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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5η  

Της  23ης Φεβρουαρίου 1999 

Ημέρα   ΤΡΙΤΗ  και ώρα   20.30'   μ.μ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ 

  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

Αγγελίδης Πέτρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Αργυριάδης Νικόλαος, Βαβαλέκας Ιωάννης, 

Βέρρος Κωνσταντίνος, Βλάχος Ηλίας, Βλάχος Ιωάννης, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, 

Ζαπάρα Μαίρη, Καδής Νικόλαος, Κουρουζίδης Μηνάς, Κωνσταντινίδου Ελένη, Μισυρλής 

Σπύρος, Μπάρκας Αθανάσιος, Νέδος Νικόλαος, Νυκτοπάτης Αντώνιος, Σαουλίδης Στέλιος, 

Σίγκας Γεώργιος, Στρατουδάκης Στέλιος, Συμεωνίδης Βασίλειος,  Σωτηριάδης Δημήτριος, 

Τερζόπουλος Γεώργιος, Τότσιος Ηλίας. 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1) Εμμανουλίδου Καίτη, 2)  Καβακλιώτης Αντώνιος, 3) Μπόγιογλου Βάσω. 

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: Προτάσεις έργων του Δήμου στο Ε.Π.Τ.Α. 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή του άρθρου 16 του Π.Δ. 

171/1987. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών. 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Διατύπωση γνώμης για την εγκατάσταση περιπτέρου στη γωνία των οδών 

Δημογερόντων-Γ. Παπανδρέου. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 25.000.000 δρχ. 
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ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση προμήθειας των πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

28/80.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

28/80.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση προμήθειας ελαστικών για τα μηχανήματα Οδοποιίας του Δήμου.                                              

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Εξέταση αιτήματος 3ου Γυμνασίου Σερρών, για κάλυψη μέρους της δαπάνης 

φιλοξενίας Γάλλων μαθητών  και καθηγητών από το Γυμνάσιο Fosses. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Π.Κ.Α. προς το σκοπό αύξησης του 

αρχικού κεφαλαίου. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Π.Σ. προς τον σκοπό αύξησης του 

αρχικού κεφαλαίου. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Σύναψη σύμβασης προς ανάθεση εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών στην 

Δ.Ε.Ε.Κ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ενημέρωση για τις αποφάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προμήθειας σειρίδων μικρολαμπτήρων εορταστικού φωτισμού. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Σχετικά με την ηλεκτροδότηση της αίθουσας δεξιώσεων του Α’ 

Νεκροταφείου. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Ψήφιση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση αποζημίωση υπαλλήλων. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Ψήφιση πίστωσης για διαφημίσεις-δημοσιεύσεις. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Εξέταση ένστασης Δημητρίου Γκιοργκίνη, για επιβολή προστίμου. 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ετών 1993 και 

1994. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Ψήφιση πίστωσης υπέρ της Ελευθερίας Κράϊα για καταβολή μέρους 

δικαστικών εξόδων. 
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ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση συνέχισης των έργων: 

 α) Συντήρηση και βελτίωση φωτεινής σηματοδότησης πόλης έτους    1999. 

 β)  Parking μεγάλων οχημάτων Δήμου Σερρών (Η/Μ εγκαταστάσεις). 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση συνέχισης μελετών της αίθουσας του κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Πληρωμή εισφορών Ι.Κ.Α. και προσαυξήσεων εισφορών για απασχόληση 

ελαιοχρωματιστή χωρίς σύμβαση. 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αγοράς της συλλογής Γιαταγάνα για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην συνάντηση νέων εκλεγμένων 

Δημοτικών Συμβούλων με θέμα: «Νέοι  και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου Αθανασιάδη μεταξύ 

των Ο.Π.  245-246 της πόλης. 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Ονοματοδοσία οδού της πόλης των Σερρών προς τιμή Γεωργίου Καφταντζή.  

 

 

5η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   1999 

 

 

  

 κ. Πρόεδρος: Αγαπητοί συνάδελφοι, εκτός ημερησίας διάταξης, προτείνω να 

συζητήσουμε σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις της σύλληψης και φυλάκισης του 

Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ηγέτη του Κουρδικού λαού, τις γνωστές εξελίξεις και να καταθέσουμε 

πρόταση για την έκδοση ενός ψηφίσματος.  

 κ. Γκότσης: Κύριε Πρόεδρε, εκτός απ’ αυτό, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο. 

Σήμερα, υπάρχει ένας συμπατριώτης μας ο Καλιντερίδης Σάββας, ο οποίος βρίσκεται στην 

Ελληνική Πρεσβεία της Κένυα και θα ήθελα να καταθέσω την πρόταση, το Δ.Σ. ομόφωνα να 

εξουσιοδοτήσει τον  κ. Δήμαρχο πολιτικά, να πάει στα αρμόδια Υπουργεία και στην 

Κυβέρνηση, ώστε τελικά να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να έρθει ο Σάββας ο Καλιντερίδης, 

ο Έλληνας και σερραίος αξιωματικός, στις Σέρρες, γιατί τον ξεχάσαμε εκεί. Και  έχουμε 

ηθική υποχρέωση σαν Σερραίοι, να το κάνουμε αυτό. Ο κ. Δήμαρχος να αναλάβει πολιτικές 

ευθύνες.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ’ αρχάς, με μια άλλη εκκρεμότητα που υπάρχει από 

προηγούμενο Δ.Σ., θέλω να πω στον κ. Νυκτοπάτη ιδίως, που ζήτησε την απασχόληση στην 

ΔΕΥΑΣ, ότι ο πρόεδρος ήρθε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ, να κάνει μια 

ξεχωριστή συνεδρίαση του Δ.Σ. τις αμέσως επόμενες ημέρες, για να γίνει μια πληρέστερη 

ενημέρωση του Σώματος. Συμφωνείτε σε αυτή την πρόταση; Κύριε Νυκτοπάτη και κύριε 

Αναστασιάδη, ελάτε σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Δ.Σ., να οριστεί μια μέρα, την 

ερχόμενη εβδομάδα. Βέβαια το θέμα που μπαίνει σε συζήτηση και έχει αναστατώσει όλη την 

κοινωνία, είναι θέμα επιδεκτικό μεγάλων παρεξηγήσεων. Και νομίζω ότι στα μεγάλα θέματα, 

είτε  είναι μικρά, είτε  είναι ανθρώπινα θέματα,  θα πρέπει το Δ. . να κρατήσει την παράδοση  
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και της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας, που το διέκρινε πάντοτε και επί Δημαρχείας του 

κ. Βλάχου και στις προηγούμενες θητείες, πάνω σ’ αυτά τα θέματα. Είναι εύκολοι οι 

δογματισμοί, οι φθηνοί πατριωτισμοί, τελικά κάνουν ζημιά. Και αν είναι απλώς θέμα να 

ξεπλύνουμε την συνείδησή μας, νομίζω ότι είναι προσβολή και των υψηλών ιδανικών, για τα 

οποία αγωνίζονται κάποιοι άνθρωποι. Γι’ αυτό όσον αφορά το θέμα του βάρους που έβαλες, 

φυσικά, κανείς απ’ εμάς δεν είναι αυτός που θα ήθελε ένας Έλληνας, όχι μόνον επειδή είναι 

σερραίος, ή πόντιος, να είναι θύμα και αιχμάλωτος μιας τέτοιας κατάστασης, αλλά 

προσωπικά πιστεύω ότι την εξωτερική πολιτική της χώρας, δεν πρέπει να την κάνουν ούτε οι 

Δήμαρχοι, ούτε οι παπάδες, ούτε κάποιοι σύλλογοι, ούτε κάποιοι μεμονωμένοι  άνθρωποι. Η 

εξωτερική πολιτική μιας χώρας, είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και είναι υπεύθυνοι οι από τον 

λαό ορισμένοι να την κάνουν και νομίζω ότι τέτοιες εξωθεσμικές παρεμβάσεις στην άσκηση 

της εξωτερικής πολιτικής, μόνο ζημίες έχουν φέρει.  

Εδώ, σε συνεργασία με τον κ. Πρόεδρο, ετοιμάστηκε μια πρόταση ψηφίσματος για το Δ.Σ., 

που νομίζουμε ότι τιμά την παράδοση του Δ.Σ. και θα τιμά και την ποιότητα του σερραϊκού 

λαού, που ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες  πολιτικές και κομματικές τοποθετήσεις, πάντοτε 

είναι ένας λαός σερραϊκός και κατ’ επέκταση έκφραση του Ελληνικού λαού βέβαια, ο οποίος 

διακατέχεται από τα παραδοσιακά ψηλά αισθήματα πολιτικών ελευθεριών, ανθρωπιστικών 

ιδεωδών και την αίσθηση  της κοινότητας της ανθρώπινης μοίρας. Είμαστε όλοι πικραμένοι 

και βαθιά προβληματισμένοι, με κάποια γεγονότα που οδήγησαν τα πράγματα εκεί όπου τα 

οδήγησαν. Εγώ έχω να πω μόνο, ότι οι άνθρωποι που αγωνίζονται για την ελευθερία των 

λαών, είναι άνθρωποι που έχουν όλα τα δικαιώματα. Και νομίζω, ότι θα πρέπει σοβαρά να 

απασχολήσει την σκέψη του καθένα μας, εάν ένας τέτοιος άνθρωπος που αγωνίζονταν και 

αγωνίζεται για την ελευθερία του λαού του, δεν μπόρεσε να βρει ένα μέτρο γης για να 

πατήσει στην ελεύθερη και δημοκρατική Ευρώπη. Και βέβαια και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε 

βέβαια ψευδαισθήσεις, ότι ένα ψήφισμα του Δ.Σ. Σερρών, θα αλλάξει την κατάσταση. 

Παρόλα αυτά όμως, νομίζω ότι η έκφραση κάποιων προβληματισμών και σκέψεων πάνω σ’ 

αυτό, από το υπεύθυνο όργανο που είναι το Δ.Σ., θα βοηθήσει και την τοπική κοινωνία στον 

σωστό προβληματισμό και στην σωστή πορεία από εδώ και πέρα κατά ένα μέρος. Εγώ 

προσωπικά, θέλω να σας πω κάτι, ότι τελικά πρέπει να μπει και στην χώρα μας, ένας πολύ 

σοβαρός προβληματισμός: τι προτιμάμε. Την καλοπέραση και την καλοζωία με αντάλλαγμα 

την απώλεια της ελευθερίας; Ο Σωκράτης ο Αθηναίος, έλεγε εδώ πέρα  την λέξη, ότι 

προτιμάμε να γίνουμε χρυσά ανδράποδα. Οι δούλοι οι χρυσωμένοι, οι οποίοι χάριν της 

ευημερίας και της καλοπέρασης, δεν είμαστε ελεύθεροι. Και ακόμη, σε κάποια άλλη 

παράφραση κάποιων άλλων πραγμάτων, είχανε πει εκείνοι οι σπουδαίοι άνθρωποι, που λέμε, 

ότι σήμερα τον πολιτισμό τους εκφράζει η ανθρωπότητα, ότι μια πόλη, ένα κράτος δηλαδή, 

δεν λέμε ότι είναι υγιής αν έχει πολλά προϊόντα στην αγορά, αλλά λέμε ότι είναι κράτος 

υγιές, αν έχει φίλους και αν έχει δύναμη. Και ας σκεφτούμε ο καθένας μας με την τακτική 

που έχουμε, συντελούμε ο καθένας και όλοι μαζί στο να είναι δυνατό κράτος μας για να 

μπορεί να έχει δική του εξωτερική πολιτική και να έχει και ερείσματα. Να στηρίζεται κάπου. 

Παρακαλώ, να ακουστεί η πρόταση ψηφίσματος που θα διαβάσει ο πρόεδρος  του Δ.Σ. και ας 

γίνουν μετά οι παρατηρήσεις.  

 κ. Τερτίπης (δημότης): Νομίζω, ότι αφορά Δημοτικούς Συμβούλους και αυτό που θα 

πω. Είναι ενημέρωση, για ένα περιστατικό. Εδώ ισχύει το: «δάσκαλε που δίδασκες και λόγο 

δεν εκράτεις». Χθες, στον ΟΒΑ-ΤΣΕΣΜΕ υπήρχε αντιπροσωπεία και ο κ. Δήμαρχος που λέει 

ότι, στην ελεύθερη Ευρώπη δεν υπήρχε έδαφος για να πάει ο Οτσαλάν, σ’ αυτή την χώρα την 

Ευρωπαϊκή, δεν δόθηκε ούτε το βήμα για να μιλήσει στον εκπρόσωπο των πολιτών. Και επί 

λέξει, είπε………………………………. Αυτό ακούστηκε από το στόμα  του Δημάρχου.  Εάν 
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αυτό είναι……. και καθόμαστε εδώ και μιλάμε για ελευθερίες και δημοκρατίες, πάρτε το 

υπόψη σας, για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα και ο πατριωτισμός μου και η ανθρωπιά 

μου, δεν επηρεάζεται από οποιονδήποτε Τερτίπη. Και από τους Τερτίπηδες όλης της πόλης, 

οι οποίοι για να εκφράσουν κάποια άλλα πράγματα, φέρονται έτσι.  

Όσο για το περιστατικό, συνέβη το εξής: είχε ο Δήμος μια γιορτή κεφιού και γλεντιού 

αποκριάτικη, μαζί με τον σύλλογο Ευαγγελίστριας. Εκεί που ο κόσμος αποκριάτικα 

γλεντούσε και είχε κέφι, μου φέρανε έναν ντυμένο λοκατζή και μου είπαν ότι είναι 

Παλαιστίνιος από την Θεσ/νίκη και ζήτησαν να απευθύνει έναν λόγο εκεί στους 

συγκεκριμένους που γλεντούσαν. Τους είπα: «παιδιά λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει». Δεν θα 

μας κάνετε μαθήματα πατριωτισμού και αγωνιστικής διάθεσης εσείς. Με τις δράσεις σας,  το 

μόνο που κάνετε είναι εξευτελίζετε και τους αγώνες για την πατρίδα και την ελευθερία. Δεν 

έχω κανένα πρόβλημα και είμαι περήφανος που αρνήθηκα την γελοιοποίηση αυτού του 

καημένου του Κούρδου, που φέρανε από την Θεσσαλονίκη.  

 κ. Πρόεδρος: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν τρέφω αυταπάτες. Απλά καταθέτω  

ένα σχέδιο ψηφίσματος, αν μπορεί να ψηφιστεί ομοφώνως και να δρομολογηθεί. 

<< Με αφορμή τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις της σύλληψης και φυλάκισης στην 

Τουρκία, του ηγέτη του Κουρδικού λαού  Αμπντουλάχ Οτσαλάν, το Δημοτικό Συμβούλιο 

των  Σερρών, εκφράζοντας τα  συναισθήματα του σερραϊκού λαού,  ΕΚΦΡΑΖΕΙ, την 

αμέριστη συμπαράστασή του, στον επί δεκαετίες διωκόμενο και δοκιμαζόμενο κουρδικό λαό 

και του ηγέτη του Οτσαλάν. Η πικρία, οργή και αγανάκτηση για τον τρόπο σύλληψης του 

Οτσαλάν και την απόδοση ευθυνών, όπου αναλογούν. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ  την απάνθρωπη και 

υποκριτική στάση των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικού μας, αλλά και της 

παγκόσμιας κοινότητας, κύρια  όμως των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας, που στο 

όνομα της πάταξης της διεθνούς τρομοκρατίας, αρνήθηκαν να παραχωρήσουν μια  σπιθαμή  

γης, και την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ζωής του Κούρδου ηγέτη. Η 

επικίνδυνη θεωρεία του χαρακτηρισμού ως εθνικής προδοσίας, της υπονόμευσης δήθεν  του 

στόχου της ένταξης της ΟΝΕ που προβάλλουν κάποιοι, δεν μπορεί να σκεπάσει την γεύση 

της Ευρώπης, της ΟΝΕ και του ΣΕΝΓΚΕΝ. Προκαλεί ανατριχίλα το γεγονός, ότι ο Οτσαλάν 

τριγύριζε διωγμένος από παντού, χωρίς να δέχεται καμιά Ευρωπαϊκή χώρα να του χορηγήσει 

πολιτικό άσυλο, μήνες ολόκληρους. Όλες τάχτηκαν στο πλευρό των στρατοκρατών της 

Άγκυρας. Πολλοί από τους ηγέτες και τα ιστορικά στελέχη κομμάτων κυβερνητικών και μη 

στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ζήσει ως πολιτικοί πρόσφυγες. Ολόκληρη η 

σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ευρώπης, όλη η πολιτική της σκέψη, είναι αναπόσπαστα 

δεμένες με το πολιτικό άσυλο και την δράση στην εξορία πολιτικών, διανοητών και 

αγωνιστών. Κι όμως παρ’ όλη αυτή την κουλτούρα, και τις παραδόσεις στην Ευρώπη του 

ΣΕΝΓΚΕΝ και της ΟΝΕ, δεν βρέθηκε ούτε μια τόση δα γωνιά, για να φιλοξενηθεί ο 

Οτσαλάν.  Αυτή την Ευρώπη καταδικάζουμε, που έρχεται αντίθετη στη συνείδηση, το 

φιλότιμο και την πατριωτική αξιοπρέπεια του Ελληνικού λαού >>.  

 κ. Αναστασιάδης: Μια παρατήρηση παρακαλώ. Δεκαετία δεν είναι.  

 κ. Πρόεδρος: Δεκαετίες αναφέρουμε.  

 κ. Αναστασιάδης: Από το 1920 με την συνθήκη των Σεβρών, είχανε γίνει κράτη 

ξεχωριστά.  

 κ. Αγγελίδης: Ο αποδέκτης του ψηφίσματος ποιος θα είναι;  

 κ. Πρόεδρος: Τα Κουρδικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Περιφέρεια, η Κυβέρνηση 

και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  
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 κ. Αγγελίδης: Αυτό το ψήφισμα προς το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν έχει κανένα 

νόημα.  

 κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι. Ακούγοντάς το έτσι για πρώτη φορά, 

πιστεύω ότι καλύπτει το ψήφισμα. Διαδικαστικά, αν έπαιρνα τον λόγο, αυτό θα είχα πει. 

Αλλά πιστεύω, ότι πρέπει να μας δοθεί ο χρόνος να το δούμε, πράγμα που νομίζω ότι αυτή 

την στιγμή δεν γίνεται. Μας πιέζει μια ημερήσια διάταξη με πάρα πολλά θέματα. Είναι 

πρακτικά εφικτό να υλοποιηθεί. Προτείνω, αύριο το πρωί, όποιοι ενδιαφέρονται, εγώ είμαι 

ένας απ’ αυτούς, να το δούμε μαζί σας κ. Πρόεδρε και με μια άλλη επιτροπή για να πάρει τον 

δρόμο της δημοσίευσης.   

 κ. Πρόεδρος: Αυτό είναι ένα σχέδιο και με βάση αυτό αν θέλετε, ελάτε εσείς και ο κ. 

Νυκτοπάτης και όποιος άλλος ενδιαφέρεται να το δούμε μαζί.  

 κ. Βλάχος Ι.: Ας πούμε σήμερα, ότι κατ’ αρχήν συμφωνούμε με τον σκελετό αυτό ο 

οποίος διαβάστηκε, αλλά αύριο, το τελικό κείμενο να το επεξεργαστούμε, για να 

καταλήξουμε. Αυτή την άποψη έχω.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, τότε αύριο 12 η ώρα, στο γραφείο του προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

  κ. Κουρουζίδης: Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα ουσιαστικό σημείο αυτό που θα 

θίξω, παρ’ όλο που έτσι προχωράμε σε βάθος. Νομίζω, ότι αυτό που δεν τολμούν να πουν 

όλες οι κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών Κρατών μαζί και η δική μας, θα πρέπει να αναφερθεί 

τουλάχιστον από τις τοπικές κοινωνίες. Ότι δεν αποδέχονται τον χαρακτηρισμό του 

τρομοκράτη και των τρομοκρατών, όσον αφορά τον ηγέτη των Κούρδων και του λαού.  

 κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι, που θα είναι και η αυριανή μου; 

Συμφωνώ με το κείμενο, εκείνο όμως που δεν μου άρεσε και δεν κάνω πολιτική, είναι ότι 

θέλω μεγαλύτερη ευθύνη από μέρους της Κυβερνήσεως. Συμφωνώ με το κείμενο και είναι 

οριστική η άποψή μου. Το θίξατε μεν, αλλά θα ήθελα να είμαστε πιο αυστηροί στα λάθη της 

Κυβερνήσεως. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μου.  

 κ. Γκότσης: Κύριε Πρόεδρε, για την πρόταση που έκανα, δεν εννοούσα ότι πρέπει να 

κάνουμε εξωτερική πολιτική εμείς, αλλά όταν υπάρχει ένα γεγονός και ξέρουμε τα πράγματα, 

όταν έχουμε την εξουσία, οι κρατούντες αυτή, εάν δεν νιώθουν την πίεση και την ανάσα των  

πολιτών, αν δεν ξέρουν ότι εμείς εδώ νοιαζόμαστε γι’ αυτό το θέμα, νομίζω ότι αδιαφορούν  

και δεν το παίρνουν στα ζεστά. Αυτό εννοούσα. Ότι θα πρέπει  να ξέρουν, ότι εμάς εδώ στις 

Σέρρες,  αυτό το θέμα μας καίει. Και το συζητάμε και γράφεται στις εφημερίδες. 

 κ. Πρόεδρος: Θα ληφθεί υπόψην αυτό που λέτε, αύριο στις 12 που θα συγκεντρωθεί 

η επιτροπή.  

 κ. Γκότσης: Θα είμαι κι εγώ αύριο εδώ.  

 

 

 ΘΕΜΑ  1ο:   Προτάσεις έργων του Δήμου στο Ε.Π.Τ.Α. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω δυο λόγια μόνο, υπάρχουν 

στον φάκελο οι προτάσεις για το ΕΠΤΑ. Οι προτάσεις για το ΕΠΤΑ, το οποίο είναι ειδικό 

πρόγραμμα, με αφορμή την ψήφιση του σχεδίου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ». Οι προτάσεις του Δήμου 

Σερρών, οι οποίες αναφέρονται για το Γ’ Κ.Π.Σ., είναι προτάσεις που από την δράση του 

Δήμου την τελευταία πενταετία συγκεντρώθηκαν οι σημαντικότερες και οι μεγαλύτερες. Και 

για να εκπονήσουμε τις απαραίτητες μελέτες και αν μπορέσουμε να εντάξουμε κάποια έργα, 

να τα εντάξουμε στο Γ’ πλέον Κ.Π.Σ.  
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Όπως στο Β’ Κ.Π.Σ. είχαμε εντάξει, στο Ταμείο Συνοχής τον Βιολογικό Καθαρισμό και στο 

ΕΠΤΑ 2, τα έργα τα σχετικά με την Χρυσοπηγή κ.λ.π. Ο ένας τομέας είναι μελέτες, το ΕΠΤΑ 

χρηματοδοτεί και μελέτες και μάλιστα θα επιδιώξουμε αυτή η χρηματοδότηση να είναι φέτος, 

ούτως ώστε να έχουμε από του χρόνου από το 2000 έως το 2006 την δυνατότητα να 

διεκδικήσουμε την ενοποίηση έργων στα οποία θα είναι συνταγμένες οι μελέτες. Το άλλο 

είναι έργα για Οδοποία, για αναπλάσεις, για ανολοκλήρωτα έργα που πρέπει να συνεχιστούν 

που είναι αρκετά βέβαια, αλλά όσα πετύχουμε. Πιστεύω, ότι θα πετύχουμε αρκετά.  Και στο 

Γ’ Κ.Π.Σ. είναι περίπου τα ίδια, αλλά σ’ αυτό, εντάσσονται τα πολύ  μεγάλα έργα. Αυτά τα 

οποία χρειάζονται πιστώσεις άνω του 1 δις, ή άνω των 500 εκ. δρχ., όπως είναι το δίκτυο 

αποχέτευσης για το οποίο έχει μελέτες ο Δήμος, μέσω της ΔΕΥΑΣ. Όπως είναι βέβαια οι 

αναπλάσεις, η κατασκευή χώρων στάθμευσης, η δημιουργία ζωνών Β’ κατοικίας. Εδώ θέλω 

να σας ενημερώσω μόνο, δεν ξέρω κι αν ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θέλει να πει κάτι, ότι για 

το Β’ Κ.Π.Σ., υποβάλλονται κατ’ αρχάς  οι προτάσεις έργων στη Νομαρχία μέχρι τις 20 

Φεβρουαρίου και τα στείλαμε αυτά. Είναι οι ομάδες έργων. Η Νομαρχία θα συγκεντρώσει τις 

προτάσεις απ’ όλους τους φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, θα γίνει δημόσιος διάλογος, θα 

γίνει η πρόταση απ’ όλο το Νομαρχ. Συμβούλιο στην Περιφέρεια και θα έχουμε την ευκαιρία 

ξανά και στο Δημ. Συμβούλιο και στο Νομαρχιακό, να τα κουβεντιάσουμε  αυτά.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή του άρθρου 16 του Π.Δ. 

171/1987. 

 

 

 κ.  Πρόεδρος: Αναφέρεται σε έργα μεγαλύτερα των 300.000 δρχ.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνεται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Αγγελίδης, με 

αναπληρωτή τον κ. Βέρρο.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνεται ο κ. Γεωργίου με αναπληρωτή τον κ. Καδή. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Διατύπωση γνώμης για την εγκατάσταση περιπτέρου στη γωνία των οδών 

Δημογερόντων-Γ. Παπανδρέου. 
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 κ. Πρόεδρος:  Σ’ αυτό το θέμα και η Τεχνική Υπηρεσία και η Τροχαία, δεν 

αποδέχονται την τοποθέτηση του περιπτέρου, στην συγκεκριμένη θέση. Άρα και το Δ.Σ. κι 

αυτό, δεν θα την αποδεχτεί. 

 

 

 - Εγκρίνεται, η μη τοποθέτηση του περιπτέρου στην συγκεκριμένη θέση. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 25.000.000 δρχ. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση προμήθειας των πετρελαιοειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

28/80.  

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Εδώ ήθελα να πω, ότι κάθε χρόνο γίνονται αυτές οι απαραίτητες 

προμήθειες, ύστερα από μελέτη, προκήρυξη και τις νόμιμες διαδικασίες.  

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

28/80.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση προμήθειας  ελαστικών για τα μηχανήματα Οδοποιίας του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου.  
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 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Εξέταση αιτήματος 3ου Γυμνασίου Σερρών, για κάλυψη μέρους της δαπάνης 

φιλοξενίας Γάλλων μαθητών  και καθηγητών από το Γυμνάσιο Fosses. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Η γνωστή πόλη που είναι αδελφοποιημένη με τον Δήμο μας, θα 

δώσουμε ένα συγκεκριμένο ποσό για κάλυψη μέρους των δαπανών και ένα γεύμα ή δείπνο, 

σε συνεννόηση με το σχολείο.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

 Τα θέματα 12ο και 13ο συζητούνται μαζί. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Π.Κ.Α. προς το σκοπό αύξησης του 

αρχικού κεφαλαίου. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δ.Ε.Π.Σ. προς τον σκοπό αύξησης του 

αρχικού κεφαλαίου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Αυτή η τροποποίηση γίνεται με σκοπό την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της ΔΕΠΚΑ κατά 200 εκ. δρχ. και από 100 εκ. δρχ. που είναι σήμερα, μετά από 

πρόσφατη σχετικά απόφαση, γίνεται  300 εκ. δρχ.  

Και της Δημοτικής Επιχείρησης Παιδικών Σταθμών κατά 50 εκ. δρχ., που με άλλη αύξηση  

που προηγήθηκε, ανεβαίνει το αρχικό κεφάλαιο της Δημοτικής Επιχείρησης αυτής, στα 110 

εκ. δρχ.  

 κα Ζαπάρα: Σε προηγούμενη συμβούλιο που είχαμε συζητήσει, νομίζω ότι στην 

ΔΕΠΣ, είπαμε να βάλουμε μεγαλύτερο ποσό. Είχαμε κάνει μια ολόκληρη κουβέντα στην 

οποία συμφωνήσαμε να βάλουμε ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο.  

 κ. Πρόεδρος: Πράγματι, έτσι είχαμε πει, αλλά ήδη είχε ετοιμαστεί η εισήγηση και η 

οικονομοτεχνική μελέτη της ΔΕΠΚΑ. Οπότε, δεν μπορούσαμε να ανατρέψουμε όλον εκείνον 

τον σχεδιασμό. Το επιπλέον κεφάλαιο που θα δοθεί στην ΔΕΠΣ, θα δοθεί από τον κωδικό 

των 82 περίπου εκ. δρχ., για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και με άλλη προγραμματική σύμβαση 

που θα γίνει για κάλυψη απόρων κ.λ.π., θα το αυξήσουμε μέσω κάποιας άλλης ανάπτυξης 

αρμοδιότητας.  

 κα Ζαπάρα: Και σύμφωνα με τα υπάρχοντα μέχρι σήμερα δεδομένα, είναι 100 εκ. 

δρχ. και όχι 110 εκ.  δρχ., ήτανε 30 εκ. δρχ., μπήκαμε άλλα 20 εκ. δρχ. μια φορά που το 

αυξήσαμε και τώρα 50 εκ. δρχ., γίνονται 100 εκ. δρχ. Αυτό είναι το αρχικό κεφάλαιο της 

ΔΕΠΣ  

 κ. Πρόεδρος: Τα 110 εκ. δρχ. προκύπτουν μέσα από την μελέτη.  

 κ. Αγγελίδης: Κύριε Πρόεδρε, θα πω την θέση μου, την οποία έχω πει πάρα πολλές 

φορές και στο παρελθόν.  
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Για την οικονομική αιμορραγία του Δήμου προς τις Δημοτικές αυτές Επιχειρήσεις. Το 

οικονομικό πρόβλημα των επιχειρήσεων αυτών, δεν λύνεται με την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου. Πρέπει, κάποτε να έρθει  θέμα στο Δ.Σ., για να συζητήσουμε πως θα σταματήσει 

αυτή η οικονομική αιμορραγία του υπερχρεωμένου Δήμου προς τις Δ.Ε.  Πρέπει να 

προταθούν τρόποι για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Και νομίζω ότι το συντομότερο 

δυνατόν, θα πρέπει να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. 

Με αυτό το σκεπτικό, εγώ ψηφίζω ναι  με επιφύλαξη, σ’ αυτά τα δυο θέματα.  

 κα Ζαπάρα: Κύριε Πρόεδρε, στο τελευταίο συμβούλιο του Δεκεμβρίου,  εγώ είχα 

φέρει εδώ σ’ αυτό το τραπέζι κάποιες λύσεις που θα έδιναν την δυνατότητα να μην 

δημιουργούμε  και να μην ζητούμε αύξηση του αρχικού κεφαλαίου. Τότε, ο κ. Μητλιάγκας 

είπε, ότι: <θεωρώ  θετική την πρόταση και επιφυλάσσομαι να την υλοποιήσουμε ή να την 

συζητήσουμε, όταν θα αναλάβουμε. Εγώ θα ήθελα να γίνει μια τέτοια κουβέντα και 

συμφωνώ με τον κ. Αγγελίδη. Ότι όντως, δεν λύνεται το πρόβλημα των επιχειρήσεων με 

αύξηση αρχικών κεφαλαίων.  

 κ. Πρόεδρος:  Άλλωστε να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πως στην 

πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που μιλούσαμε για κάποιες τροποποιήσεις σε συστατικές πράξεις 

που αφορούσαν άλλα χαρακτηριστικά, στο καταστατικό αυτών των επιχειρήσεων είπαμε πως 

ίσως είναι  η τελευταία χρονιά που προχωράμε σε αυτές τις λύσεις, για τις Δημ. Επιχειρήσεις. 

Και στην πορεία αυτού του χρόνου, θα πρέπει να δρομολογήσουμε άλλες λύσεις, πλέον 

σταθερές και ωφέλιμες και για τον Δήμο.   

 

 

 - Εγκρίνεται, με την επιφύλαξη του κ. Αγγελίδη. 
 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Σύναψη σύμβασης προς ανάθεση εκτέλεσης εργασιών-υπηρεσιών στην 

Δ.Ε.Ε.Κ. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ενημέρωση για τις αποφάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.  
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κ. Πρόεδρος: Υπάρχουν αρκετές άδειες μέσα στον φάκελο, εγώ θα σταθώ μόνο σε 

δύο (2). Οι άλλες έχουν ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 

Η πρώτη αφορά, κάποια Καφετέρια, στην οδό Ρωμανού 4, στην οποία δεν δίνεται βέβαια 

Υπεύθυνη Δήλωση από τον διαχειριστή της οικοδομής, αλλά έχει κατατεθεί από τον 

ιδιοκτήτη του κατ/τος ο κανονισμός της οικοδομής, ότι δεν απαγορεύεται αυτή η 

δραστηριότητα, στο ισόγειο της οικοδομής. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν 

από την Υπηρεσία, είναι εντάξει. Κατά συνέπεια, προτείνεται η έγκριση της άδειας.  

Και το δεύτερο, αφορά το γνωστό  Σούπερ Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ, στην οδό Κωστοπούλου, 

στο οποίο με απόφαση της γνωστής επιτροπής του άρθρου 18 από τη Νομαρχία, απερρίφθη η 

απόφαση του Δ.Σ. και ζητήθηκε η ανάκληση λειτουργίας του Σούπερ Μάρκετ. 

Επανεξετάστηκε ήδη από την Υπηρεσία και έρχεται σήμερα προς έγκριση του Δ.Σ. όλος ο 

φάκελος του συγκεκριμένου κατ/τος, με την συμμόρφωση σ’ αυτά που ζητήθηκαν από την 

επιτροπή του άρθρου 18. Στις 10 – 2 – 1999, έγινε μέτρηση ηχορύπανσης με υπογραφή της 

Δ/ντριας Αλεξάνδρας Κακαλέτση-Μανταδάκη, σύμφωνα με την οποία είναι μεν οριακά, αλλά 

είναι κάτω από το όριο των 50 DB που ορίζει η σχετική νομοθεσία. Προτείνεται η έγκριση 

της άδειας του κατ/τος.  
 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση προμήθειας σειρίδων μικρολαμπτήρων εορταστικού φωτισμού. 

 

 

 - Εγκρίνεται.  
 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Σχετικά με την ηλεκτροδότηση της αίθουσας δεξιώσεων του Α’ 

Νεκροταφείου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Επισημαίνεται πως στις υποχρεώσεις του ενοικιαστή είναι και η 

καταβολή της αξίας του ρεύματος, ύψους 384.900 δρχ. που είναι ένα πολύ σοβαρό ποσό, για 

να το πληρώνει ο Δήμος. Προτείνεται στο Δ.Σ., να γίνει γνωστό στον ενοικιαστή πως μέσα 

στις συμβατικές υποχρεώσεις του, έστω με τροποποίηση της σύμβασης αν δεν αναφέρεται, 

ότι η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον ενοικιαστή του Δήμου.  

 κα Ζαπάρα: Εκτίθεται όμως έτσι ο Δήμος Σερρών. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ συμβαίνει το εξής: το συμφωνητικό, αν δεν κάνω λάθος, 

γίνεται όπως και τα άλλα συμφωνητικά όλων των καταστημάτων. Κανείς καταστηματάρχης 

δεν μας είπε να του πληρώσουμε και το ρεύμα. Θα του γνωστοποιήσουμε, ότι είναι 

υποχρεωμένος να καταβάλει και την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν είναι δυνατόν 

δηλαδή, τα μπουγατσατζίδικα εδώ που ξοδεύουν τόσο ρεύμα, να μας ζητούν να τους 

πληρώσουμε εμείς το ρεύμα!  

 κ. Γκότσης: Σωστά.  
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 - Αποφασίζεται η καταβολή της δαπάνης του ρεύματος από τον ενοικιαστή και η 

ενημέρωσή του σχετικά. 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Ψήφιση πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση αποζημίωση υπαλλήλων. 

 

  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα της υπερωριακής αποζημίωσης, σε μια άλλη 

συνεδρίαση, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ψηφίσουμε μια πίστωση από την οποία θα 

καταβάλλεται αποζημίωση στους υπαλλήλους που θα συμμετέχουν και θα παρακολουθούν τα 

Δημοτικά Συμβούλια, για να ενημερώνουν αυτά, σχετικά με τα θέματα που συζητούνται. 

Πρέπει να αμείβονται κανονικά, γιατί και στο Δ.Σ. είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, τελευταία ο κ. 

Υψηλάντης βρίσκεται συνεχώς εδώ, θα ζητήσουμε να είναι κι άλλοι εδώ αν υπάρχουν 

σχετικά θέματα. Συμφωνώ με όλα, να βρεθεί ένας τρόπος, γιατί το Δ.Σ. έχει ανάγκη την 

παρουσία των υπηρεσιακών παραγόντων. 

  

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Ψήφιση πίστωσης για διαφημίσεις-δημοσιεύσεις. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Εξέταση ένστασης Δημητρίου Γκιοργκίνη, για επιβολή προστίμου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Με παλαιότερη απόφαση του Δ.Σ., του επεβλήθη πρόστιμο, γιατί 

πουλούσε οπωρολαχανικά ως πλανόδιος μικροπωλητής. Ζητά να αναιρεθεί αυτή η απόφαση 

για το πρόστιμο και προτείνεται να απορριφθεί το αίτημά του, γιατί εστερείτο αδείας 

κατάληψης δημοτικού χώρου.  

 

 

 - Απορρίπτεται η ένσταση. 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ετών 1993 και 

1994. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Αφορά ποσά που είναι γραμμένα στους βεβαιωτικούς  καταλόγους 

ετών 1993-1994 και πρόκειται για δυο παλαιούς ενοικιαστές δημοτικών καταστημάτων, οι 

οποίοι κατά το 1993 και 1994 είχαν αποχωρήσει από τα καταστήματα, αλλά επειδή οι 

βεβαιωτικοί  κατάλογοι γίνονται στις αρχές του χρόνου, είχε συμπεριληφθεί η υποχρέωσή 

τους για τα ενοίκια του δωδεκαμήνου.  
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Ζητείται τώρα, η διαγραφή αυτών των υποχρεώσεων τουλάχιστον, μέχρι την ημερομηνία που 

έφυγαν από τα καταστήματά τους.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Ψήφιση πίστωσης υπέρ της Ελευθερίας Κράϊα για καταβολή μέρους 

δικαστικών εξόδων. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση συνέχισης των έργων: 

 α) Συντήρηση και βελτίωση φωτεινής σηματοδότησης πόλης έτους    1999. 

 β)  Parking μεγάλων οχημάτων Δήμου Σερρών (Η/Μ εγκαταστάσεις). 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Στο 25ο γ΄, ζητείται και η υποκατάσταση της αναδόχου εταιρείας από 

κάποια άλλη. Όμως ύστερα από έλεγχο που έγινε, απεσύρθη το 2ο σκέλος και η πρόταση 

περιορίζεται σήμερα, στην συνέχιση του έργου αυτού.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση συνέχισης μελετών της αίθουσας του κινηματοθεάτρου «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

Δήμου Σερρών. 

 

 

 κ. Μπάρκας: Τι μελέτες είναι αυτές; Γιατί τέσσερα (4) χρόνια, μελέτες γίνονται για 

εκείνο. Σαν της Άρτας το γεφύρι!  

 κ. Πρόεδρος: Αναφέρεται σε τρεις μελέτες, τις οποίες είχατε αναθέσει εσείς ως 

Αντιδήμαρχος Τεχν. Υπηρεσιών στον ίδιο μελετητή, τον κ. Θεόδωρο Τιμαγένη και οι μελέτες 

είναι:  

α) Μελέτη ηχομόνωσης βοηθητικών χώρων  Κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ> 

β) Μελέτη ηχομόνωσης Κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ> (στον ίδιο μελετητή) 

γ) Ακουστική μελέτης αίθουσας Κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ> (στον ίδιο μελετητή), 

δηλαδή έγινε κ. συνάδελφε, μια κατάτμηση της συνολικής μελέτης στα τρία στον ίδιο 

μελετητή επί Αντιδημαρχείας δικής σας.  

 κ. Μπάρκας: Οι υπηρεσίες προτείναν αυτό κι αυτό έγινε. Ποιο είναι το πρόβλημα;   

 κ. Πρόεδρος:  Εγώ απορώ γιατί βάζετε  θέμα.  

 κ. Μπάρκας: Γιατί νόμιζα, ότι αυτές οι μελέτες είχαν τελειώσει και προχωρούσε και 

η χρηματοδότηση.  

 κ. Αγγελίδης: Ζήτησα παράταση. 
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κ. Μπάρκας: Υπάρχει χρηματοδότηση τελικά γι’ αυτά;  

 κ. Αγγελίδης: Υπάρχει. 

 κ. Πρόεδρος: Δεν παραδόθηκαν οι μελέτες και ζητείται παράταση.  

 κ. Μπάρκας: Τι ύψους είναι η δαπάνη;  

 κ. Αγγελίδης: Είναι 7990.000 δρχ., η άλλη είναι 1.270.000 δρχ. και η άλλη 1.770.000 

δρχ. Είναι συνέχιση.  

 κα Ζαπάρα: Αυτές είναι οι μελέτες. Η χρηματοδότηση είναι πάνω από 500 εκ. δρχ. 

Έτσι δεν είναι;  

 κ. Αγγελίδης:  Ο πρ/σμός του έργου, τι σχέση έχει με τις μελέτες!  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Πληρωμή εισφορών Ι.Κ.Α. και προσαυξήσεων εισφορών για απασχόληση 

ελαιοχρωματιστή χωρίς σύμβαση. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Πρόκειται για έναν ελαιοχρωματιστή, που απασχολήθηκε στον Δήμο 

χωρίς σύμβαση, κατά τα χρονικά διαστήματα από 1-10 έως 31-12-1995 και μια 1-7 μέχρι 10-

9-1997 και οι εισφορές τις οποίες ζητά το ΙΚΑ να καταβληθούν μαζί με τα πρόστιμα, 

ανέρχονται στις 645.367 δρχ. Προτείνεται να μην γίνει αποδεκτή από το Δ.Σ. η πληρωμή 

αυτών των εισφορών. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να πω το εξής: θα παρακαλούσα  τον κ. Δήμαρχο, να μας 

ενημερώσει έστω εμένα σαν Δήμαρχο, να ξέρουμε τι γίνεται. Εάν υπάρχουν άλλες τέτοιες 

περιπτώσεις και πόσες υπάρχουν. Διότι προχθές, με πήρε ο επόπτης εργασίας ο κ. 

Γεωργιάδης, να πάω στην Επιθεώρηση Εργασίας, διότι πέντε άλλα άτομα, δεν ξέρω ποια 

είναι αυτά, ενάγουν τον Δήμο διότι δούλεψαν στον Δήμο χωρίς να πάρουν λεφτά κι αν εγώ 

αναγνωρίζω αυτή την αγωγή. Χωρίς να ξέρω γι’ αυτά τα πράγματα τίποτα. Παρακαλώ κ. 

Δήμαρχε, αν έχετε βεβαιώσεις σε κάποιους ότι εργάστηκαν, να ξέρουμε τελικά ποιοι είναι 

αυτοί. 

 κ. Βλάχος Ι.: Άλλες δεν έδωσα, σ’ αυτόν ναι κι αυτό, γιατί μου το βεβαιώσαν  με την 

σειρά τους οι εργοδηγοί και οι υπάλληλοι.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι γνωστή η ιστορία και λέω να μην επανέλθουμε σ’ αυτή την 

ιστορία. Εγώ προτείνω  στο Δ.Σ. να μην εγκρίνει αυτή την δαπάνη. Εάν δεν αποδειχθεί  

δικαστικά ότι δούλεψε τελικά ο άνθρωπος.  

 κ. Βλάχος Ι.: Αυτός ο συγκεκριμένος ήταν στην ΔΕΥΑ για έξι ώρες. Η ΔΕΥΑΣ, 

αρνήθηκε να του δώσει βεβαίωση γιατί τον απασχολούσε, όπως γίνεται, σε κάποια έργα του 

Δήμου. Μου το βεβαίωσαν εδώ κάποιοι εργοδηγοί κι εγώ η μοναδική βεβαίωση την οποία 

του παραχώρησα, είναι αυτή που έχετε μέσα στον φάκελο. Σε κανέναν άλλο δεν έδωσα καμία 

βεβαίωση.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρακαλώ, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Γιατί με πήρε τηλέφωνο ο 

επόπτης για άλλα 5 άτομα. 

 κ. Βλάχος Ι.: Θα το δούμε κ. Δήμαρχε.  

 κ. Σίγκας: Είναι αυτά τα πέντε άτομα που σας είχα  πει εγώ κ. Δήμαρχε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή, ο κάθε σερραίος μπορεί να μας κάνει αγωγή, χωρίς να 

ξέρει ο κ. Δήμαρχος που τους απασχόλησε; Ποιοι είναι, πόσο τους απασχόλησε κ.λ.π. Ότι 

θέλουν θα γράφουν αυτοί εκεί πέρα;  
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 κ Σίγκας:  Αυτοί επιμένουν και λένε ότι υπάρχουν οι καταστάσεις, υπογράφουν σ’ 

αυτές. 

 κ. Βλάχος Ι.: Θα έρθω αύριο το πρωί να δούμε, ποιοι είναι αυτοί οι πέντε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν πάση περιπτώσει εγώ ήθελα  να πω ότι το Δ.Σ. δεν πρέπει να 

κάνει αποδεκτές απαιτήσεις για ασφαλιστικές  εισφορές, την στιγμή που δεν αποδείχτηκε η 

εργασιακή τους σχέση και η υποχρέωσή μας να τους πληρώσουμε μεροκάματο.  

 κ. Βλάχος Ι.:  Η εργασιακή  τους σχέση αποδεικνύεται με τις βεβαιώσεις των 

Προϊσταμένων και των εργοδηγών. Αυτοί τους παρακολουθούν. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ας μην επανέλθουμε ξανά στο θέμα. Δηλαδή μπορεί να έρθει αύριο 

ένας οδηγός και να μας πει, ξέρετε εγώ απασχόλησα <με το έτσι θέλω> κάποιους, χωρίς 

καμιά απόφαση  πρόσληψης, χωρίς καμιά νομιμότητα;  

 κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Δήμαρχε, είχε σύμβαση. Αυτός ο συγκεκριμένος, είχε συμβάσεις 

στην ΔΕΥΑ. Δούλευε κατά διαστήματα.  

 κ. Στρατουδάκης: Για τον Δήμο λέμε τώρα. 

 κ. Πρόεδρος:  Άλλο πράγμα η ΔΕΥΑΣ, άλλα πράγμα ο Δήμος. Αυτά τα απαιτεί από 

τον Δήμο Σερρών, δεν τα απαιτεί από την ΔΕΥΑ.  

 κ. Βλάχος Ι.: Αυτός ζητούσε αυτά τα 15-20 μεροκάματα και τα άλλα 15 για το άλλο 

χρονικό διάστημα. Αυτά ζητάει. Προσέφυγε στην ΔΕΥΑ και αυτή του αρνήθηκε γιατί τον 

είχαν χάσει και οι εργοδηγοί του Δήμου επιβεβαίωσαν ότι: <ναι, εργάστηκε για λογαριασμό 

του Δήμου>.  Αυτή είναι όλη η ιστορία. Διαφορετικά διαστήματα. 25 μεροκάματα.  

 κ. Κουρουζίδης: Θα ήθελα να επισημάνω, ότι στο θέμα των ασφαλιστικών εισφορών 

πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί παρουσιάζουν μια ιδιομορφία. Δεν είναι όμως 

μια εργατική διαφορά, όπου κάποιος δούλεψε,  αμφισβητούμε την απασχόληση και φτάνουμε 

στα δικαστήρια και το δικαστήριο κρίνει πλέον το τι θα γίνει. Το θέμα των ασφαλιστικών 

εισφορών από την στιγμή που θα κοπεί πράξη από το ΙΚΑ, δίνεται η προθεσμία του ενός 

μηνός μέσα στην οποία εμείς έχουμε δικαίωμα να αμφισβητήσουμε  την απόφαση αυτή και 

να φτάσουμε στα δικαστήρια. Έτσι και δεν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και πέρασε ο 

μήνας χωρίς να υποβληθεί ένσταση, αυτή τελεσιδικεί. Επομένως, αν δεν καταβάλουμε τις 

εισφορές που πρέπει, έχουμε και ποινικές ευθύνες απέναντι στο ΙΚΑ όπως προβλέπει ο 

Νόμος. Δεν μπορεί δηλαδή σε μια τέτοια περίπτωση να εκτεθεί ο Δήμαρχος και να έχουμε 

αποτελέσματα που προσβάλουν αν θέλετε την Δημοτική Αρχή.  

Η πράξη που είχα, παρελήφθη στις 21/1. Λοιπόν κατά συνέπεια, είχαμε ένα περιθώριο ενός 

(1) μήνα να κάνουμε προσφυγή εναντίον αυτής της υποχρέωσης. Αλλά από τις 30/9/1998 

εκδόθηκε βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον Δήμαρχο Σερρών Ιωάννη Βλάχο, ότι ο 

συγκεκριμένος εργάσθηκε αυτά τα διαστήματα. Λοιπόν, είναι το αντιφατικό. Από τη μια 

μεριά ο Δήμαρχος Σερρών να βεβαιώνει στο Ι.Κ.Α. ότι πράγματι εργάσθηκε και την άλλη να 

έρχεται ο Δήμος με τον νέο Δήμαρχο κ. Μητλιάγκα και να λέει: «δεν εργάσθηκε». Αρνούμαι 

να πληρώσω το χρέος. Αν δεν εδίδετο αυτή η βεβαίωση, τον Σεπτέμβριο του 1998, «Η 

βεβαίωση αυτή, χορηγήθηκε ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, προκειμένου να την 

χρησιμοποιήσει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου». Επομένως, δικαιολογήστε με αν είναι ή 

δεν είναι αντιφατικό τον Σεπτέμβριο να δίνει ο Δήμαρχος βεβαίωση ότι πράγματι εργάσθηκε 

και να ερχόμαστε τον Φεβρουάριο σήμερα εμείς και να λέμε: «όχι δεν εργάσθηκε, κακώς μας 

βάζετε να πληρώσουμε τις 600.000 δρχ.».  

 κ. Σίγκας: Επομένως, θα τα καταβάλουμε αυτά. 

 κ. Στρατουδάκης: Δεν λέει αυτό ο Πρόεδρος. 

 κ. Νυκτοπάτης: Ο πρόεδρος λέει, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένσταση.  
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 κ. Πρόεδρος: Μπορούμε να κάνουμε ένσταση, αλλά φανταστείτε την γελοία θέση του 

Δήμου να αμφισβητεί μια βεβαίωση που λίγους μήνες πριν αυτός εξέδωσε. Εγώ κύριοι 

συνάδελφοι, προτείνω να μην εγκριθεί αυτή η δαπάνη από πλευράς του Δήμου, να 

καταβληθούν οι 650.000 δρχ. προς το Ι.Κ.Α., γιατί θεωρώ,  το έχω πει πολλές φορές και 

πρόσφατα και παλαιότερα  σ’ αυτή την αίθουσα του Δ.Σ., ότι με αυτή την μέθοδο 

καταστρατηγείται η διαδικασία των προσλήψεων στο Δήμο Σερρών. Προσελήφθησαν  άτομα 

χωρίς καμιά διαδικασία, χωρίς καμιά προκήρυξη, χωρίς καμιά απόφαση του Δ.Σ., δεν 

πληρώθηκαν, επανειλημμένα μπήκαν ερωτήματα σ’ αυτό το τραπέζι στην προηγούμενη Δ.Σ. 

αν εργάζονται και ποιοι και μας δινόταν πάντοτε η κατηγορηματική βεβαίωση ότι κανένας 

δεν εργάζεται χωρίς σύμβαση.  

 κ. Κουρουζίδης: Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνιση.  Έγινε ένσταση μέσα στην 

προθεσμία του ενός μηνός;  

 κ. Βλάχος Ι.: Όντως κύριε Πρόεδρε, εγώ το έκανα αυτό κάθε φορά. Για τον τομέα της 

Καθαριότητας. Αυτή είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. 

 κ. Σίγκας: Αυτό που λέτε δεν γίνεται. Θα διωχθεί ο Δήμαρχος ποινικά. Θα τον 

καλέσουνε στα δικαστήρια. Από την στιγμή που υπάρχει βεβαίωση από τον Δήμαρχο ότι 

δούλεψε αυτό το άτομο, πρέπει να τα πάρει τα λεφτά του. Όσο το αφήνουμε, τόσο βαρύνεται 

η θέση του Δήμου. 

 κ. Κουρουζίδης: Δεν μιλάμε εδώ για τα χρήματα, αλλά για ασφαλιστικές εισφορές. 

Τα χρήματα δεν αμφισβητούνται. 

 κ. Πρόεδρος: Για να προσληφθεί και να εργασθεί κάποιος στο Δήμο, απαιτούνται 

συγκεκριμένες διαδικασίες. 

 κ. Σίγκας: Δεν το ενδιαφέρει το Ι.Κ.Α. τι διαδικασίες ακολουθήθηκαν. 

 κ. Πρόεδρος: Με αυτή την λογική, η σημερινή Δημοτική Αρχή και ο κ. Δήμαρχος 

σήμερα, μπορεί να απασχολήσει όσους θέλει στο Δήμο και να έρθουν μετά από 3-4 χρόνια 

και να λένε «απασχοληθήκαμε». Θα πάρουν ενδιάμεσα και μια βεβαίωση ότι πράγματι 

απασχολήθηκαν και θα πληρώσει ο Δήμος.  

 κ. Βλάχος Ι.: Μια περίπτωση σε τόσους που εργάσθηκαν, δεν τίθεται θέμα. 

 κ. Πρόεδρος: Να θυμίσω και τις ημερομηνίες από 1/10 έως 31/12/1995, 1/7/1997 έως 

10/9/1997. 

 κ. Κουρουζίδης: Μέχρι 5ετία μπορεί να την εξετάσει. Το θέμα είναι, η πράξη πότε 

επιδόθηκε;  21/1/1999; Εάν μέχρι 21/2/1999 δεν κάναμε ένσταση εμείς, τελείωσε.  

 κ. Γκότσης: Εσείς καλά τα λέτε. Μπορεί ο Δήμαρχος  να πάρει 100-200, αλλά φταίνε  

οι εργαζόμενοι και ζητούν δουλειά και τους παίρνει ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι, απ’ ότι λένε και 

οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, δεν είστε εσείς που θα πείτε να μη δώσουμε, γιατί θα έχουμε 

αρνητικές παρενέργειες  απ’ αυτό. Αφού πρέπει να δοθούν τα λεφτά απ’ ότι λένε οι άνθρωποι 

που ασχολούνται.  

 κ. Βέρρος: Έχω την εντύπωση, ότι πρέπει να πληρωθούν τα λεφτά και όταν 

τελεσιδικήσει η απόφαση στα δικαστήρια τότε μπορούμε να ζητήσουμε πίσω τα λεφτά από  

το Ι.Κ.Α. Ειδεμή, θα τρέχουν οι τόκοι συνεχώς εις βάρος του Δήμου. Ήδη χάσαμε την 

προθεσμία του μηνός, οπότε δεν έχουμε άλλα περιθώρια.  

 κα Ζαπάρα: Έτσι όπως ήρθε το θέμα κι έτσι ακριβώς όπως έχουν έρθει οι 

ημερομηνίες, νομίζω ότι  ο Δήμος, ο οποίος θεωρείται  συνέχεια χωρίς διακοπές, θα πρέπει να 

ανταποκριθεί σ’ αυτή  την υποχρέωση. Από την στιγμή που αυτό αποδεικνύεται με μια 

βεβαίωση που έδωσε ο προηγούμενος Δήμαρχος, δεν  νομίζω ότι μπορεί με μια άρνηση  

κάποιων συμβούλων  ή και ολόκληρου του Δ.Σ.  να αποφύγουμε αυτή  την οφειλή μας προς 

το Ι.Κ.Α.  Τώρα όσον αφορά   τον ισχυρισμό  ότι  με  αυτό  τον τρόπο  καταστρατηγούνται  οι 
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προσλήψεις, δεν νομίζω ότι αυτό έγινε σε κάποιο μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Ένα 

περιστατικό είναι. Δεν νομίζω ότι  δεν μπορεί να το καλύψει το Δ.Σ. αυτό. Θα το πληρώσει 

έτσι κι αλλιώς.  

 κ. Αναστασιάδης: Είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Είναι 30 (τριάντα) μεροκάματα, 

κύριε Περδίκη. Δώστε τα δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι κρίμα. Απασχολήθηκε.  

 κ. Νυκτοπάτης: Να πάμε στο δικαστήριο για μια υπόθεση που είναι σίγουρα χαμένη. 

Εγώ θα έλεγα κάτι άλλο. Ένας εργαζόμενος παράγει μια εργασία και του υπόσχεται ο κ. 

Δήμαρχος, ότι θα  του κολλήσει ένσημα.  Τι θα πρέπει να κάνει; Να μη δουλέψει; Αν ο κ. 

Δήμαρχος έκανε λάθος ή κακώς τον πήρε, είναι άλλο θέμα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μη 

βάλουμε αυτά τα ένσημα στον εργαζόμενο. Άλλο αν ο κ. Δήμαρχος και είναι προσωπικό του 

θέμα πλέον, έκανε παρατυπία. Εμείς θα πληρώσουμε κανονικά, γιατί και στο δικαστήριο να 

πάμε η υπόθεση είναι χαμένη, όπως είπε και ο κ.  Κουρουζίδης. Τι να κάνουμε στα 

δικαστήρια, να πληρώσουμε τους τόκους ή να καθυστερήσούμε; Κατ' αρχάς έπρεπε να μας 

πει ο Νομικός Σύμβουλος ότι δεν είναι υπόθεση για δικαστήρια αυτή.  

 κ. Αργυριάδης: Νομίζω ότι από την ενημέρωση που  είχαμε εδώ στο τραπέζι του 

Δ.Σ., από τη στιγμή που παρήλθε από την επίδοση ένας (1) μήνας και δεν έγινε ένσταση, η 

διαδικασία είναι σαφής και συγκεκριμένη. Πρέπει να πληρωθεί  η ασφαλιστική εισφορά στο 

Ι.Κ.Α. Επομένως δεν έχει νόημα να πάμε στο δικαστήριο. Άλλο τώρα εμείς αν από  πλευράς 

πολιτικής θέσης καυτηριάζουμε αυτή την τακτική και λέμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί ή 

λέμε ότι θα είμαστε σκληροί στο μέλλον αν ξαναεμφανιστούν τέτοιες περιπτώσεις. Ο κ. 

Δήμαρχος βέβαια, διαβεβαιώνει ότι δεν έδωσε άλλες τέτοιου είδους  βεβαιώσεις. Αυτό είναι 

ένα άλλο θέμα κι άλλο είναι η πληρωμή. Αν δεν πληρώσουμε, θ' αρχίσουμε απλώς να 

πληρώνουμε τις προσαυξήσεις που βάζει το Ι.Κ.Α. 

 κα Κωνσταντινίδου: Εγώ ήθελα να πω, ότι και στο δικαστήριο να πάμε και να μην 

υπάρχει καμιά σύμβαση, από την στιγμή που υπάρχει μια βεβαίωση από τον εργοδότη, που 

είναι ο κ. Δήμαρχος, ότι δούλεψε, είναι αδύνατο να κερδίσουμε από την στιγμή που δούλεψε 

κάποιος, είτε υπάρχει μια σύμβαση, είτε δεν υπάρχει, αυτά πρέπει  να πληρωθούν. 

Διαφορετικά θα υπάρχουν προσαυξήσεις που θα είναι πάρα πολύ μεγάλες.  

 κ. Στρατουδάκης: Μια ερώτηση θέλω να κάνω προς τον κ. Δήμαρχο, την εξής: Όταν 

ο Δήμαρχος βεβαιώνει εδώ κι έχουμε την βεβαίωση μπροστά μας ότι εργάσθηκε από 

16/10/1995 μέχρι 31/12/1995,  δεν καταλαβαίνω γιατί το έτος 1999 θα πρέπει να το εγκρίνει 

η νέα Δημοτική Αρχή. Τέσσερα (4) χρόνια κ. Δήμαρχε, γιατί δεν το λύσατε το θέμα;  

 κ. Βλάχος Ι.: Γιατί δεν μας απασχόλησε ο ενδιαφερόμενος, γιατί δούλευε ενδιάμεσα. 

Δεν καταλαβαίνετε. Τόση ώρα  σας λέω ότι δούλευε συνέχεια αυτός.  Στην ΔΕΥΑ έξι (6) 

ώρες. Τώρα ξύπνησε. Είχε συμβάσεις κ. Στρατουδάκη αυτός. Τώρα όταν οι εργοδηγοί 

βεβαιώνουν αυτές τις ημερομηνίες, μπορώ να ξέρω εγώ πότε δούλεψε και που δεν δούλεψε; 

Εγώ είχα 50-70-100 εργάτες για λογαριασμό του Δήμου.  

 κ. Στρατουδάκης: Στην βεβαίωση, αυτό δεν φαίνεται ότι δούλευε συνεχώς. Την 

έχουμε μπροστά μας, άλλα λέει. 

 κ. Βλάχος Ι.: Τα διαστήματα αφορούν  τα ένσημα. Αυτός δούλευε  πριν από το 1995 

και το  1996 και το 1997. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα τελικά θα μας  μαλώσετε κιόλα. Δεν είναι πράγματα αυτά. 

Εντάξει δούλευε στην ΔΕΥΑ. Του δίνεται βεβαίωση ότι δούλευε στο Δήμο. 

 κ. Βλάχος Ι.: Αφού το βεβαιώνουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι για λογαριασμό του 

Δήμου. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είστε αντιφατικός. Εσείς δεν μας είπατε ότι δούλευε στη ΔΕΥΑΣ; 

Μας δίνετε εδώ βεβαίωση ότι δούλευε στο Δήμο. Στέκεται;  
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 κ. Βλάχος Ι.: Για άλλα διαστήματα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ γίνεται μια κατάφορη παρανομία και δεν είναι η μοναδική. Και 

στην ΔΕΥΑΣ παρανομίες και εδώ. Είκοσι τρία (23) άτομα έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. 

Προχθές με πήρε ο επόπτης για άλλα 5. Σας  είπα να μας ξεκαθαρίσετε εδώ πέρα, ποιο είναι 

νόμιμο και υποχρεωτικό να το πληρώσουμε. Αλλά όχι να μας ζητάτε  και τα ρέστα τώρα, 

επειδή ο κ. Στρατουδάκης σας ζητάει κάποιες λεπτομέρειες! Θέλω να ξέρετε ότι όταν γίνει η 

δίκη για να πληρωθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, εγώ θα ζητήσω να καταλογιστούν  σ' αυτούς 

που τους απασχόλησαν, χωρίς νόμιμη πρόσκληση.  

 κ. Πρόεδρος: Εγώ θα ζητήσω να γίνει ψηφοφορία, γιατί το είχα επισημάνει 

επανειλημμένως και αποδεικνύεται και οι απαντήσεις που έπαιρνα από την τότε Δημοτική 

Αρχή, ήταν ότι πράγματι υπήρχαν εργαζόμενοι που δούλευαν στον Δήμο με συμβάσεις. Έχω 

ήδη προσφυγή, η οποία αναβλήθηκε  στις 15/2 από 23 εργαζόμενους  στην ΕΣΑΝΣ. 

 κ. Βλάχος Ι.:  Μα αυτοί δεν είχαν συμβάσεις; Τι είναι αυτά που λέτε; Το σπίτι μου 

καθάριζαν; Τους δρόμους της πόλης καθάριζαν κύριε Πρόεδρε!  

 κ. Πρόεδρος: Γιατί έκαναν προσφυγή; Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό να μιλήσω σαν 

Δημοτικός Σύμβουλος; Κύριε Αντιπρόεδρε αναλάβετε.  

Επειδή το ψέμα έχει πολλά ποδάρια και κάποτε όλα βγαίνουν στην φόρα. Γίναν ερωτήματα 

από τον  κ. Μητλιάγκα και από άλλους Δ.Σ. της τότε μειοψηφίας. Η απάντηση που παίρναμε 

ήταν, ότι δεν υπάρχει κανένας που δουλεύει παράνομα. Αποδεικνύεται ότι μας λέγατε ψέματα 

και μάλιστα συνειδητά. Είχατε τα στοιχεία και το αρνιόσασταν.  Έρχεται το Ι.Κ.Α. τώρα για 

το συγκεκριμένο και ζητάει να καταβληθούν αυτά τα λεφτά. Έξω από αυτά είναι και τα 

δεδουλευμένα ημερομίσθια. Δηλαδή, μιλάμε για άλλα τόσα χρήματα για τον ίδιο, που τα 

διεκδικεί. Και έχει ζητήσει  και έχει πάρει βεβαίωση από τον Δήμαρχο τον κ. Βλάχο Ιωάννη, 

ότι πράγματι εργαζόταν τα συγκεκριμένα διαστήματα. "Η βεβαίωση εκδόθηκε με αίτηση του 

ενδιαφερομένου.................... ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου....". Απλά δεν ξέρουμε ποια 

μέρα είναι η δικάσιμη.  Δεν έχει έρθει ακόμα στο Δήμο η αγωγή και δεν είναι η μόνη. Έχει 

κατατεθεί αγωγή σε βάρος του Δήμου, ΔΕΠΚΑ, σε βάρος της ΕΣΑΝΣ, από 23, οι οποίοι 

διεκδικούν, ούτε λίγο ούτε πολύ, δεκάδες εκατομμύρια δραχμές για δεδουλευμένα 

ημερομίσθια στο Δήμο Σερρών, στην υπηρεσία Καθαριότητας  και Πρασίνου, δεν έχουν 

πληρωθεί τα μεροκάματα, δεν έχουν πληρωθεί τα ένσημα. Θυμάστε την ιστορία με τα 

17.500.000 δρχ.!     

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ένσημα προχωρούν και προχωρούν με πρόστιμο.  

 κ. Περδίκης: Και θέλουμε σήμερα να εμφανίσουμε αυτή την περίπτωση, σαν μια 

μεμονωμένη. Δεν μεμονωμένη. Είναι η πρώτη που έρχεται σ' αυτό το Δ.Σ. και έρχονται κι 

άλλες. Οι αγωγές είναι ήδη κατατεθειμένες. Απλά η αγωγή των 23 σε βάρος  Δήμου, ΔΕΠΚΑ 

και ΕΣΑΝΣ δεν εκδικάσθηκε στις 15/2, γιατί από πλευράς του Δήμου ζητήθηκε αναβολή. 

Δεν είναι δηλαδή ανύπαρκτα πρόσωπα, μεροκάματα και περιπτώσεις, όπως θέλουν κάποιοι 

να εμφανίσουν εδώ σήμερα. Δεν μπορείτε να ισχυρίζεστε τα ίδια σήμερα και να ζητάτε και τα 

ρέστα από την παρούσα Δ.Α. Ότι ντε και καλά να τα πληρώσει, γιατί αν δεν τα πληρώσει θα 

φταίει αυτή η Δημοτική Αρχή εάν τα 650 των ενσήμων του κ. Βισώκαλη γίνουν 1.650.000 

δρχ. Επιτέλους κάποια στιγμή, ή θα πρέπει να εφαρμόσουμε τους Νόμους ή να είμαστε 

ξέφραγο αμπέλι και να πάψουμε να συζητάμε σ'  αυτό το τραπέζι. Τι λέει ο Νόμος περί 

προσλήψεων  τώρα ή και τότε από το 1995; Άλλες μέθοδοι επελέγησαν από την τότε Δ.Α. για 

να γίνονται αυτές οι εργασίες στο Δήμο. Το επισημάναμε. Δεν θέλουν να μας ακούσουν. Το 

επισημάναμε  και 2η και 3η και 5η και 15η φορά. Κάθε φορά μας παραμυθιάζουν ότι όλα είναι 

καλώς καμωμένα. Ε, αν ήταν καλώς καμωμένα, γιατί αυτές οι προσφυγές;  Γιατί αυτές οι 

υποχρεώσεις  προς το Ι.Κ.Α. που σήμερα είναι ανοιχτές;   
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Προτείνω κύριοι συνάδελφοι το Δ.Σ. να μην αποδεχτεί να καταβληθεί η δαπάνη από τα 

Ταμεία του Δήμου γι' αυτές τις υποχρεώσεις. 

 κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε δικαίωμα να μην τα πληρώσουμε; Αφού δεν 

έχουμε, γιατί συζητάμε;  

 κ. Βλάχος Ι.: Η λύση της σύμβασης που υπέγραψαν αυτοί οι 23 εργαζόμενοι, είτε 

μέσω της ΔΕΠΚΑ  ή αλλού..... Βάσει αυτής της διαβεβαίωσης  της δικής μου κ. Πρόεδρε, οι 

άνθρωποι αυτοί προσέφυγαν στα δικαστήρια, διότι πραγματικά στα κενά αυτά διαστήματα  

λήξης σύμβασης-ανανέωσης καινούργιας σύμβασης με το γνωστό πρόβλημα της ανάθεσης 

αρμοδιότητας στην Δ.Ε. έναντι 8 εκ. Δρχ., όπως ξέρετε υπήρχαν κενά διαστήματα, όμως 

δουλεύανε οι εργάτες Καθαριότητας και εξυπηρετούσαν και τους κατοίκους αλλά και τους 

υπόλοιπους εργαζόμενους  στην Καθαριότητα, στους οποίους  χρωστάμε πολλά ρεπό. Εμείς 

είχαμε βρει αυτό τον τρόπο, η προηγούμενη Δ.Α. είχε βρει  έναν άλλο τρόπο. Δεκάδες  

ημερομίσθια χρωστούσαμε σε ρεπό και σε άδειες  και σε Σαββατοκύριακα  και σε 

Χριστούγεννα και Πάσχα. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή; Να κατακλύσουμε την πόλη από 

σκουπίδια, όσο περιμένουμε την Περιφερειακή Διεύθυνση να μας εγκρίνει την απόφαση 

ανάθεσης της συγκεκριμένης αρμοδιότητας των 8.000.000 δρχ. στην ΔΕΠΚΑ; Αυτό το 

χρονικό διάστημα και ξέρετε πόσο χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες 17-18  μεροκάματα  είναι 

στις 5-6 συμβάσεις.  Αν τα συγκεντρώσετε, είναι κάπου  60-70  για τον καθένα από τους 23. 

Εγώ σας διαβεβαίωσα εδώ στο Δ.Σ.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα εδώ ο κ. Γεωργιάδης, ο επόπτης εργασίας, που είπε για άλλα 5 

άτομα. 

 κ. Βλάχος Ι.: Θα δούμε ποιοι είναι αυτοί οι πέντε. Πως μπορεί να έρθουν εδώ. Πως 

δούλεψαν. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν, επειδή δεν έγινε ένσταση.............. 

 κ. Πρόεδρος: Για να ξεκαθαρίσω. Η ένσταση δεν έγινε, γιατί είναι αντιφατικό α 

ενίσταται ο Δήμος εναντίον της βεβαίωσης που χορήγησε λίγους μήνες πριν ο ίδιος. 

 κα Ζαπάρα: Είχα πει και προηγούμενα ότι ο Δήμος για όλους εμάς είναι ένας και 

ενιαίος και  συνεχίζεται. Άσχετα εάν η Δ/νση αλλάζει και κάποιοι σύμβουλοι βγαίνουν και 

άλλοι μπαίνουν. Κατά καιρούς πάντα όταν σε μια διαδοχή  μιας Δ.Α. από άλλη προκύπτουν 

κάποιες μικροπεριπτώσεις οι οποίες πάντοτε  με ομόφωνη απόφαση καλύπτονταν εδώ μέσα 

για να πληρώσουμε τότε που ήταν υποχρεωτικό να το κάνουμε. Να θυμίσω ότι όταν είχαμε 

παραλάβει την Δ.Α. από τον κ. Γεωργούλα, όλοι μαζί εδώ αποφασίσαμε μέχρι και  μέρες να 

δώσουμε σε εργαζόμενους για να περάσουν σε σχέση Αορίστου Χρόνου. Τώρα συζητούμε 

για 650 χιλ. δρχ. για τις οποίες είναι αντιφατικό, όπως σωστά λέτε, αν θελήσουμε να το 

κάνουμε απόψε να μην το εγκρίνουμε. Ένα χαρτί το οποίο ο προηγούμενος Δήμαρχος είχε 

δώσει, έχουμε ξεπεράσει τα όρια εκδίκασης και να πάρουμε μια αρνητική απόφαση. Ποιο θα 

είναι το αποτέλεσμα; Ο Δήμος, γιατί αυτός τελικά θα πληρώσει, το 600 θα γίνει 1.600 και 

2.600, αλλά κάποτε θα τα πληρώσει. Νομίζω ότι δεν πρέπει καν να το συζητήσουμε άλλο το 

θέμα. Τουλάχιστον για την μεμονωμένη περίπτωση αυτή.  

 κ. Μπάρκας: Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα σας πω μόνο, ότι ένας Δήμαρχος για να 

καθαρίσει  την πόλη βρίσκει χίλιους δυο τρόπους και να μιλάει για δημόσια υγεία κ.λ.π.  

 Όταν εσείς ήσασταν Πρόεδρος της ΔΕΠΚΑ  μετά τις εκλογές  του 1994, κάνατε 10-

12-15 προσλήψεις. Εμείς αυτούς δεν τους διώξαμε και τώρα είναι μόνιμοι και καλώς είναι 

και ο κ. Δήμαρχος δεν ήρθε εδώ να πει πως τους πήρατε και γιατί, κι αν έχει ελλείμματα η 

ΔΕΠΚΑ και το ένα και το άλλο. Αυτά που είπατε σας τα επιστρέφω. Γιατί τον τελευταίο 

καιρό αναφέρετε τους ελεγκτές της Εφορίας, τους Εισαγγελείς κ.λ.π. Βγαίνατε στα 

τηλεοπτικά παράθυρα κ.λ.π.  
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Νομίζω ότι παράγινε η ιστορία και αν νομίζετε ότι έχετε να κάνετε κάτι, είστε Πρόεδρος του 

Δ.Σ., πάρτε τους φακέλους και πάτε στον Εισαγγελέα, στον επόπτη Εργασίας, στον ΟΑΕΔ 

κ.λ.π. Γιατί κι εμείς αν ζητούσαμε λεπτομέρειες, θα βρούμε κάτι. Αλλά  δεν έχουμε τέτοια 

τακτική.  

 κ. Πρόεδρος: Όταν δεν κινούνται κάποιες διαδικασίες από εμένα, μερικοί το 

εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Ένας απ΄ αυτούς είναι και ο προλαλήσας. Βγαίνει σήμερα 

ανερυθρίαστα  να ζητήσει και τα ρέστα. Κύριε συνάδελφε,  εγώ  δεν πρόκειται να πάω ο ίδιος 

στον Εισαγγελέα. Δεν πήγα μέχρι τώρα για έναν  και μοναδικό λόγο. Ανήκω σ' ένα πολιτικό 

χώρο που ήξερα πως εκείνα κάποτε τα όργανα παίζουν ένα ρόλο πολιτικό και όχι απλά 

δικαστικό. Γι' αυτό, ενώ είχα τα στοιχεία  εδώ και χρόνια προτιμούσα να τα καταθέτω εδώ 

στο τραπέζι του Δ.Σ. Κι όχι να βγαίνω στα παράθυρα και στα ραδιόφωνα κ.λ.π. Τα έλεγα εδώ 

στις δημόσιες συνεδριάσεις  του Δ.Σ. παρόντων  και των δημοσιογράφων και των Μ.Μ.Ε. και 

των συμπολιτών μας. Οι συνεδριάσεις  του Δ.Σ. δεν μένουν ποτέ κρυφές. Εγώ όμως τα έλεγα 

ανοικτά εκεί. Αλλά αντί έστω να σεβαστείτε ότι τα έλεγα μεν εδώ, αλλά δεν πήγα σε 

εισαγγελικά γραφεία, αυτό ήταν και το λάθος μου, γιατί απέκτησε το θράσος ο κ. Μπάρκας, 

να ζητάει και τα  ρέστα σήμερα. Αλλά επαναλαμβάνω εάν θέλετε κύριοι να  κάνετε 

παρανομίες μη βγαίνετε  και ζητάτε και ευθύνες από τους διαδόχους  σας σε κάποια 

πράγματα.  

 κ. Βλάχος Ι.: Την υπογραφή μας βάζουμε κ. Πρόεδρε. Παρανομίες κάνουμε; Έτσι 

γίνονται οι παρανομίες;  

 κ. Πρόεδρος: Αυτό λέω. Μια υπογραφή που δένει τα χέρια του Δήμου.       

 κ. Βλάχος Ι.: Από τη στιγμή που δούλεψε 40 και 50 μέρες αυτός ο άνθρωπος τι να 

κάνω εγώ;  Να πω ότι δεν δούλεψε; Αυτό δε λέτε;  

 κ. Πρόεδρος: Δηλαδή αν κάποιος  σήμερα έρχεται και δουλεύει στο Δήμο, σημαίνει 

ότι δουλεύει νόμιμα;  

 κ. Βλάχος Ι.: Αυτό είπα προηγουμένως στον κ. Στρατουδάκη. Ότι είχε κάποιες 

συμβάσεις. Αν θέλετε συγκρίνετε τα χρονικά διαστήματα. 

 κ. Πρόεδρος: Δεν είχε συμβάσεις μέσω των γνωστών προγραμματικών ΔΕΠΚΑ 

κ.λ.π. Αυτοί που είχαν συμβάσεις είναι στα δικαστήρια τώρα σε βάρος του Δήμου, της 

ΔΕΠΚΑ και της ΕΣΑΝΣ. Αλλά όταν σας κάναμε ερωτήσεις σχετικές προτιμούσατε να λέτε 

ψέματα. Γιατί όταν σας λέγαμε: "υπάρχουν εργαζόμενοι παρανόμως στον Δήμο", μας λέγατε: 

"όχι". Δίνατε όμως πίσω από την πλάτη μας βεβαιώσεις, για να πάνε στα δικαστήρια να 

πάρουν τα μεροκάματα.  

 κ. Βλάχος Ι.: Αυτό έγινε μετά. Όταν με ρωτάγατε δεν υφίστατο το θέμα. 

 κ. Πρόεδρος: Έχω και τα χαρτιά μπροστά μου. Δυστυχώς 4 (τέσσερα) χρόνια και 

χαρτιά σας παρουσιάζουμε στο τραπέζι και είχατε το θράσος μέχρι και εναντίον υπαλλήλων 

να στραφείτε.  Φτάσατε να λέτε ότι είναι πλαστογραφημένα έγγραφα υπαλλήλων.  

 κ. Βλάχος Ι.: Αντί να βλέπουμε το μπροστά όπως πρέπει, βλέπουμε το παρελθόν. 

Αυτό θα κάνουμε στο εξής.  

 κ. Πρόεδρος: Για να είμαι συνεπής στις τοποθετήσεις μου στο Δ.Σ., σ΄ αυτά που 

ψήφιζα ή δεν ψήφιζα στο Δ.Σ., δεν θα ψηφίσω και προτείνω και στους συναδέλφους να μη 

ψηφίσουν αυτή τη δαπάνη. Γιατί έρχεται χιονοστιβάδα δαπανών με την ίδια φάμπρικα.  

 κ. Σωτηριάδης: Μην μπερδεύετε τους νέους συναδέλφους. Εδώ είναι μια βεβαίωση  

και αυτό ήταν το μόνο που έκανε ο κ. Δήμαρχος. Υπήρχαν ορισμένα κενά διαστήματα. Δεν 

δούλεψε στου κ. Βλάχου το χωράφι. Δούλεψε σ' αυτό το Δήμο.  Και τι ποιο νόμιμο ο κ. 

Δήμαρχος,  σεβόμενος  το  αξίωμα και τους  θεσμούς, να δώσει  σ'  αυτόν τον εργαζόμενο μια 
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βεβαίωση ότι εργάσθηκε αυτό το διάστημα. Και γιατί εμπλέκεται το θέμα αυτό, το ένα και 

μεμονωμένο με των άλλων εργατών της Καθαριότητας; Είναι λάθος. Έπρεπε να αφήσετε 

τους συναδέλφους, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι της πλειοψηφίας εξέφρασαν την 

βούλησή τους. Καταλαβαίνουν ότι αυτό πρέπει να πληρωθεί. Και αν είναι δυνατόν να το 

λάβετε σαν μια υποχρέωση του Δήμου. Αυτό το είπε και η  κα Ζαπάρα. Κι εμείς 

κληρονομήσαμε και εσείς θα κληρονομήσετε. Αλλά μην το πάτε εκδικητικά τώρα. Σας έλεγε 

την αλήθεια ο κ. Δήμαρχος τότε. Με εξαίρεση μόνο το θέμα των εργατών της Καθαριότητας 

που και τώρα το είπε. Γι' αυτά τα κενά διαστήματα,  το ανέφερε εδώ κατ' επανάληψη. Μην 

προσπαθούμε λοιπόν τώρα να επηρεάσουμε τους συναδέλφους και να τους πούμε, ότι σαν 

και αυτό θα έρθουν κι άλλα, όταν ο κ. Βλάχος σας λέει,  ότι μια και μόνο βεβαίωση υπέγραψε 

και για μένα προς τιμήν του. Θα ήταν ανέντιμο να μην την υπέγραψε.  

 κ. Νυκτοπάτης: Το θέμα αυτό απασχόλησε το Συμβούλιο περισσότερο από 5΄ (πέντε) 

λεπτά. Λυπάμαι όμως, γιατί έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να συζητήσουμε πάρα πολλές ώρες 

κι εδώ κατ' αρχής ξεφύγαμε και είμαστε εκτός θέματος. Το θέμα μας κ. Πρόεδρε είναι 

συγκεκριμένο και μιλάμε για την πληρωμή εισφορών Ι.Κ.Α. και προσαυξήσεων εισφορών και 

για την απασχόληση ελαιοχρωματιστή χωρίς σύμβαση. Έχουμε ένα ξεκαθαρισμένο θέμα και 

εδώ έπρεπε η Νομική Υπηρεσία να μας πει, γιατί νομικό είναι το θέμα, κύριοι μπορείτε να τα 

πληρώσετε ή όχι. Εάν δεν υπάρχει νομική εισήγηση, σημαίνει ότι δεν είναι σωστή ως προς 

τον τρόπο λειτουργίας. Έχουμε εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας; Όχι. Διότι η μόνη αρμόδια 

είναι αυτή και θέμα το οποίο μπορούσαμε να λύσουμε σε μισό δευτερόλεπτο και να 

προχωρήσουμε, μας πήρε 1 1/2 ώρα και συζητούμε και είμαστε εκτός θέματος. Πρέπει να 

μην πάρει απόφαση το Δ.Σ. Να τα πληρώσουμε και ο κ. Μητλιάγκας σαν Δήμαρχος, μπορεί 

να καταγγείλει αν η τότε ενέργεια ήταν νόμιμη ή όχι. Αυτή είναι η νόμιμη απόφαση.  

 κ. Υψηλάντης (Δ/ντής του Δήμου): Ήθελα από ώρα να πάρω τον λόγο, αλλά το θέμα 

μέχρι τώρα ήταν πολιτικό, είχε δηλαδή εξελιχθεί  σε πολιτικό θέμα κι εγώ δεν μπορούσα να 

πάρω θέση. Θα περιοριστώ στα διοικητικά ζητήματα. Η γνωμάτευση της δικηγόρου του 

Δήμου, δεν χρειαζόταν. Η θέση επί του θέματος έχει διατυπωθεί επακριβώς, από τον κ. 

Κουρουζίδη. Τα πράγματα είναι έτσι. Ο Δήμος, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει αυτό το 

ποσό και από εκεί και πέρα αν θέλει, να στραφεί εναντίον αυτού που έχει υποβάλλει τον 

Δήμο σ' αυτή την δαπάνη, είναι ένα άλλο ζήτημα.  

 κ. Νυκτοπάτης: Θα κάνω μια ερώτηση στον κ. Δ/ντή, τον οποίο ειλικρινά σέβομαι  

για τις γνώσεις του.  Από την στιγμή που το θέμα πλέον πάει στα δικαστήρια, δεν νομίζω ότι 

το θέμα δεν αφορά τη νομική υπηρεσία.  Είναι καθαρά νομικό.  Και αλίμονο αν 

αποφασίσουμε να πάμε την υπόθεση στο δικαστήριο χωρίς την γνώμη του δικηγόρου. 

 κ. Αναστασιάδης: Παρακαλώ τον κ. Πρόεδρο, να μην είναι τόσο αλαζονικός. Αυτό 

μόνο. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα που θα συζητήσουμε το θέμα 

των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ και των προβλημάτων που υπάρχουν, θα έχουμε την ευκαιρία 

να πούμε πολλά πράγματα και κύριε Μπάρκα κι εσείς θα πείτε κι εμείς θα πούμε, μόνο αυτή 

την θρασύτητά σας δεν καταλαβαίνω. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια της συμπεριφοράς σας. 

Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι πρωτοφανές  αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μια ολοφάνερη 

καταστρατήγησης της νομιμότητας και σε βάρος του Δήμου και σε βάρος των εργαζομένων. 

Εδώ αυτοί οι 23 (είκοσι τρεις) εργαζόμενοι πλήρωσαν σε δικηγόρο περίπου 7 εκ. Δρχ. 

Έφαγαν το παραμύθι από εσάς, ότι θα γίνουν και μόνιμοι υπάλληλοι. Και φέρανε εργατολόγο 

από την Κομοτηνή, τον πλήρωσαν από 300 χιλ. δρχ. ο καθένας για να τους κάνει μόνιμους, 

ενώ οι άνθρωποι απασχολούνταν σαν  υπάλληλοι της  ΔΕΠΚΑ και  κατευθυνόμενοι από εσάς  
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σε συγκεκριμένο δικηγόρο, ήλπιζαν ότι θα γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου. Ο κ. 

Περδίκης προτείνει να γίνει ψηφοφορία, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την χοντρή 

κοροϊδία και παραβίαση της νομιμότητας και των συμφερόντων του Δήμου. Εγώ όμως κι ας 

μου κάνετε κι εσείς το ίδιο, θα ζητήσω από τα δικαστήρια όσοι απασχόλησαν κάποιους 

παρανόμως, αυτοί να τα πληρώσουν κιόλας. Το λέω εδώ δημοσίως, αυτή η φάμπρικα να 

σταματήσει επιτέλους. Κι εγώ να μην μπω στην πειρασμό σαν Δήμαρχος να απασχολήσω 

παράνομα ανθρώπους για να κάνω τον καλό σε κάποιους. Να τελειώσει αυτή η ιστορία.  

 κ. Γκότσης: Κύριε Πρόεδρε, πάντως εγώ πιστεύω ότι σ' αυτό το τραπέζι αυτό που 

ήθελαν ορισμένοι  το πέτυχαν. Δηλαδή ήθελαν να δώσουν την έμφαση και τον στόμφο, ότι 

έγιναν κάποιες  παρατυπίες. Ήθελαν να διαφανεί εδώ, ότι η πρόσληψη αυτή είναι παράνομη. 

Αυτό νομίζω ότι ειπώθηκε, ο κόσμος ακούει και βγάζει τα συμπεράσματά του. Νομίζω ότι 

από εδώ και πέρα δεν έχει νόημα η ψηφοφορία. Κακώς το βάζετε  

 κ. Πρόεδρος: Τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση να καταβληθούν οι εισφορές ή όχι: 

 

κα Κωνσταντινίδου: ΝΑΙ 

κ. Γεωργίου: ΟΧΙ 

κ. Τερζόπουλος: ΟΧΙ 

κ. Καδής: ΟΧΙ 

κ. Μισυρλής: ΟΧΙ 

κ. Νέδος: ΟΧΙ 

κ. Τότσιος: ΟΧΙ 

κ. Αργυριάδης: ΛΕΥΚΟ 

κ. Σαουλίδης: ΟΧΙ 

κ. Νυκτοπάτης:  ΝΑΙ 

κ. Σίγκας: ΝΑΙ 

κ. Μπάρκας: ΝΑΙ 

κ. Σωτηριάδης: ΝΑΙ 

κ. Βλάχος Ι.:  ΝΑΙ 

κα Ζαπάρα: ΝΑΙ  

κ. Αναστασιάδης: ΝΑΙ 

κ. Βλάχος Ηλ.: ΝΑΙ 

κ. Συμεωνίδης Βασ.: ΝΑΙ 

κ. Γκότσης Ηλ.: ΝΑΙ 

κ. Βέρρος: ΛΕΥΚΟ 

κ. Κουρουζίδης: ΠΑΡΩΝ στο πολιτικό σκέλος 

κ. Βαβαλέκας: ΟΧΙ 

κ. Στρατουδάκης: ΟΧΙ 

κ. Αγγελίδης: ----- 

κ. Συμεωνίδης Δημ.: ΟΧΙ 

κ. Περδίκης: ΟΧΙ 

 

 

 Με 11 ψήφους υπέρ και με 11 ψήφους κατά,  δεν υπάρχει απόφαση, γιατί ο κ. 

Πρόεδρος δεν θέλησε να κάνει χρήση του δικαιώματός του σαν Προέδρου (της διπλής 

ψήφου). Το θέμα θα ξανασυζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.  
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 κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι για την διαδικασία. 

Δεν επιτρέπεται ο κ. Κουρουζίδης Μηνάς, Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, που έχει πάρει 

ξεκάθαρη θέση και ψηφίζει παρών. Νοιώθω ειλικρινά, άσχημα. Μας ανέπτυξε την άποψή 

του, την δεχθήκαμε, συμφώνησε ο Δ/ντής του Δήμου και όταν φθάνουμε στην ψηφοφορία, 

ψηφίζουμε σαν κομματικές ομάδες. Αυτή την παρατήρηση την κάνω και θα πρέπει να 

αλλάξουμε και να ψηφίζουμε αυτό που πιστεύουμε ανεξάρτητα από κομματικά κριτήρια . 

 κ. Κουρουζίδης: Δεν είπα όχι. Το παρών ήταν καθαρά στο πολιτικό σκέλος.  

 κ. Πρόεδρος: Να μην αρχίσουμε να σχολιάζουμε την ψήφο του καθενός. 

 κ. Νυκτοπάτης: Δεν κατηγόρησα, είπα την άποψή μου. 

 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αγοράς της συλλογής Γιαταγάνα για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ θέλω να τονίσω ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει μια αξιολόγηση 

αυτής της συλλογής, η οποία είναι μοναδική και αξιόλογη. Αλλά πρέπει να κάνει μια 

αξιολόγηση του κόστους της.  Όπως προτείνει εδώ ο Δ/ντής,  θα πρέπει να ζητήσουμε την 

γνώμη ορκωτών αξιολογητών, ειδικών στο θέμα. Έχω να σας πω μεταφέροντάς σας  την 

προσωπική μου εμπειρία, ότι την προηγούμενη Πέμπτη προσκεκλημένος από την 

Δασολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, βρέθηκα στα  εγκαίνια του εκεί 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με βαλσαμωμένα ζώα και πτηνά, από την πανίδα της περιοχής 

μας και είναι κάτι το αξιόλογο. Πιστεύω, ότι με την δημιουργία ενός τέτοιου Μουσείου σε 

συνεργασία με τους  εδώ συλλόγους που απαρτίζουν αυτό το Νομικό Πρόσωπο, θα έχουμε 

ένα καλό αποτέλεσμα για την πόλη στο χώρο που υπάρχει επάνω στο Κυνηγετικό Περίπτερο.  

 κ. Πρόεδρος: Να ορίσουμε μια τριμελή επιτροπή, που θα αξιολογήσει τη συλλογή και 

θα την καταγράψει.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω τον πρόεδρο του Ν.Π. κ. Καβακλιώτη, τον κ. Τότσιο 

από πλευράς της Δημοτικής Αρχής και τον κ. Βλάχο Ηλία, από την μειοψηφία.  

 κ. Σίγκας: Κύριε Δήμαρχε, υποδομή καλή έχουμε. Υπαλλήλους κ.λ.π. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τίποτα δεν έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε. Το 

Νομικό αυτό Πρόσωπο, δημιουργήθηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

 ΘΕΜΑ 29ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην συνάντηση νέων εκλεγμένων 

Δημοτικών Συμβούλων με θέμα: «Νέοι  και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ο κ. Μισυρλής Σπύρος. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 30ο: Αποζημίωση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου Αθανασιάδη μεταξύ 

των Ο.Π.  245-246 της πόλης. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Ονοματοδοσία οδού της πόλης των Σερρών προς τιμή Γεωργίου Καφταντζή.  

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε πάρει ομόφωνα 

την απόφαση να τιμηθεί ο αποθανών συμπολίτης μας κ. Γεώργιος Καφταντζής και συνέστησε 

μια επιτροπή για τον λόγο αυτό, η οποία όμως δεν λειτούργησε. Σήμερα επαναφέρουμε το 

θέμα και έχω να προτείνω στο Δ.Σ., να δοθεί στην πλατεία του Ι.Κ.Α., το όνομα του 

Γεωργίου Καφταντζή και να ονομαστεί πάρκο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΦΤΑΝΤΖΗ, με την προοπτική 

σ' αυτό το πάρκο που είναι κεντρικό και αναβαθμισμένο, να στηθεί μελλοντικά μια προτομή 

ή ένας ανδριάντας.  Αυτή την πρόταση την αποδέχεται και η οικογένεια Καφταντζή και ήθελε 

επίσης, να πω ότι, τα πνευματικά δημιουργήματα είναι αυτά που μένουνε στην ιστορία, 

περισσότερο από κάθε άλλο και η σερραϊκή κοινωνία δεν έχει να παρουσιάσει άλλη 

πνευματική δημιουργία μέχρι τα τώρα, απ' αυτή του κ. Γεωργίου Καφταντζή. Γι' αυτό τον 

λόγο, προτείνω  να γίνει ομόφωνα αποδεκτή αυτή η πρότασή μου, με προοπτική ο Δήμος 

Σερρών σε  συνεργασία και με άλλους φορείς, να στήσει έναν ανδριάντα ή μια προτομή, για 

να μείνει στην μνήμη των σερραίων, η προσφορά αυτού του μοναδικού συμπολίτη μας στον 

πνευματικό τομέα.  

 κ. Αναστασιάδης: Μια προσφορά να μας πείτε κύριε Δήμαρχε. Τι έχει προσφέρει 

αυτός ο μεγάλος άνδρας.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ασέβεια τώρα να συζητάμε τέτοια πράγματα.  

 κ. Πρόεδρος: Περνάει η απόφαση ομόφωνα, ή να καταγραφεί η άρνησή σας κ. 

Αναστασιάδη;  

 κ. Αναστασιάδης: Μειοψηφώ, να καταγραφεί. 

 

 

- Εγκρίνεται. Μειοψηφεί ο κ. Αναστασιάδης. 

 

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 
 

 

198 / 1999 Προτάσεις έργων του Δήμου στο Ε.Π.Τ.Α.                             

 

199 / 1999 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος επιτροπής του άρθρου 16 του Π.Δ. 

171/1987 (επιτροπή παραλαβής έργων μεγαλύτερων των 300.000 δρχ.). 

 

200 / 1999 Ορισμός εκπροσώπων  για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών (Ε.Ο.Δ.). 
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201 / 1999 Δεν εγκρίνεται η εγκατάσταση περιπτέρού στη γωνία των οδών 

Δημογερόντων-Γεωργίου Παπανδρέου.  

 

202 / 1999 Έγκριση μελέτης προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων. 

        

203 / 1999 Ομοίως προμήθεια πετρελαιοειδών.               

 

204 / 1999 Ομοίως προμήθεια ελαιολιπαντικών.       

                            

205 / 1999 Ομοίως ελαστικών για τα μηχανήματα Οδοποιίας του Δήμου Σερρών. 

        

206 / 1999 Ομοίως πλαστικών σάκων απορριμμάτων.       

 

207 / 1999 Ομοίως φωτιστικών σωμάτων υδραργύρου.     

 

208 / 1999 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης πολιτιστικού συλλόγου για τη φιλοξενία 

Γάλλων μαθητών από το 3ο Γυμνάσιο Σερρών.  

 

209 / 1999 Τροποποίηση συστατικής πράξης δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία 

ΔΕΠΚΑ, προς το σκοπό αύξησης του αρχικού κεφαλαίου. 

 

210 / 1999 Ομοίως της Δ.Ε. "ΔΕΠΣ".                                            

 

211 / 1999 Σύναψη σύμβασης προς ανάθεση εκτέλεσης εργασιών στη Δ.Ε. "Δ.Ε.Ε.Κ.". 

 

212 / 1999 Ενημέρωση Δ.Σ. επί αποφάσεων ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.    

 

213 / 1999 Ομοίως επί αποφάσεων Κ.Α.Δ.Ε.             

 

214 / 1999 Έγκριση αποφάσεων "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.".                                     

                          

215 / 1999 Έγκριση διαφόρων προμηθειών προς κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών  του 

Δήμου έτους 1999.  

 

216 / 1999 Ομοίως έτους 1998 (πίνακας οφειλών).   

 

217 / 1999 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτ/των του 

Δήμου. 

 

218 / 1999 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών έτους 1999. 

 

219 / 1999 Ομοίως έτους 1998 (πίνακας οφειλών).     

 

220 / 1999 Έγκριση έκδοσης αδείας ίδρυσης και λειτουργίας του Σούπερ Μάρκετ 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ. 

 

221 / 1999 Ομοίως του Σούπερ Μάρκετ  ΧΑΒΑΛΕ Παναγιώτη (Υψηλάντου 2). 
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222 / 1999 Ομοίως ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ του κ. Χαραλαμπίδη Γεωργίου.  

 

223 / 1999 Ομοίως ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ της κας Σηλιάχα Κωνσταντινιάς.  

 

224 / 1999 Ομοίως του ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ του κ. Πατρώνα Νικόλαου. 

 

225 / 1999 Ομοίως για την ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ του Παραπάνη  Φροίξου.                  

                  

226 / 1999 Ομοίως του ΚΑΦΕ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟΥ της κας Κατσίφη Βαίας.   

 

227 / 1999 Ομοίως του ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ του κ. Καναράκη Ευαγγέλου. 

 

228 / 1999 Ομοίως  Γραφ. Τελετών της Τσιαρέα Χρυσούλας.  

 

229 / 1999 Ομοίως ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ - ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Σχολείου (1ου-2ου ΤΕΛ) της κας Χάψα.  

 

230 / 1999 Ομοίως ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ της κας Καδή Αθηνάς. 

 

231 / 1999 Ομοίως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ της κας Δούγκα Άννας. 

 

232 / 1999 Έγκριση μελέτης προμήθεια  σειρίδων μικρολαμπτήρων εορταστικού 

φωτισμού.  

 

233 / 1999 Δεν εγκρίνεται η καταβολή του αντιτίμου του ηλεκτρικού ρεύματος της 

αίθουσας δεξιώσεων των Α' Νεκροταφείων. 

 

234 / 1999 Ψήφιση πίστωσης για υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων. 

 

235 / 1999 Ψήφιση πίστωσης για διαφημίσεις-δημοσιεύσεις. 

 

236 / 1999 Απορρίπτεται η ένσταση του κ. Γκιοργκίνη Δημ. για επιβολή προστίμου. 

 

237 / 1999 Έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους ετών 

1993 και 1994.  

 

238 / 1999 Ψήφιση πίστωσης υπέρ της Ελευθερίας Κράϊα για καταβολή μέρους 

δικαστικών εξόδων. 

 

239 / 1999 Έγκριση συνέχισης του έργου: "Συντήρηση και βελτίωση φωτεινής 

σηματοδότησης πόλης έτους 1998". 

 

240 / 1999 Ομοίως του έργου: "Parking μεγάλων οχημάτων Δήμου Σερρών (Η-Μ 

εγκαταστάσεις)". 

 

241 / 1999 Ομοίως του έργου: "Αποκατάσταση του υφισταμένου χώρου διάθεσης 

απορριμμάτων του Δήμου Σερρών". 
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242 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: "Συντήρηση-βελτίωση ηλεκτροφωτισμού πόλης". 

 

243 / 1999 Έγκριση συνέχισης  της μελέτης ηχομόνωσης βοηθητικών χώρων 

Κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>. 

 

244 / 1999 Έγκριση συνέχισης  της μελέτης ηχομόνωσης Κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>. 

 

245 / 1999 Έγκριση συνέχισης  της ακουστικής μελέτης αίθουσας Κινηματοθεάτρου 

<ΑΣΤΕΡΙΑ> Δήμου Σερρών. 

 

246 / 1999 Πληρωμή εισφορών Ι.Κ.Α. και προσαυξήσεως εισφορών για απασχόληση 

ελαιοχρωματιστή χωρίς σύμβαση. 

 

247 / 1999 Έγκριση αγοράς συλλογής Ευσταθίου Γιαταγάνα.  

 

248 / 1999 Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου στη συνάντηση νέων εκλεγμένων 

Δημοτικών Συμβούλων με θέμα: "Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Ναύπλιο 

13-14/3/1999). 

 

249 / 1999 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου 

Αναστασιάδη μεταξύ των Ο.Π. 245-246 της πόλης. 

 

250 / 1999 Ονοματοδοσία οδού σε οδό "Γεωργίου Καφταντζή".  

 

251 / 1999 Έγκριση δαπάνης τηλεφωνικής σύνδεσης προς  εγκατάσταση στην Υπηρεσία 

Δημοτολογίων FAX. 

 

252 / 1999 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των κ.κ. Μπόγιογλου Β.-

Πεχλιβανίδη Χ.      

 

253 / 1999 Έγκριση εξόφλησης συνδρομής στην "Τοπική Αυτοδιοίκηση-Αποκέντρωση".                   

 

254 / 1999 Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης εορταστικού μηνύματος του κ. Δημάρχου.                    

 

255 / 1999 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης απόφασης "περί ορισμού 

Αντιδημάρχων".          

 

256 / 1999 Έγκριση ψηφίσματος του Δ.Σ. σχετικά με τη σύλληψη του ηγέτη του 

Κουρδικού λαού κ. Αμπντουλάχ Οτσαλάν.  

 
  

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY 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 Κωνσταντίνος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μισυρλής Σπύρος 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Σαουλίδης Στέλιος 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στέλιος 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 


