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Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20.30’ μ.μ. 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  ΖΗΣΗΣ 

 

 

 

 
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, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Εμμανουηλίδου Καίτη, Ζαπάρα Μαίρη, 

Καβακλιώτης Αντώνιος, Καδής Νικόλαος, Κουρουζίδης Μηνάς, Μισυρλής 

Σπυρίδων, 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) Βλάχος  Ιωάννης.                   
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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: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτους 1999.  

  

ΘΕΜΑ  2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης  και απόδοση αυτής σε Σχολικές Επιτροπές.                          

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών.                     

 

ΘΕΜΑ  4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος 

Προστασίας Κωφαλάλων Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορα έντυπα.   

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση δαπάνης τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του Δήμου. 

   

ΘΕΜΑ  7ο: Απασχόληση στο Δήμο Σερρών με σύμβαση μίσθωσης έργου 

τεσσάρων (4) Κτηνιάτρων για τις ανάγκες του Κυνοκομείου. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απασχόληση πέντε (5) σπουδαστών του Τμήματος Λογιστών του 

Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σερρών, προς πραγματοποίηση της πρακτικής 

άσκησής τους. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Τακτική οικονομική επιχορήγηση του Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας  

Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Επιχορήγηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δυνάμει προγραμματικής σύμβασης.  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  Ενημέρωση για αποφάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Εστιατόρων-Ψητοπωλών Ν. Σερρών 

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Υπόδειξη δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοινή 

Επιτροπή του άρθρου 8 της προγραμματικής σύμβασης 

«Αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής του Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μελετών των Δημοτικών Έργων: 

 

 α) Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. 

 β) Συντήρηση παιδικών χαρών. 

 γ) Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών. 

 δ) Επισκευές παιδικών χαρών. 

 ε) Επισκευές πεζοδρομίων. 

  στ) Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων. 
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ζ) Συντήρηση δρόμων. 

 η) Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων. 

  ι)  Συντήρηση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών. 

 κ) Προστατευτικά κιγκλιδώματα οδού Βενιζέλου. 

 λ) Συντήρηση δρόμων πέριξ Αυτοκινητοδρομίου. 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Συνέχιση εκτέλεσης των έργων: 

 

α) Αποπεράτωση υδραυλικών εγκαταστάσεων 11ου & 21ου           

Νηπιαγωγείου. 

 β)   Αποπεράτωση 11ου & 21ου Νηπιαγωγείου. 

 γ)   Αποπεράτωση Δημοτικών Γραφείων στο Ο.Π. 184.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου: «Υδροαρδευτικό νότιας περιοχής». 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης των στρατοπέδων «Παπαλουκά» και 

«Εμ. Παπά».  

  

ΘΕΜΑ  18ο: Διάθεση δημοτικού ακινήτου για στεγαστική αποκατάσταση των 

παραπηγματούχων της οδού Μεσολογγίου βάσει δικαστικών 

αποφάσεων.                                   

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος κατά διατάξεις 

του Π.Δ. 180/79.  

 

 

 

4η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η   1999 

 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάμε την 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με το 1ο θέμα. 

 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτους 1999.  

  

 

 κ. Πρόεδρος:  Να σας πω λίγα λόγια, για το πώς συντάχθηκε ο 

προϋπολογισμός και πάνω-κάτω τι περιέχει και μετά μπορείτε να υποβάλλετε τις 

ερωτήσεις σας. 
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Λόγω ακριβώς της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης με 

το σχέδιο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, οι οικονομικοί προϋπολογισμοί  των Ο.Τ.Α. για το 

1999, δεν πέρασαν από τα Δημοτικά ή Κοινοτικά Συμβούλια, στο  Φθινόπωρο όπως 

συνηθίζεται του προηγουμένου έτους. Υπάρχει ένα ολιγόμηνο διάστημα, 4 (τέσσερις) 

περίπου μήνες μέσα στο 1999, για να προχωρήσουμε στην σύνταξη  και έκδοση των 

οικονομικών προϋπολογισμών. Στο τέλος του  προηγούμενου μήνα έγινε η σύνταξη 

του οικονομικού προϋπολογισμού, δόθηκε στην Δημαρχιακή Επιτροπή η οποία 

συνεδρίαση και ενέκρινε αυτό το σχέδιο την περασμένη εβδομάδα  και σήμερα 

έρχεται για έγκριση στο Δ.Σ. 

Ένα διαφορετικό στοιχείο από τους προϋπολογισμούς που υπήρχανε τα παλαιότερα 

έτη, και αναφέρομαι στους συναδέλφους  που ήτανε Δημοτικοί Σύμβουλοι στις 

παλαιότερες Δημοτικές Αρχές, είναι πως με εγκύκλιο μέχρι σήμερα  του Υπουργείου 

Εσωτερικών, οι πιστώσεις της  ΣΑΤΑ δεν εντασσόταν, δεν θα έπρεπε να αναγραφούν 

στον προϋπολογισμό χρήσης του 1999. Αυτό μέχρι σήμερα. Με αυτή την εγκύκλιο, 

συντάχθηκε ο προϋπολογισμός. Αν θέλετε να του δώσω κι εγώ κάποια 

χαρακτηριστικά, όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, είναι ένας προϋπολογισμός 

υπεραισιόδοξος, έως «πλασματικός», δυστυχώς όμως είναι απολύτως ρεαλιστικός, 

μέχρι που μπορεί να χαρακτηριστεί προϋπολογισμός λιτότητας, όσον αφορά τις 

δαπάνες.  

Δυστυχώς, οι υποχρεώσεις του Δήμου, προς τρίτους, για προμήθειες, υπηρεσίες που 

παρέσχουν τα προηγούμενα έτη, κατασκευές που ήδη έγιναν ή συνεχίζουν να 

γίνονται και θα πρέπει να  πληρωθούν, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής  να στηρίξει 

οικονομικά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τα  Νομικά Πρόσωπα για το 1999, οι 

αυστηρές λειτουργικές δαπάνες  των Υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και ο χρόνος που  

τίθεται στο Δ.Σ. προς έγκριση αυτό το σχέδιο του προϋπολογισμού γιατί ήδη 

διανύουμε τον 2ο μήνα του οικονομικού έτους, μέχρι το τέλος του μήνα μπορούμε, να 

κάνουμε κάποιες δαπάνες  από τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, αλλά είναι 

γνωστό πως οι πιστώσεις, που ήταν εγγεγραμμένες  σ’ αυτό τον προϋπολογισμό 

έχουν ήδη εξαντληθεί, όλα αυτά λοιπόν κατέστησαν την Δημοτική Αρχή 

υποχρεωμένη να κάνει κάποια  βήματα όσον αφορά  τον προϋπολογισμό. 

Πρώτον, να περιορίσει δραστικά τις δαπάνες του, όσες  απ’ αυτές δεν είναι 

επείγουσες, δεν είναι βιαστικές, όσες μ’ έναν  λόγο μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε 

«ανελαστικές». 

Δεύτερον, να κινητοποιήσει όλους εκείνους τους μηχανισμούς  και τις διαδικασίες, 

ώστε να αποδοθούν στον Δήμο όσο περισσότερα χρήματα από εκείνα τα οποία 

οφείλουν τρίτοι προς αυτόν. Παράδειγμα, τα τέλη του 2% και 5%  στα κέντρα 

διασκέδασης  και ψυχαγωγίας, τα τέλη κατάληψης των δημοτικών χώρων σ’ αυτούς 

οι οποίοι δεν τα έχουν αποδώσει για τα παρελθόντα έτη, τα πρόστιμα από τις 

παραβάσεις  του Κ.Ο.Κ., κ.λ.π.  

Τρίτον, να ενεργοποιηθούν όλοι εκείνοι οι μηχανισμοί και του Δήμου και με ευθύνη 

της Δημοτικής Αρχής να συνταχθούν και να προωθηθούν μελέτες και προτάσεις προς 

όλες τις κατευθύνσεις για να εξασφαλιστούν πόροι έξω από τον Δήμο και έξω από 

τους δημότες. 

Τέταρτον, να διεκδικηθεί με κάθε τρόπο και με κάθε μέσον μέσα από το Δ.Σ., μέσα 

από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, μέσα από την Κεντρική Ένωση 

Δήμων  και Κοινοτήτων της χώρας, η χρηματοδότηση όλων εκείνων των λειτουργιών  
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της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δήμου μας, από πόρους του κρατικού 

προϋπολογισμού, μέσα από την αύξηση των κεντρικών αυτοτελών πόρων, μέσα από 

την αύξηση των πιστώσεων της ΣΑΤΑ προς τους Δήμους, μέσα από την απόδοση του 

μεριδίου  της γνωστής φορολόγησης των τόκων των καταθέσεων φυσικών και 

νομικών προσώπων, ακόμα και την επαρκή χρηματοδότηση όλων εκείνων των 

λειτουργιών των αρμοδιοτήτων που έχουν αποδοθεί ήδη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.   

Ένα πέμπτο, στοιχείο που ελήφθη  υπόψη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού, 

ήταν η απουσία μέσα των πιστώσεων της ΣΑΤΑ, οι οποίες ξεπερνάνε τα 450 εκατ. 

δραχμές, με αποτέλεσμα περί τα 100 εκατομ. δραχμές και κάτι τα οποία είναι 

προμήθειες-έργα-κατασκευές, προμήθειες και λοιπές δαπάνες κυρίως της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, να ενταχθούν μέσα  σε δαπάνες που θα καλυφθούν από τους ιδίους 

πόρους του Δήμου. 

Έκτο στοιχείο που ελήφθη υπόψη, ήταν οι υποχρεώσεις του Δήμου προς υπαλλήλους 

για απόδοση αναδρομικά επιδομάτων. Για παράδειγμα, στην περασμένη συνεδρίαση 

του Δ.Σ., ελήφθη απόφαση να αποδοθεί το επίδομα παραγωγικότητας σε κάποιους 

υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι δικαιώθηκαν τελεσίδικα από τις δικαστικές αρχές. 

Έβδομον, πολύ λίγο βέβαια βάρυνε την σύνταξη του προϋπολογισμού και ήταν η 

ανάληψη κάποιων υποχρεώσεων που άφησαν για το 1999, τα νέα Δημοτικά 

Διαμερίσματα και τα πρώην Κοινοτικά Συμβούλια. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια 

μικροποσά στο Κοινοτικό Συμβούλιο της Οινούσας.  Έτσι λοιπόν, οδηγηθήκαμε στην 

κατάθεση ενός προϋπολογισμού, που αρχικώς ήταν ισοσκελισμένος σε έσοδα και 

δαπάνες στα 3.862.719.000 δραχμές. Με σημερινή όμως εγκύκλιο διευκρινιστική του 

Υπουργείου Εσωτερικών όσον αφορά την ΣΑΤΑ, όπου διευκρινίζεται ότι τα έσοδα 

από ΣΑΤΑ θα εγγραφούν εξαρχής, ως έκτακτα έσοδα, στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό του 1999 και το ύψος της πίστωσης αυτής θα είναι  το ποσό της 

ΣΑΤΑ που αποδόθηκε στο Δήμο Σερρών, στην Κοινότητα Οινούσας, στην 

Κοινότητα Επταμύλων και στην Κοινότητα Ελαιώνα, τον περασμένο χρόνο και 

ανέρχεται σ’ ένα ποσό περίπου 446 εκατομ. δραχμές,  σε 334.900.000 δραχ. για τον 

Δήμο Σερρών, 4.900.000  δρχ. για το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο της Οινούσας, 

2.900.000 δρχ.  για την πρώην Κοινότητα Επταμύλων και 3.300.000 δρχ. για την 

πρώην Κοινότητα Ελαιώνα, που σήμερα είναι τα Δημοτικά Διαμερίσματα  και 

συναποτελούμε τον Δήμο Σερρών και οι τέσσερις αυτοί Ο.ΤΑ. 

Οπότε έχουμε σε ανάλογες πιστώσεις τα έκτακτα έσοδα του Δήμου, έχουμε 

μεταφέρει, δηλαδή έχουμε προσθέσει αυτά τα 446 εκατομ. δραχ. και σε αντίστοιχες 

στήλες των δαπανών, μεταφέραμε το ίδιο ποσό. Και έτσι ο προϋπολογισμός που έχετε 

στα χέρια σας, διαμορφώνεται με την προσθήκη αυτών των πιστώσεων, στα 4 δις 

δρχ., 308 εκατομ. δρχ., 807 χιλιάδες δρχ., 228 δραχμές. 

Δεν θέλω να πω περισσότερα, αν ο κ. Δήμαρχος θέλει κάτι να πει, ή να κάνετε 

ερωτήσεις.  

 κ. Γκότσης:  Μια ερώτηση επί της διαδικασίας, να κάνω. Πιστεύω ότι ο 

προϋπολογισμός που συντάχθηκε, είναι λάθος. Για να μην χάνουμε  τον χρόνο μας 

συζητώντας για έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει συνταχθεί από τις Υπηρεσίες και 

από την Δημοτική  Αρχή,  λάθος. 

Στα πρόστιμα από τις παραβάσεις Κ.Ο.Κ., έχετε 270 εκ δρχ. στον πρ/σμό. 

Δημαρχιακή Επιτροπή, με την ένδειξη: «Παράβαση Κ.Ο.Κ.», γράφτηκε το ποσό των 

27.000.000 δρχ., σύμφωνα με αυτά που προβλέπεται να εισπραχθούν το 1999. 
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 κ. Πρόεδρος:  Τυπογραφικό λάθος κύριε συνάδελφε, δακτυλογραφήθηκε 

διαφορετικά είναι 270. 

 κ. Γκότσης:  Δηλαδή το 27 είναι το λάθος ή το 270;  

 κ. Πρόεδρος:  Το 27 που  έχετε στην εισηγητική έκθεση της Δημαρχιακής 

Επιτροπής είναι το λάθος. 

 κ. Γκότσης:   Μιλάμε, δηλαδή για 270.000.000 δραχμές από παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. Ευχαριστώ. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Ξέρουμε όλοι, ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν 

έπρεπε να γίνει τώρα, έπρεπε να γίνει πριν από 2-3 μήνες,  βέβαια δεν φταίει κανείς 

γι’ αυτό, ήταν λόγω της επιταγής του Νόμου από την εφαρμογή του σχεδίου 

«Καποδίστριας». 

Βέβαια, ένας προϋπολογισμός όταν ψηφίζεται όπου η μια Δημοτική Αρχή διαδέχεται 

μια άλλη Δημοτική Αρχή, δεν  μπορούμε να πούμε ότι είναι προϋπολογισμός που 

εκφράζει ή την δυναμική, ή την πολιτική, είτε οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι ένας 

προϋπολογισμός που προσπαθεί να βολέψει μια κατάσταση και μια πορεία.  

Ότι η απελθούσα Δημοτική Αρχή θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιον 

προϋπολογισμό, αλλά λόγω συνθηκών δεν τον έκανε, η επελθούσα Δημοτική Αρχή 

δεν δημιούργησε πολιτική, δεν δημιούργησε κατάσταση για να μπορεί να συντάξει 

έναν προϋπολογισμό ανάλογα με την πολιτική καλή ή κακή, δεν την χαρακτηρίζω 

αυτή την στιγμή. 

Παρόλα αυτά όμως, όσοι είναι γνώστες των δημοτικών πραγμάτων, ξέρουνε ότι πολύ 

λίγα μπορεί να εισφέρει στην σύνταξη ενός προϋπολογισμού μια Δημοτική Αρχή και 

να βγαίνει μέσα  από τον προϋπολογισμό, ένα όραμα και μια δυναμική, εάν αυτή η 

Δημοτική Αρχή δεν καταφέρει να εντάξει στον προϋπολογισμό άλλες δαπάνες, άλλα 

έσοδα, πέραν αυτών των προβλεπομένων, να πετύχει δηλαδή να εντάξει κάποιο έργο, 

ή κάποιες δραστηριότητες σε κάποιες χρηματοδοτήσεις, που δεν είναι στα 

προβλεπόμενα έσοδα του Δήμου, αλλά είναι χρηματοδοτήσεις είτε από εθνικούς 

πόρους, είτε από τα Ευρωπαϊκά ταμεία.  

Γι’ αυτό τον λόγο, μια τελικά Δημοτική Αρχή, δεν κρίνεται από την διαχείριση αυτού 

που έχει, που όπως προσφυώς ονομάστηκε, είναι  διαχείριση της φτώχειας, αλλά μια 

Δημοτική  Αρχή κρίνεται στο έργο της, αν  σ’ αυτό που σίγουρα έχει, στο 

προβλέψιμο που έχει, κατορθώσει να προσθέσει και κάτι άλλο, κάποια κονδύλια από 

πρόγραμμα, κ.λ.π. 

Εμείς, ελπίζουμε, για το καλό του Δήμου και της Σερραϊκής Κοινωνίας, ότι θα 

πετύχουμε να εντάξουμε στην δραστηριότητα του Δήμου τέτοια κονδύλια, που τον 

προϋπολογισμό που έχουμε απόψε, από προϋπολογισμό διαχείρισης, θα τον κάνει 

προϋπολογισμό προώθησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων της σερραϊκής  

κοινωνίας και αν μπορούμε  να πούμε, να υπάρξει και κάποια αναπτυξιακή 

διαδικασία. Τα νούμερα είναι χαρακτηριστικά, τα έξοδα σχεδόν ανελαστικά, αγγίζουν 

τα 4 δις δρχ. Μέσα σ’ αυτά βάλαμε για να υπάρχουν αν υπάρξει η δυνατότητα, κάπου 

100 εκατ. δρχ. για έργα με ίδια έσοδα. Για έναν Δήμο ο οποίος έχει  έναν  

προϋπολογισμό 4 δις δρχ.  και τα χρήματα τα οποία μπορεί να  διαθέσει από τα 

προβλέψιμα και τα υπολογίσιμα έσοδα, είναι  μόνο 100 εκατομ. δρχ. καταλαβαίνετε 

τι προοπτική έχει αυτός ο Δήμος.  

Το δεύτερον, είναι ότι το μόνο έργο που μπορεί να πει με μια προοπτική ότι μπορεί 

να επιτελέσει,  είναι  αυτά  τα έργα   που  γίνονται  από  την  ΣΑΤΑ.  ΣΑΤΑ,  για τους  
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ακροατές είναι αυτά τα κονδύλια που δίνονται στους Δήμους από τους κεντρικούς 

αυτοτελείς πόρους, με βάση τον πληθυσμό. Αν και φέτος λέγεται ότι αυτά τα 

κονδύλια δεν  θα δοθούν με βάση τον πληθυσμό, αλλά με βάση κάποια άλλα 

αντικειμενικά δεδομένα,  τους δρόμους, τα δίκτυα, κ.λ.π. Θα δούμε  Είπαν ότι μέσα 

στον Μάρτιο θα έρθει μια ΣΑΤΑ αυξημένη κατά 26%. Και βέβαια,  ο Δήμος Σερρών  

στην μέχρι τώρα πορεία του, τουλάχιστον από τότε που εγώ ξέρω τα δημοτικά 

πράγματα, έκανε έργα πολύ περισσότερα απ’ αυτά τα κονδύλια, διότι είχε την εύνοια, 

ας το πούμε εύνοια, χρησιμοποιώντας την ΣΑΤΑ για ιδία συμμετοχή, να εξασφαλίζει 

την χρηματοδότηση από κάποια  άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΕΑΠΤΑ 1, το 

ΕΑΠΤΑ 2, το INTEREG, το Ταμείο Συνοχής, κ.λ.π. 

Όμως, τα πράγματα είναι υπό σκέψη  και ολίγον τι χειμέρια, κακοκαιρία δηλαδή έχει 

ο προϋπολογισμός μας, διότι είναι σε όλους μας, μια κατάσταση, τα μεν αναπόφευκτα 

έξοδα φτάνουν περίπου τα 4 δις δρχ., τα σίγουρα  όμως έσοδα είναι σχεδόν 1 δις δρχ. 

παρακάτω. Ευχή είναι, ότι τα έσοδα θα αυξηθούνε, περίπου 780 εκατ. δρχ., 800 

εκτατ. Δρχ., τα προβλέψιμα έσοδα είναι παρακάτω. Και βέβαια, πρέπει να μας 

απασχολήσει όλους κι εμάς σαν Δημοτική Αρχή μας απασχολεί και θα φέρουμε και 

το θέμα σαν συζήτηση στο Δ.Σ., αφού κατασταλάξει καθαρά η πλήρης οικονομική  

κατάσταση του Δήμου με το τέλος του οικονομικού έτους, να κουβεντιάσουμε 

καλοπροαίρετα τους τρόπους με τους οποίους θα περιορίσουμε  ακόμα περισσότερο 

κάποια έξοδα και θα αυξήσουμε ακόμα περισσότερο κάποια έσοδα, έτσι που ο Δήμος 

να μπορεί τουλάχιστον να ανταποκρίνεται, στον βασικό του ρόλο. Δεν είναι ανάγκη 

να πω τώρα λεπτομέρειες, τα ξέρετε όλοι, καμιά Δημοτική Επιχείρηση δεν δουλεύει, 

αν δεν χρηματοδοτηθεί, επιπλέον από το Δήμο. Και επειδή πρέπει να 

χρηματοδοτήσουμε κα για όσα χρέη υπάρχουν, αλλά και για την δυνατότητα να 

λειτουργήσει από δω και πέρα, π.χ. η Δ.Ε.Π.Κ.Α., προβλέπουμε ένα κονδύλιο 

αύξησης του αρχικού κεφαλαίου, 200 εκατ. δρχ. Αυτά όμως δεν είναι ανταποδοτικά. 

Το ίδιο συμβαίνει  και στις άλλες Δημοτικές Επιχειρήσεις  οι οποίες δεν έχουν 

ανταποδοτικό χαρακτήρα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα υπάρξει η δυνατότητα, ο Δήμος 

και να κάνει περιστολή δαπανών και αύξηση εσόδων, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να 

εντάξουμε στην δραστηριότητα του Δήμου, χρηματοδοτήσεις από προγράμματα 

κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τον Εθνικό προϋπολογισμό, τα οποία 

δεν είναι προβλέψιμα, σ’ αυτόν εδώ τον προϋπολογισμό. Κι ενώ τελικά ένας 

προϋπολογισμός δείχνει την δυναμικότητα και αισιοδοξία του Δήμου και των Δήμων, 

πιστεύω γενικότερα, αυτοί καθεαυτοί  οι προϋπολογισμοί είναι προϋπολογισμοί  

απαισιοδοξίας, παρόλα αυτά, τα Δημοτικά Συμβούλια και οι Δημοτικές Αρχές, 

μπορούν να είναι αισιόδοξα ότι θα κάνουν και κάτι παραπάνω, πέραν αυτού που 

προβλέπει ο μελαγχολικός αυτός προϋπολογισμός, διότι πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα, την ετοιμότητα, την συγκυρία κατά κάποιο τρόπο να αξιοποιήσουν και 

άλλες χρηματοδοτήσεις. Αυτό είναι χρέος να το κάνουμε κι εμείς σαν Δημοτική Αρχή 

θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο αυτό, κοιτώντας να αξιοποιήσουμε όλες τις 

ευκαιρίες. Πιστεύω ότι και όλο το Δ.Σ. είναι αυτής της αντίληψης. 

 κ. Αναστασιάδης:  Κύριε Δήμαρχε, εμείς έχουμε ένα «εργαλείο», τον κ. 

Βλάχο, ο οποίος  είναι κάθε μέρα στην Ευρώπη. Μπορούμε να φέρουμε πάρα πολλά 

λεφτά στο Δήμο Σερρών. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αυτό το «εργαλείο», δούλεψε πολύ καλά την προηγούμενη 

4ετία και άμα το χρησιμοποιήσουμε και τώρα……………….. Καλοδεχούμενη η 

προσπάθεια όμως. 
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 κα Ζαπάρα:  Μια τοποθέτηση να κάνω, είναι γεγονός ότι η συζήτηση και η 

κατάρτιση ενός προϋπολογισμού είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και  φυσικά θα ήταν 

ευχάριστο αυτός ο προϋπολογισμός κάθε χρόνο να δείχνει την πραγματικότητα, το 

όραμα και την πολιτική που έχει η κάθε Δημοτική Αρχή. Όμως η εμπειρία μας, μας  

έχει διδάξει ότι κανένας προϋπολογισμός, μέχρι σήμερα, δεν ήταν δυνατό, να 

απεικονίσει  τη πραγματικότητα και σχεδόν όλοι  οι προϋπολογισμοί ήτανε εικονικοί, 

σε τέτοιο σημείο που να δίνουν την δυνατότητα να ισοσκελίζεις τα έσοδά σου με τα 

έξοδά σου και φυσικά στην συνέχεια να σου δίνουν την δυνατότητα να μπορείς να 

κάνεις  κάποιες διαφοροποιήσεις.  

Μ’ αυτές τις σκέψεις, θέλω να πω, ότι εμείς τον προϋπολογισμό, θα τον ψηφίσουμε. 

Όμως έχω να κάνω δύο-τρεις μικρές επισημάνσεις σε κάποια ποσά.  

Κατ’ αρχήν στην εισηγητική έκθεση της Δημαρχιακής Επιτροπής και στην σελίδα 18, 

πιστεύω ότι έχει γίνει κι εδώ ένα λάθος, γιατί λέει ότι στον κωδικό της 212-14α 

γράφτηκε πίστωση 20.000 για την αύξηση αρχικού κεφαλαίου της Κ.Α.Δ.Ε. Δε 

νομίζω να είναι 20.000, θα πρέπει να είναι 20.000.000 δρχ. Όπως επίσης και λίγο 

παρακάτω, είναι η πίστωση των 200.000 δρχ., για την Δ.Ε.Π.Κ.Α., τα οποία είναι 

200.000.000 δρχ. Έχοντας λοιπόν  αυτή την εικόνα, θέλω να συζητήσουμε λιγάκι τα 

ποσά που έχουν εγγραφεί. Να ξεκινήσω από την σελίδα 15 και να κάνω μια ερώτηση 

όσον αφορά και να συγχαρώ όσους σκέφτηκαν και αποφάσισαν  να εγγράψουν τα 

40.000.000 δρχ. για την δημιουργία  της Φιλαρμονικής του Δήμου. Είναι ένα θέμα, 

που σαν Δήμος δεν μας τιμούσε καθόλου, χρόνια ολόκληρα τώρα να μην έχουμε μια 

Φιλαρμονική  τέτοια που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του Δήμου και στις ανάγκες 

παρουσίασης αυτού του Δήμου και το βλέπω πολύ θετικό αυτό. 

Βλέποντας λοιπόν κάποια έξοδα που  γράφονται για τις ανάγκες του Δήμου, διαβάζω 

ότι για πολιτιστικές εκδηλώσεις  στην σελίδα  15, ήτανε καταγεγραμμένα 1.800.000 

δρχ., ξοδεύτηκε το 1.600.000 δρχ. και στην καινούργια στήλη του 1999, γράφονται 

82.000.000 δρχ. Θέλω να ρωτήσω αυτά τα 82.000.000 δρχ.  θα είναι  εκατομμύρια  

που θα διατεθούν μέσα από τον Δήμο για πολιτιστικά πέραν των 200.000.000 δρχ. 

που θα δοθούν στην ΔΕΠΚΑ;  

 κ. Τερζόπουλος:   Ναι.            

 κα Ζαπάρα:  Να πάμε λίγο παρακάτω, νομίζω ότι τα Ελευθέρια  έχουνε ένα 

ποσόν 5.000.000 δρχ. όπως γίνεται  όλα αυτά τα χρόνια  κι αυτό φυσικά αφορά τον 

Δήμο και δεν εντάσσεται πιστεύω στα 200.000.000 δρχ. Μια ερώτηση είναι αυτή, δεν 

ξέρω ποιος θα απαντήσει;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα απαντήσω εγώ. 

 κα Ζαπάρα:  Στην σελίδα 16, είναι γραμμένος ο προϋπολογισμός για την 

κοινωνική πολιτική, 10.000.000 δρχ. Κύριε Δήμαρχε, τα 10.000.000 δρχ. ήταν και 

πέρσι γραμμένα και ξοδεύτηκαν περίπου 6.500.000 δρχ., αλλά εδώ θέλω να κάνω μια 

επισήμανση για να βοηθήσω σε σχέση με κάποια πράγματα που ήδη είχαν ξεκινήσει 

και πρέπει να τρέξουν και άκουσα να μιλάτε και  για τον ΟΚΑΝΑ, σε κάποιες 

δηλώσεις. 

Να πω εδώ στο Σώμα και σε κάποιους  νέους συναδέλφους που δεν ξέρουν 

προηγούμενα τι γινότανε, ότι ο ΟΚΑΝΑ, είχε προχωρήσει, η δημιουργία αυτού του 

οργανισμού στον Δήμο μέχρι κάποιου  σημείου και μάλιστα σε τέτοιο σημείο, που 

είχανε στείλει την  κοινωνική λειτουργό 2 (δύο) μήνες στην Αθήνα και εκπαιδεύτηκε  

σε θέματα πρόληψης και ενημέρωσης και στην συνέχεια 1 (ένα) μήνα  στην Κέρκυρα  
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και εκπαιδεύτηκε μέσα σ’ ένα ειδικό ίδρυμα, που σημαίνει ότι ο Δήμος έχει και το 

προσωπικό με την  στρατηγική που χρειάζεται.  Γιατί δεν έγινε; Γιατί για να γίνει ο 

οργανισμός για την πρόληψη και την ενημέρωση των νέων  της πόλης, χρειάζεται την 

συμμετοχή του 50% και αν υπολογίσουμε ότι αυτός ο οργανισμός θα στοιχίσει 

20.000.000 δρχ., πρέπει εμείς να έχουμε άλλα 10.000.000 δρχ.,  άρα πιστεύω ότι τα 

10.000.000 δρχ. που γράφτηκαν εδώ, θα πρέπει να είναι περισσότερο αυξημένα. Αν 

σήμερα, μπορεί το Σώμα να  αυξήσει αυτό το ποσόν, εγώ το επισημαίνω, για να 

βοηθηθείτε στην συνέχιση και στην πραγματοποίηση αυτού του οργανισμού που 

θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο για την πόλη και ότι θα προσφέρει πολλές 

υπηρεσίες  στους νέους.  

Προχωρώντας στην σελίδα 67, φθάνουμε εδώ ακριβώς που είναι οι αυξήσεις των 

αρχικών κεφαλαίων και σαφώς αυτός είναι ο τρόπος για να ενισχυθούν οι Δημοτικές 

Επιχειρήσεις αφού όλες έχουνε το παρόμοιο πρόβλημα, άλλες περισσότερο  και 

άλλες λιγότερο και βλέπω ότι εδώ είναι εγγεγραμμένα τα 200 εκ. δρχ. για την 

ΔΕΠΚΑ και στην συνέχεια για τους Παιδικούς Σταθμούς 40 εκ. δρχ.  

Κυρίες και κύριοι, αυτά τα 40 εκ. δρχ. είναι η τρίτη χρονιά που γράφονται στον 

προϋπολογισμό τους και τελικά δεν κατάφεραν ποτέ να έρθουν στην ΔΕΠΣ 40 

ολόκληρα εκατομμύρια. Πέρσι, ήρθανε 20.000.000 δρχ. και τα άλλα 20 εκ. δρχ. δεν 

ήρθανε. Θεωρώ ότι αυτό το ποσό των 40.000.000 δρχ.  είναι πολύ λίγο από την 

στιγμή που ήδη υπάρχουν κάποιες οφειλές  και η κυρία Πρόεδρος μπροστά της θα 

έχει έναν καινούργιο χρόνο  και θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα έξοδα που θα 

τρέχουν, το ποσό αυτό το θεωρώ κ. Δήμαρχε λίγο σαν αύξηση του αρχικού 

κεφαλαίου, γι’ αυτή την επιχείρηση που επιτελεί  και κοινωνικό έργο και νομίζω ότι 

πρέπει να το  αυξήσετε λιγάκι.  

Και προχωρώντας, μια ερώτηση που πιθανόν να είναι και λάθος γραμμένο, έχω δει 

στην σελίδα 70,  ότι στο νούμερο  0-6 «Επικοινωνίες-Δημόσιες Σχέσεις», ήτανε 

γραμμένα  35.301.000 δρχ., ξοδεύτηκαν το 1998 21.518.000 δρχ. και για το 1999 

βλέπω ότι γράφει 157.350.000 δρχ. Είναι αληθινό αυτό το ποσό;  

 κ. Πρόεδρος:  Κυρία Ζαπάρα, αυτό είναι το άθροισμα των επιμέρους  στον 0-

8. Εδώ μιλάμε στην συγκεκριμένη σελίδα, για ανακεφαλαιώσεις των εσόδων, δηλαδή 

αθροιστικά μεταφέρονται όλες οι προηγούμενες σελίδες, τα γενικά  σύνολα του κάθε 

τομέα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Δεν μας απασχόλησε  αύξηση των εξόδων αυτών. Ας 

μιλήσει η κυρία Σταματίου. 

 κα Ζαπάρα:  Στον τομέα  «Επικοινωνία-Δημόσιες Σχέσεις», ήτανε γραμμένα 

τα 35.301.000 δρχ. για το 1998, ξοδεύτηκαν τα 21.518.000 δρχ. και γράφει δίπλα ότι 

ενέκρινε το Δ.Σ. για το 1999 157.350.000 δρχ. 

 κα Μπόγιογλου:  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι το ποσό των 

40.000.000 δρχ. για την αύξηση του κεφαλαίου, είναι μικρό, δεδομένου ότι αυτή την 

στιγμή η Επιχείρηση έχει έλλειμμα 35 εκ. δρχ. Δεν είναι δυνατόν με την αύξηση 

αυτή, να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί η επιχείρηση.  

 κ. Νυκτοπάτης:  Με κάλυψε  η τοποθέτηση του κ. Δημάρχου. Οι 

προϋπολογισμοί συνήθως είναι αντιγραφή και γίνονται γιατί πρέπει να γίνονται. Η 

επιτυχία μιας Δημοτικής Αρχής είναι αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος, να μπορεί να 

αυξήσει τα έσοδα από προγράμματα  κ.λ.π. Μόνο τότε μπορούμε να παρουσιάσουμε 

έργο. 
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Δεν μπαίνω σε καμιά λεπτομέρεια, ψηφίζω ανεπιφύλακτα με την ευχή ότι η σημερινή 

Δημοτική Αρχή  και με την βοήθεια την δική μας θα καταφέρουμε αυτό που είπε 

σήμερα ο κ. Δήμαρχος.  

 κ. Γκότσης:  Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, κατ΄ αρχήν 

θα πω, για να μην θεωρηθεί τίποτα άλλο λανθασμένο, ότι τον προϋπολογισμό θα τον 

ψηφίσουμε. Πλην όμως έχουμε εδώ όλοι το δικαίωμα και γι’ αυτό μας στέλνει ο 

σερραϊκός λαός για να ελέγχουμε το καθετί που γράφει.  

Θα ξεκινήσω από τα έσοδα. Θεωρώ βέβαια ότι ο προϋπολογισμός είναι 

παραφουσκωμένος, είναι πλασματικός κι εφόσον τα έσοδα είναι παραφουσκωμένα, 

αυτό σημαίνει ότι για να ισοσκελίσουμε και τα έξοδα θα είναι παραφουσκωμένα. 

Έχουμε στη σελίδα 6, έσοδα από την διαχείριση του συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης και έχετε 180 εκατ. δρχ. Το 1998 προϋπολογίστηκαν  80 εκατ. δρχ. και 

βεβαιώθηκαν μέχρι τέλος του χρόνου 31-12-1998, 18.700.000 δραχμές.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αφού καταργήθηκε το σύστημα.  

 κ. Γκότσης:  Ακριβώς. Ήδη έχουμε Φεβρουάριο κ. Πρόεδρε και το σύστημα 

δεν λειτουργεί.  Και θέλω να μας αναλύσετε, να μας δώσετε εξηγήσεις, πως είναι 

δυνατό να συγκεντρωθούν τα  180.000.000 δρχ. αφού το σύστημα  δεν μπορεί να 

λειτουργήσει όπως λειτουργούσε, χωρίς όργανα του Δήμου να βεβαιώνουν τις 

παραβάσεις. Άρα θα πρέπει να γίνει μια προκήρυξη να πάρουμε  καινούργια 

πρόσωπα για να κάνουν τον έλεγχο, ή μέσα από τους υπαλλήλους του Δήμου, να τους 

δώσουμε την αρμοδιότητα να κάνουν αυτή την δουλειά. 180.000.000 δρχ. θεωρώ ότι 

δεν μπορεί να  είναι εισπράξιμα.  

Στο ίδιο θέμα, σελίδα 7, έχετε πρόστιμα παράνομης στάθμευσης, 35 εκ. δρχ. ενώ το 

1998 καταργήθηκε βέβαια, ήτανε 9 εκατ. δρχ.  Από την στιγμή που όσο συνεπείς και 

να είστε και όσο καλά και να κάνουν την δουλειά τους οι υπάλληλοι, δεν 

προλαβαίνετε ούτε τα 180 εκ. δρχ. να εισπράξετε, ούτε τα 35 εκατ. δρχ. Ερχόμαστε 

στις παραβάσεις  του Κ.Ο.Κ. Εδώ τα  νούμερα είναι εξωφρενικά. 270 εκ. δρχ. από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Επειδή κάναμε μια ζωντανή συζήτηση, να σε ρωτήσω κάτι 

συνάδελφε; 

 κ. Γκότσης:   Βεβαίως. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τα 100 εκ. δρχ. που χρωστάμε για την ΔΕΠΚΑ και τα 

βάζουμε αρχικό κεφάλαιο, από πού θα  τα βγάλουμε, έστω σαν νούμερο; Μπορείς να 

μου πεις;  

 κ. Γκότσης:   Εγώ λέω να  πληρωθούν με τα 100.000.000 δρχ.  στην ΔΕΠΚΑ, 

και θα φτάσω και στα έξοδα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ο ισοσκελισμός είναι εικονικός, είναι λογιστικής και το 

μεγάλο πρόβλημα αυτό είναι. Μην πάτε να μας κρίνετε κιόλας.  

 κ. Γκότσης:   Κύριε Δήμαρχε, να υπάρχει κάποιος ρεαλισμός. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Τι ρεαλισμός, ο ρεαλισμός εδώ είναι μελαγχολικός, δεν το 

καταλαβαίνεις;  100 εκ. δρχ. πρέπει να βάλουμε για να λειτουργήσει η ΔΕΠΚΑ και 

άλλα 100 εκ. δρχ. γι’ αυτά που χρωστάει. 

 κ. Γκότσης:   Αυτός ο προϋπολογισμός κύριε Δήμαρχε, φτάνει παντού, τον 

πήραμε τον διαβάσαμε και νομίζω ότι καλοπροαίρετα πρέπει να πούμε την άποψή 

μας. 
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ναι, κάνουμε έναν ζωντανό διάλογο εδώ πέρα κι επειδή 

δεν ζούμε στα σύννεφα, αλλά ζούμε εδώ. Εμείς  συνεχίσαμε εσάς, δεν συνεχίσαμε 

κινέζους και μογγόλους.  

 Τα 100 εκατ. δρχ. της ΔΕΠΚΑ, είναι κληρονομιά δική σας. 

 κ. Γκότσης:   Θα φτάσουμε και σ’ αυτό. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Δεν σας κατακρίναμε, αλλά προσπαθεί ο προϋπολογισμός, 

λογιστικά για να είναι νόμιμος, να μπορεί να  λειτουργήσει ο Δήμος, να καλύψει 

κάποια πράγματα. Εμείς, πιστεύουμε ότι θα έχουμε και από αλλού έσοδα, ότι θα 

περιορίσουμε τα έξοδα και αυτή η εικονικότητα του προϋπολογισμού δεν θα γίνει η 

αιτία να είναι και χολή η εκτέλεσή τους.  

 κ. Γκότσης:   Έχω τις αντιρρήσεις μου, έχω τους φόβους μου, αυτό που 

κληρονομήσατε εσείς από μας, άλλωστε ο σερραϊκός λαός  το έκρινε αυτό και το 

καταδίκασε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Κι εμείς κληρονομήσαμε σ’ εσάς χρέη και όταν κάνατε το 

πρώτο προϋπολογισμό, ήσασταν υποχρεωμένοι κι εσείς να  κάνετε αυτή την 

εικονικότητα. Τώρα αν εσείς κληρονομήσατε  περισσότερα κι εμείς λιγότερα, δεν 

είναι της στιγμής. Μιλάμε τίμια, μιλάμε καθαρά εδώ πέρα.  

 κ. Πρόεδρος:   Εισηγούμενος τον προϋπολογισμό που συντάχθηκε κυρίως 

από την Προϊσταμένη του Λογιστηρίου την κα Σταματίου και απλά  τις υπόδειξε η 

Δημοτική Αρχή κάποια μεγέθη να τα βάλει μέσα στον προϋπολογισμό, ξεκαθάρισα 

ότι ο προϋπολογισμός  είναι από ελλειμματικός, από υπεραισιόδοξος, έως 

«πλασματικός». Και πιστεύω ότι έγινα κατανοητός από τους συναδέλφους τι 

εννοούσα. Τα ελλείμματα, τα αριθμητικά που βγαίνουν  μέσα στις δαπάνες, έπρεπε 

από κάπου να τα καλύψουμε και χρησιμοποιούσαμε εκείνους τους κωδικούς, που 

έχουν την ευχέρεια της ελαστικότητας. 

 κ. Γκότσης:   Δεν έχει σημασία το τι έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. 

Γι’ αυτό που έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τιμωρήθηκε. Φοβάμαι μήπως με 

το «άνοιγμα», με το παραφούσκωμα αυτό κι αυτή η Δημοτική Αρχή φτάσει στα ίδια 

πράγματα, που έφτασε η προηγούμενη. Να αφήσει έλλειμμα. Εγώ δεν υπερασπίζομαι 

την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι έπραξε καλώς. Αν εμείς αφήσαμε έλλειμμα, θα 

πρέπει  να αφήσει και η τωρινή Δημοτική Αρχή; Μετά θα έρθει μια άλλη Δημοτική 

Αρχή.    

Εγώ, θα συνεχίσω με τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., είναι  270 εκ. δρχ. Νομίζω ότι ένα 

τέτοιο νούμερο από παραβάσεις, ούτε η Αθήνα βάζει. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Να κάνω μια ερώτηση; Μήπως ρωτήσατε μέσα  τα 

γραφεία, από παραβάσεις Τροχαίας, πόσα εκατομμύρια  έπρεπε να εισπράξει 

επιπλέον ο Δήμος; Εδώ είναι και ο κ. Υψηλάντης. 

 κ. Υψηλάντης:   Κοντά στα 300.000.000 δραχμές. 

 κ. Γκότσης:   Εγώ κ. Δήμαρχε, εύχομαι να τα εισπράξετε. Τον 

προϋπολογισμό τον διάβασα, θα φτάσω και στα έξοδα. 

Για τη Φιλαρμονική κι εγώ εγκρίνω κι επαυξάνω αυτό που κάνατε για 40.000.000 

δρχ. και να βάλετε και 50.000.000 δρχ. 

Για τους παιδικούς σταθμούς, τα 40 εκ. δρχ. αν μπορείτε να τα κάνετε περισσότερα, 

διότι είναι ανάγκη, διότι εκεί έχουν να πληρωθούν  δασκάλες από 2 έως 10 μήνες και 

θα πρέπει αυτά  να τα δούμε. 
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Για 200.000.000 δρχ. στην ΔΕΠΚΑ, δεν πιστεύω να είναι όλα για πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, πιστεύω ότι θα είναι για να καλύψουμε  και τους υπαλλήλους που δεν 

πληρώθηκαν κ.λ.π. Θα έλεγα αν μπορούμε,  να φύγουν τα 10.000.000 δρχ. από την 

ΔΕΠΚΑ, να πάνε  εσωτερικά, να πάνε στους παιδικούς σταθμούς, για να μπορέσουν 

να καλυφθούν και τα παιδιά του παιδικού σταθμού.    

Ευχαριστώ πολύ.  

 κ. Πρόεδρος:   Να κλείσει ο κ. Δήμαρχος. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Η φετινή εικονικότητα του προϋπολογισμού είναι 

δεδομένη. Πιστεύω ότι την έκταση αυτής της εικονικότητας, με διαφορά περίπου 800 

εκ. δρχ. εύχομαι να μην  την συναντήσουμε πουθενά κατά την κατάρτιση 

προϋπολογισμού. Τα πράγματα θα δείξουν,  να μην λέμε μεγάλα λόγια.  

82.000.000 δρχ.  βάλαμε για πολιτιστικές δραστηριότητες, μια σωστή υπόδειξη του κ. 

Δ/ντή του Δήμου, γιατί υπάρχει ένα εμπόδιο χρηματοδότησης της ΔΕΠΚΑ, δεν ξέρω 

αν θα περάσει στο αρχικό κεφάλαιο. Και επειδή κάποιες δραστηριότητες της 

σερραϊκής κοινωνίας είναι εντελώς  αναγκαίες, να ενισχύονται και να 

παρακολουθούνται από τον Δήμο, σε περίπτωση που δεν θα μπορέσουμε να  

ενισχύσουμε με τον γνωστό τρόπο της ΔΕΠΚΑ, να υπάρχει η  δυνατότητα στο Δήμο, 

αυτές τις εντελώς στοιχειώδης  και απαραίτητες δραστηριότητες γύρω από τον 

πολιτισμό της σερραϊκής κοινωνίας, να τις κάνει και τις χρηματοδοτεί  ο Δήμος. 

Ήταν δηλαδή ένα μέτρο επιφυλακής, παρά ένα μέτρο αύξησης  των πολιτιστικών 

πόρων. 

Για τον ΟΚΑΝΑ, δεν ξέρω βέβαια ίσως να μην είχαμε μια πλήρη ενημέρωση, αυτές 

τις μέρες που ο υπεύθυνος  για τη νεολαία από την δημοτική μας παράταξη ο κ. 

Μισυρλής, είχε μια επαφή με την Αθήνα, μας είπαν ότι είναι πρόθυμοι να πάμε εμείς, 

ή να έρθουνε αυτοί, με την προϋπόθεση ότι  θα υπάρξει συνεργασία με Νομαρχία και 

πιθανόν και με κάποιον  άλλο φορέα. Κουβέντιασα με τον κ. Νομάρχη, είναι 

πρόθυμος  σαν Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν πιστεύω  και ο ιατρικός 

σύλλογος ή και κανένας άλλος κοινωνικός φορέας θα είναι πρόθυμος, με Νομαρχιακή 

όμως διάσταση και όχι μόνο με διάσταση πόλης, θα έχουμε τον οργανισμό κατά των 

ναρκωτικών. Ιδίως με την συγκατάθεση της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης, ότι δέχεται 

να συμπράξει μαζί μας.  

Για την ΔΕΠΣ, ίσως έγινε κάποιο λάθος. Εμένα, ο υπεύθυνος  Δ/ντής εκεί, πριν από 

καιρό μου είχε δώσει 23.000.000 δρχ.  τα ελλείμματα. Τώρα η κυρία Μπόγιογλου  

λέει ότι το έλλειμμα  είναι 35.000.000 δρχ.  

Πρέπει να συζητήσουμε ειλικρινά εδώ πέρα, για το πώς θα πάνε  από δω και πέρα οι 

Δημοτικές Επιχειρήσεις και γενικά ο Δήμος. Δεν μπορεί να είναι έτσι συνέχεια 

κάποια πράγματα. Έχω κάνει  έναν υπολογισμό, δεν το λέω ούτε κριτικά ούτε 

επικριτικά, ότι με επιχορήγηση του κάθε νηπίου 20.000 δρχ. μηνιαίως, με πολύ 

λιγότερα έξοδα από αυτά που ξοδεύουμε τώρα, θα  δίνουμε επιχορήγηση σε διπλάσια 

νήπια από αυτά τα οποία έχουμε. Δηλαδή αν δώσουμε 20.000 δρχ. σε 400 νήπια, θα 

ξοδεύουμε περίπου 70-80 εκ. δρχ. τον χρόνο, όσα  περίπου ξοδεύουμε και τώρα και 

θα δίνουμε σε 400 νήπια  20.000 δρχ. ανά μήνα, επιχορήγηση. Δεν το λέω, εγώ κρίνω  

όταν επισκέφθηκα και επισκέπτομαι τους Παιδικούς Σταθμούς ότι αυτή η 

δραστηριότητα σαν δημοτική δραστηριότητα, είναι αξιόλογη, αλλά πρέπει να δούμε  

τι θα γίνει. 
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Την ΔΕΠΚΑ την  κάναμε εμείς.  Κάναμε δηλαδή Δημοτικές Επιχειρήσεις μόνο και 

μόνο για να έχουμε  15-20 υπαλλήλους προσωπικό  και ο σκοπός τους είναι να 

εξασφαλίζουμε 100 εκ. δρχ. για να πληρώνουμε το προσωπικό;  Μα οι Δημοτικές 

Επιχειρήσεις  γίνανε για παραγωγή έργου, δεν γίνανε για να είναι θέσεις  με τις 

οποίες κάποιοι συμπολίτες μας ευνοημένοι, είτε από  τα προσόντα, είτε από πολιτικές 

συμπάθειες, παλαιότερα που δεν ίσχυε ο Νόμος του Πεπονή, γίνανε υπάλληλοι  

αυτών των επιχειρήσεων; Εγώ πάντως είμαι διατεθειμένος, με ανοιχτά χαρτιά, το 

αργότερο μέχρι τέλη Μαρτίου, να προκαλέσω μια πλήρη  και αναλυτική συζήτηση, 

και στο Δ.Σ. και έξω στην κοινωνία, γιατί θα φτάσουμε στο χτένι, δεν πάω άλλο.  

Εφέτος, επιλέξαμε την πολιτική της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου, για να 

λειτουργήσουν αυτές οι Δημοτικές Επιχειρήσεις και να ψάξουμε εν τη πορεία του 

1999, τι μπορούμε να κάνουμε;  

Συμφωνώ να κάνουμε  εδώ  μια μικρή τροποποίηση οι Παιδικοί Σταθμοί, να πάρουνε 

50.000.000 δρχ. αντί για  40.000.000 δρχ. μειώνοντας κάτι άλλο. 

 κα Σταματίου (Πρ/νη Τμήματος Λογιστηρίου): Μειώνοντας  από την 

ΔΕΠΚΑ;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Ναι. Δεν θέλω να κρίνω αυτά που είπε ο  συνάδελφος κ. 

Γκότσης, έχουμε όλοι επίγνωση ότι τα νούμερα μπήκαν έτσι για να ισοφαρίσουμε 

κάποια πράγματα. Και γι’ αυτό πρέπει να είμαστε όλοι λίγο φειδωλοί,  ακόμα και  η 

Αντιπολίτευση, περισσότερο όμως οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης, όταν 

παρασυρόμενοι από την φιλοδοξία να κάνουν κάτι, ή να εξυπηρετήσουν κάποιο 

συμπολίτη που έχει ανάγκη. Πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι,  να στρώσουμε φέτος 

αν μπορούμε την κατάσταση, γιατί λέμε κοινωνική πολιτική φροντίδα για τον πολίτη 

όχι μόνο στο επίπεδο της κοινωνικής πρόνοιας, αλλά για να φροντίσεις  για τον 

αδύναμο, πρέπει να  έχεις και την δύναμη  να το κάνεις αυτό. Άμα είσαι κατάχρεος  

πως θα το κάνεις αυτό;  

Και ήθελα να πω για την κοινωνική πολιτική,  για τα  10 εκ. δρχ. που είπατε έχετε 

δίκιο, δεν είναι όμως  το νούμερο αυτό του συμβολισμού. Ήδη έχουμε αποτελέσματα, 

και φέτος  θα έχουμε θεαματικά  αποτελέσματα  στον τομέα της κοινωνικής 

πολιτικής, διότι φαίνεται ότι είτε για πολιτικές σκοπιμότητες, είτε γιατί η πορεία με 

τη νομισματική  εξυγίανση  θα διατεθούν κονδύλια από την κεντρική Εξουσία πολύ 

περισσότερα και για την επιμόρφωση και για την κοινωνική  πρόνοια. Μας είπαν ότι 

αν συντάξουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι 

άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, όπως  είναι οι Αθίγγανοι, όπως είναι οι 

Παλιννοστούντες, θα έχουμε ισχυρότατη στήριξη από την Κεντρική Εξουσία.  

 κ. Σωτηριάδης:   Κύριε Δήμαρχε, αν τελικά περάσουν τα 200.000.000 δρχ. 

της ΔΕΠΚΑ, δεν θα εξισορροπηθεί  ο κωδικός αυτός των 82 εκ. δρχ. Μπορεί να πάνε 

κάπου αλλού βέβαια. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Εμείς θα είχαμε κονδύλιο ασφαλείας.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης  και απόδοση αυτής σε Σχολικές Επιτροπές.                          

 

 

13 



 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών.                     

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Μέχρι πέρσι ήτανε ο κ. Σωτηριάδης, με αναπληρωτή τον κ. 

Αναστασιάδη. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος 

Προστασίας Κωφαλάλων Σερρών. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Συμεωνίδης με αναπληρωτή τον κ. Γεωργίου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορα έντυπα.   

 

 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει μια λίστα εδώ, απλά θα αφαιρέσουμε κάποια έντυπα 

τα οποία ήδη έχουνε πάψει να εκδίδονται. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση δαπάνης τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων του Δήμου. 

   

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απασχόληση στο Δήμο Σερρών με σύμβαση μίσθωσης έργου 

τεσσάρων (4) Κτηνιάτρων για τις ανάγκες του Κυνοκομείου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  8ο: Απασχόληση πέντε (5) σπουδαστών του Τμήματος Λογιστών του 

Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σερρών, προς πραγματοποίηση της πρακτικής 

άσκησής τους. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Τακτική οικονομική επιχορήγηση του Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας  

Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Επιχορήγηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δυνάμει προγραμματικής σύμβασης.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  11ο:  Ενημέρωση για αποφάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  Εξέταση αιτήματος της Ένωσης Εστιατόρων-Ψητοπωλών Ν. Σερρών 

«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ». 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Υπόδειξη δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την κοινή 

Επιτροπή του άρθρου 8 της προγραμματικής σύμβασης 

«Αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής του Δήμου Σερρών». 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Προτείνονται από τους αιρετούς του Δ.Σ. ο Δήμαρχος και ο 

Αντιδήμαρχος των έργων, ο κ. Αγγελίδης, ένας ακόμη από την Κ.Α.Δ.Ε. και δύο από 

το ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μελετών των Δημοτικών Έργων: 

 

 α) Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ. 

 β) Συντήρηση παιδικών χαρών. 

 γ) Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών. 

 δ) Επισκευές παιδικών χαρών. 

 ε) Επισκευές πεζοδρομίων. 

  στ) Τσιμεντοστρώσεις-πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων. 

 ζ) Συντήρηση δρόμων. 

 η) Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων. 

  ι)  Συντήρηση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών. 

 κ) Προστατευτικά κιγκλιδώματα οδού Βενιζέλου. 

 λ) Συντήρηση δρόμων πέριξ Αυτοκινητοδρομίου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Εδώ είχαμε αφαιρέσει προσωρινά κάποια έργα στα οποία 

υπήρχε η πρόβλεψη για χρηματοδότηση από την ΣΑΤΑ. Για το σύνολο αυτών των 

έργων, προτείνεται να γίνουν με αυτεπιστασία και από την ΣΑΤΑ μια και βάλαμε 

στον προϋπολογισμό, τα 400 εκ. δρχ. των παλαιών πιστώσεων.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Συνέχιση εκτέλεσης των έργων: 

 

α) Αποπεράτωση υδραυλικών εγκαταστάσεων 11ου & 21ου           

Νηπιαγωγείου. 

 β)   Αποπεράτωση 11ου & 21ου Νηπιαγωγείου. 

 γ)   Αποπεράτωση Δημοτικών Γραφείων στο Ο.Π. 184.   

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Από δαπάνες ψηφισμένες από το Δ.Σ. από το 1997. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου: «Υδροαρδευτικό νότιας περιοχής». 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Με ψηφισμένη δαπάνη από παλαιότερα από την ΣΑΤΑ με την 

κατάργηση των W.C., όπως είχαμε πει και στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. 
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 - Εγκρίνεται. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Μεταφορά αδιάθετου από την ΣΑΤΑ 1995. Έχουμε μείωση 

της συνολικής δαπάνης κατά 17 εκ. δρχ. Δεν έχει γίνει βέβαια το έργο, γι’ αυτό και 

έχουμε αυτή την μείωση. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  17ο: Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης των στρατοπέδων «Παπαλουκά» και 

«Εμ. Παπά».  

  

ΘΕΜΑ  18ο: Διάθεση δημοτικού ακινήτου για στεγαστική αποκατάσταση των 

παραπηγματούχων της οδού Μεσολογγίου βάσει δικαστικών 

αποφάσεων.                                   

 

 Τα θέματα 17ο και 18ο, συζητούνται μαζί. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Για το 17ο θέμα, θα παρακαλέσω τον κ. Δήμαρχο να το 

εισηγηθεί και το 18ο θέμα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια διαδικασία που με κάθε 

επιφύλαξη, το λέω αυτό, γιατί είναι δύσκολες αυτές οι υποθέσεις, φιλοδοξούμε να 

ανοίξουμε τον δρόμο κατ’ αρχάς  για να παραχωρηθούνε δύο στρατόπεδα στον Δήμο 

Σερρών, το στρατόπεδο Εμ. Παπά και το στρατόπεδο Παπαλουκά.  Τώρα γιατί αυτά 

τα δύο;  Γιατί το ένα, το «ΕΜ. ΠΑΠΑ», το επέλεξε το ίδιο του Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας, το άλλο είναι αίτημα δικό μας, της Δημοτικής Αρχής, της Σερραϊκής 

Κοινωνίας. Βέβαια το αίτημά μας είναι όλα να τα πάρουμε σαν Δήμος, αλλά δεν είναι 

δυνατόν σε πρώτη φάση να μας τα δώσουνε όλα. 

Είχα δύο συζητήσεις με τους επιτελείς του Υπουργού Εθνικής  Άμυνας, τον κ. 

Λιόγκα ο οποίος ήταν εδώ Περιφερειακός  Δ/ντής και είναι σύμβουλος του Υπουργού 

Εθνικής Άμυνας για θέματα της περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, τον κ. 

Αγραφιώτη, ο οποίος είναι ο Διευθυντής του Πολιτικού γραφείου και μ’ έναν 

Ταξίαρχο, ο οποίος ξέρει την σερραϊκή κοινωνία, γιατί υπηρέτησε χρόνια εδώ πέρα. 

Η διαδικασία είναι η εξής:  Υπάρχει ένα σχέδιο απομάκρυνσης, μετεγκατάστασης και 

αποδέσμευσης των στρατοπέδων που βρίσκονται πλέον μέσα στις πόλεις, γιατί τα 

αστικά κέντρα εξελίχτηκαν και τα στρατόπεδα που παλιά κτίστηκαν και ήταν εκτός 

σχεδίου, τώρα φράκαραν μέσα στις πόλεις. Μας είπαν λοιπόν οι επιτελείς του 

Υπουργού, ότι είναι διαθέσιμοι να κοιτάξουνε και είχανε την έγκριση  και από τον κ. 

Τσοχατζόπουλο να το συζητήσουν   μαζί μας αυτό, να κοιτάξουμε την δυνατότητα 

παραχώρησης των δύο (2) στρατοπέδων. Αυτό εδώ είναι ξεκίνημα διαδικασίας.  

Εγώ θα είμαι ευτυχής αν στο τέλος της θητείας μου, αυτά περιέλθουν στο Δήμο, ή 

έστω το ένα από τα δύο. Η διαδικασία  είναι να συνταχθεί μια πολεοδομική μελέτη,  

η οποία προβλέπει τις χρήσεις. Π. Χ.  στο στρατόπεδο  Παπαλουκά,  η  Αρχαιολογική  
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Υπηρεσία βάζει  αρχαιολογικό μουσείο, όχι σε όλο, αλλά σε μια έκταση 12 

στρεμμάτων.  

Το στρατόπεδο Παπαλουκά, νομίζω είναι περί τα 150 στρέμματα, ενώ το στρατόπεδο 

Εμμ. Παπά, είναι 190 στρέμματα. 

Αυτές οι πολεοδομικές μελέτες, επειδή δεν υπάρχει ετοιμότητα αυτή την στιγμή στο 

Υπουργείο, όχι θέμα  χρημάτων, αλλά ετοιμότητας και σχεδιασμού, ζητούν να 

θέλουμε να τις κάνουμε εμείς. Να ζητήσουμε  να είναι επιβλέποντες  των μελετών 

αυτών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και από το ΥΠΕΧΩΔΕ, διότι το 

πρόγραμμα αυτό γίνεται και με τα δύο αυτά  Υπουργεία και τις επόμενες ημέρες θα 

έρθει αυτός ο Ταξίαρχος με τον κ. Λιόγκα, να ψάξουμε σε όλο το Νομό, σε 

συνεργασία και με τον κ. Νομάρχη, να βρούμε μια χέρσα έκταση μεγάλη, στην οποία 

ο στρατός θα βάλει πρόγραμμα μελλοντικά στην επόμενη δεκαετία, να κτίσει ένα 

μεγάλο, ενιαίο στρατόπεδο και ν’ ανοίξει προοπτικά και η απελευθέρωση και των 

άλλων δύο στρατοπέδων, του Κλεισάρη και του Κολοκοτρώνη. Γι’ αυτό και κάνουμε 

την πρόταση αυτή. 

Αν ο Δήμος ή ο Νομός βρίσκει επαρκή έκταση να παραχωρήσει, γίνεται ανταλλαγή. 

Εγώ πιστεύω ότι στο Νομό, ακόμα και στα διοικητικά όρια του Δήμου, θα βρούμε 

χέρσες, άγονες και ακαλλιέργητες εκτάσεις, τις οποίες ο στρατός θα μπορέσει στην 

επόμενη δεκαετία ή 20ετία, να κάνει ένα μεγάλο και σύγχρονο στρατόπεδο και 

πιστεύω ότι θα είναι ένα καλό ξεκίνημα αυτό, γι’ αυτό ζητώ να ψηφίσετε αυτή την 

πρότασή μας, δεν το παίρνω ούτε εγωϊστικά, η συγκυρία το έφερε να το προτείνουμε 

εμείς αυτό, γιατί τώρα τα Υπουργεία  αυτά πήρανε τέτοια απόφαση. Παλαιότερα, δεν 

υπήρχε τέτοιο σχέδιο, ούτε και στην προηγούμενη θητεία την δική μου. Μόνο σε 

έκτακτες περιπτώσεις  του σεισμού της Θεσσαλονίκης κ.λ.π., υπήρχαν μεμονωμένες 

πολιτικές ενέργειες, με τις οποίες ο στρατός παραχωρούσε στις πόλεις κάποια  

στρατόπεδα. Έχοντας την επίγνωση  ότι ψηφίζετε όλοι μια απόφαση, που θα δώσει 

στην σερραϊκή κοινωνία  δύο πολύ χρήσιμους τόπους, για την άσκηση κοινωφελών, 

πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. ΄Όχι για σπίτια, αυτό είναι ξεκάθαρο.  

 κ. Νυκτοπάτης:  Πως θα γίνει η μελέτη αυτή;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα κάνουμε προκήρυξη.  

κ. Μπάρκας:  Πολύ σωστά αυτά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση 

μ’ αυτούς τους μαντρότοιχους. Να βρεθεί τουλάχιστον μια προσωρινή λύση για τους 

μαντρότοιχους. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Έχεις δίκιο συνάδελφε, έχω δεχτεί μια γνώμη από κάποιον 

συμπολίτη, θα την συζητήσουμε με την Μεραρχίας, να αναλάβει ο Δήμος κάποια 

έξοδα εξωραϊσμού και μάλιστα ο ένας στο στρατόπεδο Κλεισάρη, δημιουργεί και 

σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.  

κ. Σωτηριάδης:   Μέχρι και χθες δεν είχε έρθει η εισήγηση για το 18ο θέμα. 

κ. Πρόεδρος:   Ούτε και για το 17ο θέμα είχε έρθει. 

κ. Σωτηριάδης: Παράκληση, αν μπορούμε να βλέπουμε τα θέματα. Τέτοια 

αιτήματα τουλάχιστον. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Επειδή οι αποφάσεις εδώ, είναι κυρίως πολιτικές…. 
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κ. Πρόεδρος:   Απλά,  κύριοι συνάδελφοι, τα συγκεκριμένα θέματα δεν 

αναφέρονται ούτε σε εκποίηση, ούτε σε παραχώρηση, για να μπαίνει ένα ζήτημα 

τουλάχιστον νομιμότητας της απόφασης. Είναι  μεθόδευση διαδικασιών. Όταν θα 

έρθει η ώρα, θα φέρουμε και τις κανονικές εισηγήσεις από τους  υπηρεσιακούς μας 

παράγοντες.  

Ακούστε την εισήγηση του κ. Δημάρχου. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Στις συζητήσεις που είχαμε με τις υπηρεσίες του Γραφείου 

του Πρωθυπουργού, που είναι υπεύθυνο για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, η κα 

Ζαπάρα ξέρει, από την ίδια δραστηριότητα πήραμε τα ονόματα, μ’ αυτούς ήρθαμε σε 

επαφή με τον κ. Στάμου και μερικούς άλλους  και προέκυψε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών  η εξής πρόταση: Εάν εσείς έχετε να διαθέσετε οικόπεδο, συγκυριακά 

εμείς αυτό τον καιρό, επειδή ήτανε να γίνει κάποιο πρόγραμμα κτισίματος σπιτιών  

σε σεισμόπληκτες περιοχές, αλλά δεν έγινε τελικά,  ναυάγησε, έχουμε ένα  κονδύλιο 

περί τα 200 εκ. δρχ., ίσως και 250 εκ. δρχ. δεν ξέρω πόσα θα είναι, για να κτίσετε 

σπίτια  γι’ αυτούς τους ανθρώπους, τους παραπηγματούχους των Τ.Ε.Ι., με τον όρο 

αυτή η γη να είναι σε σχέδιο πόλης, να μην είναι εκτός.  

Δεν ενέκριναν οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και της Κοινωνικής Πρόνοιας να γίνει 

οικισμός στο Νεοχώρι.  Έτσι, είπανε σε μένα, ότι είναι αντίθετοι. Αν θα κάνετε, 

είπανε, εκεί καταυλισμό για να υποδέχεστε κάποιους περιφερόμενους  κ.λ.π., είναι 

άλλη ιστορία. Αλλά αν έχετε να μας δώσετε  ένα οικόπεδο, όχι να μας δώσετε, να το 

κρατήσετε για σας δικό σας να είναι, γι’ αυτό δεν είναι θέμα ψήφισης. Αν μας πείτε 

σαν Δημοτικό Συμβούλιο, ότι διαθέτετε ένα δημοτικό οικόπεδο για να κτιστούν 15-

20 σπίτια, εμείς αύριο  σας στέλνουμε τα λεφτά. 

κ. Σωτηριάδης Δημ.:   Εμείς έχουμε επιλέξει τον χώρο;    

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Προτείνουμε χώρο εδώ πέρα. Ο χώρος είναι στην 

επέκταση που έγινε, τώρα τον Δεκέμβριο υπεγράφη από το ΥΠΕΧΩΔΕ, του 

συνοικισμού Αλημπέκιοϊ, κάτω από τα Πυροβολικά, περίπου 200 μέτρα πίσω από την 

εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Εκεί που είναι οι αποθήκες-ξυλουργείο Ναούμ, 

κάπου εκεί πέρα, είναι ένα σχέδιο που προβλέπει δρόμους, προβλέπει πλατείες, είναι 

κάπου 12 στρέμματα δημοτικής γης, δεν πρόκειται να κτιστούνε όλα και εάν εμείς 

πούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών ότι διαθέτουμε τέτοια δημοτική έκταση, θα 

έχουμε τα χρήματα  και σήμερα επικοινώνησα  ξανά με τον Υφυπουργό Εσωτερικών  

τον κ. Φλωρίδη. Είτε με την διαδικασία της δημοπρασίας, είτε με οποιαδήποτε άλλη 

διαδικασία, είναι δυνατό να κτιστούν σπίτια 50 τ.μ. έως 75 τ.μ. και να λυθεί μετά για 

πάντα το θέμα των παραπηγματούχων των Τ.Ε.Ι.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια ευκαιρία, συγκυρία είναι, έπρεπε να κτιστούν αυτά 

τα σπίτια κάπου αλλού και δεν κτίστηκαν και περίσσεψαν.  Τέτοια σπίτια κτίζονται 

περίπου 20 στο Κιλκίς, τέτοια ευκαιρία έχουμε και τώρα εδώ πέρα.  

Είναι κονδύλια που διατίθενται για ευπαθείς ομάδες. Εδώ θέλω να σας πω, ότι μαζί 

με τον κ. Βαβαλέκα που είναι υπεύθυνος για την Κοινωνική Πρόνοια από την δική 

μας ομάδα,  συμφωνήσαμε να επισκεφθούμε  και με τον πρώην Υφυπουργό Γεωργίας 

τον κ. Φωτιάδη, που είναι υπεύθυνος στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, για τους 

παλιννοστούντες  και με τον κ. Γ. Παπανδρέου  τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μαζί με 

τον κ. Μωϋσιάδη Ιωάννη, ο οποίος έχει αναπτύξει μια αξιόλογη δραστηριότητα στο 

θέμα των παλιννοστούντων ομογενών μας. Είναι μια συγκυρία, την οποία προτείνω 

το Δ.Σ. να μην την χάσει. 
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κ. Σίγκας:  Θα επιλεγούν οικογένειες μόνο από την περιοχή των ΤΕΙ; Ή και 

από αλλού; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Να μην ανοίξουμε τους ασκούς του Αιόλου, διότι εδώ 

υπάρχουνε και παρενέργειες. Εγώ, αναλαμβάνω το κόστος και την ευθύνη αυτών των 

παρενεργειών, γιατί κι άλλοι είναι χωρίς σπίτια, αλλά όμως θα πρέπει να 

απελευθερώσουμε το Τ.Ε.Ι. 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Σωτηριάδης ζήτησε τον λόγο. Αμέσως μετά εσείς κ. 

Νυκτοπάτη.  

κ. Σωτηριάδης:  Κύριε Δήμαρχε, το Νοέμβριο νομίζω ήτανε μετά τις 

εκλογές, είχατε υποσχεθεί στο Τ.Ε.Ι. ότι μπορεί να ξεκινήσετε τις μελέτες, γιατί μέχρι 

τον Φεβρουάριο θα έχει λυθεί το πρόβλημα της μετεγκατάστασης των Αθιγγάνων.  

Εμείς, το θέμα αυτό θα ψηφίσουμε, την πρόταση άσχετα εάν δεν έχει εισήγηση μέσα, 

θεωρούμε ότι είναι πραγματικά μια πολύ καλή περίπτωση, για μας δημιουργείται 

όμως πρόβλημα με το Τ.Ε.Ι., γιατί η δέσμευση, η υπόσχεσή σας, πιστεύω ότι ήταν 

δεσμευτική με το Τ.Ε.Ι. Το Τ.Ε.Ι. συναινεί για την καθυστέρησή σας; Γιατί τους 

είχατε δώσει το «πράσινο φως», ότι θα τους είχατε δώσει λύση, μέχρι τον 

Φεβρουάριο.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Να σας πω την γνώμη μου.  Πιστεύω ότι κάποιοι των 

Τ.Ε.Ι., κοροϊδεύουν το Δημοτικό Συμβούλιο. Καθαρά. Λένε ότι έχουνε χρήματα, ενώ 

θέλουνε μόνο να διώξουμε τους Τσιγγάνους από κει. Δεν έχουνε ετοιμότητα να 

κτίσουνε κτίρια και τους είπα να ξεκινήσουνε και να δούμε ποιος θα τους εμποδίσει. 

Δεν ξεκινάνε όμως. 

κ. Σωτηριάδης:  Αυτή η αδυναμία η οικονομική, δηλώθηκε μετά την δική 

σας υπόσχεση;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Εγώ πιστεύω ότι το Τ.Ε.Ι., θα βρει τα χρήματα. Αλλά δεν 

έχει, όπως μας βάζει κάθε φορά το μαχαίρι στο λαιμό, να μας πει διώξτε τους αυτούς 

από κει, διότι εγώ έχω λεφτά και χάνονται τα λεφτά. 

κα Ζαπάρα: 2,5 δις δραχμές.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   2,5 δις δρχ. Μας κοροϊδεύουνε (κάποιοι απ’ αυτούς όχι 

όλοι) δεν υπάρχει θέμα, διότι πουλήσαμε αν θυμάστε επί της δικής μου θητείας 8 

στρέμματα απέναντι, για να κτίσουνε την φοιτητική λέσχη. Επειδή δύο  αθίγγανοι, 

έχουνε δύο τσαντίρια κτισμένα, δεν κτίζουνε αυτή την φοιτητική λέσχη; Τα τσαντίρια 

τα βάζεις παραπέρα  και τελείωσε, κτίζεις.  

Γιατί δεν κτίζουν την φοιτητική λέσχη; Γιατί δεν έχουνε λεφτά, ή δεν έχουνε 

ετοιμότητα. Γι’ αυτό τους προκάλεσα και τους είπα «ξεκινήστε εσείς και να δούμε 

ποιος θα σας εμποδίσει». 

Αυτό όμως εδώ θέλω να πω, ότι ήτανε συγκυριακό. Εμείς στην Αθήνα, πάμε και 

ξαναπάμε, για να εντάξουμε τις ευπαθείς ομάδες σε τέτοια προγράμματα.  

κ. Νυκτοπάτης:  Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: εάν αυτά τα χρήματα θα 

μπορούσαν και επί των ημερών μας των δικών μας να παρθεί και για ποιόν λόγο δεν 

τα πήραμε; Από αμέλεια;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω τον σπουδαίο εδώ πέρα, 

θέλω να το καταλάβετε. Έδειξα σπουδαία δραστηριότητα. 
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 κ. Νυκτοπάτης:  Εάν υποτεθεί ότι υπήρχε ένας τρόπος, να το συζητήσουμε 

εδώ. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Απουσιάζει ο κ. Βλάχος, αλλά προσωπικά νομίζω ότι δεν 

μας είπε ο κ. Δήμαρχος όλη την αλήθεια εδώ. Εγώ συζητώντας με τους ανθρώπους 

του Υπουργείου, κατάλαβα ότι δεν ενέκριναν το Νεοχώρι. Πως ξεκινήσαμε λοιπόν 

την εργολαβία  των 40 εκ. δρχ. για το Νεοχώρι;  

Λέω δεν είναι εδώ ο κ. Δήμαρχος και δεν μπορώ να συνεχίσω. Εγώ συζητώντας με 

τους ανθρώπους του Υπουργείου, κατάλαβα ότι δεν ενέκριναν το Νεοχώρι και δεν 

είναι τυχαίο ότι τα 40 εκ. δρχ. είχαν έρθει από τον Φεβρουάριο του 1998 στον Δήμο 

και ο κ. Δήμαρχος τον Μάιο και τον Ιούνιο, έλεγε ότι δεν μας στέλνουν και λεφτά. 

Κι εμείς βρήκαμε  το έγγραφο μέσα στο Ταμείο του Δήμου, ότι είχανε έρθει στον 

Δήμο 40 εκ. δρχ. από τον Φεβρουάριο του 1998.  

Πιστεύω ότι δεν υπήρχε σ’ αυτό το θέμα πλήρης ενημέρωση. Δεν μπορώ να πω ότι 

υπήρχε παραπλάνηση. Για την ιστορία, θέλω να σας πω και το εξής: Από το 1992, 

είχαμε συμφωνήσει με τον κ. Λιάσκο, τότε που κτίζονταν στο ΤΕΙ επένδυση 4 δις 

δρχ., να δώσει ο Δήμος 10 στρ. και με την εργολαβία που έκτιζε  τα κτίρια των ΤΕΙ, 

μ’ αυτή την εργολαβία να γίνουν προκατασκευασμένα σπίτια σ’ αυτούς τους 

ανθρώπους. Όπως  μου είπανε εκ των υστέρων, δυστυχώς  ενώ συμφώνησε ο κ. 

Λιάσκος μαζί μου, παράγοντες που κάνουν κουμάντο αυτούς τους ανθρώπους εκεί 

πέρα, τους έπεισαν, μου το είπανε οι ίδιοι ενώπιον κάποιων  που δεν είναι τώρα εδώ, 

να μην δεχτούν αυτό που προτείνει ο Λιάσκος – Μητλιάγκας, διότι εμείς θα σας 

κάνουμε καινούργια σπίτια και όχι προκατασκευασμένα. Κι ακόμη οι άνθρωποι  είναι 

μέσα στις λάσπες.  

 κ. Αναστασιάδης:  Εμείς  είχαμε ετοιμάσει  τα πάντα, κάναμε την εργολαβία, 

αλλά δεν συνεχίστηκε. Τα λεφτά ήταν έτοιμα, η εργολαβία έγινε, όλα γίνανε 

νομότυπα. Για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Τα 40 εκατ. δρχ. είναι μελέτη, για να  γίνει;  Για να 

στηθούν οι σκηνές των περιφερόμενων τσιγγάνων. 

 κ. Αναστασιάδης:Όχι σκηνές παρακαλώ. Η μελέτη έγινε κανονική, η 

εργολαβία υπάρχει, μπορεί να ξεκινήσει ο εργολάβος. Κάποιος την κρατάει, δεν 

αφήνει να πάει.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Κατ’ αρχάς  και τα δύο Υπουργεία είπανε όχι εκτός 

σχεδίου πόλης.  

κ. Αναστασιάδης:  Υπάρχει μελέτη και αναφέρει  λυόμενα  σπίτια. Για ποιο 

λόγο αλλάζει θέση;  

κα Ζαπάρα Μ.:  Είναι αλήθεια και νομίζω ότι το ξέρετε όλοι, ότι έγιναν πολύ 

μεγάλες προσπάθειες  για να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, άσχετα αν δεν έχει 

αποδώσει και δεν έχει φτάσει στο τέλος του. Και συμφωνώ μ’ αυτά που είπε ο κ. 

Αναστασιάδης  ότι ήρθανε  πολλές φορές εδώ επιτροπές από την  Αθήνα και είδανε 

το χώρο και τον εντόπισαν και θα συμφωνήσω  με τον κ. Σαουλίδη, που λέει ότι τα 40 

εκ. δρχ. νομίμως και τυπικά είναι  για να δημιουργηθεί  η υποδομή και μάλιστα 

είχαμε και την υπόσχεση  όπως  θυμόσαστε όλοι, να μας δώσουνε 40 λυόμενα σπίτια, 

τα οποία θα έμπαιναν ακριβώς πάνω σ’ αυτές τις βάσεις που είχανε δημιουργηθεί.  

Αυτά όλα, δεν γίνονται  τυχαία χωρίς να υπάρχουνε μελέτες, ούτε  ερχότανε τα 

κυβερνητικά κλιμάκια εδώ χωρίς να υπάρχει μια προσπάθεια του Δήμου για να 

βρεθεί λύση. 
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Με συγχωρείτε κα Ζαπάρα, τα κυβερνητικά κλιμάκια λένε 

ότι εκείνο τον χώρο δεν τον εγκρίνουνε.  

 κα Ζαπάρα Μ.:  Σας λέω ότι δεν ξέρω τι αποφάσισαν τώρα, το τελευταίο 

διάστημα. Όμως η προσπάθεια  για όλη αυτή την υποδομή, υπήρχε.  

Να δούμε τώρα και το θέμα, όπως εσείς το βάζετε. Εγώ δεν έχω αντιληφθεί περίπου 

που είναι αυτός ο χώρος εκεί, αν αυτός ο χώρος είναι δημοτικός ή όχι και καλά θα 

ήτανε να υπήρχε μια επιτροπή  από κάποιους συμβούλους, για να δούμε τον χώρο  

ποιος είναι και αν πρέπει να πάει  εκεί, ή όχι. Αλλά θέλω, να θυμίσω κάτι στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος ο χώρος που πολύ παλαιότερα είχαμε 

ξαναπροσπαθήσει να βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί και είχαμε βρει την 

αντίδραση των άλλων κατοίκων της περιοχής και δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτή 

ακριβώς την μετεγκατάσταση.  

Προτείνω και επαναλαμβάνω να δημιουργηθεί μια επιτροπή που να ασχοληθεί με το 

θέμα και σαφώς εμείς να μην είμαστε αρνητικοί στο  να πάρουμε μια θετική 

απόφαση, αν αυτό εδώ το οικόπεδο, λύνει το πρόβλημα της μεταστέγασης των 

αθιγγάνων.  

 κ. Βέρρος Κων.:   Δημοπρατήθηκε  η Α’ Φάση που έργου των 40 εκ. δρχ. και 

είναι καθαρά έργα υποδομής. Εγκαταστάθηκε ο εργολάβος, δούλεψε μέχρι ένα 

ορισμένο σημείο, έκανε απομάκρυνση κάποιων χωματουργικών, δεν έφτασε στην 

φάση υποδομής-αποχέτευσης κ.λ.π., όπως  προβλεπόταν από την μελέτη και σήμερα, 

δεν υπάρχουν λεφτά για να πληρωθεί  και είναι σταματημένος.  

 κ. Σαουλίδης Στ.:  Το 1987, είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή του κ. 

Βλάχου τότε, είχε γίνει μια επιτροπή και κατέληξε αυτή η επιτροπή στην οποία 

συμμετείχαν  και ο κ. Σαντοριναίος  και ο κ. Βλάχος  και άλλοι συνάδελφοι, σε δύο 

χώρους.  

Ο ένας χώρος ήταν αυτός των 12 στρ. και ο άλλος ήταν των 40 στρ. Το δώσαμε  στην 

Πρόνοια, η Πρόνοια δεν κατάφερε να κάνει σπίτια, επανήλθαν πίσω.  

Το 1993, όπως αναφέρθηκε  και ο κ. Δήμαρχος, έγινε μια προσπάθεια. Ο χώρος των 

12 στρ. ένα κομμάτι ήτανε καταπατημένο. Απελευθερώθηκε αυτός ο χώρος, επειδή 

έπεφτε ο άξονας της επέκτασης επάνω, έγινε μια τροποποίηση, μπήκε στο σχέδιο 

πόλης, αλλά υπήρξαν κάποιες αδυναμίες σε τελευταία φάση και δεν μπόρεσε να 

υλοποιηθεί.  

Αυτός ο χώρος, είναι  ένας από τους μοναδικούς χώρους που έχουμε εντός σχεδίου 

πόλης. Στη συνάντηση που έγινε κάτω, ήταν καθαρή η άποψη του Υπουργού, ότι δεν 

δέχονται  σε καμιά περίπτωση να κάνουν οικισμούς εκτός σχεδίου. Αυτός ήτανε ο 

μοναδικός λόγος, που δεν δέχτηκαν να προχωρήσουμε στην λύση  των 40 στρ., παρά 

μόνο εάν δεχτούμε εμείς σαν προοπτική να είναι μόνο για περιφερόμενους. Δεν 

δέχονται σε καμιά περίπτωση να γίνει οικισμός.  

 κ. Βαβαλέκας:  Με κάλυψε ο κ. Σαουλίδης, ο κύριος λόγος που αρνούνται τα 

άτομα του Υπουργείου που είχανε έρθει εδώ και δεν θέλανε με κανένα τρόπο να γίνει 

κάποιος οικισμός Τσιγγάνων εκτός σχεδίου πόλης, αφενός για τους λόγους της 

κινητοποίησης, αφετέρου για τα προγράμματα κοινωνικής ένταξης και 

αποκατάστασης αυτών των ευπαθών ομάδων και ζητούσαν να υπάρχει οικόπεδο 

εντός σχεδίου πόλης. 
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Νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή λύση αυτή και η οποία θα καλύψει βασικά τους 

παραπηγματούχους των Τ.Ε.Ι., οι οποίοι όμως είναι αδύνατο να καλυφθούν όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι με τα στρέμματα που διαθέτει ο Δήμος. Από την άλλη πλευρά δεν 

είναι δυνατό να συμφωνούν όλοι ή να μην δημιουργηθούν αντιδράσεις όσον αφορά 

την επιλογή του χώρου που θα εγκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι.  Είναι αδύνατον, 

κάποιοι θα αντιδράσουν. Απ’ ότι ξέρω όμως και ο κ. Δήμαρχος και νομίζω ότι όλοι 

μας, είμαστε αποφασισμένοι  ότι τελικά πρέπει  να τα ξεπεράσουμε αυτά, για να 

δοθεί κάποτε μια λύση σ’ αυτό το πρόβλημα.  

 κ. Συμεωνίδης:  Εγώ νομίζω  κύριοι συνάδελφοι ότι είναι μια ευκαιρία τώρα, 

να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα, διότι απασχολεί δύο γειτονιές και τρεις μπορώ να 

πω. Ας μην υπολογίσουμε ποιοι θα αντιδράσουν και ποιοι θα θιγούν μ’ αυτό το θέμα. 

Σκεφτείτε και τις γειτονιές των 40 Μαρτύρων και των Σφαγείων. 

 κ. Πρόεδρος:    Ο κ. Αναστασιάδης σε δευτερολογία αμέσως μετά τον κ. 

Γκότση. 

 κ. Γκότσης:  Αυτό το θέμα ταλανίζει Δημαρχίες και Δημαρχίες. Νομίζω ότι 

είναι ένας λαχνός αυτό. Έπεσε σ’ αυτή την Δημοτική Αρχή, θα μπορούσε να είχε 

πέσει στην προηγούμενη. Όλοι πρέπει και να μην καθυστερούμε με επιτροπές, πρέπει 

να ψηφίσουμε όλοι αυτή την πρόταση, ώστε το γρηγορότερο δυνατόν να πάνε οι 

άνθρωποι, πόσες οικογένειες είναι κ. Δήμαρχε; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Στην ουσία 13 οικογένειες, ας είναι 17-20. 

 κ. Γκότσης:  17 οικογένειες, να πάνε εκεί και δε νομίζω ότι μια άλλη μικρή 

κοινωνική ομάδα να μπορεί  ένα Δ.Σ. να το κάνει ότι θέλει, με μεθόδους έξω από τις 

δημοκρατικές διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται εδώ μέσα. 

Άποψή μου είναι, ότι όλοι πρέπει να συναινέσουμε επάνω σ’ αυτή την πρόταση, διότι 

θεωρώ ότι είναι ένα επίτευγμα επάνω σ’ ένα πρόβλημα, που ταλάνιζε σχεδόν τη μισή 

Σερραϊκή κοινωνία. 

Μπορεί στο κέντρο της πόλης οι άνθρωποι να μην αντιλαμβάνονταν το πρόβλημα, 

αλλά στις περιφερειακές συνοικίες ξέρουνε το δράμα το οποίο ζούσανε.  

 κ. Αναστασιάδης:  Εγώ δεν θα συμφωνήσω, ένα πράγμα μόνο να ξέρετε, θα 

έχετε πολύ μεγάλη αντίσταση. 

 κ. Πρόεδρος:   Το ζήτημα του ρατσισμού θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.  

 κ. Αναστασιάδης:   Κι εμείς θέλουμε να φύγουνε  γρήγορα από κει, είτε προς 

τα εδώ, είτε προς Νεοχώρι. 

 κ. Πρόεδρος:  Αποφασίζεται να στείλουμε το έγγραφο, ότι διαθέτουμε τον 

χώρο εντός σχεδίου πόλης. Θέλετε να ψηφίσουμε; Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που 

αρνείται; Όχι. 

 κ. Νυκτοπάτης: Θα το ψηφίσουμε το θέμα κύριε Πρόεδρε, αλλά εάν δεν 

βρισκόταν αυτός ο τρόπος της χρηματοδότησης, θα είχαμε κάποια άλλη κατάληξη.  

Αυτός ο κόσμος θα πρέπει κάποτε να χωρίσει και να μην είναι συγκεντρωμένος σ’ 

εκείνο το σημείο για να μπορούνε ν’ αλλάξουνε νοοτροπία. Τα παιδιά τους σήμερα 

δυστυχώς ζούνε με τους ίδιους ανθρώπους και θα γεράσουνε με τα ίδια ήθη και 

έθιμα. Είναι στην σκέψη μου, να  χωρίσουνε και τουλάχιστον τα αυριανά παιδιά όσο 

μπορούνε να ακολουθήσουνε αυτά τα οποία έμαθαν από τους γονείς τους. 

Οπωσδήποτε δεν θα φέρουμε αντίρρηση σε κάποια καλύτερη λύση αν έχετε να 

προτείνετε, αλλά είχαμε σαν σκοπό να χωρίσουμε  αυτούς τους ανθρώπους για να 

αλλάξει αυτή η νοοτροπία τους, εάν όχι στην γενεά αυτή, τουλάχιστον αργότερα.  
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Εμείς με την σημερινή μας απόφαση, λέμε στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, ότι ο Δήμος Σερρών διαθέτει τέτοια έκταση. Το Υπουργείο 

Εσωτερικών, υποσχέθηκε γρήγορα να στείλει τα λεφτά και να μας βοηθήσει λίγο και 

στον τρόπο. Σίγουρα θα έχουμε κάποιες αντιδράσεις και εύχομαι κ. Αναστασιάδη  

που είστε διεισδυτικός στα λαϊκά στρώματα, αυτές τις αντιδράσεις να τις 

καταπραΰνετε και να μην τις υποδαυλίζετε.  

κ. Πρόεδρος:  Να καταγραφεί η άρνηση του κ. Μπάρκα Αθανασίου. 

 

 

- Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπάρκας Αθανάσιος, είπε ΠΑΡΩΝ. 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Όσα δεν έχουν καταγγελίες ή ενστάσεις, εγκρίνονται. Σε ένα 

κατάστημα «ΚΑΦΕ» του κ. Πέτρου Δελεφέρη, στην οδό Χατζηπανταζή 11, υπήρχε 

καταγγελία η οποία απεσύρθη, υπάρχει μέσα στον φάκελο, η απόσυρση της 

καταγγελίας και κατά συνέπεια εγκρίνεται. 

Έχουμε αποσύρει από την συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας, την έκδοση 

αδείας για ΦΑΚΕ στην οδό Εθν. Αντίστασης 40, του κ. Θεόδωρου Ελιόγλου. Είχαμε 

καταγγελία, από ενοίκους της οικοδομής που βρίσκεται το κατάστημα, όπου στο 

τέλος  της καταγγελίας αναφέρεται πως η όποια διαφορά μπορεί να λυθεί με την 

εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης,  ηχομόνωσης  κ.λ.π. 

Ο κ. Χατζησπύρογλου ή ο δικηγόρος του είναι εδώ; Κύριε Σπυρόπουλε, την εξεύρεση 

συμβιβαστικής λύσης με την ηχομόνωση του καταστήματος,  μπορούμε να την 

προτείνουμε όπως το λέτε εδώ στο έγγραφό σας στον αιτώντα;  

κ. Γεωργούλας Αντ. (Δικηγόρος):  Το θέμα το αντιλαμβάνεστε καλύτερα και 

από εμάς ίσως,  είναι ότι από την λειτουργία και μετά εάν δεν υπάρχει ηχομόνωση 

και λειτουργεί το κατάστημα με τους συγκεκριμένους ρύπους, θα έρθει εδώ και θα 

σας απασχολήσει πλέον στην συνέχεια το κλείσιμο, είτε για 10ήμερο, είτε και για 

συνεχές χρονικό διάστημα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα τυπικό θέμα εάν τελικά 

υπάρχουν οι προϋποθέσεις ή δεν υπάρχουν.  

κ. Πρόεδρος:  Να μην μπούμε σε τέτοια ζητήματα κ. Γεωργούλα.  

 κ. Γεωργούλας Αντ.(Δικηγόρος):  Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει ηχομόνωση 

και υπάρχει η πρόθεση εάν κάπου μπορεί να γίνει και καλύτερη ηχομόνωση, να την 

κάνουμε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Σ΄ αυτό, μπορείτε να δεσμευτείτε στο Δ.Σ. ότι θα την 

κάνετε;  

κ. Γεωργούλας Αντ.(Δικηγόρος):   Σαφώς, εάν κάπου χρειάζεται. 

 κ. Πρόεδρος:  Ικανοποιεί αυτή η δέσμευση, για να προχωρήσουμε στην 

έκδοση της αδείας;  
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Ο συγκεκριμένος  πολίτης μας, έχει δικηγόρο τον κ. Σπυρόπουλο που εξέφρασε τις 

απόψεις του. Νομίζω ότι εφόσον  υπάρχει αυτή η δήλωση η δεσμευτική στο Δ.Σ. από 

πλευράς του αιτούντα, που γίνεται με όσες επιφυλάξεις ήδη εκφράστηκαν και του κ. 

Σπυρόπουλου δικηγόρου του αιτούντα κ. Χατζησπύρογλου, γίνεται δεκτό το αίτημα 

να εκδοθεί η άδεια για το κατάστημα ΚΑΦΕ του κ. Ελιόγλου;  

 κα Ζαπάρα:  Μπορείτε να επαναλάβετε την υπόθεση κ. Πρόεδρε;  

 κ. Πρόεδρος: Να ανακεφαλαιώσω. Είχαμε εδώ και μέρες, αίτηση στο 

Γραφείο Προσόδων με όλα τα δικαιολογητικά συνημμένα από τον κ. Ελιόγλου, για 

να εγκριθεί η άδεια καταστήματος «ΚΑΦΕ» στην Εθν. Αντίστασης αρ. 40.  

Ταυτόχρονα είχαμε και μια αναφορά-καταγγελία  ενοίκου της οικοδομής στην οποία 

διαμαρτυρόταν ότι ο κανονισμός της οικοδομής δεν προέβλεπε τέτοιες 

δραστηριότητες  κατά την εκτίμηση του ενοίκου και ο διαχειριστής δεν ήταν ο 

ιδιοκτήτης του καταστήματος, αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο. Το θέμα απεσύρθη την 

περασμένη εβδομάδα, ακριβώς γιατί υπήρχε καταγγελία και δεν ήθελα να βάλω το 

Δ.Σ. να ψηφίζει κάτι το οποίο ενδεχόμενα την επόμενη ημέρα θα δεχόταν μέχρι και 

δικαστικές παρεμβάσεις από τους ενδιαφερόμενους.  

Το ξαναβάζω σήμερα για δυο λόγους: Πρώτος λόγος, ότι δεν μπορούμε να  

καθυστερούμε την έκδοση των αδειών αυτών για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

δεύτερον, γιατί έχουμε ένα επόμενο θέμα, που μιλάει για αφαίρεση της αδείας, για 

κλείσιμο του καταστήματος  και κατά την σχετική νομοθεσία, ένα κατάστημα που 

λειτουργεί χωρίς να έχει άδεια, κλείνει αυτεπάγγελτα. Κατά συνέπεια εάν το Δ.Σ. 

τώρα αποφασίσει στην έκδοση της αδείας, δεν υπάρχει λόγος  να συζητήσουμε για το 

κλείσιμο του καταστήματος. 

Αν όμως πάρουμε απόφαση  να μην εγκρίνουμε την χορήγηση της άδειας για το 

συγκεκριμένο κατάστημα, μπαίνουμε και στο επόμενο θέμα για το κλείσιμο.  

κ. Νυκτοπάτης:  Συμφωνούμε να δοθεί η άδεια.  

κ. Γκότσης:  Ο κ. Χατζησπύρογλου, τι λέει μ’ αυτά που είπε εδώ ο δικηγόρος 

του κ. Ελιόγλου, ότι θα μεριμνήσει να κάνει μια καλύτερη ηχομόνωση; Συμφωνεί;  

κ. Χατζησπύρογλου:  Εγώ διαφωνώ, αν δεν γίνει ηχομόνωση, να μην δοθεί 

άδεια. 

κα Ζαπάρα:  Νομίζω ότι και παλαιότερα το θέμα της ηχομόνωσης μας είχε  

απασχολήσει 1 ή 2 φορές και αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει τότε μια γνωμοδοτική 

επιτροπή που είχε παρακολουθήσει την μόνωση αν είχε ενισχυθεί  ή όχι και αμέσως 

μετά δόθηκε η άδεια. Από την στιγμή τώρα που ο κ. Χατζησπύρογλου δεν συμφωνεί 

στο να λειτουργήσει ο κατάστημα και αν συνεχίσει να υπάρχει η καταγγελία του, 

νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε την άδεια. 

Νομίζω ότι μέσα  σ’ ένα χρονικό διάστημα κάποιων ημερών, θα πρέπει ο κ. Ελιόγλου 

να ενισχύσει τη μόνωσή του και να πάρει και την άδειά του. 

Αυτή πιστεύω ότι είναι η λύση που μπορεί να  ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  κ. Χατζησπύρογλου, εσείς θέλετε να γίνει πρώτη η μόνωση 

και μετά να συζητήσουμε εδώ πέρα; Ή αν σας υποσχεθεί τώρα όπως υποσχέθηκε ο κ. 

Ελιόγλου, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση ενώπιον του Δ.Σ. να κάνει την μόνωση, 

αίρετε την αντίρρησή σας; 

κ. Χατζησπύρογλου:  Όχι, να κάνει πρώτα την μόνωση  και μετά. 
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κ. Πρόεδρος:  Τότε ποιος ο σκοπός που μας στείλατε την καταγγελία και λέτε 

να αναβληθεί για να γίνει το εξής, εκτός αν η διαφορά λυθεί με την εξεύρεση 

συμβιβαστικής λύσης, όπως η ηχομόνωση κ.λ.π. Ποιος ο λόγος να καταγράψετε ότι 

δέχεστε την συμβιβαστική λύση να γίνει ηχομόνωση; 

κ. Σπυρόπουλος (Δικηγόρος):  Δέχεται, αλλά  να εκδοθεί η άδεια μετά  την 

κατασκευή της ηχομόνωσης. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Μα όπως ξέρετε κύριε  Σπυρόπουλε, οι άδειες και οι 

κατασκευές όλες, είναι υπό την προϋπόθεση του αποτελέσματος. Χτίζεις κάτι με 

βάση κάποιους  κανόνες και γίνεται ο έλεγχος. Εσείς τώρα εκ των προτέρων  λέτε ότι 

δεν θα την κάνει. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ και δεσμεύτηκε δημοσίως ότι θα κάνει.  

κα Κωνσταντινίδου:  Υπάρχει υπηρεσία η οποία ελέγχει την ηχομόνωση. 

Πρώτα δίνεται η άδεια και ύστερα γίνεται έλεγχος.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Μην μας φέρνετε σε δύσκολη θέση, γιατί και ο κ. 

Ελιόγλου είναι συμπολίτης και επαγγελματικές δραστηριότητες παρόμοιες υπάρχουν. 

Όταν ο άνθρωπος ενώπιον του ανωτέρω σώματος του σερραϊκού λαού δίνει την 

υπόσχεση ότι θα το κάνει. Γιατί το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να ελέγξει, αν έκανε 

ηχομόνωση μετά την έκδοση της αδείας λειτουργίας. 

κ. Γκότσης:  Έρχεται ένας φάκελος με όλα τα χαρτιά  μέσα και ζητάει άδεια. 

Σύμφωνα μ’  αυτά τα χαρτιά, εμείς πρέπει να δώσουμε την άδεια. Το δεύτερο στάδιο 

είναι αν δημιουργεί ηχορύπανση, πηγαίνει η αστυνομία και με 3 πρόστιμα ο κ. 

Δήμαρχος το κλείνει 10 ημέρες. Με άλλα 3 πρόστιμα, ο κ. Δήμαρχος το κλείνει  40 

ημέρες και την τρίτη φορά το κλείνει εντελώς. 

Εμείς ήμαστε στην τρίτη φάση. Έχουμε τον φάκελο να δώσουμε την άδεια.  Δεν 

καταλαβαίνω γιατί έρχεται το θέμα εδώ και το συζητάμε.  

Έρχεται ένας πολίτης και λέει δεν θέλω να κάνει κατάστημα. Καθένας έχει μια 

ιδιοτροπία. Αυτά  νομίζω ότι δεν θα  πρέπει να τα λάβουμε υπόψη σ’ αυτή τη φάση, 

εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης. 

Θέλω να πω και για μια εμπειρία, πήγαν από το Γρ. Προσόδων  να δούνε τι γίνεται 

εκεί μέσα. Εκεί είναι  ΚΑΦΕ, δεν είναι όπως το προηγούμενο μαγαζί με ζωντανή 

μουσική μέσα στην διαπασών δηλαδή ΜΠΑΡ. Είναι ένα ΚΑΦΕ, που μπορείς μ’ ένα 

φίλο σου να καθίσεις  και να συζητήσεις. Δε νομίζω δηλαδή ότι συντρέχουν λόγοι για 

να μην δώσουμε την άδεια.  

Αν ο κ. Ελιόγλου από ΚΑΦΕ το κάνει ΜΠΑΡ και βάζει μουσική στη διαπασών, αυτό 

είναι μια άλλη υπόθεση.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Νυκτοπάτης έχει το λόγο. Η άδεια είναι για ΚΑΦΕ, όχι 

για ΜΠΑΡ. 

 κ. Νυκτοπάτης:  Ο κάθε αγοραστής όταν αγοράζει ένα διαμέρισμα, λέει ότι 

δέχεται τον κανονισμό  της πολυκατοικίας.  Από την ώρα που ο κανονισμός της 

οικοδομής αυτής, επιτρέπει αυτού του είδους τα καταστήματα, είναι ξεκάθαρο.  

Είμαστε υποχρεωμένοι  εκ των πραγμάτων να δώσουμε την άδεια, βάση του 

κανονισμού της οικοδομής. Δεν έχουμε, το δικαίωμα  να την στερήσουμε.  

 κ. Σίγκας:    Εγώ καλύφθηκα  και αφού ο αιτούντας δεσμεύεται ενώπιον του 

Δ.Σ., να δοθεί  η άδεια και αν έχει την δυνατότητα το Δ.Σ.  να ελέγξει μέσα από ένα 

(1) μήνα, τι έκανε ή αν δεν μπορεί να ελέγξει, θα γίνουν καταγγελίες μετέπειτα.  
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 κ. Αναστασιάδης:  Για να αποδώσουμε δίκιο και στους δύο ανθρώπους, τι 

πρέπει να γίνει. Να πάρει την άδεια ο  κ.Ελιόγλου, αλλά να μας φέρει μετά από 1 

(ένα) μήνα, μια  τεχνική έκθεση από ένα Μηχανικό ότι έχει γίνει  η μόνωση. 

κ. Πρόεδρος:  Οι  άδειες είναι άδειες. Δεν είναι ούτε προσωρινές, ούτε με 

προθεσμία.  

κ. Αναστασιάδης:  Λέμε να αποδώσουμε δίκιο και στους  δύο (2) δημότες, να 

φέρει όμως την τεχνική έκθεση. 

κ. Πρόεδρος:  Να ακούσουμε και το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου. 

Παρακαλώ κ. Σπυρόπουλε.  

κ. Σπυρόπουλος Γ. (Δικηγόρος):  Δεν διαφωνώ  με την τοποθέτηση του κ. 

Νυκτοπάτη, στην ένστασή μας λέμε αυτό το πράγμα, ότι για να έρθει  μια 

συγκεκριμένη άδεια προς συζήτηση και έγκριση στο Δ.Σ., πρέπει να τηρούνται 

κάποιες προϋποθέσεις. Μια από τις προϋποθέσεις  είναι και η ύπαρξη  υπεύθυνης 

δήλωσης του διαχειριστή, ότι επιτρέπει την λειτουργία του  συγκεκριμένου 

καταστήματος. Στην συγκεκριμένη περίπτωση στην οικοδομή  αυτή, διαχειριστής την 

τελευταία 3ετία εμφανίζεται ο κ. Καλένδρας. 

Παθητικά και ενεργητικά νομιμοποιείται ο ίδιος. Ξαφνικά υπογράφει ο 

ιδιοκτήτης του καταστήματος μια υπεύθυνη δήλωση και εμφανίζει τον εαυτό του ως 

διαχειριστή. Γι’ αυτό τον λόγο λέμε εμείς  ότι κακώς έρχεται προς συζήτηση η 

συγκεκριμένη αιτούμενη άδεια. Δεν τηρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του Νομού. 

Πέραν του αν προβλέπει ο κανονισμός  ή όχι την συγκεκριμένη λειτουργία. Είναι κι 

αυτό ένα άλλο σημείο. Αλλά η πρώτη προϋπόθεση τηρείται.  

κ. Γεωργούλας Αντ. (Δικηγόρος):  Αν μου επιτρέπετε, επειδή τελικά 

μπαίνουμε σε μια συζήτηση ουσίας, εδώ λέει στην καταγγελία  ότι στο άρθρο 5 

απαγορεύεται η λειτουργία. Εδώ έχω φωτοτυπίες του άρθρου 5, μπορείτε να τις δείτε, 

ότι η λειτουργία αυτού του καταστήματος επιτρέπεται. 

Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του κ. Δημητριάδη, ο οποίος ήταν και είναι διαχειριστής 

κι εδώ υπάρχει ένα εξώδικο το οποίο απέστειλε στον κ. Χατζησπύρογλου  ο κ. 

Καλένδρας, τον οποίο θεωρεί ότι είναι διαχειριστής μας και λέει ότι εγώ ουδέποτε 

υπήρξα διαχειριστής της πολυκατοικίας, αλλά διαχειριστής ήταν ο κ. Δημητριάδης 

και είναι ακόμα και σήμερα. Έπαθε ένα έμφραγμα και αυτός τον βοηθούσε λίγο. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε και διαχειριστής. Ο κ. Δημητριάδης  υπογράφει και στο 

Ι.Κ.Α. και παντού. 

κ. Σπυρόπουλος (Δικηγόρος): Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κατάσταση των 

κοινοχρήστων όπου εμφανίζεται  ως διαχειριστής ο κ. Καλένδρας.  

κ. Γεωργούλας Αντ.: (Δικηγόρος):  Με βάση τον κανονισμό της οικοδομής, 

η χρήση αυτή επιτρέπεται κι εδώ και 20 χρόνια, αντίστοιχα καταστήματα έχουνε 

λειτουργήσει και ακόμη και σήμερα  λειτουργούν άλλα 2-3  στην ίδια οικοδομή.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Αμαξόπουλος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου. 

κ. Αμαξόπουλος Ηλ.:  Θα ήθελα πρώτα να πω, ότι πρέπει να γίνει ένας 

χώρος, όπου να κάθονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες όταν έχουνε κάποιο αίτημα μαζί 

με τους δικηγόρους τους και να κάθονται και οι υπηρεσιακοί παράγοντες έτσι  ώστε 

να ακούγονται  και από το βάθος του Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:  Όταν θα κάνουμε καινούργια αίθουσα  κ. Αμαξόπουλε, θα 

φροντίσουμε  και γι’ αυτό. Συμβιβαστείτε  όπως συμβιβάζονται και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι. 
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κ. Αμαξόπουλος Ηλ.:  Όσον αφορά το θέμα της αδείας, υπάρχει ένας 

φάκελος, υποβλήθηκε μια αίτηση για ένα κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος 

και η Δημοτική Αρχή είναι αρμόδια για να εκδώσει  την άδεια. Αντιθέτως υπάρχουν 

αιτιάσεις από την άλλη πλευρά, με το δικό τους σκεπτικό. Αυτό το οποίο λέει ο κ. 

Σπυρόπουλος ως δικηγόρος του κ. Χατζησπύρογλου, ότι υπάρχει τυπική έλλειψη 

όσον αφορά την υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή, η οποία υπεύθυνη δήωση να λέει 

ότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της οικοδομής. Και  υπάρχει απ’ ότι 

καταλάβατε και αντιδικία για το ποιος είναι ο διαχειριστής της οικοδομής. Ο 

διαχειριστής της οικοδομής κατά νόμο δεν υφίσταται αυτή την στιγμή, διότι η μια 

πλευρά λέει ότι διαχειριστής είναι ο ένας και η άλλη πλευρά λέει ότι διαχειριστής 

είναι ο άλλος. Κατά νόμο, νόμιμος διαχειριστής δεν υπάρχει. Λαμβάνουμε το 

δεδομένο αυτό. 

Τώρα, αν θέλουμε σαν Δ.Σ., επειδή θα γίνει και δικαστήριο εγώ προτείνω στο 

δικαστήριο που θα γίνει, η ουσία της υπόθεσης, πιο πολύ θα πάω  στην φιλοσοφία 

του κ. Νυκτοπάτη, που εξέφρασε έχοντας και την εμπειρία του το καταστατικό, ότι 

δηλαδή, είτε έτσι, είτε αλλιώς, ακόμα κι αν υπήρχε  νόμιμος διαχειριστής, θα έπρεπε 

να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρεται στην απαγόρευση του 

καταστατικού. Δηλαδή, η φιλοσοφία των διατάξεων  για την έκδοση της άδειας, είναι 

ακριβώς  η έρευνα  του καταστατικού, αν απαγορεύεται από το καταστατικό ή δεν 

απαγορεύεται.  

Αν δεν υπάρξει διαχειριστής που μπορεί να μην υπάρξει και ποτέ. Ο νόμος λέει ότι 

νόμιμος διαχειριστής μιας  πολυκατοικίας, είναι αυτός ο οποίος εκλέγεται  από την 

συνέλευση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.  Αν τώρα γράφει  κάποιος τα 

κοινόχρηστα, η αν πάρει την πρωτοβουλία  να κάνει τον διαχειριστή δεν είναι κατά 

νόμο διαχειριστής. Μ’ αυτή την έννοια, μπορεί η συνέλευση της πολυκατοικίας, 

μπορεί να μην συνέλθει ποτέ, να μην εκλέξει  διαχειριστή, όμως αυτή η συνέπεια θα 

είναι εις βάρος της ιδιοκτησίας κάποιου ο οποίος έχει ένα κατάστημα και θέλει να το 

χρησιμοποιήσει και να το εκμεταλλευτεί ανάλογα.  

Δηλαδή, η μη έλευση και η μη σύγκλιση της συνέλευσης για την εκλογή του 

διαχειριστή, μπορεί να αποβεί εις βάρος της ελεύθερης εκμετάλλευσης της 

ιδιοκτησίας.  

Νομίζω ότι κρίνοντας την ουσία του θέματος και εφόσον προσκομίστηκε ο 

κανονισμός από τον οποίο φαίνεται ότι δεν απαγορεύεται η συγκεκριμένη χρήση του 

καταστήματος, διότι ούτε καταδιασταλτική ερμηνεία των ενδεικτικών αυτών 

χρήσεων γιατί ας πούμε ότι είναι ενδεικτικές οι χρήσεις αυτές που απαγορεύονται.  

Από τις χρήσεις που απαγορεύονται με το καταστατικό, ούτε  και με καταδιασταλτική 

ερμηνεία μπορούμε να φτάσουμε, σε σημείο να απαγορεύσουμε την λειτουργία 

«ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ». Νομίζω ότι η ουσία του θέματος είναι ότι,  πρέπει να δώσουμε την 

άδεια, διότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της οικοδομής. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κύριε Χατζησπύρογλου, καήκατε στο γάλα και φυσάτε και 

το γιαούρτι,  διότι είχατε υποφέρει από την προηγούμενη κατάσταση. Όμως το 

κατάστημα  που θα λειτουργήσει, δεν είναι το ίδιο. 

Δεύτερον, αν μείνετε στο επόμενο θέμα, θα προτείνω  στο Δ.Σ. να βάλει την ύψιστη 

ποινή των 60 ημερών και όχι των 10 ημερών, για να δείξω ότι είμαστε 

αποφασισμένοι, εδώ σαν Δημοτική Αρχή και εγώ σαν Δήμαρχος να τηρήσουμε τους 

κανόνες λειτουργίας αυτών των καταστημάτων,  για  να  προστατευτεί  και  η  ηρεμία  
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των πολιτών και των οικογενειών τους. Την στιγμή που εμποδίζεται η ελεύθερη 

χρήση ενός κτίσματος και την στιγμή που δημοσίως  εδώ στο Δ.Σ. σας δίνεται αυτή η 

υπόσχεση  και σας δίνουμε κι εμείς την υπόσχεση ότι θα είμαστε αυστηρότατοι, σε 

περίπτωση παράβασης, προσωπικά σας κάνω έκκληση στο όνομα του καλοδιάθετου 

να μας βγάλετε από την δύσκολη θέση να φανούμε ότι είμαστε υπέρ του ενός  

συμπολίτη και κατά του άλλου και σας λέω εγώ ο ίδιος, ότι αν ο κ. Ελιόγλου δεν είναι 

εντάξει, αυτός που θα του επιβάλλει την υψηλότερη ποινή θα είμαι εγώ.  

κ. Χατζησπύρογλου:  Άρα κ. Δήμαρχε δεσμεύεστε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Δεσμεύομαι  να εφαρμόσω το Νόμο, καμιά άλλη 

δέσμευση. 

 

 

- Εγκρίνεται ομόφωνα.    

 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Αφαίρεση ή μη της άδειας λειτουργίας καταστήματος κατά διατάξεις 

του Π.Δ. 180/79.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει έγγραφο από τις 28-1, παρελήφθη στις 28-1 από τον 

Δήμο για «ΜΠΑΡ» στην οδό Χατζηπανταζή  12, με την επωνυμία «ΚALUA». Κατά 

τους ελέγχους που έγιναν στο τελευταίο 10ήμερο, πριν την σύνταξη και την 

αποστολή αυτού του εγγράφου, δηλαδή γύρω στις 10-1 και δώθε, διαπιστώθηκαν 

παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας, με θαμώνες αλλοδαπούς αθίγγανους, με 

θαμώνες που επέριξαν στο δάπεδο μικρό  εγχειρίδιο και στιλέτο, ότι συχνάζουν και 

καταναλώνουν  οινοπνευματώδη ποτά ανήλικα άτομα, δοθέντος ότι κατά τους 

ελέγχους 9 ανήλικοι κατελήφθησαν να πράττουν τούτο εντός του  καταστήματος. 

Συνελήφθησαν ακόμα και δύο αλλοδαποί  υπήκοοι, εκ των οποίων ο ένας 

χρησιμοποιούσε  πλαστό διαβατήριο και ο άλλος δεν είχε καν ταξιδιωτικά ή άλλα 

έγγραφα. Προτείνεται στο Δ.Σ. να αποφασίσει την ποινή που θα επιβάλλει. Από δέκα 

(10) έως 60 (εξήντα) ημέρες ορίζει ο Νόμος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα πρέπει να βγει ένα μήνυμα από το Δ. Σ. προς τα έξω, 

ότι πέρα από τους θορύβους υπάρχει και η νεολαία μας και υπάρχει  και η υγεία της 

νεολαίας μας. Δεν μπορεί  χάρη οποιουδήποτε  κέρδους, να τα  αφήνουμε αυτά στο 

έλεος του καθενός. Και επιπλέον  υπάρχουν και υγιείς επιχειρηματίες, οι οποίοι 

πλήττονται  στην υγιή επιχειρηματική τους δραστηριότητα, από τέτοια παρά, 

φαινόμενα παρά. Προτείνω λοιπόν την ύψιστη ποινή, τις 60 (εξήντα) ημέρες.  

 Πρόεδρος του Δ.Σ.:  Εγκρίνεται ομόφωνα και λύεται η συνεδρίασης.    

 

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 
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160 / 1999 Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 1999 του Δήμου. 

  

161 / 1999 Αποδοχή χρηματοδότησης και απόδοση αυτής σε σχολικές επιτροπές. 

  

162 / 1999 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Δ.Σ. του Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α. Σερρών.    

 

163 / 1999 Ομοίως των Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας Κωφαλάλων Σερρών. 

 

164 / 1999 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορα έντυπα.     

  

165 / 1999 Συγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου Ν.Π. «15η Σ.Ε. 4ου Δημ. Σχολείου». 

  

166 / 1999 Έγκριση απασχόλησης στο Δήμο Σερρών με σύμβαση μίσθωσης έργου 

τεσσάρων (4) κτηνιάτρων για το Κυνοκομείο. 

 

167 / 1999 Απασχόληση πέντε (5) σπουδαστών του Τμήματος Λογιστών των Τ.Ε.Ι. 

στο Δήμο Σερρών, προς πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής των. 

  

168 / 1999 Έγκριση τακτικής οικονομικής επιχορήγησης του Ν.Π. «Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας». 

 

169 / 1999 Έγκριση επιχορήγησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., δυνάμει προγραμματ. σύμβασης. 

  

170 / 1999 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων Δ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».              

 

171 / 1999 Έγκριση συμμετοχής της Ένωσης Εστιατόρων-Ψητοπωλών 

γνωμοδοτικά στη διαδικασία ελέγχου στοιχείων για την απόδοση τελών 

διανομής παρεπιδημούντων κ.λ.π. 

  
172 / 1999 Υπόδειξη δύο (2) μελών του Δ.Σ. για την κοινή επιτροπή του άρθρου 8 

της Π.Σ. «Αποκατάσταση της παλαιάς χωματερής του Δήμου Σερρών». 

 

173 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: «Τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.».           

 

174 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών».    

 

175 / 1999 Ομοίως του έργου: «Συντήρηση Παιδικών χαρών».                   

 

176 / 1999 Ομοίως του έργου: «Επισκευές παιδικών χαρών».                   

 

177 / 1999 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Αποπεράτωση υδραυλικών 

εγκαταστάσεων 11ου και 24ου Νηπιαγωγείου». 

 

178 / 1999 Ομοίως του έργου: «Αποπεράτωση 11ου και 24ου Νηπιαγωγείου».      

 

179 / 1999 Ομοίως του έργου:«Αποπεράτωση Δημ. Γραφείων στο Ο.Π. 184». 
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180 / 1999 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 

του έργου: «Υδροαρδευτικό Νότιας Περιοχής». 

 

181 / 1999 Σύνταξη πολεοδομικής μελέτης Στρατοπέδων Παπαλουκά και Εμ. 

Παπά. 

 

182 / 1999 Διάθεση δημοτικού ακινήτου για στεγαστική αποκατάσταση των 

παραπηγματούχων της οδού Μεσολογγίου  βάσει δικαστικών 

αποφάσεων. 

 

183 / 1999 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος 

«ΚΑΦΕ» στον κ. Ελιόγλου Θεόδωρο. 

 

184 / 1999 Ομοίως του «ΚΑΦΕ» του κ. Δελεφέρη Πέτρου.  

 

185 / 1999 Ομοίως του «Ψητοπωλείου-Πιτσαρία» της Μαντέλλα Δήμητρας. 

 

186 / 1999 Ομοίως του «Καφενείου» του κ. Παπαδάκη Χαράλαμπου.              

 

187 / 1999 Ομοίως του «Ψητοπωλείου» της κας Γεωργοπούλου Ελισσάβετ.           

 

188 / 1999 Ομοίως της «Πιτσαρίας» του Χαραλαμπίδη Δαμιανού.                

 

189 / 1999 Ομοίως Μ. Ο. του «ΜΠΑΡ» του Κούτρη Ιωάννη του Βασιλείου.           

 

190 / 1999 Αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Καφετέρια-

Πιτσαρία με ηλεκτρονικά» με την επωνυμία <KALUA>  του κ. Λιάσκου 

Στέφανου επί 60ημέρου. 

 

191 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικών δρόμων πόλης 

Σερρών».    

 

192 / 1999 Ομοίως του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις κοινοχρήστων 

χώρων». 

 

193 / 1999 Ομοίως του έργου: «Συντήρηση δρόμων».                           

 

194 / 1999 Ομοίως του έργου: «Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων».              

195 / 1999 Ομοίως του έργου: «Προστατευτικά κιγκλιδώματα οδού Βενιζέλου». 

 

196 / 1999 Ομοίως του έργου: «Συντήρηση δρόμων πέριξ αυτοκινητοδρομίου».       

 

197 / 1999 Ομοίως του έργου:»Επισκευή πεζοδρομίων».                        

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

 

 

              ΠΕΡΔΙΚΗΣ  ΖΗΣΗΣ                                 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μισυρλής Σπυρίδων 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μπόγιογλου  Βάσω 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης  Αντώνιος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος, 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


