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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

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

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

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

Καβακλιώτης Αντώνιος, Καδής Νικόλαος, Κουρουζίδης Μηνάς, Μπάρκας Αθανάσιος, 

Μπόγιογλου Βάσω, Μισυρλής Σπυρίδωνας, Νέδος Νικόλαος, Νυκτοπάτης Αντώνιος, 

Σαουλίδης Στυλιανός, Σίγκας Γεώργιος, Στρατουδάκης Στυλιανός, Συμεωνίδης Βασίλειος,  

Σωτηριάδης Δημήτριος,  Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1)  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:  Αποδοχή χρηματοδότησης 12.000.000 δρχ. για την υλοποίηση του 

προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".                 

  

ΘΕΜΑ  2ο:  Συγκρότηση παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.   

   

ΘΕΜΑ  3ο: Παραχώρηση ακινήτων του Ο.Ε.Κ. στη Δ.Ε.Π.Κ.Α. για την υλοποίηση του 

προγράμματος "Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας". 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Ανταλλαγή οικοπέδου του Υπουργείου Πρόνοιας στην οδό Αρκαδιουπόλεως 

με δημοτική έκταση. 
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ΘΕΜΑ  5ο: Πολεοδομικός χαρακτηρισμός χώρου, ως χώρου πρασίνου και αναστολή 

έκδοσης οικοδομικών αδειών.  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησίας Ανδρέα Τζούρα, σύμφωνα με την αρ. 

14/90 πράξη τακτοποίησης του Τ.Π.Π.Ε. της Νομαρχίας Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση μελετών κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Λειτουργία του συστήματος  ελεγχόμενης στάθμευσης  από τον Δήμο Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος.  

 

 

9η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   1999 
 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να σας πω δυο κουβέντες αγαπητοί συνάδελφοι, για την 

παρουσία μου σαν Δημάρχου της πόλης, στις γιορτές που έγιναν στην Νέα Υόρκη των 

Ηνωμένων Πολιτειών από την ομογένεια για την 25η Μαρτίου, την επέτειο της 

Απελευθέρωσης από τον Τούρκικο ζυγό. Είχα την τιμητική πρόσκληση να εκπροσωπήσω την 

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων μαζί με δυο άλλους Δημάρχους, τον Δήμαρχο 

Σουφλίου κ. Κοτσάνη από την Θράκη, εγώ από την Μακεδονία και ο Δήμαρχος του Πόρου 

Σπύρος Σπυρίδων. Βέβαια, επικεφαλής της αποστολής, ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. 

Αβραμόπουλος, ο οποίος ήταν και ο τιμώμενος προσκεκλημένος στην παρέλαση που έγινε 

εκεί και σε όλες τις γιορτές, για την παλιγγενεσία. Ήταν μια αξιόλογη εμπειρία και 

προσωπικά  για μένα και θα ήθελα να σας πω, ότι με το πρόγραμμα που είχε ο επικεφαλής 

της αντιπροσωπείας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, είχαμε την δυνατότητα στις εννέα (9) μέρες που 

μείναμε εκεί, να έρθουμε σε επαφή και επικοινωνία με τους εκφραστές του απόδημου 

Ελληνισμού στη Νέα Υόρκη και στην ευρύτερη περιοχή. Στην περιοχή της Νέας Υόρκης, 

χωρίς να είναι επακριβώς υπολογισμένο, ζουν πάνω από 2 εκ. Έλληνες. Υπάρχουν κάποιοι 

τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι έχουν σχεδόν χαθεί, με την έννοια της συμμετοχής στις 

δραστηριότητες της ομογένειας. Προσωπικά, είχα επαφή με την «Πανμακεδονική», η οποία 

έχει αγοράσει δικά της γραφεία και γίνεται μια προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης, μου 

έδειξαν μια αίθουσα στην οποία μαζεύονται τα παιδιά των Μακεδόνων ομογενών και 

εθελοντικά εκπαιδευτικοί από την ομογένεια τα διδάσκουν, την διατήρηση και της γλώσσας 

και της παράδοσης. Είναι ένα κομμάτι του Ελληνισμού, το οποίο έχει μια καταπληκτική 

δραστηριότητα, κυρίως στον οικονομικό τομέα. Θεωρείται η πρώτη ή η δεύτερη κοινότητα 

μετά την Ισραηλινή. Οι πολιτικοί τους δεσμοί είναι λίγο χαλαροί. Εάν υπήρχε μια πολιτική 

ενότητα στην έκφραση, μας είπαν, ότι θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο ισχυρά «λόμπι».  
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Δηλαδή, ομάδες πίεσης της αμερικάνικης κοινωνίας και πολιτικής. Εκείνο το οποίο τίθεται 

σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, από την Πανμακεδονική, αλλά και από κάποιους 

συλλόγους, που προσπαθούν να διατηρήσουν την παράδοση και την ελληνικότητα στην 

Αμερική, τίθεται θέμα βοήθειας από το Δ.Σ. Σερρών. Η βοήθεια αυτή εστιάζεται, κι εγώ τους 

είπα να στείλουν μια επιστολή στον Δήμαρχο και στο Δ.Σ. Σερρών, με το τι θέλουνε, όχι σε 

χρήματα, αλλά είναι θέμα λαογραφικού και παραδοσιακού υλικού. Θα έχουμε εντός των 

ημερών μια-δυο τέτοιες επιστολές από την Πανμακεδονική και πιθανόν από Σερραίους που 

προσπαθούν να κάνουν σύλλογο εκεί πέρα, και θα έρθει το θέμα στο Δ.Σ., όπως στείλαμε στη 

Γερμανία στο σύλλογο Σερραίων του Μονάχου. Θα δούμε αν μπορούμε και νομίζω ότι αξίζει 

τον κόπο να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Θέλω επίσης να σας πω, ότι τις ημέρες που 

βρισκόμασταν εκεί, ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί στην γειτονική χώρα στη Νέα 

Γιουγκοσλαβία και ο Ελληνισμός εκεί πέρα έχει και ο ίδιος την αγωνία για την ειρηνική 

εξέλιξη των πραγμάτων εδώ. Δεν είναι αμέτοχοι και αδιάφοροι, όπως είναι, όπως κατάλαβα, 

οι υπόλοιποι Αμερικανοί πολίτες. Η συγκλονιστικότερη στιγμή, το είπα και σε συνέντευξη 

στα Μ.Μ.Ε., ήταν όταν στην διάρκεια της παρέλασης, που είναι πολύ διαφορετική απ’ αυτή 

που γίνεται εδώ πέρα, όλες οι κοινότητες των Ελλήνων, όπως πήγανε από παλιά, που έχουν 

κάνει συλλόγους, π.χ. οι Καλαματιανοί, οι Βολιώτες, οι Κρήτες, οι Καλύμνιοι, οι Κώοι (πιο 

πολύ οι νησιώτες), παρελαύνει μπροστά από τους επισήμους όλη η ομάδα, όλη η ιστορία  του 

απόδημου Ελληνισμού. Παππούδες, παιδιά, γυναίκες. Δεν είναι παρέλαση τμημάτων 

μαθητικών, με την έννοια της τακτικής και στρατιωτικής παρέλασης. Η συγκλονιστικότερη 

λοιπόν στιγμή, ήταν όταν εκτός του επισήμου προγράμματος, εμφανίστηκε μια ομάδα 300 

περίπου Σέρβων, η οποία παρήλασε μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, κρατώντας τις 

ελληνικές σημαίες και εικονίσματα από την Ορθόδοξη λατρεία που έχουμε.  Δεν υπήρξε 

άνθρωπος, που να μπορέσει να κρατήσει τα δάκρυά του.  

Υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ελληνομάθεια, διότι καθότι είναι αμερικανοί πολίτες, τα παιδιά 

τους πρέπει να παίρνουν την βασική μόρφωση στην αμερικάνικη γλώσσα. Έτσι όμως υπάρχει 

πρόβλημα ταύτισης της πατρώας γλώσσας της Ελληνικής. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, στο 

οποίο εμπλέκεται η Εκκλησία και η Πολιτεία και πολλές φορές σου δίνει την εντύπωση, ότι 

είναι ένας Ελληνισμός που περίπου πάει να σιγοσβήσει. Δηλαδή, εκεί που σου λέει  μια λέξη 

Ελληνική κάποιος, σου λέει και τρεις Αμερικάνικες. Παρ΄ όλα αυτά, υπάρχει αυτό το μεράκι 

για την Ελλάδα και προσωπικά πιστεύω ότι, εμείς σαν Δήμος χωρίς να έχουμε την 

δυνατότητα να κάνουμε κάτι, πρέπει η Ελληνική πολιτεία, στο θέμα της γλωσσομάθειας, σε 

συνεργασία  με την τοπική εκεί εκκλησία, διότι τα σχολεία στις Η.Π.Α., είναι  υπό την 

διοίκηση της Εκκλησίας, να κάνει κάτι.  

Μια τελευταία εντύπωση, που για μένα ήταν πολύ ισχυρή και την ξέρουμε όλοι, αλλά ίσως 

δεν το βιώνουμε καθημερινά, ήταν ότι είναι σε μια πόλη που αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 22 

εκ. κατοίκους, ζουν θαυμαστά όλες οι φυλές του κόσμου. Με μια καταπληκτική ανοχή και 

συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα ελπίδας  συμβίωσης. Μας 

κάνει όμως  και να μελαγχολούμε που εμείς εδώ δεν μπορούμε να ζήσουμε με τον όμοιο 

συνάνθρωπό μας.  

Εγώ, μεταφέρω τους χαιρετισμούς από τους εκπροσώπους της ομογένειας προς το Δ.Σ. 

Σερρών και τους Σερραίους που συνάντησα εκεί πέρα και πιστεύω ότι το Δ.Σ. Σερρών όταν 

θα έρθει η επιστολή από 1-2 σωματεία από την Μακεδονία, θα πάρει θετική θέση, να 

ανταποκριθεί. Ο Δήμαρχος Αθηναίων υποσχέθηκε ότι, η φιλοδοξία του είναι, σαν Πρόεδρος 

της ΚΕΔΚΕ που είναι τώρα, να πείσει το επόμενο Δ/κό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, ώστε στις 

επόμενες γιορτές της παλιγγενεσίας να εκπροσωπείται ο κάθε Νομός από ένα Δήμαρχο. 
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κ. Βλάχος Ι.:  Έχουμε μια επιστολή μπροστά μας, από μια κίνηση πολιτών. Δεν ξέρω 

αν θα δεσμευτείτε εδώ, ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο συμβούλιο, 

όταν οι υπηρεσίες σε συνεργασία με την Κ.Α.Δ.Ε., θα μπορούσαν να το φέρουν.  

 κ. Πρόεδρος: Ήδη, το Προεδρείο συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 

το γραφείο Προσόδων, και ετοιμάζεται η σχετική κατάσταση αναπροσαρμογής των 

μισθωμάτων, η οποία θα έρθει στο Δ.Σ. έγκαιρα, για να συζητηθεί.   

 κ. Βλάχος Ι.: Το αναφέρω, για να μην θεωρηθεί ότι τους αγνοούμε.  

 κ. Μπάρκας: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω μια ερώτηση εκτός ημερησίας 

διάταξης;  

Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα όχι τώρα, αλλά σε ένα άλλο Δ.Σ.,  αν όπως ακούγεται στην 

Σερραϊκή Κοινωνία, η ΚΑΔΕ έχει καμία σχέση με αυτή την εταιρεία που ανέλαβε να 

καταρτίσει το Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.λ.π. και τις προσλήψεις που έγιναν σ’ αυτό. Ήδη 

ακούστηκε ότι μπήκαν 30-40 άτομα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, η ΚΑΔΕ δεν έχει καμία σχέση. Η εταιρεία αυτή, είναι 

συνεργάτης  της Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Κτηματολόγιο». Θέλει, την βοήθεια και την 

συμπαράσταση του Δήμου για να καταγράψουμε την περιουσία μας και να ξέρουμε με την 

ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ποιο είναι δικό μας και ποιο όχι. Από κει και πέρα, είναι 

ιδιωτική καθαρά  υπόθεση και δεν αφορά τον Δήμο, ούτε καμιά Δημοτική Επιχείρηση. Αυτό 

είναι καθαρό. Καμία σχέση με τις προσλήψεις. Μάλιστα, ήθελα να πω, ότι σε κάποιους 

άλλους Νομούς, έγινε μια προσπάθεια, οι Δήμοι στους οποίους άρχισε να συντάσσεται αυτή 

την στιγμή το Κτηματολόγιο, να κάνουνε  γραφεία συμπλήρωσης των αιτήσεων. Αλλά 

κρίθηκε, ότι θα μπαίναμε πάλι στον λαβύρινθο του να κάνει προσλήψεις ο Δήμος και πως θα 

τις κάνει  με τις γνωστές διαδικασίες, γι’ αυτό δεν προχώρησε.  

 κ. Μπάρκας: Πάντως, υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα ως προς την λειτουργία, γιατί 

η εταιρεία εδρεύει μακριά από την πόλη. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό το πρόβλημα, μας το έβαλε και η ανώνυμος Αθηναϊκή 

εταιρεία. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρουν χώρο, ζήτησαν και από εμάς χώρο, αλλά ο 

μόνος χώρος που κατά την γνώμη μας  θα μπορούσε να παραχωρηθεί, ήταν το εισπρακτήριο 

των  λογαριασμών της ΔΕΥΑΣ, αλλά αυτός είναι πάρα πολύ μικρός και επιπλέον, επειδή από 

εκεί περνούν περίπου 30.000 άνθρωποι για να πληρώσουν, θα γινόταν ένας άνευ 

προηγουμένου συνωστισμός στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΣ και γι’ αυτό δεν μπορέσαμε 

να τους εξυπηρετήσουμε.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, να  μπούμε στην ημερήσια διάταξη. 

Προκαταβολικά ζητώ συγνώμη, διότι μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι, δεν υπήρχαν στους 

σχετικούς φακέλους για την ενημέρωση του Δ.Σ. τα θέματα 4 και 5, τα οποία μπήκαν ως 

επείγοντα. Όταν θα έρθει η σειρά τους, θα εξηγηθούν οι λόγοι της καθυστέρησης.  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης 12.000.000 δρχ. για την υλοποίηση του 

προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".                 

 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Το πρόγραμμα αυτό εξελίσσεται εδώ και ένα χρόνο. Τα 9 εκ. δρχ. θα 

αποδοθούν στην ΔΕΕΚ και τα 3 εκ. δρχ. στο ΚΑΠΗ. 
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 κα  Ζαπάρα: Θα ήθελα να πω δυο λόγια, σχετικά με το πρόγραμμα. Είναι ένα 

πρόγραμμα 5ετές, επιχορηγούμενο από το Υπ. Εσωτερικών και όπως φαίνεται στην 

εισήγηση, για να δώσει το Υπουργείο την επιχορήγηση, πρέπει να αποφασίσουμε ότι το 

πρόγραμμα συνεχίζεται και έπρεπε φυσικά να γίνει ανανέωση των ίδιων ανθρώπων που 

εργάζονται σ’ αυτό. Αυτό δεν τηρήθηκε και δεν θέλω να σταθώ σ’ αυτό, αλλά εδώ και 

μερικές μέρες, έχω πληροφορηθεί, ότι οι συμβάσεις αυτών των εργαζομένων δεν έχουν 

υπογραφεί. Είμαστε στον 4ο μήνα και οι συμβάσεις αυτές έπρεπε να υπογραφούν από τον 

Ιανουάριο, όπως κάναμε και πέρσι. Τώρα, οι εργαζόμενοι μένουν, χωρίς να έχουν υπογραφεί 

οι συμβάσεις τους. Και δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπογραφούν τώρα οι συμβάσεις και να 

ισχύουν από τον Ιανουάριο. Αυτό να το έχετε υπόψη σας και δεν ξέρω πως θα τακτοποιηθεί 

αυτό το κενό. Επιπλέον, θέλω να πω, ότι όπως είναι γραμμένη εδώ η απόφαση, «αποδοχή 

χρηματοδότησης», έπρεπε για να μην  έχουμε κάποιο κώλυμα, να αναφέρεται και μεταβίβαση 

του ποσού  των 3 εκ. δρχ. στο ΚΑΠΗ και των 9 εκ. δρχ. στην ΔΕΕΚ και ανάθεση αυτής της 

αρμοδιότητας. Γιατί έτσι, με την απόφασή μας αυτή, θα μπορεί από το ΚΕΚ να εκδίδονται τα 

εντάλματα για την πληρωμή των εργαζομένων, όταν γίνουν οι συμβάσεις. Για το θέμα των 

συμβάσεων κ. Δήμαρχε, θα πρέπει να λυθεί, για να μην χάσουν οι εργαζόμενοι τουλάχιστον 

αυτές τις αποδοχές.  

 κ. Πρόεδρος: Κυρία Ζαπάρα, για το τελευταίο μέρος της πρότασής σας, στην 

εισήγηση του κ. Δ/ντή, ακριβώς έτσι αναγράφεται.  Και η κατανομή του ποσού, πέραν των 

άλλων,  προς υλοποίηση του προγράμματος, φαίνεται ότι πάνε  τα 3 εκ. δρχ. στο ΚΑΠΗ και 9 

εκ. δρχ. στην Δημοτική Επιχείρηση ΚΕΚ. Αυτά που λέτε, φαίνονται.  

 κα Ζαπάρα: Η εισήγηση το λέει, αλλά και η απόφαση πρέπει να το λέει. Θυμάμαι 

από πέρσι, που χρειάστηκε να επανέλθουμε, για να κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό.  

 κ. Υψηλάντης (Δ/ντής του Δήμου): Η απόφαση την οποία πρόκειται να πάρει το 

Δ.Σ., ουσιαστικά είναι τυπική. Διότι, υπάρχει προγραμματική σύμβαση που έχει ισχύ πέντε 

(5) ετών και απλούστατα, τώρα το Δ.Σ., επειδή ο πρ/σμός έχει ισχύ ενός (1) έτους, έρχεται 

τώρα να κατανέμει τα ποσά. Κατά τα άλλα, η σύμβαση η προγραμματική, ισχύει. Όσον 

αφορά δε το θέμα της πρόσληψης, απ’ όσα έχω πληροφορηθεί, πρόκειται να γίνει ένα Δ/κό 

Συμβούλιο την άλλη εβδομάδα, ώστε να γίνει με αναδρομική ισχύ η πρόσληψη των παιδιών, 

που ήδη δουλεύουν στο πρόγραμμα.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Συγκρότηση παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για δημιουργία παραρτήματος στην πόλη μας, από 

πρωτοβουλία των δυο γιατρών, Δημοτικών Συμβούλων. Παρακαλώ τον κ. Βαβαλέκα, να το 

εισηγηθεί.  

 κ. Βαβαλέκας:  Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, είναι μια εταιρεία, η οποία 

βοηθά βασικά στην ενημέρωση του πολίτη, γύρω από τα θέματα του καρκίνου. Κάνει 

κάποιους ετήσιους εράνους και επιπλέον βοηθά με κάποιες υποομάδες ψυχολογικά και ηθικά, 

ορισμένες ομάδες ατόμων, τα οποία έχουν υποστεί αυτή την ταλαιπωρία.  
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Επειδή είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την πόλη μας να υπάρχει  ένα παράρτημα αυτής 

της εταιρείας, προτείνουμε να το αναλάβουμε εμείς σαν Δήμος και κάποιος κοινωνικός 

φορέας, ώστε να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο,  να ενημερώσουμε καλύτερα τον Σερραίο 

πολίτη. Δεν επιβαρύνεται με τίποτα ο Δήμος. Θα αναλάβει την τυπική διαδικασία.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Παραχώρηση ακινήτων του Ο.Ε.Κ. στη Δ.Ε.Π.Κ.Α. για την υλοποίηση του 

προγράμματος "Κέντρα Παιδικής Δημιουργίας". 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η ΔΕΠΚΑ, σε συνεργασία 

με τον Δήμο και το Υπουργείο Εργασίας. Πρόκειται για την διάθεση των περιφερειακών-

πολιτιστικών κέντρων, τα οποία κατά κυριότητα ανήκουν στον Οργανισμό Εργατικής 

Κατοικίας και έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο για κάποια χρόνια.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Ανταλλαγή οικοπέδου του Υπουργείου Πρόνοιας στην οδό Αρκαδιουπόλεως 

με δημοτική έκταση. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για την ανταλλαγή κάποιου οικοπέδου που βρίσκεται στο 

πολύγωνο 156 στο Καλκάνι, στην οδό Αρκαδιουπόλεως. Είναι το γνωστό ακίνητο 

ιδιοκτησίας Πρόνοιας. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σας εξηγήσω τους λόγους για τους 

οποίους θα ήθελα το Δ.Σ. να επαναλάβει μια ομόφωνη απόφαση, την οποία πήρε η 

προηγούμενη Δ.Α. Την ίδια απόφαση θέλουμε να πάρουμε πάλι ομόφωνα, η οποία δεν 

τελεσφόρησε για λόγους ενετοιμότητας. Θα σας εξηγήσω και αν έστω κι ένας διαφωνήσει, 

επειδή το θέμα μπήκε στο φάκελλο αργά σήμερα, θα το αποσύρω και θα το φέρω σε επόμενο 

Δ.Σ.  

 κ. Σωτηριάδης: Κύριε Δήμαρχε, υπήρχαν κι άλλα τέσσερα σοβαρά θέματα, τα πρώτα 

σοβαρά θέμα επί δικής σας διοίκησης, που έλειπαν από τους φακέλους. Και αναφέρομαι στο 

4ο, 5ο, 6ο και 9ο. Είναι σοβαρό το θέμα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζοντας σας λέω, ότι είναι το γνωστό θέμα, ότι το Υπουργείο 

Κοινωνικής Πρόνοιας έχει ήδη αναθέσει σε εργολάβο των Σερρών την κατασκευή κάποιων  

σπιτιών για πολύτεκνες οικογένειες ή άπορες. Μέσα σ’ αυτή την εργολαβία, είναι και η 

οικοδομή στην οδό Αρκαδιουπόλεως, σε ένα οικόπεδο περίπου 500 τ.μ., όπου γίνεται μια 

οικοδομή 1.300 περίπου  τ.μ., για να δοθεί σε αυτούς τους δημότες. Είναι γνωστό, ότι ο 

Δήμος αυτό το οικόπεδο εδώ και μια δεκαετία περίπου το έχει καταλάβει και έχει 

εγκαταστήσει μέσα μια παιδική χαρά. Είναι γνωστό ότι η περιοχή δεν έχει άλλους 

ακάλυπτους χώρους και υπάρχει μια αντίδραση των κατοίκων.  Η  αντίδραση υπήρχε  και από  
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παλιά και όπως ξέρετε έγιναν και επανειλημμένες συσκέψεις στη Νομαρχία και συζητήσεις 

στο Δ.Σ. και υπήρξαν κάποιες σκέψεις να γίνει ανταλλαγή, είτε με αυτό το οικόπεδο το οποίο 

τώρα προτείνεται στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη, που δεν τελεσφόρησε, είτε με άλλο 

οικόπεδο. Αυτή την στιγμή, το περί ου ο λόγος οικόπεδο, είναι  ξεκαθαρισμένο από άποψη 

τακτοποίησης κ.λ.π., είναι ένας ενιαίος οικοπεδικός χώρος που ανήκει αποκλειστικά στον 

Δήμο, περίπου 1,5 στρέμματος, με συντελεστή δόμησης 1.00. Νομίζουμε ότι μπορεί να 

κτιστεί η ίδια οικοδομή με πολύ καλύτερους όρους. Να υπάρχει δηλαδή για τους ενοίκους 

αυτής της οικοδομής και αυλή και να μείνει στη χρήση των κατοίκων της οδού 

Αρκαδιουπόλεως, αυτός ο ακάλυπτος χώρος.  

Το θέμα είναι γνωστό, στο Δ.Σ. έχει συζητηθεί, επί δικής σας κ. Βλάχο θητείας, έχουμε πάρει 

εδώ ομόφωνες αποφάσεις και θεωρώ ότι είναι καλό να πάρουμε σήμερα την απόφαση αυτή. 

Να προτείνουμε στο Υπ. Κοινωνικής Πρόνοιας, να παραχωρήσουμε το οικόπεδο αυτό που 

βρίσκεται κοντά στο 4ο Λύκειο, νοτίως της οδού Σινώπης και της Περιφερειακής. Να κτιστεί 

η οικοδομή στον Αγ. Ιωάννη και να μείνει το οικόπεδο αυτό για τους κατοίκους της περιοχής. 

Κάποιοι μου εξέφρασαν μια άποψη, ότι θα μπορούσε να γίνει κι ένας χώρος από τα 500 τ.μ. 

για ένα μικρό Νηπιαγωγείο. Αυτό θα το δούμε αργότερα. Η ουσία του θέματος είναι αυτή. Αν 

θέλετε το ψηφίζουμε, αν θέλετε το αναβάλουμε. Δεν θεωρώ ότι το θέμα είναι απρόοπτο, 

επειδή το Δ.Σ. το συζήτησε πολλές φορές πέρσι.  

 κ. Γκότσης: Θα ήθελα να πω, ότι το θέμα αυτό, ταλανίζει δυο κοινωνικές ομάδες. 

Τους πολίτες του Καλκάνι και τους άλλους άπορους δημότες, που θα ήθελαν να στεγαστούν 

εκεί πέρα. Δεν είμαστε εδώ για να βάζουμε τροχοπέδη, αλλά για να λύνουμε τα προβλήματα. 

Από την στιγμή που είπαμε, ότι το ψηφίζουμε ομόφωνα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.  

 κ. Κουρουζίδης: Θα ήθελα να προσθέσω σ’ αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος, ότι επειδή 

η πολιτεία συνδέει την λύση του προβλήματος αυτού και με την διάθεση των ήδη έτοιμων 

κατοικιών που έχουν γίνει προκειμένου να δοθούν στους δικαιούχους, είναι μια διαδικασία 

που διαρκεί πάνω από μια τριετία. Το στεγαστικό πρόβλημα, ξέρουμε πόσο έντονο είναι στην 

περιοχή μας, νομίζω ότι μια λύση κατεπείγουσα , θα βοηθήσει και θα έλεγα μάλλον, να 

αναλάβει ο Δήμος και μια πρωτοβουλία να μη συνδεθεί η ανοικοδόμηση επιπλέον 

συγκροτήματος με τα δυο έτοιμα συγκροτήματα. Γιατί η Περιφέρεια συνδέει την 

παραχώρηση με την απόφαση του Δήμου για το νέο οικόπεδο. Επειδή τα δυο συγκροτήματα 

ήδη είναι έτοιμα, παραμένει να καθορισθεί από πλευράς Περιφέρειας, ποιος φορέας θα 

αναλάβει να κάνει την παραλαβή για να προχωρήσει αμέσως στην διάθεση. Και επειδή 

ακριβώς τα προβλήματα της διάθεσης, αφορούν πολύ ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, νομίζω 

ότι πέρα από την άμεση παραχώρηση του οικοπέδου, μια πρόταση δική μας να μην 

περιμένουν να γίνει το καινούργιο συγκρότημα και να αποδοθούν οι ήδη έτοιμες κατοικίες, 

θα είναι προσθετική κατεύθυνση.  

 κα Ζαπάρα: Εγώ συμφωνώ απόλυτα, απλά θα ήθελα να ρωτήσω, αν η απόφαση για 

τροποποίηση της πράξης εφαρμογής στην περιοχή που εκκρεμούσε πάρθηκε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, δεν είχε ολοκληρωθεί η τακτοποίηση.  

 

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Πολεοδομικός χαρακτηρισμός χώρου, ως χώρου πρασίνου και αναστολή 

έκδοσης οικοδομικών αδειών. 
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 κ. Πρόεδρος: Αφορά χαρακτηρισμό ως χώρο πρασίνου οικοπέδου στην περιοχή 

Καλλιθέας, στο Ο.Π. 255. Το θέμα μπήκε αργά σήμερα στον φάκελο επίσης.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε να σας ενημερώσω, αν θέλετε να το αποσύρουμε. Δεν 

είναι δύσκολο θέμα, αλλά αν θέλετε…… 

 κ. Βλάχος Ι.: Καλύτερα είναι να το κρατήσουμε. 

  

 

 - Αποσύρεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Καταβολή αποζημίωσης  ιδιοκτησίας Ανδρέα Τζούρα σύμφωνα με την αρ. 

14/90 πράξη τακτοποίησης του Τ.Π.Π.Ε. της Νομαρχίας Σερρών. 

  

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για ιδιοκτησία, που  βρίσκεται στην οδό Αθ. Αργυρού, 

μεταξύ των πολυγώνων 323 και 226 και με τιμή μονάδος 52.000 δρχ./τ.μ., για έκταση 23,15 

τ.μ.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για λειτουργικές δαπάνες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνεται.   

 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση μελετών κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για ζητήματα της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου, με εγκρίσεις 

μελετών.  

 κ. Βλάχος Ι.:  Για το θέμα: «Έγκριση μελέτης πρ/σμού 2.000.000 δρχ., για το 

κυλικείο του 1ου Γυμνασίου Αρρένων», πρόκειται για τα χρήματα που δίνει η Νομαρχία για 

τον σκοπό αυτό;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 

 κ. Βλάχος Ι.: Θα ήθελα να ρωτήσω, που θα γίνει αυτό το κυλικείο; Πρόκειται για το 

ήδη υπάρχον, που όπως είχαμε συμφωνήσει θα επεκταθεί και θα πάρει  άδεια λειτουργίας; Ή 

θα γίνει κάπου αλλού στον αύλειο χώρο; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόκειται για βελτίωση του ήδη υπάρχοντος.  

 κ. Βλάχος Ι.: Ένα άλλο θέμα. Λέγατε, ότι θα ρίξουμε 3Α και θα διαμορφώσουμε τον 

δρόμο Κρίνος-Κωνσταντινάτο. Είναι μέσα;  

 κ. Αγγελίδης (Αντιδήμαρχος Τεχνικής): Όχι όλο τον δρόμο, ένα τμήμα του μικρό. 

 

 

8 



 

  

κ. Βλάχος Ι.: Εδώ κ. Δήμαρχε, νομίζω ότι πάλι πρέπει να παρέμβουμε ώστε να 

εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από την Νομαρχία, ή να αναλάβει η Νομαρχιακή Αυτ/ση, 

μια που είναι δρόμος περιφερειακός, όπως εξασφαλίσαμε χρήματα της Νομαρχίας για να 

ασφαλτοστρώσουμε τον δρόμο προς το Μητρούσι. 

 κ. Αγγελίδης: Να σας εξηγήσω, με ποιο σκεπτικό βάλαμε αυτό το 3Α προς το 

Κωνσταντινάτο. Πρόκειται για μια πολύ μικρή έκταση 100 με 200 μέτρα,  και σκόπιμα το 

κάναμε, για να πετύχουμε αυτό που λέτε. Κάναμε μια αρχή για να αρχίσουμε να διεκδικούμε 

πιστώσεις.  

 κ. Βλάχος Ι.: Υπάρχει κι ένα άλλος δρόμος προς την Καμήλα. Τρεις είναι οι δρόμοι. 

Ένας για τον Μητρούσι, τον οποίο κάναμε, ένας αυτός που μιλούμε και ένας για την Καμήλα.  

 κ. Αγγελίδης: Καμία αντίρρηση. Αλλά με αυτό το σκεπτικό στηρίξαμε σε 100-200 

μέτρα, διότι είναι πολύ άσχημος ο δρόμος, υπάρχει πρόβλημα εκεί με τα τρακτέρ, που δεν 

μπορούν να περάσουν.  

 κ. Βλάχος Ι.: Έχουμε και μια έγκριση μελέτης 15.000.000 δρχ. για τους 40 

Μάρτυρες.  Έχετε καταλήξει πως θα γίνει; Μπορούμε να δούμε την μελέτη;  

 κ. Αγγελίδης: Ναι, έχουμε καταλήξει, υπάρχει τεχνική έκθεση και μπορώ να σας 

εξηγήσω. Το πάρκο ενώνεται με την Εκκλησία, πεζοδρομείται μπροστά εκείνος  ο χώρος και 

επίσης γίνονται και κάποιες μονοδρομήσεις και μπαίνουν φανάρια. Αν θέλετε  κ. Δήμαρχε, 

μπορούσατε να πάτε στην Τεχν. Υπηρεσία, όπου υπάρχει το σχεδιάγραμμα, για να το δείτε. 

Την τεχνική έκθεση όμως, κακώς δεν την βάλανε στον φάκελο. Είχα την εντύπωση, ότι 

υπάρχει μέσα. Ζητώ  συγνώμη. Η κατασκευή του έργου, θα γίνει με δημοπρασία.  

 κ. Αναστασιάδης:  Πέρα απ’ αυτό, θέλω να πω κάτι, πριν ξεκινήσουν οι δρόμοι.  Εγώ 

προσωπικά, επί ένα χρόνο είχα επιμεληθεί του θέματος. Είχαμε δώσει την λύση να ενωθεί η 

εκκλησία με την πλατεία κ.λ.π. Το σχέδιο υπάρχει. Είναι έτοιμα όλα.  

 κ. Αγγελίδης: Όντως υπάρχει, αυτό υλοποιώ. Όσο για την Τεχνική Έκθεση, που 

έλειπε από τον φάκελο, όπως ξέρετε κ. Βλάχο, αυτό γινόταν και επί της δικής σας θητείας, 

λόγω βιασύνης μπήκε η εισήγηση χωρίς αυτή. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, ούτε υπάρχει 

σκοπιμότητα. Αλλά αυτό το σχέδιο έγινε επί δικής σας θητείας. Αυτό υλοποιούμε.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Λειτουργία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης από τον Δήμο Σερρών. 

 

 

 κ. Νυκτοπάτης: Θα ήθελα να πω κάτι διαδικαστικά. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. 

Δήμαρχο, για θέματα σοβαρά όπως είναι το 9ο και το 10ο,  θα πρέπει τουλάχιστον να γίνεται 

μια ενημέρωση των αρχηγών των συνδυασμών και εμείς να το συζητάμε με τους 

συναδέλφους μας και να ερχόμαστε εδώ ενημερωμένοι. Αυτό είναι παράκληση. Γι’ αυτό το 

θέμα το πολύ σοβαρό,  η πρότασή μας είναι, να αναβληθούν τα δυο θέματα αυτά, γιατί εμείς 

για να αποφασίσουμε για την λειτουργία της ελεγχόμενης στάθμευσης από τον Δήμο Σερρών, 

θα  πρέπει κατά την γνώμη μου, να συγκρίνουμε αυτό που ίσχυε από την ημέρα που 

λειτουργεί με τις προτάσεις που γίνονται τώρα και να δούμε αν συμφέρει στον Δήμο. Δεν 

νομίζω ότι πρόχειρα, μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στιγμή τέτοια απόφαση. 
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Επαναλαμβάνω, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα παρακαλέσω κ. Δήμαρχε να μας 

δώσετε τις προτάσεις τις δικές σας για να τις μελετήσουμε, για να μπορέσουμε να 

απαντήσουμε συγκεκριμένα.  

Και για την Λαϊκή Αγορά, δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε σήμερα. Η Λαϊκή Αγορά 

δυστυχώς, δημιουργεί πρόβλημα στην πόλη μας και θα θέλαμε τις προτάσεις και τις θέσεις, 

για να έρθουμε κι εμείς σε επαφή. Δεν έχω πρόθεση να κάνω αντιπολίτευση, μιλάω 

πολιτισμένα και σκοπός είναι να δοθεί μια λύση και η πρόταση η δική μας είναι, αν γίνεται, 

τα δυο θέματα αυτά, να αναβληθούν, για να μας δοθεί ο χρόνος να τα μελετήσουμε και τα 

δυο. Ευχαριστώ. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ’ αρχάς είναι σωστή η  άποψη του κ. Νυκτοπάτη, ότι για 

θέματα τα οποία  έχουν ιδιάζουσα βαρύτητα και σημασία, να γίνεται κάποια προσυνεννόηση. 

Στις προθέσεις ήταν και είναι αυτό. Μεσολάβησε όμως η επίσκεψή μου στην Αμερική, που 

δεν ήταν στο πρόγραμμα,  και  η συμμετοχή μου στην Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΥΑ και 

ουσιαστικά στον Δήμο και στην πόλη των Σερρών, είμαι από την Δευτέρα το πρωί. Γι΄ αυτό 

τον λόγο, δεν έγινε μια προεργασία.  

Όσον αφορά το θέμα  της ελεγχόμενης στάθμευσης, δεν έχω αντίρρηση να πάει στην επόμενη 

συνεδρίαση και να το κουβεντιάσουμε προηγουμένως. Για το θέμα όμως της Λαϊκής, νομίζω 

ότι είμαστε  έτοιμοι να έχουμε άποψη. Και δεν δέχομαι την πρότασή σας για αναβολή του 

θέματος.  

 

 

 - Αναβάλλεται το 9ο θέμα. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Μετακίνηση της Λαϊκής Αγοράς. 

 

 

 κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Δήμαρχε, συμφωνώ απόλυτα με την αναβολή του προηγούμενου 

θέματος, αλλά και για το θέμα της Λαϊκής Αγοράς, πιστεύω ότι ο φάκελος είναι ελλιπής, 

διότι δεν έχουμε γνώμες των εμπλεκόμενων φορέων. Στον φάκελο θα έπρεπε να υπήρχαν 

τουλάχιστον αυτές οι επιστολές με τις έγγραφες απόψεις και απαντήσεις. Επίσης, μέσα  στον 

φάκελο με χθεσινή ημερομηνία, υπάρχει ένα άλλο έγγραφο με πρόταση για δημιουργία μιας 

δεύτερης Λαϊκής. Μια έκθεση του κ. Δ/ντή, που σήμερα το πρωί μπήκε μέσα στον φάκελο 

και νομίζω ότι χωρίς να έχουμε την άποψη των επίσημων φορέων για την δημιουργία μιας 

νέας Λαϊκής Αγοράς, σήμερα κ. Δήμαρχε δεν μπορούμε να συζητήσουμε τουλάχιστον το 2ο 

θέμα αυτού του φακέλου, που αφορά την δημιουργία νέας λαϊκής. Με τι δεδομένα και τι 

κριτήρια θα συζητήσουμε. Δηλαδή, μετά να αρχίσει η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους 

φορείς και μετά να επανέλθει το θέμα στο Δ.Σ. για να εκφράσουμε την άποψή μας επί του 

θέματος; Γι΄ αυτό νομίζω ότι αυτά τα δυο θέματα, εφόσον στις προθέσεις είναι να τα 

συνδυάσουμε και να αποφασίσουμε, νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι σήμερα να εκφράσουμε 

άποψη για την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς και για την υπάρχουσα. Δεν ξέρω αν οι 

συνάδελφοι, γνωρίζουν τις απόψεις των εμπλεκομένων φορέων, που είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση για να καταλήξουμε σε μια τελική δική μας γνώμη. Νομίζω ότι δεν χάλασε ο 

κόσμος, αν σε 5-10 μέρες επανέλθει το θέμα, αφού προηγηθεί και η μεταξύ μας συζήτηση με 

τους αρχηγούς των συνδυασμών.  
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 κ. Γκότσης:  Την Παρασκευή, μας δόθηκε ημερήσια διάταξη. Την Δευτέρα που ήρθα 

και είδα τα θέματα, το θέμα της Λαϊκής υπήρχε μέσα, αλλά δεν υπήρχε το δεύτερο μέρος. 

Εάν πάνε πακέτο τα δυο θέματα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συζητηθούν σε αυτή την 

συνεδρίαση. Διότι εγώ σήμερα πάλι ήρθα να δω το 4ο και το 5ο, αλλά επειδή το θέμα της 

Λαϊκής το είδα την  Δευτέρα, δεν το ξαναείδα. Που να ξέρω ότι θα προστεθεί  και δεύτερη 

λαϊκή ή οτιδήποτε άλλο συναφές με την Λαϊκή.  

 κα Ζαπάρα: Κύριε Πρόεδρε, συμπληρώνοντας τους προηγούμενους ομιλητές, θα 

ήθελα να πω το εξής, για το δεύτερο θέμα: ότι για την δημιουργία της νέας λαϊκής αγοράς 

κατ’ αρχάς, την απόφαση δεν την παίρνει το Δ.Σ. Ο Ν. 23232/95 είναι σαφής. Την απόφαση 

την παίρνει το Νομαρχιακό Συμβούλιο και οπωσδήποτε όταν οι εμπλεκόμενοι φορείς 

συμφωνήσουν ή εκθέσουν την  άποψή τους. Τους εμπλεκόμενους φορείς δεν τους  ξέρουμε. 

Ούτε καν μπορούμε να πάρουμε γνωμοδοτική απόφαση για το δεύτερο θέμα τώρα, αφού δεν 

έχουμε την αρμοδιότητα. Σαφώς θα ήταν πιο ολοκληρωμένη η εισήγηση, αν συσχετίζαμε τις 

δυο προτάσεις και όπως είπε ο κ. Βλάχος και με τις προτάσεις όλων των φορέων. Νομίζω ότι 

το θέμα δεν είναι ώριμο απόψε.  

 κ. Νυκτοπάτης: Ειλικρινά στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί η Λαϊκή δημιούργησε 

πάρα πολλές φορές πρόβλημα στις Σέρρες και πρέπει αυτή την φορά να λυθεί δια παντώς.  

Να πάρουμε μια απόφαση, ώστε καμιά άλλη Δ.Α. να μην έχει το πρόβλημα της Λαϊκής.   

 κ. Σωτηριάδης: Είπε ο κ. Δήμαρχος,  ότι είμαστε έτοιμοι. Εγώ πιστεύω, ότι το 

δουλέψατε το θέμα, απ’ ότι διαβάζω και ενημερώνομαι από τον Τύπο. Πλην όμως δεν 

είμαστε ενημερωμένοι εμείς. Και η εισήγηση, επιτρέψτε μου να πω, ότι μόνο εισήγηση δεν 

είναι. Είναι μια επιστολή του αρμόδιου Αντιδήμαρχου κ. Στρατουδάκη προς τον κ. Δήμαρχο, 

που λέει ότι, κ. Δήμαρχε εσείς κάνατε αυτό  και το άλλο.  

Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Συμφωνώ κι εγώ με τους υπόλοιπους συναδέλφους, ότι ο 

φάκελος πρέπει να ολοκληρωθεί. Μπορεί ο κ. Δήμαρχος να είναι ενημερωμένος, δεν είναι 

όμως κανείς από εμάς τους υπόλοιπους.  Υπάρχει μια προχειρότητα. Δεν υπάρχει κανένας 

σχεδιασμός, σε ποια θέση θα πάει, αν θα πάει κ.λ.π. Δεν υπάρχει μια χαρτογράφηση. Τώρα, 

μια επιστολή του Αντιδημάρχου προς τον κ. Δήμαρχο, που του υπενθυμίζει τι έχει κάνει, δεν 

λέει τίποτα. Και άλλωστε, με όλους αυτούς τους φορείς που αναφέρει ο κ. Αντιδήμαρχος, δεν 

είναι οι  υπεύθυνοι. Και όπως λέει και η κα Ζαπάρα, ο Νόμος 2323/95, αναφέρει πέντε 

φορείς:  Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Εμπορικό Σύλλογο,  κ.λ.π. Ο Δήμος 

γνωματεύει, γιατί για την λειτουργία νέας Λαϊκής Αγοράς  είναι υπεύθυνη η Ν. Α. Να έχουμε 

λοιπόν τις προτάσεις αυτών των φορέων που αναφέρει ο Νόμος. Ξέρουμε ότι έγινε μια 

συνάντηση, αλλά δεν ξέρουμε τι συζητήθηκε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν είμαστε 

ενημερωμένοι.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Σερραϊκή Κοινωνία έφθασε να ταλαιπωρείται από ένα θέμα, 

κατά την γνώμη μου, ήσσονος σημασίας, το οποίο όμως έχουμε κάνει μείζον, από την κακή 

πολιτική που εφαρμόζουμε εμείς οι ίδιοι. Δεν είναι τιμητικό για μια πολιτική Αρχή να 

υπαναχωρεί, αλλά είναι χειρότερο να επιμένει εγωιστικά. Στηρίζομαι στην έκκληση του κ. 

Νυκτοπάτη, που είπε ότι θέλουμε καλοπροαίρετα  να συζητήσουμε και να λύσουμε μια για 

πάντα αυτό το θέμα.  

Παρ’ όλα αυτά, από την πρώτη μέρα που είμαστε στα δημοτικά πράγματα, ξεκινήσαμε το 

θέμα της συζήτησης με τους εμπλεκόμενους φορείς,  με επιστολή δική μου προς αυτούς από 

τον Ιανουάριο, με απαντήσεις γραπτές, με συνάντηση των φορέων εδώ σ’ αυτό το τραπέζι, 

όπου ετέθησαν και τα δυο θέματα.  
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Επίσης, έγινε σύσκεψη στο Επιμελητήριο  με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου, των φορέων 

και εκεί εγώ έθεσα και το θέμα της δεύτερης Λαϊκής. Όμως επειδή μεγιστοποιείται αυτό το 

θέμα στην Σερραϊκή Κοινωνία και  προσωπικά,  επειδή δεν θέλω να φαίνομαι ότι εγωϊστικά, 

επειδή εμείς είμαστε έτοιμοι και εσείς ανέτοιμοι, προχωρούμε ένα θέμα, παρακαλώ κ. 

Πρόεδρε, να γίνει αναβολή του θέματος. Θα πρέπει όμως να ξέρετε, ότι μέσα στην επόμενη 

εβδομάδα, θα σας καλέσω να συναντηθούμε και θα γίνει αμέσως Δημοτικό Συμβούλιο, γι’ 

αυτά τα δύο θέματα.  

 κ. Σωτηριάδης: Κύριε Δήμαρχε, μια παράκληση. Απ’ αυτές τις συναντήσεις που 

είχατε με τους φορείς αν υπάρχουν πρακτικά, να μας τα δώσετε.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχουν.  

 κ. Στρατουδάκης: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Σωτηριάδη, που 

αναφέρεται. Στην 2η Λαϊκή  Αγορά;  

 κ. Σωτηριάδης: Και στα δυο.  

 κ. Στρατουδάκης: Μέσα υπάρχει η εισήγηση του κ. Δ/ντή, όπως συνηθίζεται 

πάντοτε. Τώρα, αν εσείς θέλετε να λέτε ότι είναι έκθεση, για σας μπορεί να είναι οτιδήποτε. 

Η πρόταση προς τον Δήμαρχο, είναι τεκμηριωμένη, για το που πρέπει να  εγκατασταθεί η 

Λαϊκή Αγορά. Είναι ξεκάθαρη.  

 

 

 - Αναβάλλεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

 

 

 

426 / 1999 Αποδοχή χρηματοδότησης 12.000.000 δρχ. για την υλοποίηση του 

προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".                                

 

427 / 1999  Συγκρότηση παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

 

428 / 1999 Έγκριση διάθεσης χώρων προς οργάνωση και λειτουργία των "ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΠΑΙΔΙΚΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ". 
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429 / 1999 Ανταλλαγή οικοπεδικής έκτασης  στο Ο.Π. 156 ιδιοκτησίας Πρόνοιας με 

δημοτικό ακίνητο. 

 

 

Πρ. 

9/1 / 1999 Αναβάλλεται η συζήτηση  του θέματος χαρακτηρισμού χώρου πρασίνου στο 

Ο.Π. 295 της πόλης των Σερρών. 

 

430 / 1999 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης ιδιοκτησίας Ανδρέα Τζιούρα για διάνοιξη 

της οδού Αθ. Αργυρού μεταξύ Ο.Π. 223-226. 

 

431 / 1999 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Πενολίδη Βασιλείου. 

 

432 / 1999 Ομοίως των υπαλλήλων Νεράντζη Σουλτάνας και Γκότση Ελένης. 

 

433 / 1999 Ομοίως της Δημοτικής Συμβούλου κας Εμμανουηλίδου Καίτης. 

 

434 / 1999 Έγκριση καταβολής συνδρομής για την ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1999. 

 

435 / 1999 Έγκριση καταβολής συνδρομής για την ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ και 

ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ. 

 

436 / 1999 Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών. 

 

437 / 1999 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για επισκευή και συντήρηση αυτ/των του Δήμου. 

  

438 / 1999 Έγκριση μελέτης του έργου: "Κατασκευή δρόμων - ασφαλτοστρώσεις". 

 

439 / 1999 Ομοίως του έργου: "Διαμόρφωση πλατείας 40 Μαρτύρων". 

 

440 / 1999 Ομοίως του έργου: "Αποπεράτωση εγκατάστασης ενεργετικής 

πυροπροστασίας Δημοτικού Μεγάρου". 

 

441 / 1999 Έγκριση δαπάνης προμήθειας αδρανών υλικών για το Δημ. Διαμέρισμα 

Επταμύλων". 

 

442 / 1999 Ομοίως του έργου: "Συνέχιση εργασιών διαμόρφωσης χειμάρρου Αγ. 

Αναργύρων". 

 

443 / 1999 Έγκριση μελέτης: "Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων πόλης Σερρών". 

 

444 / 1999 Έγκριση συνέχισης Στατικής μελέτης κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 

 

445 / 1999 Ομοίως Στατικής μελέτης  σιδηράς στέγης κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 
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446 / 1999 Έγκριση συνέχισης του έργου: "Συντήρηση και Κατασκευή νησίδων 

ανατολικής πόλης". 

 

447 / 1999 Ομοίως  του έργου: "Συντήρηση και Κατασκευή νησίδων δυτικής πόλης". 

 

448 / 1999 Αποπληρωμής οφειλής  1ου Λογαριασμού του έργου: "Αποχέτευση Οινούσας". 

 

449 / 1999 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης  μελετητών πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για τη μελέτη : "Τοπογράφηση - Κτηματογράφηση 

Πολεοδόμηση περιοχής Αγ. Ιωάννη" Δήμου. 

 

450 / 1999 Ομοίως για μελέτη πράξης εφαρμογής στην γειτονιά "Σιγής-Προφ. Ηλία-

Γονατά-Ν. Κηφισιάς. 

 

451 / 1999 Ομοίως "Εργατικών Κατοικιών Σταθμού". 

 

452 / 1999 Έγκριση εκπόνησης μελετών τοπικών πράξεων εφαρμογής σε προβλεπόμενου 

πρασίνου ή δημιουργίας κοινωφελών έργων.  

 

453 / 1999 Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης μελέτης: "Τοπογράφηση-Κτηματογράφηση 

Χιονοχωρίου". 

 

454 / 1999 Ομοίως: "Αποτύπωσης πλατειών-οδικών κόμβων". 

 

455 / 1999 Έγκριση απ' ευθείας ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: Τοπ. Πρ. Εφ. Στο Δημ. 

Αγρόκτημα 5803 και 5811. 

 

 

Πρ. 

9/2 / 1999 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης από το Δήμο Σερρών.  

 

 

Πρ. 

9/3 / 1999 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος, σχετικά με τη Λαϊκή Αγορά (παζάρι). 

 

456 / 1999 Χορήγηση άδειας ίδρυσης πτηνοτροφικής μονάδας-χοιροστάσιο ιδιοκτησίας 

Μπουρβάνη Αθανασίου. 

 

457 / 1999 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος 

"ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ" της Μαυρογεώργη Βασιλικής. 

 

458 / 1999 Ομοίως "ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" του Αποστολάκου Χρήστου. 
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459 / 1999 Ομοίως "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ" τους Ναυσικάς Ατζιάρα. 

 

460 / 1999 Ομοίως "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ" του Κούκου-Κατσέλη Δημητρίου. 

 

461 / 1999 Ομοίως Μ.Ο. στο "ΚΑΦΕΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ" της Τούσιου Μαρίας. 

 

462 / 1999 Ομοίως Μ.Ο. στην "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" του Κοσμαρέλη Αλεξάνδρου.  

 

463 / 1999 Ομοίως Μ.Ο. στο "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" του Πατώνη Στέργιου. 

 

464 / 1999 Έγκριση δαπάνης επισκευής δημοτικών δρόμων στο Δημ. Διαμέρισμα 

Επταμύλων. 

 

465 / 1999 Ομοίως προμήθειας και τοποθέτησης φωτιστικών σημάτων εορταστικού 

φωτισμού.  

 

466 / 1999 Ομοίως επισκευής δικτύου ύδρευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


