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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3η  

Της   29ης  Ιανουαρίου 1999 

Ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20.30'  μ.μ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), Αγγελίδης Πέτρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, 

Αργυριάδης Νικόλαος, Βαβαλέκας Ιωάννης, Βέρρος Κων/νος, Βλάχος Ηλίας, Βλάχος 

Ιωάννης, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Εμμανουηλίδου Καίτη, Καβακλιώτης 

Αντώνιος, Καδής Νικόλαος, Κουρουζίδης Μηνάς, Μισυρλής Σπυρίδωνας, Μπάρκας 

Αθανάσιος, Μπόγιογλου Βάσω,  Νέδος Νικόλαος, Νυκτοπάτης Αντώνιος,   Σαουλίδης 

Στυλιανός, Σίγκας Γεώργιος, Στρατουδάκης Στυλιανός, Συμεωνίδης Βασίλειος, Σωτηριάδης 

Δημήτριος, Τερζόπουλος Γεώργιος, Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1) Ζαπάρα Μαίρη. 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ   

 

  

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

- Αποχέτευσης Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  2°: Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Σερρών. 
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ΘΕΜΑ  4°:  Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Παιδικών 

Σταθμών. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Περιφερειακού 

θεάτρου Δήμου Σερρών. 

  

ΘΕΜΑ  6ο:  Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κτηματικής Αναπτυξιακής 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Ορισμός μελών επιτροπής προέγκρισης προμηθειών. 

 

ΘΕΜΑ  8°: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής της Ν. Α. Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  9°: Ορισμός επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης και 

κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας (Ν. 2527 άρθρο 3). 

 

ΘΕΜΑ 10°:  Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση των εγγράφων των, μέχρι 

31/12/1985 αρχείων. 

 

ΘΕΜΑ 11°: Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων 

εγγράφων στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των κατοίκων των δημοτικών 

διαμερισμάτων Ελαιώνα, Επταμύλων και Οινούσας. 

 

ΘΕΜΑ 12°:  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια Ελαιώνα, Επταμύλων και 

Οινούσας. 

 

ΘΕΜΑ 13°:  Ανάθεση αρμοδιοτήτων προβλεπομένων από διατάξεις εδαφίων του άρθρου 

24 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1995 στην Δημαρχιακή Επιτροπή. 

 

ΘΕΜΑ 14°:  Αίτηση για σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου 

Εταιρίας «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α. Ε.». 

 

ΘΕΜΑ 15°: Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 46 ΕΚΠ ΟΤΑ (διενέργεια διαγωνισμών 

αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών). 

 

ΘΕΜΑ 16°:  Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 1999. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον σκοπό  επιβολής 

προστίμων για παράβαση του Ν. 2323/1995, περί υπαιθρίου εμπορίου. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην ημερίδα «Τοπική Αυτοδιοίκηση 

και μάθηση» στο Carrefour Μακεδονίας. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, για αποφάσεις Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Παραχώρηση χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Συνέχιση ή όχι της κατασκευής W.C. στο ισόγειο του Δημοτικού Ακινήτου 

της οδού Καλαμπάκας στο Ο.Π. 184. 

 

ΘΕΜΑ 23°: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Φλέμινγκ και 

Βύρωνος». 

 

ΘΕΜΑ 24°: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

«Κατασκευή ασφαλτοταπήτων». 

 

ΘΕΜΑ 25°: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης εφαρμογής του έργου: 

«Αποκατάσταση υφισταμένου χώρου διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου 

Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 26°: Συγκρότηση Επιτροπής για την χορήγηση βεβαιώσεων, σε αγρότες 

παραγωγούς. 

 

ΘΕΜΑ 27°: Αναπροσαρμογή τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού. 

 

ΘΕΜΑ 28°:  Αναπροσαρμογή τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων. 

 

ΘΕΜΑ 29°:  Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων Νεκροταφείων. 

 

ΘΕΜΑ 30°:  Επιστροφή χρημάτων από 2% των καταστημάτων ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα. 

 

ΘΕΜΑ 31°:  Εξέταση εξώδικων, που αφορούν το επίδομα παραγωγικότητας. 

 

 

 

3η Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   1999 

 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να μιλήσω στο Δ.Σ. για το θέμα της άδειας για λατομείο 

στον Λαϊλιά. Θα πρέπει να θυμάστε ότι ο πρώτος σημαντικός φορέας που αντέδρασε για να 

γίνει το λατομείο στον Λαϊλιά, ήταν το Δ.Σ. Σερρών. Και το 1991 και το 1995. 

Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι το Δ.Σ. θα συνεχίσει ομόφωνα και ομόψυχα να καταδικάζει 

αυτή την απαράδεκτη πρακτική, την προσβλητική για τον Σερραϊκό Λαό και για την 

προστασία της ίδιας του της ζωής και όχι μόνο της ποιότητας της ζωής. Εδώ, δημοσίως πλέον 

έχουμε αναγνωρίσει ότι η οικολογική κίνηση των Σερρών, έχει προσφέρει τα μέγιστα σ' αυτό 

τον τομέα, αλλά και γενικά στην ευαισθητοποίηση των θεμάτων περιβάλλοντος που με τις 

σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, δεν σημαίνει προστασία μόνο της ποιότητας ζωής, αλλά 

σημαίνει στην ουσία, προστασία της ίδιας μας της ζωής. 
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Το 1991 έγινε η πρώτη προσπάθεια. Σαν Δήμαρχος και μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, 

έφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πρώτο το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

αντέδρασε ομόφωνα στην τότε ομόφωνη απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, να 

εγκρίνει τους όρους περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την συνέχιση της έκδοσης αδείας 

λειτουργίας του λατομείου. Η αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου η δημόσια, με την 

δημοσιότητα και το τρέξιμο που έγινε από μέρους της οικολογικής κίνησης, προκάλεσε μια 

σωρεία αντιδράσεων φορέων που έχουν σχέση με την φύση, αλλά και με την ζωή των 

Σερρών και πολιτικών και αναγκάστηκε ξανά το Νομαρχιακό Συμβούλιο, να συζητήσει το 

θέμα και μάλιστα με πρόταση της οικολογικής κίνησης και δική μου, πήραμε απόφαση να 

μεταβούμε όλο το Νομαρχιακό Συμβούλιο, στον τόπο του εγκλήματος. Εκεί είδαμε, ότι το 

μέρος όπου οι κύριοι αυτοί θέλουνε να κάνουνε το λατομείο, είναι το πιο όμορφο μέρος που 

υπάρχει. Μάλιστα, οι πέτρες, έτσι όπως είναι συνδεδεμένες, με βρύσες, με νερά που τρέχουν, 

με δένδρα που βρίσκονται μέσα σ' αυτά, είναι σύμπλεγμα πολύ ωραιότερο από το 100% 

δάσος. 

Και γυρίζοντας πίσω, πήραμε όλοι ομόφωνα την απόφαση στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, ότι 

δεν συμφωνούμε. Δυστυχώς εκείνη η απόφαση, πάρθηκε μόνο για να κάνει εντυπώσεις και 

δεν στάλθηκε αρμοδίως. Και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, είχανε  υπόψη τους την 

πρώτη απόφαση. Σταμάτησε όμως τότε, γιατί και ο Νομάρχης δεν μπορούσε να υπογράψει 

άδεια, διότι την τελική άδεια την υπογράφει ο Νομάρχης εδώ πέρα. 

Το 1995-1996, δεν θυμάμαι ακριβώς, όταν ήμουνα Περιφερειακός Δ/ντής στην Ημαθία, τότε 

ξαναδημιουργήθηκε το θέμα, ότι ήταν έτοιμη η απόφαση προς υπογραφή. Και έγινε μια 

δημόσια επιστολή και καταγγελία από μέρους μου, πήρε θέση πάλι επί Δημαρχίας του κ. 

Βλάχου το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικολογική Κίνηση ξεσήκωσε τους πάντες και 

σταμάτησε. Έρχεται ο Υπουργός ο κ. Τζουμάκας και τον βάζουν και υπογράφει. Έγιναν όσα 

έγιναν, έχουμε την γνωστή επέμβαση του Περιφερειάρχη εδώ, του κ. Σοφιανού, ο οποίος 

πήγε στον Λαϊλιά και ο οποίος δεν είμαι σίγουρος, αλλά προώθησε κάποια διατάγματα, για 

να χαρακτηριστεί από το Μακεδονίας-Θράκης σαν έκταση φυσικού κάλους και ξαφνικά 

βλέπουμε ότι ο Υπουργός κ. Ανωμερίτης, προτού προλάβει, να ανέβει στην καρέκλα του 

Υπουργού, να υπογράφει ξανά άδεια για το λατομείο. 

Εγώ πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι και ας μου κάνουν μήνυση, ότι στο Υπουργείο 

Γεωργίας, υπάρχει κύκλωμα υπαλλήλων, δεν μπορώ να πω ότι σε μια κυβέρνηση ο ένας 

Υπουργός υπογράφει και ανακαλεί και μόλις ανεβαίνει ο δεύτερος Υπουργός υπογράφει κι 

αυτός για τον Λαϊλιά, την στιγμή που το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης έβγαλε απόφαση 

και χαρακτήρισε έτσι τον χώρο, που να μην μπορεί να γίνει λατομείο, την στιγμή που όλη η 

τοπική κοινωνία είναι αντίθετη, την στιγμή, που όπως ξέρετε κύριε Δήμαρχε, μια και σήμερα 

το είδαμε μαζί, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μας δώσει άδεια για χώρο Υγειονομικής Ταφής 

απορριμμάτων, είπε ότι θέλει την συναίνεση του κοινωνικού συνόλου, αλλιώς δεν 

χρηματοδοτεί τέτοια έργα. Μπορεί και οι φόβοι των κατοίκων εκεί να είναι αδικαιολόγητοι 

και υπερβολικοί, είναι η καταστροφή του Λαϊλιά και όχι μόνο σαν φυσικό περιβάλλον, η 

οικολογική κίνηση έχει αποδείξει με επιστημονικές τεκμηριώσεις, ότι υπάρχει και κίνδυνος 

έκκλησης ραδιενέργειας από την εξόρυξη αυτών των πετρωμάτων. Και πιστεύω ότι κάποιο 

κύκλωμα που εξυπηρετεί κάποια συμφέροντα υπάρχει, διότι ο ενδιαφερόμενος είναι ένας 

επαγγελματίας ταχιτζής στην Αθήνα. Δεν ήταν δυνατόν να έχει ένας επαγγελματίας 

ταξιτζής, να έχει τέτοιες προσβάσεις και τέτοια δύναμη, ώστε κάθε Υπουργός που έρχεται να 

του φτιάνει άδεια. Λέγεται ότι, από πίσω υπάρχουν τεχνικές εταιρείες. 

 

4 



 

 

 

Πιστεύω ότι ο Σερραϊκός Λαός, δεν θα αφήσει να γίνει κάτι τέτοιο και είμαι σίγουρος 

ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την παράδοση που είχε, που ξεκίνησε πρώτο, να 

αντιδράει στο να γίνει το λατομείο στον Λαϊλιά. 

 κ. Βλάχος Ι.:  Η άποψή μας είναι, ότι επιβάλλεται πλέον, να επαναλάβουμε σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις του 1991, του 1995 και του 1996. 

Επιμένουμε στις θέσεις μας, για την λειτουργία λατομείου γρανίτη στον Λαϊλιά, 

είμαστε αντίθετοι. 

κ. Νυκτοπάτης: Συμφωνούμε κι εμείς με την άποψη του κ. Δημάρχου. 

κ. Γκότσης:Κύριε Πρόεδρε, το Συμβούλιο Περιοχής το οποίο καταργήθηκε τώρα, 

έκανε μια δουλειά με το Τ.Ε.Ι. και σε συνεργασία με τα άλλα Πανεπιστήμια, για το Τοπικό 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αυτής της περιοχής. Ορισμένα στοιχεία που πήραμε, ήτανε από το 

ΝΑΤURA 2000, από το ίδρυμα Γουλανδρή. 

Μέσα εκεί έχει την περιοχή αυτή και μερικές άλλες σε ολόκληρη την Ελλάδα, σαν 

περιοχές ευαίσθητου κάλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε καμιά παρέμβαση, για την 

αξιοποίηση του Λαϊλιά, πίστας, να κτίσουμε ξενοδοχεία, κ.λ.π. Δεν μπορούμε να βγάλουμε 

άδεια. Πως είναι δυνατόν να δίνουν άδεια για λατομείο; 

Συντάσσομαι με τον κ. Δήμαρχο και λέω ότι αυτά τα πράγματα, είναι ανορθόδοξα. 

Να θέλεις να αξιοποιήσεις με μελέτη μια περιοχή, να την κάνεις πιο όμορφη και επενδυτική, 

για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο σ' αυτή την πόλη και δεν μπορούμε να το 

κάνουμε αυτό, ενώ δίνουν άδεια για να γίνει λατομείο και να χαλάσουν το βουνό. 

κ. Σαουλίδης: Συμπληρωματικά να πω κάτι σ' αυτό που είπανε και ο κ. Δήμαρχος και 

οι συνάδελφοι. Ήδη, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας και σε συνεργασία με (3) τρεις 

Κοινότητες, Αχλαδοχώρι-Ορεινή-Βροντού, υλοποιείται ένα πρόγραμμα και μάλλον στην 

επόμενη φάση θα χρειαστεί να γίνει μια διαδημοτική επιχείρηση για την ανάπτυξη όλου του 

ορεινού όγκου. 

Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής, θα πρέπει να γίνει μια υπουργική απόφαση, 

γιατί η απόφαση που πήρε το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης για τον χαρακτηρισμό του 

χώρου, δεν μπορεί να σταθεί κι αυτό το γνωρίζανε κάποιοι. Και είναι αυτοί που δίνουνε τις 

πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. 

Πέρα από το ψήφισμα κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να γίνουνε κινήσεις με την Περιφέρεια και 

με τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης, για να ξεκαθαριστεί μια και καλή αυτό το θέμα. 

Πρόεδρος Οικολογικής Κίνησης: Το ζήτημα αυτό με τον Λαϊλιά, δεν απειλεί 

μόνο το φυσικό κάλος της περιοχής, αλλά απειλεί και την υγεία των κατοίκων της περιοχής. 

 

κ. Πρόεδρος:  Τα θέματα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο, συζητούνται μαζί. 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

- Αποχέτευσης Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  2°: Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής 

και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ   3ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Σερρών. 
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ΘΕΜΑ  4°:  Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Παιδικών 

Σταθμών. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού Περιφερειακού 

θεάτρου Δήμου Σερρών. 

 

 

κ. Νυκτοπάτης: Θα ήθελα κύριε Δήμαρχε, να ρωτήσω ποια είναι η κίνηση για 

τους εργαζομένους στην ΔΕΥΑΣ, τι σκοπεύετε να κάνετε, ποιες είναι οι πιθανότητες; 

Η δεύτερη ερώτηση είναι, ότι προεκλογικά, λέγαμε ορισμένα πράγματα, τα οποία πρέπει να 

τα ξεκαθαρίσουμε, θα ήθελα το πραγματικό έλλειμμα της ΔΕΥΑΣ. Θα παρακαλούσα, όταν 

είστε έτοιμος, γραπτά να ενημερωθούνε όλοι οι Σύμβουλοι. 

Επίσης, προεκλογικά λέγατε ότι ο Δήμος  έχει ένα πολύ μεγάλο χρέος και ενδεχομένως 

κάποιοι απ' αυτούς που κάνουν τα έργα δεν θα πληρωθούν, θα ήθελα, όταν είστε έτοιμος, να 

μας πείτε ποιο είναι το χρέος και ποιοι κινδυνεύουν να μην πάρουν τα χρήματα τους. Εάν 

υπάρχουν βέβαια όλα αυτά, να απαντηθούνε γραπτά. 

κ. Γκότσης: Κι εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, τι θα γίνει με τους εργαζομένους στο 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Ε.Π.Κ.Α. και Δ.Ε.Π.Σ., που ξέρουμε ότι έχουνε να πληρωθούνε από 2 έως 10 

μήνες. Εάν έχετε και επ' αυτών των θεμάτων κάποια πρόταση. 

κ. Μητλιάγκας Ζ.: Για τους εργαζόμενους στην ΔΕΥΑΣ, το θέμα είναι εν εξελίξει. 

Παραμονές Χριστουγέννων κοινοποιήθηκαν στην Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ, οι δικαστικές 

αποφάσεις που απέρριπταν το αίτημα αυτών των 31 εργαζομένων να γίνουν μόνιμοι και 

νόμιμοι υπάλληλοι στην ΔΕΥΑΣ. Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΣ τους κοινοποίησε μια απόφαση, 

που ήταν αναστολή της εργασίας, ενόψει της ανάληψης της εξουσίας της καινούργιας 

διοίκησης. 

Διότι αυτός κατά την δικαστική απόφαση, δεν μπορούσε πλέον να τους πληρώνει και 

να τους απασχολεί. 

Στις 4 Ιανουαρίου που ανέβηκα στον Δήμο, έκανα μια επιστολή προς τον Υπουργό 

Εσωτερικών, ζητώντας να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, η οποία να προβλέπει ότι όσοι 

μέχρι τον Αύγουστο του 1997 είχανε τα προσόντα να γίνουνε μόνιμοι υπάλληλοι και να 

καταλάβουν οργανικές θέσεις, αλλά για οποιοδήποτε λόγο δεν έγιναν, να δοθεί η δυνατότητα 

να μονιμοποιηθούν. Την ίδια ημέρα με επισκέφτηκαν όλοι οι εργαζόμενοι εδώ και καθίσαμε 

σ' αυτό το τραπέζι και είπα ότι θα πάω μαζί τους και στον Υπουργό. Έκλεισα ραντεβού με 

τον Υφυπουργό Εσωτερικών, διότι ο Υπουργός έχει αναθέσει σ' αυτόν τα θέματα της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ τα θέματα της Δημόσιας Διοίκησης σε άλλον. Ειδοποίησα 

όλους τους βουλευτές του Νομού να παρευρίσκονται σ' αυτή την συνάντηση και όλους τους 

εκπροσώπους των εργαζομένων. Ήρθανε 2 απ' αυτούς και από τους βουλευτές, οι κ.κ. 

Ηλιάδης, Λεονταρίδης, Χαϊτίδης. Ο κ. Ανθόπουλος δεν μπορούσε να έρθει, μου είπε όμως 

ότι συμφωνεί με την άποψη ότι πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Όταν ήμασταν στο 

Υπουργείο, πήρε τηλέφωνο και ο κ. Δαμιανίδης, ο οποίος μπλοκαρίστηκε σ' έναν δρόμο των 

Αθηνών και δεν μπορούσε να έρθει κι αυτός εξέφρασε την συμπαράσταση του. 

Παρουσία Υπουργού, έγινε η εξής συζήτηση: Ο Υπουργός είπε, ότι εξαιτίας της επιστολής 

που εμείς στείλαμε, έδωσε  εντολή  στις Υπηρεσίες του Υπουργείου, να συγκεντρώσουν απ' 

όλη την Ελλάδα στοιχεία, για όσες τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν. Είπε ότι θεωρεί δίκαιη την 

περίπτωση τους, εύχεται μόνο να είναι λίγες αυτές οι περιπτώσεις, διότι αν είναι πολλές σε 

όλη την Ελλάδα, θα υπάρχει καταστρατήγηση του νόμου και θεωρεί ότι είναι δύσκολο. 
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Εγώ πιστεύω, ότι αν οι περιπτώσεις είναι λίγες, θα γίνει η νομοθετική ρύθμιση. Αν είναι όμως 

πολλές, πιστεύω ότι δεν θα γίνει κι εγώ σαν Δήμαρχος, είμαι αποφασισμένος να  προχωρήσω 

στο νόμιμο, δηλαδή να κάνω προκήρυξη των θέσεων, βάζοντας ανάμεσα στα άλλα που βάζει 

ο νόμος του Πεπονή, την εντοπιότητα και την προϋπηρεσία, θα παρακαλούσα όμως, επειδή 

βάλατε κι ένα θέμα ελλείμματος της ΔΕΥΑΣ, αν θέλετε σ' ένα επόμενο συμβούλιο να 

κάνουμε μια ξεχωριστή προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση, για να σας φέρουμε με στοιχεία, 

ό,τι θέλετε. Και θέλω να ξέρετε, ότι το οικονομικό έτος δεν λήγει στις 31 Ιανουαρίου, λήγει 

στις 28 Φεβρουαρίου και κάθε τόσο οι Υπηρεσίες μπορούνε να μας δώσουν εικόνα κατά 

προσέγγιση, όχι ακριβή εικόνα. 

Να σας πω μια γνώμη του οικονομικού Δ/ντή, που όμως μπορεί να μην βγει σωστή, ότι 

επειδή η ΔΕΥΑΣ θα είναι υποχρεωμένη το 1999 ή στις αρχές του 2000 να καταβάλλει την 

ιδία συμμετοχή και κάποιες προκαταβολές, δεν το έχω καταλάβει καλά, είπε ότι η ΔΕΥΑΣ 

μέσα στο 1999 θα χρειαστεί να βρει 700 - 9000 εκατομμύρια δρχ., για να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παρακαλώ να το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Στον Δήμο η ίδια κατάσταση υπάρχει, 

δεν έχουμε σαφή εικόνα. Προχθές που ζήτησα κάποια στοιχεία από τον Ταμία, μου είπε ότι 

426.000.000 δρχ. εντάλματα υπάρχουν, απλήρωτα. Έχω την γνώμη ότι αν σας πω την εικόνα 

αυτή την στιγμή, θα την πω κατά προσέγγιση και μπορεί να αδικήσω και την κατάσταση που 

υπάρχει, είτε με θετική εικόνα, είτε με αρνητική. 

Αρχές Φεβρουαρίου θα μπορώ να σας πω με προσέγγιση 85%, σε ποια οικονομική 

κατάσταση είναι ο Δήμος και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις. 

Για τους εργαζόμενους στην ΔΕΥΑΣ, δεν υπάρχει θέμα να χάσουν το δικαίωμα να 

απασχοληθούν στην ΔΕΥΑΣ, εάν γίνει η νομοθετική ρύθμιση. Εγώ θα τους πρότεινα αυτή 

την στιγμή, να γίνει η νομότυπη απόλυση από την ΔΕΥΑΣ, διότι δυστυχώς δεν υπάρχουν 

ούτε οι συμβάσεις. 

κ. Νυκτοπάτης: Ο χρόνος της διαδικασίας αυτής, ποιος θα είναι; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένας (1) μήνας, είπε ο Υπουργός. Να πούμε ότι όσον αφορά τους 

εργαζόμενους στην ΔΕΠΚΑ, ΔΕΠΣ, ΔΗΠΕΘΕ, πρέπει να ψηφιστεί ο πρ/σμός και έχουμε με 

την ψήφιση του πρ/σμού πρόταση, να υπάρξει αύξηση του αρχικού κεφαλαίου αυτών των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων, διότι δυστυχώς άλλος τρόπος χρηματοδότησης δεν υπάρχει. Στο 

Υπουργείο Πολιτισμού που ήμουνα, έβαλα αυτό το θέμα, να μπορούν οι Δήμοι να 

χρηματοδοτούν τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και μου είπανε ότι το αντιμετωπίζουν, αλλά αυτή 

την στιγμή δεν υπάρχει ρύθμιση. 

Θα πρέπει να φέρουμε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΚΑ, της ΔΕΠΣ, 

του ΔΗΠΕΘΕ, αν υπάρχει και αυτό μέχρι τώρα δεν μπορούσε να γίνει, γιατί δεν ετοιμάσαμε 

πρ/σμό, λόγω του σχεδίου του Καποδίστρια, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τον πρ/σμό τον 

Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο όπως κάναμε άλλες φορές. Την επόμενη εβδομάδα θα περάσουμε 

τον πρ/σμό, σήμερα τον ψήφισε η Δημ. Επιτροπή και μαζί με τον πρ/σμό, θα έχουμε και την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οπότε από τα υπάρχοντα του Δήμου θα γίνει κάποια 

χρηματοδότηση εφόσον εγκριθεί αυτή η αύξηση. 

Αν γίνουν αυτά και εγκριθούνε, υπολογίζω ότι σ' ένα μήνα θα μπορέσουνε να 

πληρωθούνε οι εργαζόμενοι. 

κ. Πρόεδρος: Συμφωνείτε για έκτακτη συνεδρίαση πάνω σ' αυτά τα θέματα, 

σ' ένα εύλογο χρονικό διάστημα από σήμερα; 

κ. Μπάρκας: Είπε ο κ. Δήμαρχος, ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις στην ΔΕΥΑΣ. 
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Λέω επισήμως εδώ, ότι οι συμβάσεις ήτανε επάνω και όλοι οι εργαζόμενοι έχουνε 

συμβάσεις από 16/9 έως 20/9, 1 μήνα πριν εφαρμοστεί ο νόμος Πεπονή και μετά δεν είχαμε 

δικαίωμα να υπογράψουμε συμβάσεις. Υπογράψαμε με 16, με 20 Σεπτεμβρίου του 1997 με 

ανοιχτή ημερομηνία. Αυτό δείχνει, ότι ήμασταν υπέρ των εργαζομένων. 

κ. Πρόεδρος: Θα γίνει ειδική συνεδρίαση γι' αυτά τα θέματα. Μπαίνουμε στα θέματα 

ημερήσιας διάταξης. Τα πέντε (5) πρώτα θέματα, αφορούν τροποποίηση συστατικών 

πράξεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Στην συνέχεια, στον ορισμό των Δ/κών Συμβουλίων, 

η πρόταση που κατατίθεται είναι η αύξηση του αριθμού των μελών των Δ/κών Συμβουλίων, 

εκεί που είναι 5 να γίνουν 7, εκεί που είναι 7 σε 9, αλλά να διευκρινιστεί ποια ιδιότητα θα 

έχουνε αυτά τα επιπλέον μέλη. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς προτείνουμε, αυτά τα 2 επιπλέον μέλη, να είναι Σερραίοι 

Δημότες, να μην είναι Δ.Σ. Ήδη οι Επιτροπές είναι πολλές και όλοι οι Δ Σ., συμμετέχουν σε 

κάποια. 

Εμείς πιστεύουμε, ότι η ενεργοποίηση των συμπολιτών μας, είναι μείζον θέμα σε σχέση με 

τον να συμμετέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε πολλά Διοικητικά Συμβούλια. 

Προτείνουμε λοιπόν στο Σώμα, να ψηφίσει όπου τα Δ/κά Συμβούλια είναι 5/μελή, να γίνουνε 

7/μελή, όπου είναι 7/μελή να γίνουν 9/μελή. Τα εννέα (9) μέλη δεν προτείνουμε να γίνουνε 

δέκα (10) μέλη. 

κ. Μπάρκας: Ως προς την αύξηση των μελών συμφωνώ και συμφωνώ να μπούνε και 

δημότες, αλλά κατά περίπτωση. Στους Παιδικούς Σταθμούς, να μπούνε δημότες, επειδή είναι 

ανταποδοτική η υπηρεσία. Αλλά στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όχι, πρέπει να μπούνε Δ.Σ.  

Εγώ νομίζω ότι κατά περίπτωση, πρέπει να παρθεί η απόφαση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, θα ζητήσω να βάλουμε πολίτες κοινής αποδοχής. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ   6°: Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Κτηματικής Αναπτυξιακής 

Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Εδώ προτείνεται ένα μέλος ακόμη, αλλά όχι δημότης. Προτείνεται, 

Δημοτικός Σύμβουλος. Ταυτόχρονα προτείνεται στην συστατική πράξη, στο συγκεκριμένο 

εδάφιο, να απαλείψουμε την φράση, ότι υποχρεωτικά ο εκπρόσωπος των εργαζομένων θα 

είναι αιρετό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά θα είναι δημότης, ή στην βούληση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, αν θα είναι αιρετό μέλος του, ή θα έχει σχέση με το αντικείμενο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή, να μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο, τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων που δεν υπάρχει διότι δεν είναι 20 , να ορίζει ή Δημοτικό Σύμβουλο, ή ιδιώτη 

δημότη. Ενώ μέχρι τώρα ήτανε υποχρεωτικό να είναι Δημοτικός Σύμβουλος και μάλιστα 

στην ΚΆΔΕ όπου αν πάρει οντότητα και συνεχίσει να εξελίσσεται έτσι, μπορούμε να βρούμε 

κάποιον αξιόλογο, γιατί ήδη υπάρχουνε 4 Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  7°:  Ορισμός μελών επιτροπής προέγκρισης προμηθειών. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Στην προηγούμενη συνεδρίαση  κύριοι συνάδελφοι, εγκρίναμε την 

σύσταση μιας επιτροπής προέγκρισης προμηθειών. Σήμερα, προτείνεται η συγκρότηση της, 

από 2 (δύο) Δημοτικούς Συμβούλους, 1 (ένα) Δημοτικό Υπάλληλο με οικονομικές σπουδές 

και 2 (δύο) δημοτικούς υπαλλήλους, από τους τεχνικούς κλάδους. Για τους 2 (δύο) 

Δημοτικούς Συμβούλους, προτείνονται ο κ. Τερζόπουλος και ο κ. Νέδος. Για τους 

υπαλλήλους, να αφήσουμε τον κ. Δήμαρχο μαζί με τους Δ/ντές των Υπηρεσιών, να τους 

ορίσουνε. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8°:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής της Ν. Α. Σερρών. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Προτείνεται η κα Εμμανουηλίδου Καίτη. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  9°:  Ορισμός Επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης και 

κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας (Ν. 2527 άρθρο 3). 

 

 

κ. Πρόεδρος:    Όταν θα γίνει προκήρυξη για πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις 

υπηρεσίες με ανταποδοτικό χαρακτήρα, θα υπάρχει 3/μελής επιτροπή μια ένα (1) Δημοτικό 

Σύμβουλο και δύο (2) Προϊσταμένους Δ/νσεων του Δήμου. 

Προτείνεται ο κ. Στρατουδάκης και να οριστούν οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων των 

Τμημάτων, με την συνεργασία του κ. Δημάρχου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10°:  Σύσταση τριμελούς επιτροπής για την εκκαθάριση των εγγράφων των, 

μέχρι την 31/12/1985 αρχείων. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Δημοτικός Σύμβουλος προτείνεται ο κ. Γεωργίου. Τους δύο 

(2) υπαλλήλους, θα ορίσει ο κ. Δήμαρχος. 
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 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11°: Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και 

άλλων εγγράφων, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των κατοίκων των 

Δημοτικών Διαμερισμάτων Ελαιώνα, Επταμύλων και Οινούσας. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση είναι του Δ/ντή του Δήμου, λαβαίνει υπόψη τα 

σχετικά του νόμου για το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, εμείς θέλω να πούμε, ότι σαν Δημοτική 

Αρχή, θέλουμε τα Τοπικά Συμβούλια, να έχουνε οντότητα. Γι' αυτό θα τους προσφέρουμε, 

στήριξη πλήρη, ώστε να ασκήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντα τους. Να μην 

είναι δηλαδή εικονική η Τοπική Αρχή. 

 κ. Αγγελίδης: Γι' αυτό το θέμα στην παράγραφο 3, νομίζω δεν θα προσθέσουμε 

το εξής: Πολύ σωστά ο Δ/ντής του Δήμου, επειδή έχει σχέση με βεβαιώσεις που έχουνε 

σχέση με την ακίνητη περιουσία του Δήμου, το αντιμετωπίζει με πολύ σωστό πνεύμα, απλώς 

νομίζω θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε την ακριβή διαδικασία, βάση της οποίας θα δίνονται 

αυτά τα πιστοποιητικά. Και το λέω αυτό διότι έχω έρθει σε επαφή με το Κτηματολόγιο του 

Δήμου, αλλά και με Υπηρεσιακούς Παράγοντες και μου είπανε, ότι για να μπορέσουμε να 

διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου και την ακίνητη περιουσία του, αλλά και την 

διαχρονικότητα αυτής της διασφάλισης, άποψη του Κτηματολογίου είναι η εξής: Υπάρχουν 

περιοχές που έχουνε τοπογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή έχουνε χάρτες και υπάρχουν περιοχές 

που δεν έχουν τοπογραφικό υπόβαθρο. Στις περιοχές που έχουνε τοπογραφικό υπόβαθρο, 

όταν ο πολίτης θέλει κάποια βεβαίωση, μπορεί απ' ευθείας να έρχεται στον Δήμο να 

καταθέτει την αίτηση του, να παίρνει την βεβαίωση και στην συνέχεια όλα αυτά να 

καταχωρούνται στα κομπιούτερ κ.λ.π. Σε περιοχές που δεν υπάρχει τοπογραφικό υπόβαθρο, 

όπως είναι ένα μέρος της Οινούσας και το Χιονοχώρι, εκεί η Υπηρεσία Κτηματολογίου 

προτείνει την εξής διαδικασία: Ο πολίτης θα κάνει την αίτηση του στο Τοπικό Συμβούλιο, 

εκείνο θα δίνει μια βεβαίωση και παράλληλα ο πολίτης θα παίρνει και μια ένορκη βεβαίωση 

από το Ειρηνοδικείο, για την ίδια υπόθεση. Αυτές τις δύο βεβαιώσεις, θα τις φέρνει στον 

Δήμαρχο, οπότε έτσι ο κ. Δήμαρχος εξασφαλισμένος, θα μπορεί να δίνει την βεβαίωση. Στην 

συνέχεια αυτό θα καταχωρείται πάλι στα κομπιούτερ. 

Αν θέλετε, να το προσθέσουμε αυτό. 

κ. Υψηλάντης Τριαντάφυλλος (Δ/ντής του Δήμου): Μια διευκρίνιση, το 

Κτηματολόγιο των διαμερισμάτων των Τοπικών, θα παραμείνει εκεί, ή θα έρθει εδώ στον 

Δήμο; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Εγώ θα προτείνω εάν είναι θέμα απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου, ή θέμα απόφασης Δημάρχου, να έρθει στον Δήμο, διότι διασφαλίζεται με τις 

Υπηρεσίες και τα μέσα που διαθέτουμε, με τον καλύτερο τρόπο η προστασία της Δημοτικής 

Περιουσίας. 

Να μας φέρει το Κτηματολόγιο μια εισήγηση πρέπει με το κύρος της απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου και πιθανόν εκεί και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι να εκφράσουν 

κάποιες απόψεις, γιατί δεν πρέπει να γίνει και γραφειοκρατική η υπόθεση. 

κ. Βλάχος Ι.: Με την τοποθέτηση του ο κ. Αντιδήμαρχος, τακτοποίησε τα του 

Κτηματολογίου. Με την τοποθέτηση του ο κ. Δ/ντής τακτοποίησε να έρθουνε  τα 

Κτηματολόγια εδώ. Οι Γραμματείς που υπηρετούσαν μέχρι χτες, παραμένουν όπως το λέει 

και η εισήγηση. 
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κ. Αγγελίδης:  Μου διέφυγε να πω ότι θα υπάρξει πρόβλημα στον Ξηρότοπο γιατί 

δεν υπάρχει πάρεδρος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Γραμματέας πλέον, δεν θα κρατάει πρακτικά αποφάσεων 

Δημοτικού Συμβουλίου, κ.λ.π. Επειδή όμως τους δημιουργήθηκε μια ανασφάλεια ότι είναι 

δυνατόν να τους καταργήσουμε, είπαμε σε συμφωνία με τα Τοπικά Συμβούλια ο γραμματέας 

να παίξει έναν ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο. Ρόλο βοηθού του Δήμου σε 

κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Στην πορεία θα το δούμε. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 12°:  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια Ελαιώνα, Επταμύλων 

και Οινούσας. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Κατά τον σχετικό «Καποδιστριακό» νόμο, αυτές οι 

αρμοδιότητες είναι η συντήρηση και λειτουργία εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης, κ.λ.π. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13°:  Ανάθεση αρμοδιοτήτων προβλεπόμενων από διατάξεις εδαφίων του 

άρθρου 24 παρ. 1 του Π.Δ. 410/95 στην Δημαρχιακή Επιτροπή. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Είναι αρμοδιότητες, τις οποίες εισηγείται για μια ταχύτερη διαδικασία 

αποφάσεων που αφορούν τους πολίτες για διάφορα ζητήματα, που με τις συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου   1-2 φορές τον μήνα, ενδεχομένως να καθυστερούνε.  Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες που εισηγείται ο κ. Δ/ντής είναι: Η χορήγηση αδειών ίδρυσης 

και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος κυρίως, αδειών μικροπωλητών, 

αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας διαφόρων θεάτρων, κινηματογράφου, κ.λ.π. Οι άδειες 

λειτουργίας μουσικής κ.λ.π. και είναι στην βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου να 

αποδεχθεί το σύνολο ή μέρος αυτών των αρμοδιοτήτων και να τις  αποδώσει στην 

Δημαρχιακή Επιτροπή, ή όχι. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση που κάνει ο κ. Δ/ντής, είναι αρκετά διευκολυντική 

για την λειτουργία του Δήμου, όμως αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ προσωπικά φοβάμαι να 

περιοριστεί η λήψη απόφασης μόνο στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Είναι κάποια θέματα που 

άπτονται κάποιων συγκρουόμενων τάσεων, αντλήσεων και διαθέσεων, της κοινής γνώμης. 

Έχω την γνώμη ότι είναι καλύτερα να περιβληθούν αυτές οι αποφάσεις, με το κύρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό κατ' αρχάς τουλάχιστον, προτείνω να αναβάλλουμε την 

λήψη απόφασης και να παραμένει έτσι και βλέποντας την λειτουργία, αν χρειαστεί 

επαναφέρουμε το θέμα. 

 

11 

 



 

 

κ. Νυκτοπάτης: Δεχόμαστε την πρόταση του κ. Δημάρχου, αλλά νομίζω ότι και οι 

προτάσεις που κάνει ο κ. Δ/ντής, είναι πάρα πολύ σωστές, διότι τα περισσότερα θέματα από 

αυτά, περνούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά είναι τυπικά θέματα. Το θέμα των αδειών 

καταστημάτων π.χ., είναι καθαρά θέμα της Υπηρεσίας. 

κ. Πρόεδρος: Αποδεκτή η πρόταση του κ. Δημάρχου. Μειοψηφεί ο κ. Αναστασιάδης. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14°:  Αίτηση για σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της Ανωνύμου 

Εταιρείας «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για την εκλογή του Δ/κού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Ζητείται το Δ.Σ., να ζητήσει από το Δ.Σ. της εταιρείας την σύγκλιση γενικής συνέλευσης 

μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό έγινε σε συνεννόηση με την Διοίκηση, δηλαδή τον κ. Βλάχο 

και τον κ. Σωτηριάδη, για να υπάρχει η έγκαιρη κατά τον δυνατόν αλλαγή της διοίκησης της 

Α.Ε., για να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπίζονται σωστά τα τρέχοντα προβλήματα. 

Υπάρχει η πρέπουσα συνεργασία και νομίζω ότι είναι κάτι  εντελώς φυσιολογικό για να γίνει. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 15°:  Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 46 ΕΚΠ ΟΤΑ (διενέργεια 

διαγωνισμών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών). 

 

 

κ. Πρόεδρος:Τριμελή Επιτροπή από υπαλλήλους του Δήμου Σερρών. Να προτείνει ο 

κ. Δήμαρχος σε συνεργασία με τους προϊσταμένους, τους υπαλλήλους. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 1999. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Τεχνικό Πρόγραμμα λαβαίνει υπόψη 2 κονδύλια την ΣΑΤΑ  και 

τα έσοδα του Δήμου. Να πούμε ότι η ΣΑΤΑ υπολογίζεται κατά τεκμήριο. Ήτανε  

250.000.000 δρχ. πέρυσι, υπολογίζουμε να είναι περίπου 500.000.000 δρχ. φέτος και  

υπολογίζουμε και κάπου 70.000.000 δρχ. για έργα, από έσοδα του Δήμου. Η φιλοσοφία μας  

είναι να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο έργα από έσοδα του Δήμου και να 

εκτελέσουμε  τα  έργα  που  χρειάζονται  με την τρέχουσα  τιμή μετά  από λεφτά  που θα  μας  
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έρθουν εκτός. Είτε από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους όπως είναι η ΣΑΤΑ, είτε από 

έκτακτες επιχορηγήσεις, κ.λ.π. 

Επομένως, αυτό είναι ένα πλαίσιο δράσης, που έχει σαν κύριο χαρακτήρα ότι θα 

ξοδέψουμε τα μισά σχεδόν των χρημάτων της ΣΑΤΑ, για την αποκατάσταση του οδικού 

δικτύου που έχει σοβαρά προβλήματα, λόγω των έργων της ΔΕΥΑΣ. Εγώ προσωπικά 

πιστεύω και προσδοκώ ότι θα κάνουμε γρήγορες και ουσιαστικές τροποποιήσεις πάνω σ' 

αυτό το πρόγραμμα τεχνικών έργων, προσδοκώντας μέσα από την Περιφέρεια και μέσα από 

κάποιες έκτακτες ενισχύσεις, ότι θα έχουμε την δύναμη να τροποποιήσουμε αυξητικά το 

Τεχνικό Πρόγραμμα και βέβαια να περιορίσουμε εκτέλεση έργων από τα έσοδα του Δήμου, 

για να μπορέσουμε μ' αυτά τα έσοδα του Δήμου, να ανταποκριθούμε καλύτερα στις 

λειτουργικές ανάγκες. Ένας σοβαρός τομέας, είναι η εκπόνηση μελετών, γιατί επίκειται η 

σύνταξη του προγράμματος του 3ου Κοινωνικού Πλαισίου Στήριξης και όλοι ξέρουμε ότι αν 

δεν υπάρχουν οι ανάλογες τεκμηριωμένες θέσεις με μελέτες, ένταξη έργων δεν γίνεται. 

Υπόψη ότι την άλλη εβδομάδα, μαζί με τον προϋπολογισμό θα φέρουμε και τα έργα που 

προτείνει ο Δήμος στο ΕΠΤΑ, στο ειδικό πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο 

ΕΠΤΑ έχει ένα κονδύλιο χρημάτων. 

Να πούμε εδώ πέρα για τους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, ότι δεν 

αναφέρονται τα επιμέρους έργα με τίτλους. Να αναφέρω ότι και η πλατεία του Ελαιώνα και 

η πλατεία της Οινούσας και τα τεχνικά έργα που προτείνει ο Πρόεδρος της Κοινότητας, θα 

έχουν ένα αξιοπρεπές μέρος της χρηματικής αυτής ενίσχυσης, ήδη από φέτος. 

κ. Γκότσης:Νομίζω ότι έχει έρθει εντολή, να μην θεωρηθεί η ΣΑΤΑ σαν έσοδο, 

προτού έρθει στα ταμία μας. Είναι έτσι; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, βέβαια. 

κ. Γκότσης: Άρα λοιπόν, τα έργα που έχετε εκεί, είναι μάλλον ο σχεδιασμός  αυτής 

της Δημοτικής Αρχής, χωρίς να πιστώνονται από την ΣΑΤΑ. 

Θα ήθελα να μας πείτε, ή τώρα ή άλλη φορά, αν είναι στις προθέσεις μας αυτό το έργο να 

συνεχιστεί μια και υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλο φορέα και μάλιστα ο φορέας  αυτός θέλει 

να βοηθήσει και υλικά, δηλαδή να χρηματοδοτήσει ένα μέρος του έργου. 

Δεν είδα να αναφέρεται μέσα στον σχεδιασμό σας το πάρκινγκ της Πλατείας Εμπορίου, εκτός 

εάν το φέρετε την επόμενη χρονιά. 

Για την μελέτη πολεοδομικών παρεμβάσεων, με βρίσκετε σύμφωνο σε όλα. Έχετε  μελέτη 

20.000.000 δρχ. και νομίζω ότι το ποσό αυτό είναι μικρό, αν θέλουμε να κάνουμε 

πολεοδομικές παρεμβάσεις στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης μας. 

κ. Μπάρκας: Το Τεχνικό Πρόγραμμα του 1999, νομίζω ότι είναι ένας ηγετικός 

μπούσουλας μόνο παρατηρήσεις και δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει, όπως είπε και ο κ. 

Δήμαρχος. 

Εκείνο που θέλω να ρωτήσω στον κ. Αγγελίδη, για την υπόγεια διάβαση του 

Αθλητικού Κέντρου, μ' αυτά τα 30.000.000 δρχ. κλείνουμε; Όλη η καθυστέρηση εκεί 

οφείλεται στο ότι ο ΟΣΕ δεν έχει δώσει ακόμη τα χρήματα. 

Για το πάρκινγκ της Πλατείας Εμπορίου, δεν είδα να χαρακτηρίζεται με κάποιο 

ποσό, εκτός αν κάποια γνωστή εταιρεία, που να έχει σχέση με το κυκλοφοριακό, αν αυτή 

χρηματοδοτήσει το έργο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την άλλη εβδομάδα που θα συζητήσουμε τον πρ/σμό, θα δούμε ότι 

η ΣΑΤΑ δεν περιέχεται μέσα στον προϋπολογισμό. Όμως αυτό εμάς δεν μας εμποδίζει να 

κάνουμε τον σχεδιασμό. Αντί να περιμένουμε πότε να έρθει η ΣΑΤΑ και μετά να 

προγραμματίσουμε ήδη με τον σχεδιασμό, θα αρχίσουν οι Υπηρεσίες να κάνουνε μελέτες και 
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όταν έρθει η ΣΑΤΑ, θα μπορούμε να κάνουμε αμέσως προκήρυξη των έργων. Να μην  έρθει 

η ΣΑΤΑ τον Απρίλιο και τότε να δούμε τι θα κάνουμε. Ήδη τα 500 εκ. δρχ. ο κ. Αγγελίδης σε 

συνεργασίας με τις Τεχνικές Υπηρεσίες, τα ετοιμάζουν να τα βγάλουν σε δημοπρασία. Και 

αυτός είναι ο λόγος να μπορέσουμε έγκαιρα, γιατί οι αναθέσεις θα είναι πολύ λίγες και ο 

νόμος πλέον περί αναθέσεων, είναι πάρα πολύ αυστηρός. 

Για το Εκθεσιακό Κέντρο, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε συζήτηση σε ένα άλλο Δημοτικό 

Συμβούλιο στα υπό εξέλιξη έργα. Δεν θέλω να εκφέρω κρίση θετική ή αρνητική αυτή την 

στιγμή. Πρώτον, το προβλέπουμε στο ΕΠΤΑ και δεύτερον, αυτή την στιγμή που 

υπολογίζουμε ότι η ΣΑΤΑ θα είναι 500.000.000 δρχ., τα 300.000.000 δρχ. θα πάνε για 

αποκατάσταση του οδικού δικτύου, νομίζουμε ότι μέσα στην ΣΑΤΑ εφόσον υπάρχει ο 

δρόμος του ΕΠΤΑ, δεν έπρεπε να βάλουμε, διότι πρέπει να φροντίσουμε και κάποια  

μικροπράγματα και κυρίως, να κάνουμε και κάποιες μελέτες για να εντάξουμε και άλλα έργα. 

Για το πάρκινγκ, ο Δήμος το προχωρεί με δάνειο. Κι εμείς πήραμε μια απόφαση να 

παρατείνουμε την προθεσμία του διαγωνισμού μέχρι την 22η Μαρτίου, διότι αρκετές από τις 

εταιρείες οι οποίες έδειξαν αρχικό ενδιαφέρον μας είπαν, ότι δεν βγαίνουν κάποια νούμερα 

κι ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Υπήρξε και σοβαρό ενδιαφέρον από 1 - 2 μεγάλες 

τεχνικές εταιρείες, για την συνολική αξιοποίηση του ακινήτου της Πλατείας Εμπορίου. 

Με τον ΟΣΕ για την υπόγεια διάβαση, παρακαλώ τα υπονοούμενα να λείπουν κ. 

Μπάρκα, για τεχνικές εταιρείες κ.λ.π. Ας ξεκινήσουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που να 

σεβόμαστε το ήθος και την αξιοπρέπεια όλων. Γιατί αν αρχίσω εγώ υπονοούμενα για σας κι 

εσείς υπονοούμενα εναντίον μου............ 

κ. Μπάρκας: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να μιλάμε ούτε με υπονοούμενα, ούτε 

με υποκρισία. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, στην αρχή των συνεδριάσεων αυτού του νέου Δημοτικού 

Συμβουλίου, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι σαν Δήμαρχος στο μέτρο που μου επιτρέπουν οι 

δυνάμεις και έχω και την συγκατάθεση και την πλήρη συμφωνία με τον Πρόεδρο, θα 

περιφρονήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Και το Δ.Σ. εκτός από όργανο λήψης αποφάσεων, 

είναι και το κέντρο πολιτικής παιδείας όλου του Σερραϊκού Λαού. 

κ. Αγγελίδης: Για την υπόγεια διάβαση προς το Αθλητικό Πάρκο της Ομόνοιας. 

Αν θυμάστε καλά πήραμε απόφαση σαν Δ.Σ., η οποία έλεγε ότι θα κατασκευαστεί η διάβαση 

αυτή και η δαπάνη θα επιμεριστεί εξ' ημισείας. 50% ο Δήμος και 540% ο ΟΣΕ. Βάση 

αυτής της απόφασης, ξεκίνησε εκείνο το έργο. Έγιναν κάποιες εργασίες, όμως γι' αυτές τις 

εργασίες δεν πληρώθηκε ο εργολάβος και σταμάτησαν. Και δεν πληρώθηκε ο εργολάβος, 

γιατί υπήρχε κάποιο διαρθρωτικό πρόβλημα στις υπηρεσίες του ΟΣΕ. 

Και μέχρι να λυθεί αυτό το διαρθρωτικό πρόβλημα και ξεκαθαρίσει ποια Διεύθυνση 

και ποιος υπάλληλος θα πάρει στην αρμοδιότητα του αυτό το έργο, σταμάτησαν. Το θέμα 

αυτό, απ' ότι πάντα μου έχει πει ο υπεύθυνος υπάλληλος του ΟΣΕ που βρίσκεται στην 

Δράμα, το θέμα αυτό έχει λυθεί, έχει ξεκαθαριστεί, ξέρει πλέον ο ΟΣΕ ποιος έχει την 

αρμοδιότητα αυτού του έργου και μου διαβεβαίωσε ότι σύντομα, εντός των ημερών, θα 

ξεκινήσουν οι υπόλοιπες εργασίες από τον ΟΣΕ. Ρώτησα μήπως λόγω της αναδιάρθρωσης 

που κάνουν, μήπως αναλάβουν να πληρώσουν και το υπόλοιπο. Μου είπαν ότι είναι 

αδύνατον και ότι το έργο θα εκτελεστεί βάση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 17°:  Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τον σκοπό επιβολής 

προστίμων για παράβαση του Ν. 2323/1995, περί υπαίθριου εμπορίου. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Το πρόστιμο θα είναι από 20.000 έως 500.000 δρχ. Ο Δήμος  θα κάνει 

την πρόταση να κλιμακωθεί η επιβολή προστίμου. 20.000 δρχ. για την πρώτη επιβολή, 

100.000 δρχ. για την δεύτερη φορά και 500.000 δρχ. για την τρίτη. Προτείνω να είναι υψηλά 

αυτά τα πρόστιμα, γιατί είναι πολύ γνωστό ότι κάποιοι πειρατές του υπαίθριου εμπορίου 

έρχονται, κερδίζουν 100.000 ή 200.000 δρχ., πληρώνουν κι ένα πρόστιμα των 20.000 δρχ. και 

γίνεται η δουλειά τους. 

κ. Αναστασιάδης:  Μειοψηφώ. Για τους ξένους ναι, να επικρατήσει αυτό το 

υψηλό πρόστιμο, για τους Σερραίους όχι. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 18°:   Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην ημερίδα «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και μάθηση στο Carrefour Μακεδονίας. 

 

 

κ. Πρόεδρος:Το Σάββατο, 13 Ιανουαρίου, στην θεσσαλονίκη. Ορίζεται ο κ.  

Αγγελίδης. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 19°: Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για αποφάσεις Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις τελευταίες συνεδριάσεις, τα Διοικητικά Συμβούλια δύο 

Δημοτικών Επιχειρήσεων, πήραν την απόφαση για αύξηση των μισθών των υπαλλήλων των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων, η Δ.Ε.Π.Κ.Α. και η Δ.Ε.Π.Σ. 

Εγώ, το θεωρώ απαράδεκτο αυτό και αυτά δεν θα τα πληρώσουμε αν δεν ξεχρεώσουμε και 

δεν εξυγιάνουμε  της Δημοτικές Επιχειρήσεις. Ενώ με κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Π.Κ.Α. και είπα ότι εγώ δεν είμαι αντίθετος να πάρουμε αύξηση, αν πρώτα ρυθμίσουμε 

τα χρέη. Το ίδιο και στους Παιδικούς Σταθμούς. Πως αυξάνουν τους μισθούς, όταν η 

Δ.Ε.Π.Κ.Α. έχει χρέος 90.000.000 δρχ. και η Δ.Ε.Π.Σ. έχει χρέος 40.000.000 δρχ.; Σέβομαι 

νομικά αυτή την απόφαση, αλλά πρακτικά δεν μπορώ να την υλοποιήσω, εάν δεν 

εξυγιανθούν οικονομικά, οι δύο αυτές Δημοτικές Επιχειρήσεις. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  20°:  Χορήγηση  αδειών λειτουργίας  καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Για όσα καταστήματα δεν υπάρχουν ενστάσεις και καταγγελίες, 

ζητείται η έγκριση. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 21°: Παραχώρηση χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 22°:  Συνέχιση ή όχι της κατασκευής Ψ.Ο. στο ισόγειο του Δημοτικού 

Ακινήτου της οδού Καλαμπάκας στο Ο.Π. 184. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να πω εδώ, ότι η πρόταση που κάνουμε είναι ανεξάρτητη 

μιας ένστασης και πρότασης που έκανε ένας συμπολίτης μας και μάλιστα ανέπτυξε και 

κάποια  δραστηριότητα. Η περιοχή πλέον εκεί (ΜΠΟΈΜ), λόγω των πεζόδρομων που 

κατασκευάσαμε, πήρε άλλο χαρακτήρα. Ένα είναι αυτό. 

Δεύτερον, ο Δήμος έχει σοβαρή ανάγκη στέγασης υπηρεσιών τεχνικών, αλλά και πολιτικών 

δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, γιατί να μην υπάρχουν στο Δήμο, γραφεία για την 

Αντιπολίτευση; Εγώ υπηρετήθηκα από την Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου κι από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι γραμματειακή υποστήριξη από  τον 

Δήμο, δικαιούνται όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και στην πολιτική τους δράση, δηλαδή εάν 

έχουν κάποια θέση για τα δημοτικά πράγματα, να δακτυλογραφηθεί το κείμενο τους, να  

πολλαπλασιαστεί, να σταλεί με FAX  κ.λ.π. 

Αναπτύσσεται η ΚAΔΕ, αναπτύσσεται το Κτηματολόγιο. Εγώ την έχω πάρει αυτή 

την απόφαση, τα εισπρακτήρια της ΔΕΥΑΣ να μεταφερθούν στον χώρο της ΔΕΥΑΣ και να 

χρησιμοποιήσουμε κι αυτό τον χώρο. Η Πολεοδομία ασφυκτιά εδώ. 

Νομίζω ότι μας χρειάζονται αυτοί οι χώροι και επίσης ο χαρακτήρας της περιοχής 

είναι πλέον ψυχαγωγικός και δεν πρέπει να συνεχίσει. 

κ. Βλάχος Ι.:   Απ' όσα είπε ο κ. Δήμαρχος, προκύπτει ότι το κτίριο αυτό που 

κατασκευάζεται, θα στεγάσει κάποιες Δημοτικές Υπηρεσίες. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρίως η Κ.Α.Δ.Ε. και όποιες άλλες υπηρεσίες χωράει το 

κτίριο. 

κ. Βλάχος Ι.:Επομένως από την χρήση αυτού του κτιρίου, προκύπτει η απόφαση μας, 

ότι δεν θέλουμε W.C. στο κτίριο μας. 

κ. Γκότσης: Εγώ δεν θα πω αν χρειάζονται στο συγκεκριμένο μέρος, ή αλλού 

W.C., αλλά αυτή η πόλη θέλει στο κέντρο W.C. Πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει, έστω μια 

βιολογική τουαλέτα να πάρει. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Στις σκέψεις μας είναι, εάν βρούμε έναν ανοικτό ακάλυπτο 

χώρο, να κάνουμε δύο - τρία υπόγεια, σύγχρονα, με λειτουργική τελειότητα. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 23°: Παράταση προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Φλέμινγκ 

και Βύρωνος». 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 24°:  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: «Κατασκευή ασφαλτοταπήτων». 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 25o:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης εφαρμογής του 

έργου: «Αποκατάσταση υφιστάμενου χώρου διάθεσης απορριμμάτων 

του Δήμου Σερρών». 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 26°:  Συγκρότηση Επιτροπής για την χορήγηση βεβαιώσεων, σε αγρότες 

παραγωγούς. 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Ορίζεται ο κ. Δήμαρχος, αναπληρούμενος από τον Αντιδήμαρχο κ. 

Κάδη. 

  

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 27°:  Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 

 

κ. Πρόεδρος:Προτείνεται από την Δημοτική Αρχή, αναπροσαρμογή 15% 

και όπως φαίνεται και στην εισήγηση, υπάρχουν και κάποιες ειδικές περιπτώσεις. 
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 - Εγκρίνεται 

 

 

ΘΕΜΑ 28°:  Αναπροσαρμογή τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Προτείνεται από την Δημοτική Αρχή, αύξηση 30%. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλό είναι να μην κάνουμε αύξηση. Όμως ο Δήμος, προσφέρει 

υπηρεσίες και οι πολίτες απαιτούν υπηρεσίες. Απαιτούν να έχουν καθαρή πόλη, απαιτούν να 

έχουν πράσινο, απαιτούν να έχουν φωτισμό, επέκταση νεκροταφείων κ.λ.π. Όλα αυτά για να 

γίνουν χρειάζονται τα μέσα. Και τα μέσα είναι δύο. Είναι το προσωπικό και τα μηχανήματα. 

Μπήκανε στον Δήμο και 2-3 οικισμοί. Και όλοι θέλουμε να είμαστε σύγχρονη κοινωνία, δεν 

μπορούμε όμως με 18 καθαριστές, με ένα πλυστικό αυτοκίνητο και με ένα αυτοκίνητο 

αυτόματης σκούπας. Και πάλι, οι προβλέψεις αυτές δεν είναι για εξοπλισμό, θα κοιτάξουμε 

από αλλού να πάρουμε εξοπλισμό. Οι προβλέψεις αυτές είναι μόνο για να υπάρχει 

αξιοπρεπείς επαρκές προσωπικό για την προσφορά υπηρεσιών στον Σερραίο Πολίτη. Είναι 

λογικές οι αυξήσεις, δεν είναι μεγάλες. 

κ. Βλάχος Ι.:  Νομίζω ότι είναι πράγματι λογική η αύξηση στα τέλη Καθαριότητας 

και Ηλεκτροφωτισμού. 

Θέλω να σταθώ όμως στα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων. Από το 1992 άρχισε να 

ισχύει η αύξηση που η δική σας Δημοτική Αρχή είχε επιβάλλει, έκτοτε δεν έχουμε επιβάλλει 

καμιά αύξηση. Για την ζώνη Α, συμφωνούμε για αύξηση 30%, αλλά για τους οικισμούς που 

είναι η Β' ζώνη, ή να μην επιβάλλουμε για φέτος τουλάχιστον καμιά αύξηση, ή να είναι κατά 

το ήμισυ, δηλαδή 15%. Και δικαιολογώ την πρόταση μου. Πρόκειται για συνοικίες, καφενεία, 

κάποιο τραπεζάκι θα βγάλουν έξω, κάποιο λαχανοπωλείο θα θελήσει να βγάλει συνοικιακά 

κάποια φρούτα εκεί έξω και νομίζω ότι αυτούς, ας τους βοηθήσουμε έστω με αυτό τον τρόπο. 

Για την αναπροσαρμογή στα νεκροταφεία, νομίζω ότι, πρέπει να το δούμε κύριε Πρόεδρε, 

γιατί συζητούσα σήμερα με τον κ. Δήμαρχο το πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και κάνουμε 

δεκτή την εισήγηση του Προϊσταμένου των Προσόδων, δηλαδή η 5ετία στοιχίζει 22.500 δρχ. 

και το κάνουμε 30.000 δρχ.; Και κάνει μια πρόταση, ο Προϊστάμενος μέσα στην εισήγηση 

και λέει, ότι τον 6° χρόνο, για ένα χρόνο δηλαδή προτείνει 15.000 δρχ. Να λάβουμε υπόψη 

σοβαρά, τις ανάγκες που προκύπτουν. Επήλθε κορεσμός, θέλουμε να κάνουμε προέκταση 

των Νεκροταφείων. Εσείς σαν Δημοτική Αρχή, συμφωνείτε μ' αυτή την εισήγηση; Ότι ο 6ος  

χρόνος θα είναι 15.000, ο 7°ς χρόνος 30.000 δρχ. κ.ο.κ. Να λάβουμε υπόψη μας όμως, ότι τα 

ποσά αυτά είναι μικρά. Δεν θα έχουμε χώρους έτσι. θα ήθελα να το συζητήσουμε πρώτα 

αυτό. 

Εντός παρένθεσης να πω ότι πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά να χρηματοδοτήσουμε μια μελέτη 

για τα τρίτα Νεκροταφεία. 

κ. Πρόεδρος: Πριν δώσω τον λόγο στον Διευθυντή του Δήμου κ.Υψηλάντη, να  

επισημάνω πως η εισήγηση του Γραφείου  Προσόδων επισημαίνει αυτές τις αδυναμίες για 

κορεσμό, για την ανάγκη νέου νεκροταφείου κ.λ.π. και οι προτάσεις αυτές είναι 

μπαλωματικές ουσιαστικά και δεν είναι η δική τους άποψη. 

κ. Υψηλάντης Τριαντ. (Δ/ντής Δήμου): Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 

λειτουργίας των Νεκροταφείων, απαγορεύεται πέραν της 7ετίας, η παραμονή του νεκρού.  

Πρέπει να γίνεται εκταφή των οστών. Επειδή όμως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις και πολλές 

πιέσεις δέχονται οι Δημοτικές Υπηρεσίες, ουσιαστικά δηλαδή ο Δήμος, γι' αυτό ακριβώς 
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παρατείνεται πολλές φορές κατά 1, κατά 2, κατά 3 κ.ο.κ. χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς και η 

Υπηρεσία έρχεται και κάνει αυτή την πρόταση. Όμως ότι υπάρχει πρόβλημα με το 

Νεκροταφείο ειδικά το πρώτο, αυτό είναι γεγονός. Έχει κορεσθεί και γι' αυτό έχει ξεκινήσει 

μια διαδικασία απαλλοτρίωσης της βόρειας πλευράς που συνορεύει με το Νεκροταφείο και 

ευελπιστώ ότι θα προχωρήσει ο Δήμος. 

Όμως, πρέπει να συζητηθεί και η περίπτωση της δημιουργίας ενός σύγχρονου νέου 

νεκροταφείου. 

κ. Νυκτοπάτης:  Νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει να περιορίσει και ορισμένα 

έξοδα και να μην φορτώνουμε τον κόσμο όπως εφορίες, Ο.Τ.Ε., κ.λ.π. Να μην μπει καμιά 

αύξηση τον τελευταίο χρόνο γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει δυσκολίες, δεν βλέπω συντάξεις, 

κατάλληλες για να μπορούν να αντεπεξέλθουν ειδικά οι συνταξιούχοι. 

κ. Γκότσης: Κι εγώ δεν συμφωνώ μ' αυτή την αύξηση και θα τεκμηριώσω γιατί 

δεν συμφωνώ. Ένα από τα κριτήρια σύγκλησης για την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ, 

είναι ο πληθωρισμός. Η Κυβέρνηση δια στόματος του Υπουργού Εσωτερικών τον κ. 

Παπαδόπουλο, είπε στους Δημάρχους όχι αυξήσεις. 

Όταν κάνουμε εμείς αύξηση 30%, ο επιχειρηματίας θα αναγκαστεί να καλύψει αυτή 

την αύξηση, ανεβάζοντας την τιμή του προϊόντος. Έτσι δημιουργούμε δύο δεινά. 

Πρώτον, δεν ακολουθούμε το πρόγραμμα σύγκλησης το οποίο μας ενδιαφέρει όλους 

για την ένταξη μας στην ΟΝΕ, αφού είμαστε μέλος της Κοινότητας και δεύτερον, 

επιβαρύνουμε το εισόδημα του πολίτη. Ξέρουμε ότι όλος ο Ελληνικός Λαός κι εδώ εμείς, 

περνάμε μεγάλη οικονομική κρίση. Η τσέπη του Σερραίου δημότη δεν αντέχει άλλη αύξηση. 

Εγώ δεν θα πω στο μηδέν, αλλά θα πω να ακολουθήσουμε τον πληθωρισμό, δηλαδή μια 

αύξηση 4,5%, όσο είναι και ο πληθωρισμός. 

κ. Πρόεδρος: Το 4,5% φέτος και 5,5% πέρυσι, και για μια τετραετία, μας 

προτείνετε ουσιαστικά αύξηση αντί 15.000 δρχ., προτείνετε 40.000 δρχ. Με τον επίσημο 

πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος, τόσο βγαίνει. Εκτός αν αναγνωρίζετε τον 

πληθωρισμό μόνο για το 1998, άρα δεν υπήρχε το 1997, το 1996. 

κ. Γκότσης:Είπα 4,5% - 5%, για να συμβαδίζει με τον πληθωρισμό. Για τους 

κοινόχρηστους χώρους, προτείνω αύξηση 5% και 10%. 

κ. Βαβαλέκας:  Ήθελα να επισημάνω εδώ, όσον αφορά τα Νεκροταφεία, ότι δεν 

μπορεί να ισχύσει το στυγνό επιχειρησιακό πνεύμα σ' αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν 

τρομερές περιπτώσεις θανάτων νέων ανθρώπων και οι γονείς ζούνε γι' αυτούς τους τάφους. 

Δεν μπορούμε να τους πάρουμε χαράτσι, με γεωμετρική πρόοδο. Είναι αδύνατο να 

πληρώσουν, αλλά και αδύνατο να ζούνε χωρίς αυτούς τους τάφους. Πρέπει να το δούμε με 

ανθρωπιστικότερο πνεύμα και οι αυξήσεις μετά την 5η χρονιά, να μην είναι τόσο υψηλά 

ανεβασμένες. Δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή, να ανεβαίνουν οι αυξήσεις με γεωμετρική 

πρόοδο, οι αυξήσεις μετά το 5° έτος ταφής. 

 κ. Αγγελίδης: Σίγουρα η αύξηση των τελών, δεν είναι ευχάριστη για κανέναν 

μας. Είναι όμως απαραίτητη για να λειτουργήσει π.χ. η Υπηρεσία Καθαριότητας και να 

μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον τομέα που έχει σχέση με την υγεία της πόλης. 

Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τέλη Καθ/τας έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Η αύξηση αυτή θα 

ισοσκελίσει τα έξοδα της καθ/τας. Και δεν μας κάνατε μια πρόταση για τον τρόπο με τον 

οποίο θα ισοσκελίσουμε αυτά τα έξοδα. Όμορφα, εύκολα και ωραία, είπατε ότι δεν θέλετε 

αυξήσεις. Κανένας μας δεν θέλει, θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι αποφάσεις μας 

για αναπροσαρμογή τελών καθ/τας, τέλη χρήσης λαϊκής, εδώ μέσα τις παίρναμε ομόφωνα, οι 

εισηγήσεις της Υπηρεσίας γίνονταν ομόφωνα αποδεκτές. Προς τι λοιπόν τώρα αυτή η 
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διαφοροποίηση; Εμείς και τότε στεκόμασταν υπεύθυνα σαν Αντιπολίτευση και ψηφίζαμε 

τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας, για να μην διαλυθούν οι Υπηρεσίες. Μ' αυτό το σκεπτικό και 

τώρα, ψηφίζουμε υπέρ της αύξησης. 

κ. Νυκτοπάτης:  Θα ήθελα ν' απαντήσω κι εγώ στον κ. Αγγελίδη. Είμαι 

επαγγελματίας από την ημέρα που γεννήθηκα. Κι όλοι οι επαγγελματίες, όταν δεν μπορούν 

να αντεπεξέλθουν στα έξοδα, το πρώτο πράγμα, που κάνουν είναι να περιορίσουν τα έξοδα 

τους. Στον Δήμο, έχω την γνώμη ότι η τακτική μας ήτανε πως να τον νοικοκυρέψουμε, δεν 

ήταν η τακτική μας το πώς να βγάζουμε ωραίους λόγους. Η τακτική μας ήτανε, εάν μια 

εργασία π.χ. στην Καθαριότητα γίνεται με 10 άτομα, θα μπορούσε να γίνει και με 5 άτομα. 

Πιστεύουμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο Δήμος, είναι να περιορίσει 

τις σπατάλες, κι έχω στοιχεία, ότι έχουν γίνει πάρα πολλές σπατάλες και δεν αναφέρομαι 

ούτε στον κ. Βλάχο, ούτε στον κ. Μητλιάγκα, ούτε στον κ. Γεωργούλα. Πρώτος στόχος είναι 

το νοικοκύρεμα, να φροντίσουμε τον δημότη να τον καλύψουμε όσο μπορούμε και να 

λειτουργήσουμε πλέον εδώ σαν ιδιωτικός τομέας κι όχι σαν φοροληπτικός. 

κ. Γκότσης: Μπορεί να γίνουν περικοπές στις μη ανελαστικές δαπάνες, και 

δεύτερον, μπορούμε να πούμε το εξής: Εάν ο Σερραϊκός Λαός διαβάσει αύριο στις 

εφημερίδες ότι 30% πληρώνουμε στον κοινόχρηστο χώρο, τα καταστήματα δηλαδή, 30% 

σημαίνει ότι στα 100 τ.μ. είναι 1.000.000 δρχ. και θα πληρώσει 1.300.000 δρχ. Νομίζω ότι 

είναι υπερβολικό το ποσό και δεν θα μας συγχωρήσει ο Σερραϊκός Λαός, όταν αύριο θα 

διαβάσει πως 15% θα επιβαρυνθεί. 

Θεωρώ κύριε Αγγελίδη, ότι δεν είναι θέμα να κάνουμε στείρα Αντιπολίτευση, αλλά θεωρώ 

ειλικρινά ότι στις μέρες που περνάει ο λαός μας, είναι υπερβολικό το 15%. 

κ. Αγγελίδης: Θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Νυκτοπάτη. Πως προέκυψε 

τώρα, μετά από 4 χρόνια, ο προβληματισμός ότι πρέπει να γίνει περιορισμός δαπανών, ενώ 4 

χρόνια ψηφίζατε τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών, για αύξηση των τελών; 

κ. Νυκτοπάτης:  Πάντα το έλεγα αυτό. Πότε ψηφίσαμε; 

κ. Αγγελίδης: Η πρώτη αναπροσαρμογή τελών καθ/τας και φωτισμού, έγινε τον 

Οκτώβριο του 1995. 21% ήταν η αύξηση για τα σπίτια και 8% για τα μαγαζιά. Ομόφωνη 

απόφαση. 

Η δεύτερη απόφαση, ήτανε προεκλογικά, το 1997. Ψηφίσαμε 8% αύξηση. Δεν 

λέγατε τότε τέτοια πράγματα. Κι αν τα λέγατε, ψηφίζατε άλλα. Κάνω πρόταση και 

απευθύνομαι τώρα και στον κ. Γκότση, ότι μπορούμε να αποφύγουμε την αύξηση των τελών, 

με περιορισμό των δαπανών. Πολύ αφηρημένη  έννοια. Πείτε μου συγκεκριμένα τι 

περιορισμό δαπανών θα κάνουμε. 

κ. Αναστασιάδης: Τα ανταποδοτικά είναι περίπου 600.000.000 δρχ. στο 

δίμηνο. Τι αλλάζει για να κάνουμε αύξηση; 

Έχουμε αύξηση προσωπικού, μήπως έχουμε αύξηση μισθών; 

κ. Μπάρκας:Η αλήθεια είναι ότι στην καθαριότητα, υπάρχει πρόβλημα και 

παλαιότερα το 1994, αλλά και εμείς το είχαμε το πρόβλημα. Πλήρωνε η ΔΕΥΑΣ μισθούς και 

δουλεύανε τα άτομα στην Καθαριότητα. Αυτό έγινε και το 1993 και το 1994. Και υπήρχε κι 

άλλο πρόβλημα, λόγω του ότι είχε εφαρμοστεί ο νόμος Πεπονή τον Μάρτιο του 1994, δεν 

μπορούσε ο Δήμος να κάνει προσλήψεις και το 1994 προεκλογικά είχαμε πάρει περίπου 20 

άτομα. Εμείς και μας κατηγορήσατε τότε, είχαμε εφαρμόσει ένα σύστημα αν θυμάστε, 

προσλαμβάναμε προσωπικό για 6 ώρες και τους στέλναμε στον Δήμο, γιατί ξέραμε ότι στην 

καθαριότητα δουλεύανε 6 ώρες και τα πλήρωνε η ΔΕΥΑΣ. Πιστεύουμε ότι και η ΔΕΥΑΣ 

εφόσον είναι κι αυτή ανταποδοτική μπορεί κι αυτή να παρέχει κάποιες υπηρεσίες στους 

 

20 



 

 

δημότες, έστω για το πράσινο, έστω και για την καθαριότητα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία μας 

και το είχαμε πει. Τότε όμως κάποιοι μας κατηγορούσανε. Με τα σημερινά δεδομένα, σαν 

Δημοτική Αρχή, πολλές φορές φέρατε το θέμα εδώ, και η πλευρά του κ. Μητλιάγκα κι έλεγε 

γιατί δεν καλύπτουμε τις κενές οργανικές θέσεις, τις 30 ή τις 50. Σας λέω, το ότι δεν 

καλύψαμε τις κενές οργανικές θέσεις, μπορεί να υπήρχε οργανωτικό πρόβλημα ως προς την 

καθαριότητα, αλλά σίγουρα πάνω από 250.000.000 δρχ. έγινε οικονομία στον Δήμο. Το λέω 

αυτό, γιατί μιλάνε πολλοί για σπατάλες και θα σας το πω αν θέλετε σε μια συζήτηση και με 

νούμερα. 

Παίρναμε 30 άτομα μέσω της ΔΕΠΚΑ, ή της ΔΕΥΑΣ, ή μέσω του Δήμου και ήτανε 

για 7-8 μήνες και μας κόστιζε 15 - 20.000.000 δρχ. το μήνα. Αυτούς τους 30 εργαζόμενους 

αν τους είχαμε κανονικά, θα μας κόστιζαν 150.000.000 δρχ. Εκεί πραγματικά, κύριε 

Νυκτοπάτη και ο κ. Βλάχος, είδαμε ότι έπρεπε κάπου να σμικρύνουμε αυτή την ψαλίδα. 

Πιστεύω όμως ότι οι αυξήσεις πρέπει να γίνουν αλλά να μπει εδώ μέσα και η λογική ότι θα 

πρέπει να γίνει και μια υποδομή στα μηχανήματα. Μέσα από εδώ, πρέπει να προβλέψετε ότι 

η πόλη αυτή μεγάλωσε, ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και στον Ελαιώνα και στην Οινούσα και 

πρέπει να κρατηθεί από εδώ ένα κονδύλιο για την υποδομή. Αλλά δεν συμφωνώ με την 

αύξηση στα Νεκροταφεία, την κλιμακωτή μετά από την 5/ετία. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δύσκολο είναι να πει κανείς ένα «ΝΑΙ», υπεύθυνα και 

αποτελεσματικά για την σωστή λειτουργία του Δήμου. Εμείς κύριε Νυκτοπάτη, θα κάνουμε 

περιορισμό εξόδων και κάνουμε ήδη, αλλά δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε και περιορισμό των 

Υπηρεσιών. Αυτή την εξουσιοδότηση πήραμε και αυτή την δικαιοδοσία έχουμε, να 

προσφέρουμε στον Σερραϊκό Λαό τέτοιες υπηρεσίες, που δεν θα υποβαθμίζουν το επίπεδο 

ζωής. Αν καταφέρνουμε και να το ανεβάσουμε, ακόμα καλύτερα. Και βέβαια, με πλήρη 

υπευθυνότητα του ρόλου και του χρέους που έχουμε, να προσφέρουμε αυτό που δικαιούται ο 

Σερραίος πολίτης. 

Στον κ. Βλάχο, έχω να πω, το εξής: Ότι όσον αφορά τις τιμές στα πεζοδρόμια κ.λ.π. 

έχει κάποιο δίκιο, θα ήθελα όμως να σας πω, ότι στην αναδρομή του έτους, να κάνουμε μια 

πιο συστηματική μελέτη και εξέταση του προβλήματος και να φέρουμε στον επόμενο 

προϋπολογισμό του 2000, μια πιο ολοκληρωμένη και πιο δίκαιη κατανομή. 

Επειδή δε, η Β' και η Γ' ζώνη είναι μικρής αξίας, οι 2.000 δρχ./τ.μ., θα γίνουν 2.600 

δρχ./τ.μ. ετησίως, δεν είναι αύξηση. 

Για τα άλλα που είπε ο κ. Γκότσης, να του θυμίσω ότι πρόκειται για πεζοδρόμια, τα οποία 

είναι πρώτης εμπορικότητας και είναι γνωστό ότι οι επιχειρηματίες εκεί πέρα χρησιμοποιούν 

περισσότερο χώρο απ' αυτόν που πιστώνονται. Σας είπε ο κ. Περδίκης κύριε Γκότση, ότι είναι 

εύκολο να πηγαίνεις με τον πληθωρισμό, αλλά αν λογαριάσουμε τον πληθωρισμό, θα βγει 

ακριβότερο στον Σερραΐκό Λαό απ' αυτό που προτείνουμε εμείς. 

Δεύτερον, φανταζόμουνα ότι επειδή είστε τακτικός επισκέπτης στα γραφεία του Δήμου, θα 

ξέρατε και σε ποια κατάσταση είμαστε αυτή την στιγμή και δεν είναι δυνατόν να κοπούν 

εύκολα έξοδα, εάν δεν περιοριστούν ουσιαστικά οι υπηρεσίες. Δεδομένου δε, ότι η πόλη έχει 

σοβαρό πρόβλημα στην καθαριότητα, δεν θέλουμε να την υποβαθμίσουμε περισσότερο. 

Προτιμούμε να γίνουμε δυσάρεστοι, αλλά να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι. 

Διαφωνώ και με τον κ. Βαβαλέκα, στο ανθρωπιστικό ζήτημα. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις 

αυτές και ο Δήμος τις εξετάζει κατά περίπτωση. 

Θα μπορούσε και η Μητρόπολη εδώ να μας βοηθήσει, στο να δημιουργηθεί μια ηθική 

συνήθεια, να γίνεται εκταφή νεκρών. Ξέρω ότι σε άλλες περιοχές, το θεωρούν ηθικό βάρος 

και ηθική κηλίδα, να μένει ο νεκρός πάνω από 5 (πέντε) χρόνια. 
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Πρέπει το θεσμικό καθεστώς, κάτω από το οποίο βαδίζουμε, όσον αφορά την είσπραξη των 

τελών και την ανταπόδοση των Υπηρεσιών, να έχει ενιαία μορφή και άποψη. Εμείς δεν 

πιστεύουμε ότι μ' αυτή την ελάχιστη επιβάρυνση, και με ενίσχυση του Δήμου και 

έξω από τα ανταποδοτικά τέλη, με μηχανήματα κ.λ.π. από την κεντρική εξουσία και πιθανόν 

και χρηματοδοτήσεις θα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Πιστεύω 

επίσης ότι στα επόμενα 2 (δύο) χρόνια θα το κάνουμε και αξιοζήλευτο. 

κ. Πρόεδρος: Καταγράφεται η αρνητική ψήφος του κ. Αναστασιάδη και του κ. 

Νυκτοπάτη. Αρνητική στην πρόταση της Υπηρεσίας. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 29°:  Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων νεκροταφείων.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 30°: Επιστροφή χρημάτων από 2% των καταστημάτων ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Έκαναν ενστάσεις, ζητούν να τους επιστραφούν ως αδίκως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα, αυτά τα ποσά. Προτείνεται να γίνει αποδεκτή η αίτηση τους, 

αλλά να μην αποδοθούν, να συμψηφιστούν με τις οφειλές τους για το τρέχον έτος. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 31°: Εξέταση εξώδικων, που αφορούν το επίδομα παραγωγικότητας. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Σύμφωνα με την εισήγηση του Δ/ντή του Δήμου, δεν πρέπει 

να γίνει δεκτή η εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωση για τις 100.000.       

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 
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98 / 1999     Τροποποίηση συστατικής πράξης Δ.Ε. «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.». 

 

99 / 1999     Ομοίως της «Δ.Ε.Π.Κ.Α.». 

 

100 / 1999     Ομοίως της «Δ.Ε.Ε.Κ.». 

 

101 / 1999    Ομοίως της «Δ.Ε.Π.Σ.». 

 

102 / 1999  Ομοίως του «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». 

 

103 / 1999     Ομοίως της «Κ.Α.Δ.Ε.». 

 

104 / 1999  Συμπλήρωση απόφασης ορισμού μελών Δ.Σ. της «Κ.Α.Δ.Ε.». 

 

105 / 1999 Ορισμός μελών Επιτροπής προέγκρισης Προμηθειών (Τερζόπουλος- 

Νέδος). 

 

106 / 1999    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Νομαρχιακή Επιτροπή 

Τουριστικής Προβολής της Ν.Α. Σερρών (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ). 

 

107 / 1999   Ορισμός Επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας πρόσληψης και 

κατάρτισης των πινάκων προτεραιότητας (Ν. 2527 άρθρο 3) 

(ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ). 

 

108 / 1999 Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την εκκαθάριση των εγγράφων των 

μέχρι 31/12/1985 αρχείων (ΓΕΩΡΓΙΟΥ). 

 

109 / 1999 Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών βεβαιώσεων και 

άλλων  εγγράφων στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των κατοίκων των 

Δημοτικών Διαμερισμάτων Ελαιώνας, Επταμύλων και Οινούσας. 

 

110 / 1999  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στα Τοπικά Συμβούλια Ελαιώνα, Επταμύλων 

και Οινούσας. 

 

111 / 1999 Δεν εγκρίνεται η ανάθεση αρμοδιοτήτων, προβλεπομένων από τις 

διατάξεις των εδαφίων ιθ, κ, κα, κβ και κγ της παρ. 1 του άρθρου 24 

του Π.Δ. στην Δημαρχιακή Επιτροπή. 

 

112 / 1999  Αίτηση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης μετόχων Ανωνύμου 

Εταιρείας «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.», προς εκλογή του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

 

113 / 1999  Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου  46 ΕΚΠΟΤΑ (Διενέργειας 

Διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών). 
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114 / 1999  Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 1999. 
 

115 / 19991 Επιβολή προστίμων σε μικροπωλητές για παράβαση του Ν. 2323/95. 
 

116 / 1999  Καθορισμός ύψους προστίμου σε μικροπωλητές για παραβάσεις του Ν. 

2323/95. 

 

117 / 1999  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στην ημερίδα «Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και μάθηση» στο Carrefour  Μακεδονίας». 

 

118 / 1999 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. «Δ.Ε.Π.Κ.Α.». 

 

119 / 1999  Ομοίως της Δ.Ε. «Δ.Ε.Π.Σ.». 

 

120 / 1999  Έγκριση της αρ. 36/98 αποφάσεως του Δ.Σ. της «Δ.Ε.Π.Σ.» που 

αφορά τον προϋπολογισμό έτους 1999. 

 

121 / 1999  Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος 

«ΤΑΒΕΡΝΑ» της Ιωσηφίδου Στεργιανής-Σοφίας. 

 

122 / 1999  Ομοίως του «ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ» του Δανδίκα Στυλιανού. 

 

123 / 1999  Ομοίως του «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ» της Γαγανέλη Σοφίας. 

 

124 / 1999  Ομοίως του «ΚΥΛΙΚΕΊΟΥ» του Δημοτικού Σταδίου στον Κάζα 

Χρήστο. 

 

125 / 1999  Ομοίως του «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ, κ.λ.π.» της Παπαγεωργίου Παναγιώτας εκπρ. της Ε. 

Παπαγεωργίου και ΣΙΑ Ο.Ε. 

 

126 / 1999  Ομοίως του καταστήματος «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ και ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, κ.λ.π.», του Αλιάμη Νικολάου. 

 

127 / 1999  Ομοίως του «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του Παπαδημητρίου Βασιλείου. 

 

128 / 199  Ομοίως του Χαβαλέ Παναγιώτη «ΥΠΕΡΑΓΟΡA ΤΡΟΦΙΜΩΝ». 

 

129 / 199  Ομοίως του «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ κ.λ.π.» του Χαβαλέ Παναγιώτη (Γρ. 

Ρακιτζή). 

 

130 / 1999  Ομοίως του «ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΤΖΙΔΙΚΟΥ» του Χριστούλα Αντωνίου. 

 

131 / 1999 Ομοίως της «ΥΠΕΡΑΓΌΡΑΣ ΧΑΒΑΛΕ» (Φιλίππου 12). 
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132 / 1999  Ομοίως του «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» του Δαλαμπίρα Ιωάννη. 

 

133 / 1999  Ομοίως του «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΊΟΥ» του Τραγούδα Νικολάου. 

 

134 / 1999  Ομοίως του «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» της Δήμους Αγγελικής. 

 

135 / 1999  Ομοίως του «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» του Μαρκάκη Σπάρτακου. 

 

136 / 1999  Ομοίως του «ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» του Γεωργιάδη Κων/νου. 

 

137 / 1999  Ομοίως του «ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ» του κ. Κλιάμπα Βασιλείου. 

 

138 / 1999  Ομοίως Μ.Ο της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ» του κ. Γιαννακίδη Χρήστου. 

 

139 / 1999  Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κα Μαντζάκα 

Όλγα. 

 

140 / 1999  Ομοίως στην  κα Πουκαμισά Δάφνη.                            

 

141 / 1999  Ομοίως στον κ. Αμπατζή Μιχαήλ.   

 

142 / 1999  Ομοίως  στην κα Ζουριδάκη Χρυσούλα.                               

 

143 / 1999  Ομοίως στον κ. Μπαλάκα Σπύρο.                               

 

144 / 1999  Ομοίως στον κ. Σωτηριάδη Κων/νο για τον κ. Σωτηριάδη Χαράλαμπο. 

 

145 / 1999  Ομοίως  στον κ. Σωτηριάδη Κων/νο για την κα Σωτηριάδου Μαριάνθη.  

 

146 / 1999  Ομοίως στον κ. Χατζηαθανασιάδη Αθανάσιο.                 

 

147 / 1999  Ομοίως στην κα Χρυσογόνου Στεργιανή.                     

 

148 / 1999  Ομοίως  στον κ. Σολούγκα Δημήτριο.                         

 

149 / 1999  Ομοίως στην κα Σαραντίδου Φανή.                             

 

150 / 1999  Δεν εγκρίνεται η συνέχιση της κατασκευής WC στο ισόγειο του Δημοτικού 

Ακινήτου της οδού Καλαμπάκας στο Ο.Π. 184. 

 

151 / 1999  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Ασφαλτόστρωση οδών Φλέμινγκ 

και Βύρωνος". 
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152 / 1999  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

"Κατασκευή ασφαλτοταπήτων". 

 

153 / 1999  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης εφαρμογής του έργου: 

"Αποκατάσταση υφισταμένου χώρου διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου 

Σερρών". 

 

154 / 1999  Συγκρότηση Επιτροπής για την χορήγηση βεβαιώσεων σε αγρότες 

παραγωγούς.  

 

155 / 1999  Έγκριση  αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 15%. 

 

156 / 1999  Έγκριση αναπροσαρμογής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων 30%. 

 

157 / 1999  Έγκριση αναπροσαρμογής δικαιωμάτων νεκροταφείων.           

 

158 / 1999  Επιστροφή χρημάτων από  20% των καταστημάτων ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων. 

  

159 / 1999  Έγκριση καταβολής ποσού 26.106.470 δρχ. σε υπαλλήλους που δικαιώθηκαν 

δικαστικά για το επίδομα παραγωγικότητας και απόρριψη εξώδικης δήλωσης 

υπολοίπων που δεν δικαιώθηκαν δικαστικά. 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                

 
 
 
 

      ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                                  ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 
Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


