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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η   7η  

Της  15ης   Μαρτίου  1999 

Ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα  20.30'  μ.μ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

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

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

Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Εμμανουηλίδου Καίτη, Ζαπάρα Μαίρη, Καβακλιώτης Αντώνιος, 

Κουρουζίδης Μηνάς, Μπάρκας Αθανάσιος, Μισυρλής Σπυρίδωνας, Νέδος Νικόλαος, 

Νυκτοπάτης Αντώνιος, Σαουλίδης Στυλιανός, Σίγκας Γεώργιος, Στρατουδάκης Στυλιανός, 

Συμεωνίδης Βασίλειος,  Σωτηριάδης Δημήτριος, Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1) Βλάχος Ιωάννης, 2) Καδής Νικόλαος,  3) Μπόγιογλου Βάσω,  4) Τερζόπουλος Γεώργιος.   

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: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία στο πρόγραμμα «Raphael – 1999». 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση προϋπολογισμού 1999 του Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας 

Περιβάλλοντος-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ανανέωση της σύμβασης παρακολούθησης και επεξεργασίας των σημάτων του 

συστήματος ασφαλείας του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Διοικητική αποβολή καταληψία δημοτικής έκτασης. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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ΘΕΜΑ  6ο: Μεταβίβαση μετοχών αντιπροσωπευόντων το 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου  

της Α.Ε. «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών» - Αύξηση μελών Δ.Σ. της Α.Ε. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Συνέχιση μίσθωσης διαφημιστικών πινακίδων. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Διάθεση στην Δημοτική Επιχείρηση «Κ.Α.Δ.Ε.» 8.260.000 δρχ., δυνάμει της 

προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς 

χωματερής Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντων. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ηλεκτροδότηση του 19ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Εκποίηση δημοτικών εκτάσεων που προσκυρώνονται στις ιδιοκτησίες των:  

α) Αριστείδη Ιωάννου, β) Κουτουρατζή Βασιλικής, γ) Αγγελικής Σουτρά-

Μωραίτη κ.λ.π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τοποθέτηση μη συμβατικών φωτιστικών σωμάτων. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ηλεκτροδότηση δημοτικών γραφείων  στο Ο.Π. 814. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μελετών δημοτικών έργων. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ξενώνα και του αθλητικού 

κέντρου στην Χρυσοπηγή». 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ενημέρωση για αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών και προμηθειών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

  

7η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   1999     
 

 

  

  κ. Πρόεδρος:  Κύριοι συνάδελφοι, προ ημερήσιας διάταξης, σας ζητείται η αποδοχή 

από το Σώμα της συμμετοχής του κ. Δημάρχου, σε εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Νέα 

Υόρκη των Η.Π.Α., για την 178η επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας από τις ομογενειακές 

οργανώσεις των Η.Π.Α. Η παρέλαση θα γίνει την Κυριακή 28 Μαρτίου στη Νέα Υόρκη και 

ζητείται η έγκριση του Σώματος για την συμμετοχή του κ. Δημάρχου, ως προσκεκλημένου 

της ΚΕΔΚΕ και των ομογενειακών σωματείων.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  1ο: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνεργασία στο πρόγραμμα «Raphael – 1999». 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι κοινοτικό πρόγραμμα στα πλαίσια ευρωπαϊκού οργανοστάσιου. 

Πρόκειται για έκθεση του Μουσείου Αρχαίων Ελληνικών Βυζαντινών και μεταβυζαντινών 

μουσικών οργάνων, που ίδρυσε πριν από μερικά χρόνια η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και 

μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονίας, ζητείται η συναίνεση του Δήμου για να 

μεταφερθεί η έκθεση και στις Σέρρες. Και αν αποδεχτούμε κατ’ αρχάς την συνεργασία μας σ’ 

αυτό το πρόγραμμα, θα μας στείλουν και τους οικονομικούς όρους για να κουβεντιάσουμε σε 

επόμενη συνεδρίαση.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω ότι η απάντησή μας, θα είναι σχετική 

με τους οικονομικούς όρους, διότι κάποιοι που κάνουν δήθεν εορταστικές εκδηλώσεις και 

μετά μας φέρνουν δαπάνες 500.000 δρχ. ή 1.000.000 δρχ.  οι δήθεν μη κερδοσκοπικοί 

οργανισμοί και δεν αναφέρομαι στην Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, που η μόνη 

σκοπιμότητα που έχουν είναι, να αποκομίσουν οικονομικά οφέλη. Και ο Δήμος αυτό τον 

καιρό, δεν έχει την δυνατότητα να πληρώνει αυτά τα πράγματα.  

 

 

 - Εγκρίνεται η κατ’ αρχάς συνεργασία. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση προϋπολογισμού 1999 του Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας 

Περιβάλλοντος-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Ανανέωση της σύμβασης παρακολούθησης και επεξεργασίας των σημάτων 

του συστήματος ασφαλείας του Δήμου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για ποσό 6.500 δρχ. μηνιαίως, σε συγκεκριμένο γραφείο, 

σύμφωνα με σύμβαση που έχει συνάψει ο Δήμος. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Διοικητική αποβολή καταληψία δημοτικής έκτασης. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Η  έκταση βρίσκεται στην  περιοχή του Αγ. Ιωάννη. Συγκεκριμένα 

κατέλαβε τμήμα οδού αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Αγ. Ιωάννη Σερρών, κυριότητας του 

Δήμου Σερρών. Η υπηρεσία εισηγείται την λήψη απόφασης για την διοικητική αποβολή του 

συγκεκριμένου συμπολίτη, δίνοντας εντολή για την σύνταξη πρωτοκόλλου  διοικητικής 

αποβολής σε βάρος του. 
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το θέμα, ίσως φαίνεται ότι είναι θέμα 

ρουτίνας και κατάντησε να είναι θέμα ρουτίνας, διότι είναι καθημερινά τα θέματα αυτά.  

Όμως το κακό, έχει παραγίνει. Η περιουσία του Δήμου, έχει καταντήσει ξέφραγο αμπέλι. Και 

ο καθένας πάει και την καταπατάει. Θα φέρω πρόταση σε επόμενο Δ.Σ., για να δούμε 

δραστικά πως θα αντιδράσουμε. Προτείνω όμως, σε καταλήψεις που δεν είναι παλιές  κι έχει 

σχέση με προσφυγικά στοιχεία κ.λ.π., αλλά που γίνονται τώρα, να μην κάνουμε απλώς 

διοικητική αποβολή, αλλά αυτό τον φάκελο  να τον στέλνουμε προς τον Εισαγγελέα. Διότι η 

καταπάτηση της περιουσίας του Δήμου και απλώς μια διοικητική αποβολή από μέρους μας, 

δεν σταματάει το κακό. Έχουν εξαχρειωθεί πάρα πολλοί συμπολίτες μας, ίσως από την 

ανικανότητα του Δήμου και δεν αναφέρομαι σε κανέναν εδώ πέρα, να προστατεύει την 

περιουσία και τελικά, θα είμαστε εντελώς ανάξιοι να προστατεύσουμε στοιχειώδη 

συμφέροντα των συμπολιτών μας, εάν ανεχόμαστε τον καθένα ατιμωρητί στην ουσία, να 

καταπατά την περιουσία του Δήμου. Θα φέρω στο επόμενο Δ.Σ. εισήγηση, να υπάρχει και 

πρόστιμο σοβαρό, για όσο χρόνο έγινε η κατάληψη και ο καταληψίας να παραπέμπεται 

κατευθείαν στον Εισαγγελέα. Προτείνω δε, κύριε Πρόεδρε, πλην της απόφασης για 

διοικητική αποβολή, να παραπεμφθεί ο καταληψίας αυτός και στον Εισαγγελέα. Και ζητώ και 

την έγκριση του Σώματος, να βγει ένα μήνυμα από δω πέρα, ότι δεν μπορεί ο καθένας, και 

παρακαλώ και τα Μ.Μ.Ε. να του δώσουν την πρέπουσα σημασία, ότι όποιος καταλαμβάνει 

δημοτικό χώρο πέραν της αποβολής, θα κάθεται και στο σκαμνί. Να σταματήσει επιτέλους 

αυτό το κακό. Έχουμε περιουσία που μπορεί να μας είναι χρήσιμη, για να υπηρετήσουμε τον 

Σερραϊκό λαό και δεν μπορεί ο καθένας να κοιτάει, με τρόπο πονηρό, να αυξήσει την 

περιουσία του. Να εγκαταλείψουν αυτά τα κτήματα και να τα αφήσουν στον Δήμο, ειδεμή, 

θα πάνε όλοι στον Εισαγγελέα.  

 κ. Γκότσης:  Πάνω σ’ αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχουν και πολλά μικρά, μη άρτια, 

τυφλά μου λέμε, που τα διεκδικούν δυο και τρεις. Αυτό που λέμε δηλαδή, σε ξένο αχυρώνα, 

μαλώνουν οι……………. Και θα έλεγα, να φέρετε σε ένα άλλο Δ.Σ., όλα αυτά να βγουν σε 

δημοπρασία, ώστε τελικά να έχει οφέλη ο Δήμος. Να τα πάρει ένας απ’ αυτούς που τα 

διεκδικούν. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό χρειάζεται μια πιο μεθοδευμένη ενέργεια. Είχε κάνει κάτι η 

ΚΑΔΕ, όταν ήταν ο κ. Νυκτοπάτης και έχει ετοιμότητα αυτή την στιγμή η ΚΑΔΕ να φέρει 

μια πρόταση, να βγούνε σε εκποίηση όλα όσα δεν έχουν αρτιότητα, τα οποία βέβαια εμείς θα 

αξιολογήσουμε εδώ στο Δ.Σ. και τελικά, ας τα πάρουν αυτοί που τα διεκδικούν. Κάπου είναι 

10 τ.μ., κάπου αλλού 20, κ.λ.π. Αλλά αυτό, θα του δούμε άλλη φορά.  

 κ. Γκότσης:  Να το έχετε απλώς υπόψη, ώστε να το φέρετε μια άλλη φορά. 

 κ. Μπάρκας:  Αυτό το θέμα, πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει να το 

δούμε. Κύριε Δήμαρχε, μετά από ένα χρόνο περίπου, θα γίνει καταγραφή της περιουσίας του 

πληθυσμού. Και απ’ ότι ενημερώθηκα από τα Μ.Μ.Ε., σύντομα θα λειτουργήσει το Εθνικό 

Κτηματολόγιο σε λίγους μήνες, σε κάποιες πόλεις της χώρας. Ήδη έχουν δοθεί οι 

ημερομηνίες. Εκεί, θα  μπορεί ο καθένας να δηλώσει και το αυθαίρετο ακίνητο που 

καταπάτησε. Αντιλαμβάνεστε, όταν αυτό θα λειτουργήσει επισήμως στους Δήμους, τι 

προβλήματα θα δημιουργηθούν. Να γίνει λοιπόν αυτό που προτείνετε, όχι μόνο στην περιοχή 

Αγ. Ιωάννη, αλλά και στα Μελενικιώτικα και σε άλλες περιοχές. Έχω μια επιφύλαξη όμως, 

αν θα πρέπει να φανεί, ότι όχι σαν Δ.Σ., αλλά εσείς σαν Δήμαρχος, να στέλνετε δημότες στον 

Εισαγγελέα. Αυτό νομίζω, ότι κάπου μπορεί να παρεξηγηθεί.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να πω, ότι ο Δήμος και η ΚΑΔΕ στην οποία είμαι, έχει ήδη 

συνεργασία με την εταιρία,  η οποία  αναμένεται  να συντάξει  το Εθνικό Κτηματολόγιο  στην  
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πόλη μας. Ο κ. Γεωργίου, ο υπάλληλος που έχουμε στην ΚΑΔΕ, έχει συνεργασία με 

έμπειρους ανθρώπους και προσπαθούμε να βρούμε  έναν τρόπο, να αξιοποιήσουμε κατά τον 

καλύτερο τρόπο που δίνει η σύνταξη που αυτό τον καιρό ξεκινάει, του Κτηματολογίου, να 

δηλώσουμε όλες τις εκτάσεις που θεωρούμε ότι είναι δικές μας, ανεξάρτητα αν τα διεκδικούν 

ή όχι άλλοι και φυσικά, να υπάρχει μια δραστηριοποίηση και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, 

αλλά και στην εξασφάλιση της περιουσίας μας.  Εγώ, το είπα αυτό, κάπως εκνευρισμένος και 

έντονα, αλλά βέβαια, τις αποφάσεις τις παίρνει το Δ.Σ. Κατάντησε όμως, αγαπητοί 

συνάδελφοι, όπως ξέρετε, να έρχεται ο άλλος με πλήρη θρασύτητα, να καταλαμβάνει μια 

έκταση και να ζητάει προστασία από εμάς, των οποίων την έκταση κατέλαβε. Δηλαδή, μας 

θεωρούν εντελώς ηλίθιους. Είναι προσβλητικό αυτό. Γι’ αυτό εγώ το εισηγούμαι στο Δ.Σ., 

αλλά η ευθύνη είναι του Δ.Σ. και έτσι πρέπει να βγει προς τα έξω. Να σταματήσει αυτό το 

κακό. Είναι φοβερό, το ότι από τους 10 πολίτες που έρχονται και δεν ζητούν να τους 

προσλάβουμε σε δουλειά, οι υπόλοιποι 8 από τους 10, έρχονται για καταλήψεις δημοτικών 

κτημάτων.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Δεν θα σταθώ σε εκείνα τα οποία δεν έχουν καμία παρατήρηση και 

είναι τακτοποιημένα, θα περιοριστώ μόνο σε τρεις (3) άδειες, εκ των οποίων η μια αφορά ένα 

ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, στην οδό Εθν. Αντίστασης 40, του κ. Χριστόφορου Παπαδόπουλου και σε 

μια άδεια  Μουσικών Οργάνων σε ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, στην οδό Εθν. Αντίστασης αρ. 42, του κ. 

Βαγγέλη Πασχάλη. Για τους συγκεκριμένους, θα υπενθυμίσω, ότι ήδη έχουν παραβάσεις 

τόσες, που σε επόμενη φορά το οδηγήσουν σε κλείσιμο και σε μεθεπόμενη ενδεχόμενη 

ανάκληση της αδείας λειτουργίας. Το τρίτο, είναι ένα ΚΑΦΕΝΕΙΟ, που βρίσκεται στην οδό  

Μεραρχίας αρ. 71, της κας Ουρανίας Παπαδοπούλου. Εδώ έχουμε καταγγελίες ενοίκων της 

οικοδομής, ότι δημιουργούνται οχλήσεις από τις δραστηριότητες  του συγκεκριμένου 

καταστήματος.  

Υπάρχουν εκπρόσωποι των ενοίκων της οικοδομής και του καταστήματος; Πείτε μας το 

πρόβλημά σας και τις συμφωνίες που κάνατε. 

 Εκπρόσωπος του καταστήματος: Το κατάστημα λειτουργεί μέχρι να εκδοθεί η άδεια 

και υπογράψαμε μια Υπεύθυνη Δήλωση για ορισμένα θέματα που είπαμε ότι θα τα κάνουμε 

στην διάρκεια.   

 Εκπρόσωπος των ενοίκων της οικοδομής:  Εμείς από την οικοδομή, είχαμε πρόθεση 

να παραχωρήσουμε την δυνατότητα να λειτουργήσει το συγκεκριμένο ΚΑΦΕΝΕΙΟ. Κάναμε 

όμως καταγγελία, γιατί είδαμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο πίσω αεραγωγός που 

λειτουργεί με δυο τουρμπίνες και μέχρι τις 1.30 και 2.00 και 3.00 η ώρα. Εκτός αυτού, ο 

καπνός από το κατάστημα, βγαίνει και ανεβαίνει προς τα πάνω. Ζητήσαμε με την 1η 

καταγγελία, να τακτοποιήσουν το θέμα μέσα σε 15-20 μέρες και το δέχτηκαν. Όμως δεν 

εισακουστήκαμε και προχωρήσαμε σε 2η καταγγελία. Εάν προχωρήσουν σε τακτοποίηση του 

προβλήματος,  το οποίο  μας ταλαιπωρεί  τα βράδια.  Είναι μια μικρή πρασιά και η τουρμπίνα  
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δουλεύει μέχρι αργά. Στον 1ο όροφο μένει μια κυρία, η οποία έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας 

και έχει και ένα παιδί που είναι ανάπηρο από την γέννησή του. Αυτά είχα να σας πω.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε, δηλαδή ζητάτε να δημιουργηθεί αεραγωγός για να 

μην υπάρχει πρόβλημα; Για να καταλάβουμε τι ζητάτε. 

Εκπρόσωπος των ενοίκων της οικοδομής:  Εμείς ζητάμε, ο καπνός που βγαίνει από 

το κατάστημα,  να ανεβαίνει κατευθείαν επάνω και να μην έρχεται σε επαφή με την 

οικοδομή. Και δεύτερον, η λειτουργία των τουρμπινών, να βελτιωθεί ή να αντικατασταθεί, να 

γίνει κάτι για να μην ταλαιπωρούμαστε.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας τα  είχε υποσχεθεί αυτά ο καταστηματάρχης; 

Εκπρόσωπος των ενοίκων της οικοδομής:  Μας τα είχε υποσχεθεί, όταν κάναμε την 

1η καταγγελία, αλλά δεν τα έκανε. Και αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε 2η. 

Επαναλαμβάνω, πρόθεσή μας ήταν, να λειτουργήσει το μαγαζί. Αλλά τι κάνουμε κι εμείς 

πρέπει να ζήσουμε.  

κ. Πρόεδρος: Κύριε, το συμφωνητικό που υπέγραψε η οικοδομή με τον συγκεκριμένο 

ενοικιαστή, αναφέρει, ότι όλα αυτά που συμφωνήσατε, έπρεπε να γίνουν μέχρι το καλοκαίρι 

Ιούλιο-Αύγουστο οπωσδήποτε και απαρέγκλιτα. Εάν τώρα δεν υλοποιηθούν αυτοί οι όροι 

στην συγκεκριμένη περίπτωση, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε διαμαρτυρία. Αυτό έγινε στις 

13-1-1999 και η καταγγελία σας έρχεται δυο-τρεις μήνες μετά. Έτσι δεν είναι;  

Εκπρόσωπος των ενοίκων της οικοδομής:  Είχε γίνει συμφωνία, προκειμένου να 

λειτουργήσει το μαγαζί, να λυθεί πρώτα το θέμα της τουρμπίνας με τον αεραγωγό και το  

θέμα της ηχομόνωσης να τακτοποιηθεί  το καλοκαίρι, που θα κλείσει  το μαγαζί. Οι κύριοι 

όμως, αθέτησαν τις συμφωνίες που έγιναν. 

κ. Πρόεδρος: Να σας ξεκαθαρίσω, ότι ο Δήμος ελέγχει πολεοδομικά και εκεί όλα 

είναι καλά. Πολεοδομικά, δεν έχει πρόβλημα. Το Υγειονομικό επίσης, έχει ελέγξει τις 

εγκαταστάσεις και το σχετικό έγγραφο είναι θετικό. Κατά συνέπεια, εάν δεν υπήρχε η δική 

σας καταγγελία, το μαγαζί δεν έχει πρόβλημα να πάρει την άδεια λειτουργίας του.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνατε μια συμφωνία. Κύριε καταστηματάρχα, προτίθεστε να την 

υλοποιήσετε αυτή την συμφωνία;  

Καταστηματάρχης: Εγώ δεσμεύομαι εδώ μπροστά σας, ότι η τουρμπίνα δεν θα 

δουλεύει πέραν τις 12.00. Αν θα λειτουργεί, δίνω το δικαίωμα στον οποιονδήποτε, να με πάει 

στο Εισαγγελέα. Τώρα, λόγω του καλοκαιριού δεν θα λειτουργεί, γι’ αυτό είπα ότι μέχρι τον 

χειμώνα, όλα θα είναι έτοιμα. Τώρα, θα είναι με ανοικτές τις πόρτες και ο καπνός δεν θα 

ενοχλεί. Εξάλλου, μετά τις 12.00 δεν έχουμε και κόσμο και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και πάλι 

λέω ναι, ότι μέσα στους επόμενους μήνες, όλα αυτά θα γίνουν. Τώρα γιατί γίνονται 

καταγγελίες για τέτοια ζητήματα, δεν το καταλαβαίνω.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέραν του νομικού, υπάρχει και το ουσιαστικό. Νομικά μπορεί να 

μην είστε παράνομος. Ουσιαστικά όμως, δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Επειδή κι εσάς σας 

συμφέρει η καλή συνεργασία με τους ενοίκους, κοιτάξτε να τα βρείτε. Να κάνετε αυτά που 

πρέπει να κάνετε στο μαγαζί. Με τους γείτονες, πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις.  

κ. Γκότσης: Εγώ προτείνω, να δεσμευτούμε, πως αν δεν υλοποιηθούν όλα αυτά, θα 

προχωρήσουμε στην ανάκληση της αδείας.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι αυτονόητο.  

κ. Γκότσης: Δεν είναι αυτονόητο, πρέπει να γραφούν και στα πρακτικά.  

Εκπρόσωπος των ενοίκων της οικοδομής:  Κύριε Δήμαρχε, εμείς απαιτούμε τώρα, 

να γίνει η ηχομόνωση της τουρμπίνας και ο αεραγωγός με τον καπνό, να ανεβαίνει επάνω.  
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Την πρώτη φορά που κάναμε συμφωνία, δεν έγινε αυτό. Έτσι, ήρθα σε ρήξη με τον 

καταστηματάρχη. 

κ. Αγγελίδης: Πόσο καιρό χρειάζεστε για να κάνετε αυτά που ζητάνε οι ένοικοι της 

πολυκατοικίας; Αν δεν χρειάζεται πολύ χρόνο να το αναβάλουμε και στο επόμενο Δ.Σ. να 

έρθει εδώ, για να περάσει. Με μια εβδομάδα δεν χάθηκε ο κόσμος. 

Καταστηματάρχης: Έρχεται συνεχώς η Αστυνομία. Αυτά που συμφωνήσαμε, δεν 

γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Το πρόβλημα αυτό, δημιουργείται τον χειμώνα που 

είναι κλειστές οι πόρτες και μαζεύεται ο κόσμος μέσα.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να δουλέψει το κατάστημα και να μην είστε παράνομοι, δώστε 

την υπόσχεση ότι σε 1 μήνα θα τακτοποιήσετε το πρόβλημα. Αλλιώς, δεν θα πάρει απόφαση 

το Δ.Σ. και θα περιμένει. Είναι πολλά τα έξοδα;  

Καταστηματάρχης: Ίσως χρειαστεί να αλλάξω το μηχάνημα. Δεν ξέρω. Εγώ 

δεσμεύομαι, ότι θα κάνω εργασίες  μέσα στο μαγαζί και δεν θα δημιουργείται πρόβλημα που 

να ενοχλεί τους ενοίκους. Σκέφτομαι να βάλω air condition. 

κ. Κουρουζίδης: Αυτό που λέτε ότι θα κάνετε, φαίνεται ότι θα είναι καλύτερο.  

Ένοικος της οικοδομής: Εσείς θα δεχόσασταν 1.00 η ώρα το βράδυ…..  

κ. Κουρουζίδης: Δεν λέω αυτό, εγώ δίνω πίστη στο λόγο του κυρίου, ότι θα λύσει το 

πρόβλημα που υπάρχει απέναντί σας. Σε καμιά περίπτωση δεν λέω, να συνεχιστεί.  

κ. Καβακλιώτης: Εάν υπάρχει η δέσμευση από τον κύριο, ότι θα κάνει νέα 

εγκατάσταση  με air condition, μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Θα κάνει ο άνθρωπος έξοδα 

μόνωσης της υπάρχουσας εγκατάστασης για ένα μήνα, γιατί μετά μπαίνει το καλοκαίρι, και 

μετά να τα ξηλώνει όλα για να βάλει air condition όπως λέει, που όπως ξέρετε είναι 

πολυδάπανο, είναι κρίμα. Νομίζω ότι οι ένοικοι της οικοδομής μπορούν να κάνουν λίγο 

υπομονή ένα μήνα. Να λειτουργήσει το μαγαζί και από κει και πέρα αν δεν τηρήσει τους 

όρους, το Δ.Σ. γι’ αυτό το λόγο είναι εδώ.  

κ. Σαουλίδης: Το μαγαζί σε λίγο θα αρχίσει να λειτουργεί με ανοικτά παράθυρα. 

Μετά από το μήνα αυτό, δεν θα λειτουργεί το μηχάνημα. Αυτό που έχει σημασία, είναι το 

θέμα της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης προς τον επαγγελματία. Από κει πρέπει να 

ξεκινήσουμε. Δεν συμφέρει τον επαγγελματία να δημιουργεί προβλήματα και μετά το 

καλοκαίρι. Διότι θα υπάρχουν καταγγελίες κ.λ.π. Γι’ αυτό, ας βρεθεί μια συμφωνία μεταξύ 

τους ανώδυνη, σίγουρα μια τουρμπίνα όταν λειτουργεί μετά τα μεσάνυχτα δημιουργεί 

προβλήματα, αλλά όπως είπε ο καταστηματάρχης, ήδη μπήκαμε στην περίοδο της άνοιξης 

και σε λίγο δεν θα την χρησιμοποιεί.  

κ. Στρατουδάκης:  Κύριε Πρόεδρε, πολύ σωστά κλήθηκαν και τα δυο μέρη εδώ 

απόψε. Η διαπίστωση που  έχω κάνει εγώ αυτή την στιγμή είναι ότι, από την πλευρά του 

καταγγέλοντος, επειδή λειτουργούσε προηγούμενα εκεί ένα άλλο κατάστημα, υπάρχει μια 

προκατάληψη ότι πραγματικά ενοχλούνταν. Την ίδια άποψη, έχει και για τον νέο ιδιοκτήτη. 

Εγώ ασπάζομαι την άποψη του κ. Δημάρχου, ο οποίος ρώτησε τον καταστηματάρχη και 

αυτός υποσχέθηκε ενώπιον Δημάρχου και Δ.Σ., ότι στο τακτό χρονικό διάστημα που έδωσε, 

θα ανταπεξέλθει. Εάν δεν θα είναι συνεπής σ’ αυτά που δήλωσε εδώ ενώπιόν μας, 

οπωσδήποτε θα του γίνονται καταγγελίες από τους ενδιαφερομένους που αυτή την στιγμή 

ανησυχούν. Συνεπώς, προτείνω να του δοθεί η άδεια λειτουργίας καταστήματος, με την 

επιφύλαξη αυτών που επισήμανε ο κ. Δήμαρχος. Διαφορετικά, να επανέλθουν οι ένοικοι κι 

εμείς θα τους συμπαρασταθούμε.  

κ. Γκότσης: Νομίζω ότι υπάρχει ένα ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο δεν έχουμε 

λάβει υπόψη μας. Μας είπε ο εκπρόσωπος των ενοίκων ότι υπάρχει μια οικογένεια, στον 1ο  
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όροφο, με έναν καρκινοπαθή άνθρωπο και με ένα κατάκοιτο παιδί. Θα πρέπει, το 

συντομότερο δυνατόν, να βρεθεί η λύση στο πρόβλημα, γιατί είναι ένα ουσιαστικό 

πρόβλημα, το οποίο εμείς εδώ οι 30 δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Ας βάλει ο καθένας 

τον εαυτό του, στη θέση αυτής της γυναίκας. Και εσείς κύριε καταστηματάρχα να δουλέψετε, 

αλλά κι αυτοί να απολαύσουν το πολυτιμότερο που  έχουν στη ζωή τους, την ησυχία τους. Να 

υπάρχει μια αρμονική σχέση μεταξύ σας.  

κ. Σωτηριάδης: Λέμε όλοι τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια. Και τελικά τι 

κάνουμε, ρίχνουμε πάλι το μπαλάκι σ’ αυτούς. Να τα βρουν μεταξύ τους. Αυτό που 

ευαισθητοποίησε όλους φαντάζομαι, είναι του ανθρώπου με το πρόβλημα υγείας που 

αντιμετωπίζει. Λοιπόν, να  δώσουμε ένα συγκεκριμένο διάστημα, να δεσμευτεί η διεύθυνση 

του καταστήματος, ότι σε 2 μήνες ή σε τρεις, θα λύσει το πρόβλημα.  

κ. Νυκτοπάτης: Είμαστε εκτός θέματος. Εμείς εδώ δεν είμαστε αστυνομία. Εφόσον 

λέει το υγειονομικό ότι είναι εντάξει, την άδεια πρέπει να την δώσουμε. Επί της ουσίας να 

συζητήσουμε. Κακώς ταλαιπωρούμε τον καταστηματάρχη.   

κ. Πρόεδρος: Για να μην μακρηγορούμε και να κλείσουμε το θέμα, συμμερίζομαι 

αυτά που είπε ο κ. Νυκτοπάτης.  

Δεύτερον, οι άδειες ή δίνονται ή δεν δίνονται. Δεν υπάρχουν άδειες με προθεσμία. Ή θα 

εγκριθεί ή δεν θα εγκριθεί. Δεν είναι άδεια  που την ανακαλούμε με την παρέλευση του 

μηνός. Το θέμα μπήκε από το Προεδρείο και εστιαστήκαμε μόνο στο συγκεκριμένο 

κατάστημα, γιατί υπάρχει η καταγγελία. Υπενθυμίζω, ότι αυτή δεν απευθύνεται στο Δ.Σ., 

αλλά στην Εισαγγελία, στην Δ/νση Υγείας και στην Δ/νση Βιομηχανίας. Κατά συνέπεια, ας 

μην προχωράμε με ελαφριά την καρδιά με καταψηφίσεις ή υπερψηφίσεις στο Δ.Σ., χωρίς να 

λαμβάνουμε υπόψη μας την τροπή που θα πάρουν τα πράγματα, αν επιμείνουν οι 

καταγγελίες. Γι’ αυτό κλήθηκαν και τα δυο μέρη εδώ να είναι παρόντα. Έτσι, η καταγγελία 

γίνεται και προς το Δ.Σ. Δεν μπορεί λοιπόν το Δ.Σ. να παραγνωρίζει όλα αυτά τα αρνητικά 

στοιχεία, στα οποία επιμένει η επιτροπή των ενοίκων της πολυκατοικίας.  

Κύριε Παπαδόπουλε, για να κλείσουμε το θέμα, ο φάκελός σας πολεοδομικά, υγειονομικά 

κ.λ.π., είναι εντάξει. Δέσμευσή σας, ότι θα τηρηθούν οι όροι του ιδιωτικού συμφωνητικού 

που υπογράψατε με τους ενοίκους της οικοδομής σας, θα λύσει τα χέρια του Δ.Σ. για να 

προχωρήσει στην έκδοση της άδειας. Εάν συνεχίσετε να αρνείστε την τήρηση των όρων του 

ιδιωτικού συμφωνητικού, ενδεχομένως το Δ.Σ. να αποσύρει για απόψε το θέμα μέχρι 

συμμόρφωσής σας ή και να απορρίψει την άδεια.  

 κ. Αγγελίδης: Στον φάκελο της έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, υπάρχουν και άλλα δυο μαγαζιά, που ζητούν παράταση του ωραρίου 

λειτουργίας μουσικών οργάνων. Επειδή αυτό έχει σχέση με την ηχορύπανση και κατά 

συνέπεια με την ησυχία των κατοίκων που βρίσκονται κοντά σε κάτι τέτοια μαγαζιά, νομίζω 

ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυστηροί, όταν έρχονται να ζητήσουν άδειες για 

τέτοια μαγαζιά, ή παράταση του ωραρίου των μουσικών οργάνων. Εγώ, για τις άδειες αυτών 

των τριών μαγαζιών του κ. Κούτρη Ιωάννη που ζητάει παράταση μουσικών οργάνων στο 

κατάστημά του Εθν. Αντίστασης 28-30, του κ. Παπαδόπουλου Χριστόφορου, Εθν. 

Αντίστασης αρ. 40 και γι’ αυτό το μαγαζί Μεραρχίας 71, είμαι αρνητικός. Δεν ψηφίζω την 

παράταση των μουσικών οργάνων και πιστεύω, ότι και το θέμα  του καταστήματος 

Μεραρχίας 71 δεν είναι ξεκάθαρο και νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τελικά, 

αυτός ο θόρυβος των τουρμπινών, ποιανού αρμοδιότητα είναι;  

 κ. Πρόεδρος: Της Δ/νσης Υγιεινής. 
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 κ. Αγγελίδης: Η Δ/νση Υγιεινής πήγα να ελέγξει, αν αυτή η τουρμπίνα δημιουργεί 

θόρυβο ή όχι;   

 κ. Πρόεδρος: Έχει θετική γνωμοδότηση μέσα στον φάκελο.  

 κ. Νυκτοπάτης: Δεν είναι  θέμα δικό μας. Για τα δυο κατάστημα για την παράταση 

των μουσικών οργάνων, ναι. 

 κ. Αγγελίδης:  Συμφωνείτε λοιπόν ότι είναι θέμα του Δ.Σ. αυτό. Εγώ γι’ αυτές τις 

τρεις περιπτώσεις, είμαι αρνητικός.  

 κ. Πρόεδρος:  Άλλη άρνηση υπάρχει; 

 κ. Μπάρκας: Η δική μου. Και στα τρία.  

 

 

- Εγκρίνεται. Μειοψηφούν οι κ.κ. Αγγελίδης και Μπάρκας. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Μεταβίβαση μετοχών αντιπροσωπευόντων το 7,5% του μετοχικού κεφαλαίου  

της Α.Ε. «Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών» - Αύξηση μελών Δ.Σ. της Α.Ε. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Τα μέλη της εταιρείας αυξάνονται από πέντε (5) σε επτά (7). Έναν (1) 

Δημοτικό Σύμβουλο και έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας κατανέμεται μέχρι πριν απ’ αυτή την πρόταση σε 84% στο Δήμο Σερρών, στο 15% 

στη Λέσχη Αυτοκινήτων και Μοτοσικλέτας και 1% στην ΕΛΠΑ. Από το 84% που κατέχει 

σήμερα ο Δήμος Σερρών, προτείνεται ένα 7,5% να αποδοθεί στο Επιμελητήριο. Κατά 

συνέπεια, αν εγκριθεί σήμερα από το Δ.Σ. και αύριο από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας 

και η νέα σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου θα είναι 76,5 % ο Δήμος Σερρών, 7,5% το 

Επιμελητήριο κ.λ.π.  

 κ. Σωτηριάδης: Κύριε Πρόεδρε, είχαμε εκφράσει παλαιότερα την επιθυμία να 

συμμετέχουμε στην Συνεταιριστική Τράπεζα, με ένα μικρό ποσοστό βέβαια. Έγινε 

πρόσκληση ενδιαφέροντος τώρα από τον κ. Νέδο, αλλά αυτοί δεν ήταν έτοιμοι να 

απαντήσουν, γιατί σύμφωνα με το καταστατικό τους, απ’ ότι γνωρίζω, έπρεπε να 

συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, για την συμμετοχή τους στο φορέα απαραιτήτως.  

 κ. Νέδος: Έχουμε στείλει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους αυτούς τους φορείς και 

δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον κανένας. Ούτε προφορικά, ούτε γραπτά. Κύριε Σωτηριάδη, 

δήλωσαν προφορικά σ’ εσάς;  

 κ. Σωτηριάδης: Αυτό είπα τώρα, ότι για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, πρέπει να 

κάνουν Γενική Συνέλευση. Αν αποφασίσει τώρα το Δ.Σ. για την εκχώρηση του 7,5% στο 

Επιμελητήριο, αν εκδηλώσουν μετά αυτοί ενδιαφέρον, θα πρέπει να  ξαναμπαίνουμε στην 

ίδια διαδικασία.  Απλά, κάνω αυτή την διευκρίνιση.  

 κ. Πρόεδρος: Τώρα εγκρίνετε αυτή την πρόταση του Επιμελητηρίου; 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Συνέχιση μίσθωσης διαφημιστικών πινακίδων. 
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 κ. Πρόεδρος: Το 1992, είχε υπογραφεί μια σύμβαση με συγκεκριμένο διαφημιστικό 

γραφείο της πόλης, για την διάθεση χώρων για ενοικίαση από το Δήμο Σερρών, για πέντε (5) 

χρόνια. Η πενταετία παρήλθε, η σύμβαση με το συγκεκριμένο γραφείο έχει λήξει και 

ζητήθηκε από τους ενοικιαστές να συνεχίσουν την εργασία. Προτείνεται στο Δ.Σ., ή να 

προχωρήσουμε σε νέα δημοπράτηση, ή να αποδεχτούμε την πρόταση της εταιρείας που 

νοίκιαζε αυτές τους χώρους, με τους όρους της παλιάς σύμβασης. Δεν υπάρχει σοβαρή 

διαφοροποίηση στην εισήγηση που κάνει το γραφείο Προσόδων, απ’ αυτήν του 1993. 

Προτείνεται δηλαδή η αύξηση κατά 6.000 δρχ. / πινακίδα ετησίως.  Είναι 200 πινακίδες, άρα 

μιλάμε για 1.200.000 + Φ.Π.Α.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια τοπική εταιρεία, η οποία με την διαχείριση των 

πινακίδων, έχει βάλει κάποια τάξη. Και ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, απέναντι 

στον Δήμο. Εάν κρίνετε ότι η διαφορά για τον Δήμο δεν είναι οικονομικά τεράστια, δεν θα  

ήταν άσχημα να συνεχιστεί αυτή η σύμβαση. Έχει ο Δήμος αυτή την δυνατότητα. Εάν όμως 

κρίνετε ότι ο Δήμος θα βγάλει έναν πακτωλό χρημάτων από μια διακήρυξη, που δεν ξέρουμε 

και τι μισθωτή θα μας βγάλει, τότε ας το κάνουμε με δημοπρασία. Δεν έχω πρόβλημα.  

 κ. Μπάρκας: Κύριε Δήμαρχε, με αυτό το θέμα έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα. 

Το καλύτερο απ’ όλα είναι να βγει σε δημοπρασία. Δεν ξέρω μέσα απ’ αυτή την σύμβαση, αν 

έχετε σκεφτεί και την συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ.  

 κ. Πρόεδρος: Μιλάτε για τα στέγαστρα; Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα. Άλλο 

εκείνα τα Panel.  

 κ. Μπάρκας:  Δεν σας μιλώ για τα Panel, ο κ. Δήμαρχος ξέρει. Μαζεύτηκε πάρα πολύ 

σίδερο και στην Μεραρχίας και αλλού είχαμε πρόβλημα. Εγώ όταν ήμουν Αντιδήμαρχος, 

είχαμε πολλές ιστορίες. Μας απειλούσε η διαφημιστική εταιρεία ότι θα μας πάει στα 

δικαστήρια γιατί ξηλώναμε στέγαστρα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει νέα δημοπράτηση με 

νέους όρους. Να διασφαλιστεί πρώτα η Υπηρεσία και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή, να 

μπορεί  να αλλάζει την θέση όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να 

γεμίζουμε άλλο αυτά τα στάνταρ σημεία με άλλο σίδερο. Αυτό θα το δούμε στο σύνολο της 

πόλης. Να πιάσουμε από την Κοιλάδα μέχρι τέρμα στο ΣΕΡΓΑΛ, στην Μεραρχίας και σε 

άλλα σημεία, γιατί και μέχρι τα ΤΕΙ βλέπω διάσπαρτες πινακίδες ίσως από την ίδια 

διαφημιστική εταιρεία. Να γίνει μια νέα διακήρυξη και να το  δούμε από μηδενική βάση. Ότι 

άλλο υπάρχει ξένο, να μαζεύεται.  

 κ. Πρόεδρος:  Απλά θέλω να σας ενημερώσω, ότι άλλες είναι οι διαφημίσεις τις  

οποίες αναφέρει ο κ. συνάδελφος με συμβάσεις που τρέχουν και θα λήξουν μετά από χρόνια 

και δεν μπορούμε να καταγγείλουμε αδικαιολόγητα τις μισθώσεις που έχει κάνει ο Δήμος με 

άλλες εταιρείες. Τώρα μιλούμε για τις συγκεκριμένες 200 πινακίδες.  

 κ. Αναστασιάδης: Υπάρχει περίπτωση, αν κάνουμε διακήρυξη να πάρουν τις 

διαφημίσεις και άλλοι άνθρωποι επιχειρηματίες; Άνθρωποι Σερραίοι.  

 κ. Πρόεδρος: Ασφαλώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν.  

 

 

- Εγκρίνεται. Μειοψηφεί ο κ. Μπάρκας. 
 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Διάθεση στην Δημοτική Επιχείρηση «Κ.Α.Δ.Ε.» 8.260.000 δρχ., δυνάμει της 

προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς 

χωματερής Δήμου Σερρών». 
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 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για υποχρεώσεις από προγραμματική σύμβαση που έχει 

υπογράψει η ΚΑΔΕ, ο Δήμος και το ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Είναι δύο οι περιπτώσεις. Η μια αφορά τροχαία παράβαση και η άλλη 

αγορά τάφου.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Ηλεκτροδότηση του 19ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Εκποίηση δημοτικών εκτάσεων που προσκυρώνονται στις ιδιοκτησίες των:  

 α) Αριστείδη Ιωάννου, β) Κουτουρατζή Βασιλικής, γ) Αγγελικής Σουτρά-

Μωραίτη κ.λ.π. 

 

 

  - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τοποθέτηση μη συμβατικών φωτιστικών σωμάτων. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ηλεκτροδότηση δημοτικών γραφείων  στο Ο.Π. 814. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μελετών δημοτικών έργων. 
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 κ. Πρόεδρος:  Πρόκειται για τα έργα: 

 

- Διαμόρφωση οδών Κερασούντος και Γαλδέμη, από έσοδα του Δήμου, που εκτελείται 

με αυτεπιστασία. 

- Κατασκευή ραμπών για  άτομα με ειδικές ανάγκες, πρ/σμού 4.700.000 δρχ. Η 

χρηματοδότηση είναι από την ΣΑΤΑ του 1999. 

- Ασφαλτόστρωση των οδών περιοχής ΚΑΛΚΑΝΙ, από την ΣΑΤΑ πάλι, πρ/σμού 

36.000.000 δρχ.  με δημοπρασία. 

 

 

- Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ξενώνα και του αθλητικού 

κέντρου στην Χρυσοπηγή». 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Εντάσσεται στο 2ο Ειδικό Αναπτυξιακό. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ενημέρωση για αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών και προμηθειών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 
  

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

 

 

261 / 1999 Εκδήλωση ενδιαφέροντος  για συνεργασία στο πρόγραμμα "RAPHAEL-1999". 

 

262 / 1999 Έγκριση προϋπολογισμού 1999 του Ν.Π. "Κέντρο Προστασίας Φυσικού 

Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας". 
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263 / 1999 Έγκριση ανανέωσης σύμβασης παρακολούθησης και επεξεργασίας των 

σημάτων του συστήματος ασφαλείας του Δήμου. 

 

264 / 1999 Εγκρίνεται η διοικητική αποβολή του κ. Κεροφωτίου Χρήστου από 

καταληφθείσα δημοτική έκταση στον Άγιο Ιωάννη. 

 

265 / 1999 Έγκριση έκδοσης  άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "ΠΡΑΤΗΡΙΟ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" του κ.  

Δημητρακόπουλου Γεωργίου. 

 

266 / 1999 Ομοίως "ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-

ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ" του κ. Γανίτη Απόστολου. 

 

267 / 1999 Ομοίως "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" της κας Δαλαμπίρα Μαρίας.  

 

268 / 1999 Ομοίως του "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" του κ. Κουλίσογλου Βίκτωρα. 

 

269 / 1999 Ομοίως "ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟΥ" του Ταρασίδη Βλαδίμηρου. 

 

270 / 1999 Ομοίως "ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ" της κας Παπαδοπούλου Ουρανίας (μειοψηφούν 

Μπάρκας, Αναστασιάδης). 

 

271 / 1999  Ομοίως "ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ" του κ. Τσακίρογλου Ιορδάνη. 

 

272 / 1999 Ομοίως "ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ" της κας Σταυρίδου Ευγενίας. 

 

273 / 1999 Ομοίως "ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ" της "Π. Καζάκης-Μ.  Κυριακίδης-Ι. Ρίτας Ο.Ε.". 

 

274 / 1999 Ομοίως "ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ" του κ.. Κωνσταντινίδη Ιωάννη. 

 

275 / 1999 Ομοίως (άδεια λειτουργίας) του "ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" του κ. Κυριακού.  

 

276 / 1999 Ομοίως "ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ" του κ. Τραγάκη Γεωργίου.  

 

277 / 1999 Ομοίως "ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ" του κ. Ταρασίδη Λάζαρου.  

 

278 / 1999 Ομοίως λειτουργίας Μ.Ο. "ΚΑΦΕ" του κ. Ελιόγλου Θεοδώρου.  

 

279 / 1999 Ομοίως λειτουργίας Μ.Ο. "ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ" του κ. Καλκάνη 

Αναστασίου. 

 

280 / 1999 Ομοίως λειτουργίας Μ.Ο. "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ" του κ. Πασχάλη Ευάγγελου.  

 

281 / 1999 Ομοίως λειτουργίας Μ.Ο. "ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ" του κ. Γκιουζέλη Στέργιου. 
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282 / 1999 Ομοίως λειτουργίας Μ.Ο. "ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ" του κ. Τζουμάκα Παναγιώτη.  

 

283 / 1999 Ομοίως λειτουργίας Μ.Ο. "ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ" του κ. Χατζηαβραμίδη 

Αναστάσιου. 

 

284 / 1999 Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας Μ.Ο. του "ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ" του κ. 

Παπαδόπουλου Χρήστου. 

 

285 / 1999 Ομοίως του "ΜΠΑΡ" του κ. Κούτρη Ιωάννη (μειοψηφούν Μπάρκας, 

Αγγελίδης).  

 

286 / 1999 Μεταβίβαση μετοχών της "Α.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ" και 

αύξηση των μελών του Δ.Σ. της Α.Ε. 

 

287 / 1999 Έγκριση  συνέχισης μίσθωσης διαφημιστικών πινακίδων από τον κ. 

Παπαμιχαήλ (μειοψηφεί ο κ. Μπάρκας). 

 

288 / 1999 Διάθεση στην Δημοτική Επιχείρηση Κ.Α.Δ.Ε. 8.260.000 δρχ. δυνάμει της από 

10/12/1996 προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση 

παλαιάς χωματερής Δήμου Σερρών". 

 

289 / 1999 Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή αχρεωστήτων εισπραχθέντων ποσών. 

 

289α/ 1999 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από παράβολο  

Τροχαίας, στον κ. Παπαδόπουλο Εμμανουήλ. 

 

290 / 1999 Ηλεκτροδότηση 19ου Δημοτικού Σχολείου.                          

 

291 / 1999 Έγκριση εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στους: 

1) Αγγελική Σουτρά-Μωραίτη και  

2) Ελένης Κωνσταντινίδου. 

 

292 / 1999 Ομοίως του κ. Αριστείδη Ιωάννου.                                    

 

293 / 1999 Ομοίως της κας Κουντουρατζή Βασιλικής.                                  

 

294 / 1999 Έγκριση τοποθέτησης μη συμβατικών φωτιστικών σωμάτων. 

 

295 / 1999 Έγκριση καταβολής ποσού 147.004 δρχ.  στη ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση των  

γραφείων της οδού Καλαμπάκας. 

 

296 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: "Διαμόρφωση οδών Κερασούντος και Γαλδέμη". 

 

297 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: "Κατασκευή ραμπών για άτομα με ειδικές 

ανάγκες". 
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298 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: "Ασφαλτόστρωση οδών περιοχής Καλκάνη".      

 

299 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: "Κατασκευή ξενώνα και αθλητικού κέντρου στην 

Χρυσοπηγή". 

 

300 / 1999 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της "ΔΕΠΣ".                           

 

301 / 1999 Ομοίως του "ΔΗΠΕΘΕ". 

 

302 / 1999 Ομοίως της "ΔΕΠΚΑ". 

 

303 / 1999 Έγκριση καταβολής τελών και δικαιωμάτων για έκδοση πιστοποιητικών 

αδυναμίας για ιδιοκτησίες του Δήμου. 

 

304 / 1999 Ψήφιση πιστώσεων για εκτέλεση προμηθειών  με απ' ευθείας ανάθεση.  

 

321 / 1999 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 

(28/80). 

 

322 / 1999  Έγκριση συμμετοχής του κ. Δημάρχου στις εκδηλώσεις της 178ης  επετείου της 

Ελληνικής Ανεξαρτησίας που θα πραγματοποιηθούν την 28η/3/1999 στη Νέα 

Υόρκη.  

                         

 

 

 

 

 

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


