Νόμος είναι σαφής και λέει, ότι αν περάσει η διετία, όσοι θέλουνε να συνεχίσουνε να 

ασκούνε το επάγγελμα του μικροπωλητή, πρέπει να προμηθευτούνε και τις αντίστοιχες άδειες. 

Από πέρσι όπως ξέρετε, πήραμε εμείς μια απόφαση και δώσαμε την παράταση ενός (1) έτους. 

Παρήλθε κι αυτός ο χρόνος και τώρα πιστεύω ότι επιβάλλεται να εναρμονιστούνε όλοι, 

σύμφωνα με το Νόμο. 

 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Καταβολή υποχρεώσεων του Δήμου προς τη Δ.Ε.Π.Κ.Α.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της μελέτης του έργου: «Κατεδάφιση ισογείων  Δημοτικών W.C. στο 

Ο.Π. 181».                                       

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενου δημοτικού οικοπεδικού 

τμήματος.              

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση άδειας κατάληψης χώρους πλανόδιου πωλητή στην πόλη μας. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόδοση μισθίων (Δημοτικών Καταστημάτων κ.λ.π.), λόγω λήξης του χρόνου 

μίσθωσης.                                                         
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 κ. Πρόεδρος: Τα καταστήματα του Δημοτικού Μεγάρου, στις 31/8 λήγει το δικαίωμά 

τους να παραμείνουν και  έχει το δικαίωμα η Δ.Α. να τους βγάλει και  να βάλει όποιον θέλει. Η 

πρόταση του Προεδρείου είναι η εξής: οι αρχηγοί (ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Γεωργούλας και ο κ.  

Μητλιάγκας), κάποιος από την ΚΑΔΕ, να καλέσουμε τους καταστηματάρχες αυτούς και αν 

μπορούμε σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και χωρίς να φτάσουμε σε δικαστικές αποφάσεις, 

να καταλήξουμε κάπου. Αλλιώς, θα πρέπει να καταφύγουμε στα δικαστήρια.  

Το Τουριστικό Περίπτερο για παράδειγμα, δυστυχώς είχε λήξη η σύμβασή μας, το είχε κάποιος 

3,5 χρόνια με  110.000 δρχ., φτάσαμε στα δικαστήρια και τελευταία με μια μέση λύση που 

προτείναμε για 240.000 δρχ., τα συμφωνήσαμε. Για 3,5 χρόνια όμως ο Δήμος, έχανε χρήματα. 

Γι’ αυτό το θέμα καλώς ήρθε από την Υπηρεσία και πρέπει πριν την 31η Αυγούστου, να 

ξεκαθαρίσουμε την λύση αυτού του ζητήματος με τα καταστήματα του Δημοτικού Μεγάρου.  

 κ. Βαβαλέκας Ι.: Θέλουμε να δούμε και την εισήγηση της ΚΑΔΕ.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Θα ήθελα να επισημάνω ότι, οι μισθώσεις των Δ.Κατ/των και τα έσοδα 

από τις μισθώσεις στον Δήμο, έχουνε σχέση με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου, η οποία αξιοποίηση, αποτελεί αντικείμενο της ΚΑΔΕ, η οποία ΚΑΔΕ συστάθηκε γι’ 

αυτόν τον λόγο.      

 Η δική μου πρόταση είναι η εξής: Να υπάρχει τεκμηριωμένη εισήγηση και μελέτη με 

νομικά και οικονομικά στοιχεία, αποκλειστικά και μόνο από το επιτελείο της  ΚΑΔΕ, με 

συγκεκριμένη πρόταση, έχοντας σαν στόχο την αξιοποίηση των ενοικίων από τα Δημοτικά 

Καταστήματα. 

 κα Ζαπάρα Μ.: Εγώ δεν κατάλαβα το εξής: Τελειώνουν οι συμβάσεις όλων των κατ/των 

στο τέλος Αυγούστου και εμείς θα ξανασυζητήσουμε το θέμα; Γιατί πριν από καιρό, νομίζω ότι 

είχαμε κουβεντιάσει εδώ και είχαμε πει, ότι τα συγκεκριμένα κατ/τα ακολουθούν τις νόμιμες 

αυξήσεις που εφαρμόζονται προς όλα τα κατ/τα και ενοικιαστές. Και αυτοί οι άνθρωποι, 

προστατευόμενοι από μια επαγγελματική χρήση, δεν μπορείς ξαφνικά, λήγοντας το συμβόλαιό 

τους, να τους αλλάξεις ούτε καθεστώς, ούτε ιδιοκτησία. Τους προστατεύει ο Νόμος. Νομίζω ότι 

όλα αυτά πρέπει να μελετηθούν.  

 κ. Πρόεδρος: Όλα αυτά που λέτε είναι πολύ σωστά, αλλά νόμιμα πλέον, εξαντλήθηκε 

όλος ο χρόνος, δεν έχουνε το δικαίωμα να παραμείνουν.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Η επιτροπή των 3 Δημάρχων κ.λ.π., δεν είναι άσχημο ούτε να γίνει, 

ούτε να μην γίνει. Ουσιαστικά, μετά την τεκμηριωμένη από νομική και οικονομική άποψη 

εισήγηση, του αρμοδίου φορέα για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, είναι 

μια πολιτική απόφαση του Δ.Σ.  Επομένως, επειδή οι 3 Δήμαρχοι, δεν έχουν τεχνικοοικονομικές 

γνώσεις είναι δυνατόν, εκφράζοντας τους συνδυασμούς που υπάρχουνε στο Δ.Σ., να 

συμφωνήσουνε ή να μην συμφωνήσουνε για την χάραξη μιας πολιτικής, η οποία όμως χάραξη 

της πολιτικής, θα περάσει μέσα από τις παρατάξεις τους, διότι μπορεί εγώ να πω την άποψή μου, 

αλλά ο κ. Βαβαλέκας, ή ο κ. Σαουλίδης, να έχουν διαφορετική άποψη. Δεν το θεωρώ κακό να 

γίνει, αλλά δεν θεωρώ ότι θα είναι αυτό που θα σώσει την κατάσταση. Το σπουδαιότερο για 

μένα είναι, να γίνει μια πλήρης και τεκμηριωμένη εισήγηση τεχνικοοικονομικά και να υπάρξει 

ένας σοβαρός προβληματισμός στο Δ.Σ. με την ευθύνη κυρίως της Δ.Α. για την πολιτική 

αντιμετώπιση του θέματος. Διότι και οι απόψεις που γράφει ο κ. Μπάρκας σε κάποια σημεία 

είναι σωστές, για κάποιες παραδοσιακές χρήσεις με τις οποίες είναι συνδεδεμένη η σερραϊκή 

κοινωνία, αλλά υπάρχει και μια περιουσία του Δήμου, υπάρχει και μια επαγγελματική 

ανισότητα, εάν υπάρχει, στους επαγγελματίες της πόλης μας, που άλλοι νοικιάζουν καταστήματα 

στην ελεύθερη αγορά έξω κι άλλοι έχουνε το προνόμιο, να έχουνε μόνιμη στέγη  μέχρι που να 

καθοριστεί το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού  των ενοικίων. 
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Δεν εξαιρώ κανέναν, δεν μπορέσαμε να επιβάλλουμε στους καταστηματάρχες  των δημοτικών 

καταστημάτων, το πρέπων σύστημα. Δεν εξαιρώ ούτε και τον εαυτό μου. Γι’ αυτό συμφωνώ με 

τον  κ. Αγγελίδη, ότι πρέπει να υπάρξει μια σοβαρά τεκμηριωμένη εισήγηση από την ΚΑΔΕ, 

αλλά το υπεύθυνο πολιτικό όργανο, είναι το Δ.Σ. Τώρα, αν χρειαστεί μια προεργασία γι’ αυτή 

την εισήγηση  που θα κάνει η ΚΑΔΕ, από τους επικεφαλείς των συνδυασμών, δεν είναι κακό να 

γίνει, αλλά δεν είναι και το μείζων αυτό.  

 κ. Πρόεδρος: Η σκέψη του Προεδρείου, είναι η ΚΑΔΕ να κάνει την εισήγησή τους, η 

οποία ΚΑΔΕ όμως, δεν μπορεί να δει συναισθηματικά αυτά που λέτε. Η ΚΑΔΕ θα δει την αξία 

των ακινήτων και σύμφωνα με την αξία των ακινήτων, θα πάρει την απόφαση. Πιστεύω ότι 

μπήκαμε σε προεκλογική  περίοδο και γι’ αυτά τα σοβαρά θέματα η απόφαση που θα βγει, θα 

είναι το λιγότερο για 12 χρόνια. Γι’ αυτό, να αποφασίσουν και οι 3 Δήμαρχοι. Αυτή την σκέψη 

κάναμε, αλλά βέβαια το Σώμα θα αποφασίσει. 

 κ. Γεωργούλας Γ.:  Έχω κι εγώ την γνώμη, ότι την εισήγηση θα πρέπει να την κάνει η 

ΚΑΔΕ. Αλλά κύριε Πρόεδρε, δεν συμφωνώ με τις ανησυχίες τις συναισθηματικές, ούτε  και με 

την άποψη ότι μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Εδώ ήμαστε ταγμένοι να υποστηρίξουμε τον 

Δήμο, να συμμαζέψουμε τα οικονομικά του, που ήδη είναι αδύναμα, γιατί διαφορετική 

μεταχείριση σαν αποτέλεσμα συναισθηματισμών και επιείκειας, αποτελεί αδικία για το σύνολο 

του ελληνικού λαού, διότι ένα λιθαράκι σ’ αυτή την περιουσία είναι και ο καθένας μας.  

 κ. Αγοραστός Βασ.: Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με όλα όσα είπατε, αλλά πρόσφατα, 

πήρα ένα μαγαζί στην οδό Μεραρχίας, 29,5 τ.μ. με 245.000 δρχ. ενοίκιο και με 5,5 εκ. δρχ. αέρα. 

Αυτοί που μπαίνουν στα δημοτικά καταστήματα, αυτοί που υπάρχουνε τώρα δηλαδή, είναι 

ευνοούμενοι και βγάζουν πολλά χρήματα, ενώ  εμείς ταλαιπωρούμαστε. Άλλοι ενοικιαστές 

δημοτικών καταστημάτων, έχουνε να πληρώσουνε ενοίκια 1 και 2 χρόνια και θα ήθελα να 

είμαστε σκληροί ως προς  την ενοικίαση των καταστημάτων.  

 

 

 - Παραπέμπεται στην Κ.Α.Δ.Ε. για να πάρει απόφαση. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Συμμετοχή του Δήμου στο Συνέδριο: «Φυσικό Περιβάλλον και παρεμβάσεις της 

Τ. Α. ». 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι στην Ξάνθη και θα πάει ο κ. Δήμαρχος. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάω με την ιδιότητα του Προέδρου της  ΤΕΔΚ, διότι το Συνέδριο 

αυτό, είναι ένα έκτακτο συνέδριο  της ΚΕΔΚΕ, με θέμα το περιβάλλον και τις παρεμβάσεις της 

Τ.Α. Από πλευράς ΤΕΔΚ, θα  υπάρξουν κάποιοι να με αντικαταστήσουν, γιατί την δεύτερη μέρα 

θα πρέπει να βρίσκομαι εδώ.  

Για την ενημέρωσή σας, θα ήθελα να σας πω, ότι πριν από 15 ημέρες στην Έδεσσα, συνήλθε το  

Περιφερειακό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα το περιβάλλον. Απόφαση Περιφ. Συμβ. Κεντρικής 

Μακεδονίας, είναι να ανακηρυχθεί το έτος 1997, ως έτος για το περιβάλλον. Όλα αυτά θα 

περάσουν στο Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει γνώσει όποιος  ενδιαφέρεται.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

18 



 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Αγορά προγράμματος «ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

και του βιβλίου «ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ της αγάπης», για τα παιδιά. 

 

 

 κα Κοβούσογλου Δ.: Από το 1ο βιβλίο, θα πάρουμε ένα, για να το έχουμε στον Δήμο. 

Από το 2ο βιβλίο θα πάρουμε 50 τεύχη, για να στείλουμε στα νηπιαγωγεία και στους Παιδικούς 

Σταθμούς. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Το 1ο βιβλίο, είναι ένα πρόγραμμα για ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Είναι μια δαπάνη 300 χ. δρχ. &  118 χιλ. δρχ. κάθε χρόνο σαν συνδρομή.  Επειδή κ. Δήμαρχε, το 

Υπ. Εσωτερικών έχει πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», για τη μηχανοργάνωση των Δημοσίων 

Υπηρεσιών, μέσα στο οποίο αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι και η Τ. Αυτ/ση, φοβάμαι 

μήπως είναι υπερβολή αυτή η δαπάνη. Ας ενημερωθεί ο Δήμαρχος από το Υπ. Εσωτερικών, αν 

στο πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» εντασσόμαστε κι εμείς. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχετε άδικο σ’ αυτά που λέτε, πάντως το πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»  δεν συμπεριλαμβάνει και τους οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης. Εκείνο που 

μπορώ να πω, είναι ότι ο Υπ. Εσωτερικών δεσμεύτηκε, ότι θα επεκταθεί και στους Οργανισμούς 

Τοπ. Αυτ/σης, ενόψει του προγράμματος «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». Είναι ένα πρόγραμμα 

αυτό σήμερα, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει στο μέγιστο τις υπηρεσίες μας και πρέπει να το 

αγοράσουμε. Να κρατήσουμε την επιφύλαξη την οποία διατυπώσατε και εάν κι εφόσον το 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» επεκταθεί, να περιμένουμε. Όμως εάν οι υπηρεσίες εδώ το ζητήσουν και το 

ζητάνε, να το αγοράσουμε. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Πρόταση απ΄ ευθείας ανάθεσης μελέτης αποτύπωσης στα Ο.Π. 325, 326 και 327 

του σχεδίου πόλης Σερρών.       

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.                         

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για 9.000 δραχμές. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

19 



 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Συμπλήρωση απόφασης του Δ.Σ. για την αποδοχή όρων προγραμματικής 

σύμβασης για την ένταξη του Δημοτικού Κινηματογράφου στο Δίκτυο 

Δημοτικών Θερινών Κινηματογράφων.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Ετήσια οικονομική έκθεση έτους 1996 του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ο Δήμος οφείλει 21.450.417 δρχ. στην ΣΕΤΕΧ.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να πω, ότι το ποσόν είναι μεγάλο και το σύστημα 

αποδεικνύεται ότι δεν πάει και τόσο καλά.  Το θέμα βρίσκεται ήδη στα χέρια των δικηγόρων, οι 

οποίοι επεξεργάζονται την καταγγελία της σύμβασης. Σύμφωνα με το άρθρο 21 είναι και η 

οικονομική κατάστασης ένας  από τους λόγους, όταν ένα από τα δύο μέρη και δυστυχώς ο 

Δήμος, είναι αδύνατος οικονομικά.  

Κατά την άποψή μου, το σύστημα Γεωργούλα, ήτανε ένα τέλειο σύστημα, ενώ η ΣΕΤΕΧ δεν 

προσέφερε τίποτα επιπλέον στο σύστημα αυτό. Το σύστημα Γεωργούλα που ήταν το μοναδικό 

που λειτουργούσε εκείνη την εποχή σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, μπορούσε να είναι ένα σύστημα-

πιλότος για όλους τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας. Κι αυτό αποδεικνύεται  από τα νούμερα 

που μας δίνει το γραφείο προσόδων. Όταν το 1992, το σύστημα του κ. Γεωργούλα απέδωσε 13 

εκ. δρχ.  στο ταμείο του Δήμου και να θυμίσω ότι τότε το τέλος στάθμευσης ανά ώρα ήτανε 

μόνο 30 δρχ., το πρόστιμο 1.000 δρχ. και οι θέσεις στάθμευσης ήτανε μόνο 200. Ερχόμαστε στο 

1994 να έχουμε έσοδα, που εσείς υπερηφανευόσαστε ότι λειτουργούσατε το σύστημα της 

ΣΕΤΕΧ πολύ καλά, τα έσοδα ήτανε 10.000.500 δρχ. με  100 δρχ. το τέλος στάθμευσης ανά ώρα 

και 3.000 δρχ. το πρόστιμο, με 600 θέσεις στάθμευσης.  Αποπληρώσατε τα 13 εκ. δρχ. του 1992, 

με τα 10.000.500 δρχ. του 1994, και λάβετε σοβαρά υπόψη σας τις θέσεις και το τέλος 

στάθμευσης ανά ώρα που τριπλασιάστηκαν με το σύστημα της ΣΕΤΕΧ.  

 Ξέρετε τι πρέπει να κάνει ο Δήμος αυτή την στιγμή για να εισπράξει τις παραβάσεις, μια 

και είναι πλέον διοικητικά πρόστιμα και δεν οδηγούνται στα δικαστήρια; Να οδηγήσει τους 

δημότες του σε αναγκαστική είσπραξη με δικαστικούς επιμελητές.  Αν τους βρίσκουμε στα 

σπίτια τους έχει καλώς, αν δεν τους βρίσκουμε, να θυροκολλείται στην πόρτα τους και αν πάλι 

δεν το πληρώνουν, να προβούμε στην αναγκαστική είσπραξη, δηλαδή με κατάσχεση 

περιουσιακών στοιχείων.  

Εγώ επαναλαμβάνω και είμαι σαφής. Πάντοτε έλεγα ότι θα επαναδιαπραγματευτούμε με την 

συγκεκριμένη εταιρεία και αν δεν καταφέρουμε να επαναδιαπραγματευτούμε, θα την 

καταγγείλουμε, πράγμα το ποίο κάναμε. Δυστυχώς όμως, το παραδεχτήκατε κι εσείς τότε, το 

παραδεχτήκατε και σήμερα, ότι υπογράψατε εν γνώση σας μια σύμβαση η οποία νομικά, δεν 

πιάνεται από πουθενά και το υπερηφανευόσαστε κιόλας.  Πως είναι δυνατόν απορώ, να 

υπογράφεις μια σύμβαση, όταν όλα το 100% της συμφωνίας είναι υπέρ του  ενός μέλους από τα 

δύο, εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα και εδώ στεκόμαστε.  

 Είπατε ότι η σύμβαση αυτή, είναι ίδια με την σύμβαση που υπέγραψαν με την εταιρεία 

και  άλλοι Δήμοι. Έχω πολλές επιφυλάξεις γι’ αυτό. Δεν είναι ακριβώς η ίδια και θα φέρω 

στοιχεία.  Και το περίφημο σημείο ισορροπίας, το οποίο όταν υπογράψατε την σύμβαση και 

αυτό δεν το προβλέψατε.  
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 Ήτανε 4 εκ. δρχ. κι επειδή αυτό  προσαυξάνεται, σήμερα είναι πάνω από 6,5 - 7 εκ. δρχ., διότι 

λογικό είναι, οι μισθοί ανέβηκαν, τα έξοδα ανέβηκαν, αλλά το τέλος παραμένει το ίδιο, 100 δρχ.  

 Με την ευκαιρία κάναμε όλες τις καλές προσπάθειες, προκειμένου να λυθεί η σύμβαση 

ομαλά, χωρίς δικαστήρια, διότι δεν συμφέρει και αποδεικνύεται  ότι δεν συμφέρει. Ήθελα να 

πω, ότι τα αποτελέσματα του  συστήματος είναι 21 εκ. δρχ. και το 1995 και το 1996, τα οποία 

δυστυχώς, πρέπει να τα καταβάλλει η Δ.Α. Και θα επαναλάβω, ότι αυτό είναι ένα στοιχείο, το 

οποίο θα αποδειχθεί πιστεύω  χρήσιμο στα χέρια εκείνων, οι οποίοι προσπαθούν  την σύμβαση, 

η οποία νομικά δεν πιάνεται από πουθενά, να βρεθεί κάποιος τρόπος, να κατανοήσει και  η 

εταιρεία, ότι πρέπει να αφήσει την πόλη των Σερρών και να είστε σίγουροι ότι θα επανέλθουμε 

στο παλιό σύστημα, γιατί πιστεύω ότι η ελεγχόμενη στάθμευση είναι συντρέχουσα αρμοδιότητα 

της κάθε Δ.Α. και δεν είναι δυνατόν να παραχωρούνται παρόμοιες υπηρεσίες στους ιδιώτες, 

όταν μάλιστα, αυτοί οι ιδιώτες δεν είναι σερραίοι και είναι ξένοι.  Κι όταν μάλιστα σύμφωνα μ’ 

αυτή την σύμβαση, κάνουμε μια δουλειά χωρίς το παραμικρό επιχειρηματικό ρίσκο.  Διότι αν 

υπήρχε στοιχειωδώς κάποιο ρίσκο, δεν θα  βρισκόμασταν σήμερα σ’ αυτή την θέση, να 

καταβάλλουμε 21.000.000 δρχ. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Σχετικά με την ανάκληση δωρεάς αυτοκινήτου.   

 

 

 κ. Πρόεδρος: Το 1986,  με τον κ. Γεωργούλα, η Δ.Ε. πήρε μια απόφαση και αγόρασε ένα 

αυτοκίνητο από τον κ. Δίγκα, ο οποίος σήμερα θέλει να ανακαλέσει την δωρεά και να εισπράξει 

το αυτοκίνητο. Η Υπηρεσία λέει, ότι δεν έχει το δικαίωμα, όπως και η γνώμη της Νομικής 

Συμβούλου, είναι να απορρίψουμε το αίτημα. Παρακαλώ το Σώμα να πάρει μια απόφαση.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Έχω να εκφράσω μια απορία.  Πως γίνεται μετά από 11 χρόνια να το 

ζητάει πίσω;  

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Έγινε η δωρεά για να τακτοποιηθεί ένα παιδί του στην δουλειά. Κι αφού  

δεν πραγματοποιήθηκε αυτό, ζητάει την δωρεά πίσω.  

 

 

 - Δεν εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Οικονομική κατάσταση της Κ.Α.Δ.Ε.  

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Η  πρόταση της ΚΑΔΕ, είναι η αύξηση του κεφαλαίου 8 εκ. δρχ. συν το 

ΦΠΑ. Σας πληροφορώ ότι οι υπάλληλοι είναι απλήρωτοι.  

 κ. Αγγελίδης  Π.:  Η αύξηση του κεφαλαίου μέχρι τι ποσό μπορεί να είναι;  

 κ. Πρόεδρος:  Μέχρι 20.000.000 δρχ. χωρίς να επιμένω.  Σήμερα όμως μιλάμε για 

συγκεκριμένο ποσό. 

 κ. Γεωργούλας Γ.: Νομίζω ότι υπάρχει και μια απόφαση  για νομικό σύμβουλο.  
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Θέλω να πω ότι, από την στιγμή που είχε προσληφθεί ο κ. Παπαντωνίου, δεν χρειαζόταν πια η 

ΚΑΔΕ νομικό σύμβουλο. Γιατί για τον Δήμο, υπεύθυνη είναι η κα Μαρία Τσινίκα. Αν όμως 

προβλέπεται  από το νόμο όπως λέτε, δεν μπορώ να έχω αντίρρηση.  

 κ. Πισώκας Βασ.:  Μέσα αναφέρονται  και προσλήψεις. Έναν μηχανικό, έναν από ΤΕΙ 

και έναν Δ/κό υπάλληλο. Από την άλλη πλευρά όμως, ζητάτε οικονομική ενίσχυση της ΚΑΔΕ. 

Εγώ προσωπικά, δεν θα ήμουνα  αντίθετος, αν έβλεπα ότι πραγματικά η ΚΑΔΕ κάνει έργο. Απ΄ 

ότι άκουσα, χρωστάμε ενοίκια των γραφείων  που νοικιάσαμε για την ΚΑΔΕ και όμως πάμε να 

προσλάβουμε και 3 υπαλλήλους. Επειδή δεν υπάρχει έργο, λέω όχι στην επιχορήγηση. 

 κ. Πρόεδρος: Πριν από 2 μήνες, δώσαμε συνέντευξη για το έργο της ΚΑΔΕ και 

αναφέραμε τι κάναμε.  Έγινε κάποια οικονομοτεχνική μελέτη για την  λειτουργία της ΚΑΔΕ. 

Εάν εφαρμόζαμε αυτή την μελέτη, θα έπρεπε να ξοδέψουμε ότι 20 εκ. δρχ.  αλλά πολύ 

περισσότερα. Η ΚΑΔΕ κ. Πισώκα. δεν έχει εκποιήσει ούτε μια δραχμή, έχει πάρει  20 εκ. δρχ., 

χωρίς μια εκποίηση οικοπέδου. 

Εάν όμως νομίζετε  ότι η ΚΑΔΕ πρέπει να διαλυθεί, ας πάρει απόφαση το Σώμα.  

 κ. Περδίκης: Ασφαλώς, προσωπικά κρίνω την λειτουργία της ΚΑΔΕ απαραίτητη για τον 

Δήμο, γι’ αυτό και κάποτε ψήφισα την σύστασή της.  

Επιπρόσθετα σ’ αυτά που είπε περί προσλήψεων ο κ. Πισώκας θα θυμίσω, πως παλαιότερες 

αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΑΔΕ που πέρασαν για ενημέρωση από το Δημ. Συμβούλιο, δύο 

πράγματα. 

 Ένα για την χωματερή. Τα περίπου 400 εκ. δρχ. του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα οποία μέσω της 

ΚΑΔΕ, θα αξιοποιήσουν την παλιά χωματερή. Αν θυμάμαι καλά, κάποιος τεχνικός σύμβουλος 

και μελετητής του συγκεκριμένου  έργου, έκανε χωρίς καμιά άλλη διαδικασία όπως διαγωνισμό, 

ή κάτι άλλο και έναντι μάλιστα πολύ υψηλής αμοιβής, που ξεπερνάει τα 30 εκ. δρχ., τη μελέτη 

του έργου.  Παραχωρήθηκε η λειτουργία αυτού του  έργου στην ΚΑΔΕ, γιατί η ΚΑΔΕ θα 

έπαιρνε κάποια χρήματα, τα οποία θα συντηρούσαν την λειτουργία της. Το φέρατε ναι ή όχι 

έτσι, στο Δ.Σ. και συναινέσαμε; Τώρα το παίρνετε πίσω;  

 Δεύτερον, στον φάκελο των Δ. Επ/σεων σήμερα, ήταν η γνωστή ιστορία περί 

υδροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή Οινούσας και Ι. Μονής Τιμίου Προδρόμου. Πως πάτε 

λοιπόν να κάνετε για τον συγκεκριμένο υδροηλεκτρικό σταθμό τα δάνεια με ποσοστά 

συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο;  Και τελικά σήμερα φέρατε και το συμφωνητικό με την 

σύμβαση που υπογράφετε με την συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, με την οποία σύμβαση 

δεσμεύεται η ΚΑΔΕ, πως  εφόσον το Υπουργείο εγκρίνει αυτή την προμελέτη, θα προχωρήσει η 

ΚΑΔΕ στην καταβολή του 70% του εταιρικού κεφαλαίου, το οποίο αν θυμάμαι καλά, 

προσδιορίζεται στην πρότασή σας στα 500 εκ. δρχ. Ενώ έθεσα τις επιφυλάξεις μου για τον 

υδροηλεκτρικό σταθμό, προχωρήσατε στην υπογραφή της σύμβασης απόψε. Γιατί πείσατε, 

εμένα να υπερψηφίσω αυτά που προτείνατε παλαιότερα και σήμερα, μου ομολογείτε ότι έγινε η 

σύμβαση.;  

  κ. Πρόεδρος: Στο συγκεκριμένο θέμα, ουσιαστικά η ΚΑΔΕ συναίνεσε στην πρόταση 

του κ. Δημάρχου, δεν το χειρίστηκε η ΚΑΔΕ. Η ΚΑΔΕ απλώς, έκανε εξυπηρέτηση στην 

εισήγηση της Δ.Α.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Στην συνέντευξη τύπου όμως, κύριε Πρόεδρε, το θεωρήσατε το 

μεγαλύτερο επίτευγμά σας.  

 κ. Πρόεδρος: Εγώ  δεν επικαλέστηκα ποτέ, ούτε θέση πήρα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση λέει, να δώσουμε αυτά τα 8 εκ. δρχ. για την περαιτέρω 

λειτουργία της ΚΑΔΕ.  
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 κ. Αγγελίδης Π.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι Δ.Σ., καλούμαστε να 

πάρουμε μια απόφαση για οικονομική στήριξη της ΚΑΔΕ, χωρίς να έχουμε κάποια εισήγηση, 

χωρίς να ξέρουμε ποια είναι η στρατηγική της ΚΑΔΕ, ποιος είναι ο προγραμματισμός της 

ΚΑΔΕ, πότε και αν θα αποκτήσει έσοδα η ΚΑΔΕ και ποιο θα είναι τελικά το χρονοδιάγραμμα 

της  οικονομικής στήριξης του Δήμου προς την ΚΑΔΕ, δηλαδή, μέχρι πότε ο Δήμος θα στηρίζει 

οικονομικά την ΚΑΔΕ. Δεν έχουμε τίποτα, δεν υπάρχει κάποια εισήγηση πάνω σε όλα αυτά, για 

να μπορούμε να ενημερωθούμε καλύτερα και να πάρουμε σωστότερες αποφάσεις. Πάντως, θα 

διαφωνούσα, αν επρόκειτο η ΚΑΔΕ και μελλοντικά, να λειτουργήσει σαν μια ακόμα 

χρηματοδοτούμενη επιχείρηση από τον Δήμο και μάλιστα λειτουργώντας υποτονικά, έτσι όπως 

έχει λειτουργήσει μέχρι σήμερα. Όμως τώρα, σ’ αυτή την φάση, λόγω του ότι η ΚΑΔΕ έχει πολύ 

μικρή διάρκεια ζωής, έχει 1,5 χρόνο ζωής και λόγω του ότι η αποστολή της είναι πάρα πολύ 

σοβαρή και δύσκολη, γιατί καλείται να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία 

του Δήμου και παράλληλα να  υλοποιήσει  αναπτυξιακά έργα και γι’ αυτό δεν θα ήθελα να είμαι 

αυστηρός  στην κριτική μου απέναντι σ’ αυτή την επιχείρηση. Θα έλεγα ότι ίσως χρειάζεται να 

δοθεί ακόμα μια πίστωση χρόνου και θα συμφωνήσω στην οικονομική στήριξη της ΚΑΔΕ σ’ 

αυτή την φάση, με την προϋπόθεση όμως ότι, η οικονομική στήριξη της ΚΑΔΕ από τον Δήμο, 

θα έχει ημερομηνία λήξης και δεν θα δημιουργήσουμε μια ακόμη χρηματοδοτούμενη δημοτική 

επιχείρηση. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, συμφωνώ να στηριχθεί τώρα η ΚΑΔΕ  οικονομικά.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Όπως είπε και ο κ. Αγγελίδης, η ΚΑΔΕ πέρα από την αξιοποίηση της 

περιουσίας, δίνει την δυνατότητα στον Δήμο να έχει έσοδα όπου γίνει αυτή η αξιοποίηση, να 

κάνει και μια αναπτυξιακή πολιτική, σε σοβαρότερα θέματα, πολλών ειδών. Η πρόταση είναι, 

ότι η ενίσχυση της ΚΑΔΕ, δεν πρέπει να γίνει με προγραμματική σύμβαση, όπως με την 

ΔΕΠΚΑ.  Καλύτερα θα ήταν να αυξήσουμε το αρχικό κεφάλαιο, με  το οποίο ο Δήμος 

λειτουργεί την ΚΑΔΕ.   

 κ. Αναστασιάδης Αντ.:  Εγώ πραγματικά  θαυμάζω τον τρόπο που ξεκίνησε η ΚΑΔΕ, 

θεαματικά και με απόλυτο σεβασμό στην οικονομία. Κατόρθωσε με θαυμαστό και έξυπνο τρόπο 

η ΚΑΔΕ, μόνο με 20 εκ. δρχ. να φτάσει εδώ που έφτασε. Και φτάνουμε στο σημείο, η επ/ση 

αυτή, ν’ αρχίσει  να αξιοποιεί  οποιοδήποτε ακίνητο της πόλεως. Και ειλικρινά,  πρέπει να 

ψηφιστεί το κονδύλιο το οποίο είναι και πολύ μικρό.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Είπατε ότι κάνατε έναν προγραμματισμό  και γι’ αυτό θέλετε επιπλέον 

λεφτά, για να λειτουργήσετε.  Διαβάζοντας τον φάκελο, βλέπω ότι εκτός  από τις οφειλές για τα 

βραβεία του διαγωνισμού, μένουν τα ζητήματα του ΦΠΑ, τα ενοίκια, τα λειτουργικά έξοδα, 

μισθοί, κ.λ.π. Ακόμη και να ψηφίσουμε διπλασιασμό  του αρχικού κεφαλαίου  20 εκ. δρχ. 

επιπλέον, που  νομίζω ότι δεν θα περισσέψει τίποτα άλλο, εκτός  από μισθούς και λιτές 

λειτουργικές  δαπάνες. Γυρνάω πάλι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και στην σύμβαση που 

υπογράψατε. Όταν θα έρθει η  ώρα να εγκρίνει το Υπουργείο την επιδότηση, η οποία δεν 

καλύπτει 100% του έργου, σε αντίθεση με τα χρήματα του ΥΠΕΧΩΔΕ που υπερκα.λύπτουν  τις 

δαπάνες για την χωματερή. Από που θα αντλήσετε τα χρήματα για την συμμετοχή της ΚΑΔΕ, σ’ 

αυτή την εταιρεία.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο πρόγραμμα αυτό, η υποβολή του σχετικού φακέλου και η 

υπογραφή της σύμβασης, ήτανε απαραίτητο  στοιχείο φαντάζομαι για να συμπληρωθεί ο 

φάκελος και να είναι καθόλα έτοιμος και όπως πρέπει, σύμφωνα με τους όρους διακήρυξης του 

επιχειρησιακού προγράμματος ενέργειας και γι’ αυτό τον λόγο το κάναμε. Τώρα, περιμένουμε 

και παρακολουθούμε την όλη πορεία αυτού του φακέλου, ευελπιστώντας ότι θα τύχει της  

σχετικής έγκρισης. 
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 Τα χρήματα όπως ξέρετε, είναι γύρω στα 450-500 εκ. δρχ. από τα οποία η επιδότηση της ΕΟΚ 

είναι 55%.  Άρα έχουμε περίπου 200 εκ. δρχ.  εκ των οποίων  το 70% καλείται να καλύψει η 

ΚΑΔΕ  γύρω στα 140 εκ. δρχ. Ένα μέρος του κεφαλαίου  αυτού θα βρεθεί από δάνειο, όπως 

ορίζει πάλι η διακήρυξη. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Το ύψος του ποσού που θα δώσει η ΚΑΔΕ, ποιο θα είναι;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γύρω στα 100 εκ. δρχ. δεν ξέρω ακριβώς. Αυτό το έργο δηλαδή, θα 

εξυπηρετήσει την ΚΑΔΕ και  όχι τον Δήμο; Δεν θα είναι ένα έργο υποδομής, αναπτυξιακό έργο; 

Θα παράγουμε ρεύμα  το οποίο θα πουλάμε, και το οποίο εν μέρη, πιστεύω ότι καθιστά τον 

Δήμο αυτόνομο όσον αφορά  την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για τον σκοπό 

υποβολής του φακέλου, πιστεύω ότι συμφωνείτε. Τώρα όσον αφορά το ποσό, αυτό αφορά τον 

Δήμο.  

 Είπατε προηγουμένως, συζητώντας τα μισθώματα των καταστημάτων, ότι αυτά μέσα από 

τους σκοπούς  και τις βλέψεις της ΚΑΔΕ, ήτανε να περάσουνε αυτά στα έσοδα της επιχ/σης, η 

οποία κατά κάποιον διαχρονικό τρόπο, θα μπορούσε να χειριστεί το όλο θέμα.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Αυτό είναι ένα τρίτο σενάριο που το λέτε τώρα, δεν το λέτε στην 

πρότασή σας.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή την στιγμή, κ. Περδίκη, δεν έχουμε την έγκριση του 

προγράμματος, έχουμε την υποβολή ενός φακέλου. Να θυμίσω δε, την απόφαση που πήραμε 

παραμονές  Χριστουγέννων, στο τελευταίο Δ.Σ. για το  1996, για την εκποίηση κάποιων 

ακινήτων. Από την όλη εργασία που έκανε η ΚΑΔΕ, αυτή την στιγμή, έχει αποτυπώσει και 

καταγράψει, ποια κομμάτια είναι καταπατημένα, ποια είναι ελεύθερα, ποια δεν τα χρειάζεται ο 

Δήμος και όλα αυτά, μπορούνε να  εκποιηθούνε. Πήραμε και σχετική απόφαση, με τον  

μοναδικό όρο ότι κάθε περίπτωση θα έρχεται προς  συζήτηση στο Δ.Σ. Η ΚΑΔΕ δημιουργήθηκε 

από τον Δήμο και είχε πάντα πίσω της τον Δήμο.  

 κα Ζαπάρα: Επειδή κάθε φορά που κουβεντιάζεται κάτι για τις δημοτικές επιχειρήσεις,  

διαβλέπω μια ξεχωριστή συμπεριφορά, ως προς το αν μία επιχείρηση επιδοτηθεί ή όχι. Οι 

Δημοτικές Επιχ/σεις, όμως κύριοι συνάδελφοι,  είναι δημοτικά εργαλεία για να κάνει ο Δήμος  

την δουλειά του πιο εύκολα, από την στιγμή που δεν μπορούσε να την κάνει με κάποιες 

διαδικασίες και εσωτερικές υπηρεσίες του Δήμου. Και την ΚΑΔΕ όταν την σκεφτήκατε, αυτή 

την φιλοσοφία  είχατε. Ένα όργανο στελεχωμένο  με επιστήμονες που θα  ψάξει να βρει τρόπους  

πως θα αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Το ίδιο, ισχύει και για άλλες επιχ/σεις 

που κάνουν κοινωνική πολιτική.  

 Μακάρι, η κάθε επιχ/ση να πετυχαίνει  τον σκοπό της και ας έχει από πίσω τον Δήμο να 

επιχορηγεί και να στηρίζει.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Τότε έχω να κάνω κι εγώ μια πρόταση, οικονομικής λύσης της ΚΑΔΕ. 

Την είπε ο κ. Δήμαρχος σαν τρίτο σενάριο που δεν είναι γραμμένο μέσα. Εγώ δεν είμαι ούτε 

υπέρ του διπλασιασμού του  αρχικού κεφαλαίου, ούτε υπέρ των προγραμματικών νόθων 

συμβάσεων. Είμαι υπέρ της παραχώρησης των δημοτικών κατ/των του Δημοτικού Μεγάρου και 

της Δημοτικής  Αγοράς στην ΚΑΔΕ και τα έσοδα, δηλαδή τα μισθώματα, να εξασφαλίζουν τα 

λειτουργικά έξοδα της Επιχείρησης.  

 κ. Πρόεδρος:  Αυτό που λέει ο κ. Περδίκης, είναι πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι πρέπει να 

εγκρίνουμε αυτή την μικρή αύξηση και στην συνέχεια να φέρουμε αποκλειστικά ένα θέμα με 

την πρόταση του κ. Περδίκη.  

 

 

 - Εγκρίνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 
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ΘΕΜΑ 24ο: Ανέγερση κτιρίου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Η κα Ζαπάρα έκανε μια εισήγηση στο προηγούμενο Δ.Σ. Με προηγούμενη 

απόφασή μας., εγκρίθηκε η ανέγερση ενός κτιρίου που θα χρησιμοποιείται σαν ψυχαγωγικό και 

εκπαιδευτικό κέντρο ενασχόλησης για άτομα με ειδικές ανάγκες.  

 κα Ζαπάρα Μ.:  Εγώ έχω ζητήσει και από την γραμματεία, να καταγραφεί 

χαρακτηρισμός χώρου του συγκεκριμένου οικοπέδου, για την ανέγερση κτιρίου, γιατί έτσι όπως 

είναι γραμμένο το θέμα, φαίνεται ότι είμαστε στην ανέγερση κτιρίου, ενώ δεν είμαστε.  

 

 

 - Χαρακτηρίζεται ο χώρος για την ανέγερση κτιρίου. 

 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Π. 182, 183.   

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει μια εισήγηση από την Τεχνική 

Υπηρεσία, υπάρχει και μια πρόταση από τους δημότες, ως προς το ύψος.  

 Η μεν Τεχνική Υπηρεσία προτείνει το ύψος 10,5 μ. και η Δημοτική Αρχή δέχεται το 

αίτημα των δημοτών, το ύψος να πάει στα 11,5 μ.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Πρέπει να είναι στο Δ.Σ. και ο εισηγητής, γιατί υπάρχουν και κάποια 

άλλα προβλήματα εκτός από το θέμα των υψών. Ένα είναι οι ρυμοτομικές γραμμές, η 

δυνατότητα να κτίσουν. Εγώ βέβαια, δεν θα ψηφίσω, γιατί το σπίτι μου είναι εκεί. Δεύτερον, 

είναι ότι κάποια δρομάκια εκεί,  εξαιρούνται από το να πεζοδρομηθούν, και πρέπει να μας  

πούνε, γιατί εξαιρούνται. Το τρίτο και το σπουδαιότερο, είναι ότι  ένα μέρος που είναι δρόμος 

και βγαίνει προς την οδό Π. Μελά, χαρακτηρίζεται προκήπιο, που αυτό θεωρείται οικόπεδο και 

ιδιοκτησία της διπλανής οικοδομής. Εδώ υπάρχουνε κάποια ερωτήματα. Αυτό το προκήπιο, το 

οποίο επεκτείνεται μέσα στον δρόμο, θα παραμείνει δρόμος; Έχει το δικαίωμα αυτός να το 

φράξει; Άλλα οικόπεδα που είχανε ιδιοκτησία μέσα σε δρόμους, τι έγιναν; Και με την 

συντελεστή δόμησης τελικά, ποια μέτρα θα υπολογιστούν στον συντελεστή δόμησης; Τα μέτρα 

του οικοπέδου, ή και τα μέτρα του προκηπίου;  

 Τα θέτω όλα αυτά, για να δείξω ότι δεν πρέπει να συζητηθεί απόψε αυτό το θέμα.  

 κ. Πρόεδρος:  Στο συγκεκριμένο οικόπεδο, δυστυχώς έχει ήδη κτιστεί η οικοδομή και 

στο σχέδιό μας το επόμενο, πρέπει να το παρουσιάζουμε κλειστό. Είναι ξεκαθαρισμένο ότι η 

οικοδομή έχει κτιστεί.  Μέσα στην πολεοδομία δεν υπάρχει άδεια, για να ελέγξουμε αν στην 

άδεια χρησιμοποιήθηκε κι αυτός ο χώρος. Εάν χρησιμοποιήθηκε αυτός ο χώρος, έχει δικαίωμα ο 

κ. Παπαευαγγέλου, αύριο να πάει να το περιφράξει. Πρακτικό όμως, επειδή ο ίδιος έχει και το 

γωνιακό κατάστημα εκεί, πιστεύω ότι δεν γίνεται αυτό. Η απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας, 

στην προσύσκεψη που έγινε, όλη  η Τεχνική Υπηρεσία συμφώνησε να δοθεί αυτή η λύση. Δεν 

την έφερε  το Προεδρείο αυτή τη λύση, αλλά η Τεχνική Υπηρεσία με συναίνεση της Δημοτικής 

Αρχής.  

 

 

 Αναβάλλεται η συζήτηση για την τροποποίηση στα Ο.Π. 182, 183. 
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 Μετά από το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

333 / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης καταστήματος Καφετέριας στην κα Ελένη 

Κεχαγιά και ΣΙΑ Ο.Ε. 
 7614/15-4-1997 

 

334 / 1997 Όμοια Κυλικείου στην κα Καραθανάση Ασημένια.  
 7915/21-4-1997 

 

335 / 1997 Όμοια Καφέ ΣΝΑΚ-ΜΠΑ στην κα Λιόλια Αναστασία.  
 7905/22-4-1997 

 

336 / 1997 Όμοια Πρατηρίου Γάλακτος στην κα Κουτσάκη Ευγενία. 
 7918/21-4-1997 

 

337 / 1997 Όμοια Οπωρολ/λείου-Κατάστημα του κ. Αβραμάκη Κων/νου. 
 7916/21-4-1997 

 

338 / 1997 Όμοια Πρατηρίου Γάλακτος στην κα Λάμπρου Αθανασίου. 
 7917/21-4-1997 

 

339 / 1997 Όμοια Πιτσαρίας στην κα Χαραλαμπίδου Βαρβάρα. 
 7910/22-4-1997 

 

340 / 1997 Όμοια Καφετέριας στην κα Μεταξά Ευτυχία.        
 7272/9-4-1997 

 

341 / 1997 Όμοια Παντοπωλείου στον κ. Κυπαρισσά Δημήτριο.  
 7515/11-4-1997 

 

342 / 1997 Όμοια Καφετέριας στον κ. Σκοπελιώτη Παύλο.      
 7906/22-4-1997 

 

343 / 1997 Όμοια Ψητοπωλείου στον κ. Νικολούδη Γεώργιο.    
 7911/30-4-1997 

 

344 / 1997 Όμοια ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ στον κ. Μυτηλιναίο Βασίλειο.    
 7904/21-4-1997 

 

345 / 1997 Όμοια Αποθήκης Χονδρικής Οπωρ/κών στην κα Σταματοπούλου Μαγδαληνή. 

  

346 / 1997 Όμοια Ψητοπωλείου στον κ. Τσάγκα Μιχαήλ.        
 7903/21-4-1997 

 

347 / 1997 Όμοια Ψητοπωλείου στον κ. Ζαμπίτη Κων/νο.      

  

348 / 1997 Όμοια Αποθήκη Ζαχαρωδών Προϊόντων στον κ. Καρταλίδη Βασίλειο. 
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349 / 1997 Έκδοση άδειας Μουσικών Οργάνων στο κατάστημα του κ. Γκιουζέλη Στέργιου. 
 7907/18-4-1997 

 

350 / 1997 Όμοια στον κ. Γκίρμπα Άγγελο.                                
 7908/30-4-1997 

 

351 / 1997 Όμοια στον κ. Καρπουχτσή Ηλία.                  
 7909/30-4-1997 

 

352 / 1997 Όμοια στον κ. Φάκη Ιωάννη.                      
 7534/11-4-1997 

 

353 / 1997 Παράταση ωραρίου μουσικής στο κατάστημα του Ακριτίδη Νικολάου. 
 7600/14-4-1997 

 

354 / 1997 Όμοια στον κ. Γκιουζέλη Στέργιο.                
 7611/15-4-1997 

 

355 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 
 8318/30-4-1997 

 

356 / 1997 Έγκριση διαφόρων δαπανών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. 
 7900/22-4-1997 

 

357 / 1997 Έγκριση καταβολής εισφορών Ι.Κ.Α.               

 8116/30-4-1997 

 

358 / 1997 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κας Ζαπάρα 

Μαίρης. 
 7296/21-4-1997 

 

359 / 1997 Έγκριση δαπανών μετακίνησης του κ. Αγοραστού Βασιλείου. 
 7914/30-4-1997 

 

360 / 1997 Πληρωμή συνδρομής στην εφημερίδα τιμών και ποσοστών. 

 8322/30-4-1997 

 

361 / 1997 Έγκριση της μελέτης του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση φωτεινής 

σηματοδότησης πόλης, έτους 1997». 

 8325/30-4-1997 

 

362 / 1997 Έγκριση προμήθειας φωτοσωλήνα εορταστικού φωτισμού.     

 7913/23-4-1997 
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363 / 1997 Έγκριση συνέχισης για το έτος 1997 της μελέτης: «Μελέτη φυτοτεχνικής 

διαμορφώσεως περιβάλλοντος χώρου και  έργων πρασίνου».    
7920/22-4-1997 

 

364 / 1997 Έγκριση της μελέτης του έργου: «Συντήρηση - Βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού». 
 11952/2-9-1997 

 

365 / 1997 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Κατασκευή προστατευτικών των βράχων 

Ακρόπολης». 

 

366 / 1997 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Αποπεράτωση τσιμεντόστρωσης και υποστέγων 

αμαξοστασίου». 

 

367 / 1997 Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για προώθηση έργου επέκτασης δικτύου 

Φ.Ο.Π. στον οικισμό Μετοχίου.   
 7919/21-4-1997 

 

368 / 1997 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητοδρομίου (Εργασίες 

Οδοποιίας)». 
 7327/9-4-1997 

 

369 / 1997 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/97 απόφασης της Κ.Α.Δ.Ε.       
 8321/14-5-1997 

 

370 / 1997 Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Κ.Α.Δ.Ε.       

  

371 / 1997 Ενημέρωση επί των αποφάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

 

372 / 1997 Ενημέρωση επί των αποφάσεων της Δ.Ε.Π.Σ.       

 

373 / 1997 Έγκριση του απολογισμού της 38ης Σ. Ε.         
8113/30-4-1997 

 

374 / 1997 Όμοια της 4ης Σ. Ε.                               
8111/30-4-1997 

 

375 / 1997 Καταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α. υπέρ της Ζηγρίδου Ροδόπης. 
8122/30-4-1997 

 

376 / 1997 Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για τη χορήγηση βεβαιώσεων σε 

παραγωγούς. 
8118/30-4-1997 

377 / 1997 Παρουσία της κας Ζαπάρα Μαρίας στο σεμινάριο «Πρόληψη στην κατάχρηση 

εξαρτησιογόνων ουσιών». 
8114/30-4-1997 
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378 / 1997 Καθορισμός τελών χρήσης δημοτικού χώρου στην Λαϊκή Αγορά, από τους 

Ελληνοπόντιους Ομογενείς.  
8117/13-5-1997 

 

379 / 1997 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Δ.Ε.Π.Κ.Α. ύψους 3.298.000 δρχ. για την 

πληρωμή δαπανών φιλοξενίας της Βαλκανικής Ορχήστρας Νέων. 
8121/5-5-1997 

 

380 / 1997 Έγκριση καταβολής υποχρέωσης στην Δ.Ε.Π.Κ.Α. ύψους 3.030.000 δρχ. για την 

πληρωμή δαπανών του 2ου Διεθνούς Χορευτικού Ραντεβού. 
8120/5-5-1997 

 

381 / 1997 Έγκριση της μελέτης του έργου: «Κατεδάφιση ισογείων Δημοτικών W.C. στο 

Ο.Π. 184». 
9792/21-5-1997 

 

382 / 1997 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρωμένου δημοτικού οικοπεδικού 

τμήματος στην κα Παπαδοπούλου Κυριακή. 
8123/30-4-1997 

 

383 / 1997 Διάθεση θέσεων σε μικροπωλητές.           
8115/30-4-1997 

 

384 / 1997 Παραπέμπεται το θέμα για την απόδοση των μισθίων των Δημοτικών 

Καταστημάτων στην Κ.Α.Δ.Ε. για γνωμοδότηση. 
8319/30-4-1997 

 

385 / 1997 Συμμετοχή του Δήμου στο συνέδριο «Φυσικό Περιβάλλον και παρεμβάσεις της 

Τ.Α.         
9961/30-5-1997 

 

386 / 1997 Αγορά προγράμματος «ΔΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».                       
10070/30-5-1997 

 

387 / 1997 Έγκριση αγοράς του βιβλίου «Αλφαβητάρι της αγάπης».  

 

388 / 1997 Καταβολή αποζημίωσης στους κ.κ. Γεώργιο και Μαρία Κατζηλιεράκη.  
8124/30-4-1997, 10100/30-5-1997  

 

389 / 1997 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στον Τσελέπη  Νικόλαο.  
7610/15-4-1997 

 

390 / 1997 Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στην Κάτου  Μαρία.  
8112/25-6-1997 
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391 / 1997 Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης μελέτης αποτύπωσης στα Ο.Π. 325, 326 και 327 

του σχεδίου πόλης. 
3415/5-5-1997 

 

392 / 1997 Συμπλήρωση της αριθμ. 688/96 απόφασης του Δ.Σ. «Αποδοχή όρων 

προγραμματικής σύμβασης για την ένταξη του Δημοτικού Κινηματογράφου στο 

Δίκτυο Δημοτικών Θερινών Κινηματογράφων». 
8324/6-5-1997 

 

393 / 1997 Ετήσια οικονομική έκθεση έτους 1996 της ΣΕΤΕΧ ΕΛΛΑΣ.  
8323/6-5-1997 

 

394 / 1997 Δεν εγκρίνεται η ανάκληση δωρεάς αυτοκινήτου.           
8119/5-5-1997 

 

395 / 1997 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Κ.Α.Δ.Ε.            
1185/17-9-1997 

 

396 / 1997 Χαρακτηρισμός χώρου για την ανέγερση του κτιρίου για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες.    

 

Πρ. 

7/ 1/ 1997 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης 

στα Ο.Π. 182-183. 

 

397 / 1997 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης της Σ.Ε. για την ομάδα Βasket.  
8125/30-4-1997 

 

398 / 1997 Έγκριση οικονομικής συμμετοχής του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις για 

την Κύπρια δασκάλα, με το ποσό των 100.000 δρχ. 
8320/30-4-1997 

 

Πρ. 

7/ 2/ 1997 Δίδεται εντολή στην Τ.Υ.Δ. να ελέγξει και να αποτυπώσει την επικρατούσα 

κατάσταση στον λόγο Καγιά της πόλης, στο πάρκο κεραιών. 

 

 

 

   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   

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αγοραστός Βασίλειος  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

 Βαβαλέκας Ιωάννης  

 

Γεωργούλας Γεώργιος  

 

Γκότσης Ηλίας  

 

Ζάγκαλης Ιωάννης  

 

Ζαπάρα Μαίρη  

 

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        

 

 


