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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  2η  

 

Της  17ης  Φεβρουαρίου  2000 

Ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30' μ.μ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

Αγγελίδης Πέτρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Αργυριάδης Νικόλαος, Βέρρος Κων/νος, 

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

Καβακλιώτης Αντώνιος, Κουρουζίδης Μηνάς, Κωνσταντινίδου Ελένη, Μπάρκας Αθανάσιος, 

Μισυρλής Σπυρίδωνας, Νυκτοπάτης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Σαουλίδης 

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

Δημήτριος, Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1) Βαβαλέκας Ιωάννης, 2) Βλάχος Ιωάννης,  3) Μπόγιογλου Βάσω,  4) Νέδος Νικόλαος, 5)  

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 6.000.000 δρχ. για την υλοποίηση του 

προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".   

ΘΕΜΑ  2ο: Καταβολή οφειλής αναδρομικά επιδόματος ειδικής απασχόλησης από 1-1-

1997 έως 31-12-1999.                  
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ΘΕΜΑ  3ο:  Εγγραφή του Δήμου ως  συνδρομητή εβδομαδιαίας Τοπικής Εφημερίδας. 

 

 ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση απολογισμού 1999, Σ χολικών Επιτροπών.  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π. "50η Σχολική Επιτροπή του 3ου Λυκείου 

Σερρών". 

  

ΘΕΜΑ  6ο:  Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στις 20η και 39η Σχολικές Επιτροπές 

και του Δ'  Κρατικού Παιδικού Σταθμού. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Β' Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Ψήφιση πιστώσεων και. συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών με την 

διαδικασία των άρθρων 23 και 28 του ΕΚΠΟΤΑ.           

 

ΘΕΜΑ  9ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, στο Δ.Σ. του Ιδρύματος Στεγαστικής 

Αποκατάστασης Προσφύγων  "Μωϋσής  Μωϋσιάδης". 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Συνδιοργάνωση με την αδελφότητα  Μικρασιατών Ν.  Σερρών 

"Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ", των "Πολυκαρπείων 2000".          

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Συνέχιση της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου, του 

Δημοτικού Διαμερίσματος  Οινούσας.  

  

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών και προμηθειών για κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Ενημέρωση και έγκριση αποφάσεων των Δημοτικών  Επιχειρήσεων.     

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Οριστική απόφαση χαρακτηρισμού πεζοδρόμων στα Ο.Π. 8 

και. 12 σχεδίου πόλης Σερρών και τροποποίηση στο Ο.Π. 12. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από τους Γκαλούπη-Χαβαλέ 

Στέφανο, Ευαγγελία και Βασιλική στην 24η Σχολική Επιτροπή του 15ου 

Δημοτικού Σχολείου για ρυμοτομούμενη οικοπεδική έκταση. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάθεση συμπληρωματικής μελέτης "Αποτύπωσης - Κτηματογράφησης  

Χιονοχωρίου". 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκδίκασης Συστάσεων της 

μελέτης "Αποτύπωση - Κτηματογράφηση Χιονοχωρίου". 

 

2 



 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Κτηματολόγηση - Κτηματογράφηση χώρου Δ.Δ. Οινούσας. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή μελετητών της πράξης 

εφαρμογής στη γειτονιά "Αγ. Αναργύρων" του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης  για την ανάθεση της 

μελέτης: "Ολοκληρωμένου σχεδίου Διαμονής των Τσιγγάνων στη γειτονιά Αγ. 

Αθανασίου Σερρών". 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου Α.Π. και συνέχιση του έργου: "Επισκευή και συντήρηση του 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου". 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση καταβολής του 10% από το έργο: "Βελτίωση και αξιοποίηση 

Κοινοτικών Βοσκοτόπων", πρώην Κοινότητας Επταμύλων. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Ακύρωση διαγωνισμού, έγκριση τευχών και μελετών και επαναδημοπράτηση 

του έργου: "Κατασκευή οικιών με το σύστημα προκατασκευής για την 

βελτίωση ποιότητας ζωής των Τσιγγάνων". 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Σχετικά με το Ολοκαύτωμα των Εβραίων των Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 27ο: Απόδοση τιμής στον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Βασίλη Ραφτούδη. 

 

ΘΕΜΑ 28ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Διοικητική αποβολή κατοίκων από αυθαίρετα και παράνομα καταληφθείσες 

δημοτικές εκτάσεις. 

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση μελετών, Π.Π.Ο.Π. κ..λ.π., Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Εξέταση ενστάσεων Ε.Δ.Ε., εργολάβων έργων του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 32ο: Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

 

 

2η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   2000 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης 6.000.000 δρχ. για την υλοποίηση του 

προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".   

 

 

 κα Ζαπάρα: Εκείνα τα 3.000.000 δρχ., είναι ακριβώς μόνο για να αγοράζονται όλα 

αυτά που χρειάζονται για την "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". Είναι δαπάνες που πρέπει να  

εγκριθούν μέσα από το Κ.Α.Π.Η. 
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 κ. Κουρουζίδης: Δεν υπάρχουν τέτοιες δαπάνες. Αυτά τα 3.000.000 δρχ., είναι να 

διατίθενται για το διοικητικό προσωπικό. Θέλω να σας πω, ότι από την συνολική δαπάνη κι 

έχουμε πάρει έγκριση γι' αυτό, χρησιμοποιούνται κάποια άτομα, όμως δεν βαρύνουν αυτό το 

κονδύλιο που λέτε. 

 κα Ζαπάρα: Οι δίκες μου πληροφορίες λένε ότι από τα 3   εκατ. δρχ., έχουνε  δοθεί 

με δελτία παροχής υπηρεσιών για κάποιους μήνες, πρόσληψη κοριτσιών, που 

χαρακτηρίζονται σαν υπάλληλοι διοικητικών υπηρεσιών.                              

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Ζαπάρα, εδώ δεν υπάρχει ουδέν κρυπτόν. Γιατί να είναι 

πληροφορίες; Πάτε στο αρμόδιο γραφείο  και  ελέγξτε τα χαρτιά. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 

δικαιούνται να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα Γραφεία του Δήμου. Αφού τώρα σας το 

διαβεβαιώνει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, έτσι είναι.                                                 

 κ. Κουρουζίδης:  Δεν υπάρχει καμιά δυσκολία στην υλοποίηση του  προγράμματος, 

μέχρι και 28/2/2000 και. για την  αγορά των απαραίτητων ειδών, δεν έγινε περικοπή, αλλά το 

συνολικό μοιράστηκε και  βρέθηκε ο  τρόπος  πως θα παρθούνε, χωρίς να δημιουργείται 

θέμα όσον αφορά  τις επίσημες δαπάνες του προγράμματος αυτού. 

κα Ζαπάρα: Έχετε γνώση το πως χρησιμοποιήθηκαν τα 3 εκατομ. δρχ. από το 

Κ.Α.Π.Η. το 1989; Δείτε το και σ' ένα άλλο Συμβούλιο, επανερχόμαστε.  

 

 

- Εγκρίνεται.         

 

 

ΘΕΜΑ   2ο: Καταβολή οφειλής αναδρομικά επιδόματος ειδικής απασχόλησης από 1-1-

1997 έως  31-12-1999. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Για υπαλλήλους του Δήμου, είναι αναδρομικά για χρήση Ηλεκτρονικού 

Υπολογιστή.   

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή εβδομαδιαίας Τοπικής Εφημερίδας.      

 

 

κ. Πρόεδρος: Έγκριση εγγραφής του Δήμου στην Εφημερίδα "ΑΠΟΨΗ". 

 

  

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Έγκριση απολογισμού 1999,  Σχολικών Επιτροπών.     

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  5ο:   Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ν.Π. "50η Σχολική Επιτροπή του 3ου Λυκείου  

Σερρών". 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Γίνεται αντικατάσταση του Εκπροσώπου Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων και του  Εκπροσώπου των Μαθητικών Κοινοτήτων. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στις 20η και 39η Σχολικές Επιτροπές 

και Δ'  Κρατικού Παιδικού Σταθμού . 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Αντικατάσταση του κ. Κάδη Νικολάου, παραιτηθέντος Δημοτικού 

Συμβούλου, στις θέσεις των Σχολικών Επιτροπών 20η και  39η  στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και  

Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται και  στον Δ΄  Κρατικό Παιδικό Σταθμό.                

Προτείνεται ο κ. Παπαδόπουλος Χρήστος που κατέλαβε την θέση του κ. Καδή 

Νικολάου.                    

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

  

ΘΕΜΑ  7ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του Β΄ Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Σερρών. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Επειδή δημιουργήθηκε σαν Νομικό Πρόσωπο ο 2ος Κρατικός 

Βρεφονηπιακός Σταθμός στην οδό Βενιζέλου, στο παλιό Ορφανοτροφείο Θηλέων. Απέκτησε 

άλλη νομική μορφή, κατά συνέπεια θα πρέπει, να διοριστεί ο Πρόεδρος του Δ/κού 

Συμβουλίου και να είναι Δημοτικός Σύμβουλος. Προτείνεται ο κ. Γεωργίου Γεώργιος, με 

αναπληρωτή, τον κ. Περδίκη Ζήση. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Ψήφιση πιστώσεων και. συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υλικών με την 

διαδικασία των άρθρον 23 και 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  9ο:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, στο Δ. Σ. του Ιδρύματος Στεγαστικής 

Αποκατάστασης Προσφύγων "Μωϋσής Μωϋσιάδης".  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Στο Δ/κό Συμβούλιο του Ιδρύματος, θα συμμετέχει εκπρόσωπος της 

Μητρόπολης, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του Δήμου, του Συλλόγου 

Ποντίων Νομού Σερρών και ο οι δικαιούχοι αποκατάστασης Νέων Προσφύγων. Προτείνεται 

ο   κ. Δήμαρχος. 

 κ. Δήμαρχος:  Εδώ ήθελα να πω αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η πρωτοβουλία αυτή των 

αδελφών Μωϋσιάδη, είναι σε συνέχεια και σε συνάρτηση με την δράση ευφυίας που 

εκδηλώθηκε με έμφαση στο Γηροκομείο. Το ίδρυμα έχει έναν πιο σύνθετο χαρακτήρα και δεν 

θέλω αυτή την στιγμή να κάνω ανάλυση του ιδρύματος, γεγονός όμως είναι ότι, αν η 

Σερραϊκή Κοινωνία το παρακολουθήσει και το στηρίξει, μπορεί να είναι άλλη μια εστία 

αγαθοεργίας μέσα στην κοινωνία μας. για άτομα τα οποία έχουνε προβλήματα   στην 

περίπτωση  στέγης και αξίζει σ' αυτή την περίπτωση να επαινούμε και να τονίζουμε και να 

προβάλλουμε αυτές τις διαδικασίες, γιατί η κοινωνία   μας και συγκεκριμένα η σερραϊκή 

κοινωνία, έχει πάρα πολλές περιπτώσεις. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Συνδιοργάνωση με την αδελφότητα Μικρασιατών Ν. Σερρών "Ο ΑΓΙΟΣ 

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ", των "Πολυκαρπείων 2000". 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Συνέχιση της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου, του 

Δημοτικού Διαμερίσματος Οινούσας.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:  Έγκριση δαπανών  και προμηθειών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

  

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Ρύθμιση Θεμάτων Κυκλοφορίας.                   
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κ. Δήμαρχος:  Το  οικόπεδο έχει αποκτηθεί από το ΚΤΕΛ. Ο Δήμος υπολείπεται να 

κάνει κάποια έργα προσβάσεων και θα τα κάνει, αφού  έχει ξεκαθαρίσει το πολεοδομικό και 

πιστεύω ότι μετά από ένα  (1) χρόνο  από σήμερα, το 2001, το υπεραστικό ΚΤΕΛ θα βρει τη 

μόνιμη  και  νόμιμη   θέση για να  λειτουργεί  και να  εξυπηρετεί την Σερραϊκή  Κοινωνία. Το 

ίδιο θα κάνουμε σε λίγο καιρό και  με  το αστικό   ΚΤΕΛ,  για  να  τελειώνει αυτή  η  ιστορία, 

ότι τους παραχωρήσαμε μια πλατεία να την έχουν ιδιωτικό πάρκινγκ. 

Εκείνο το οποίο θέλω να πω, είναι ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο βλέπουμε το ζήτημα 

συνολικά, διότι και η Σερραϊκή Κοινωνία εξυπηρετείται από τα ΚΤΕΛ, το εμπόριο, η 

επικοινωνία, όλα τα πράγματα, αλλά και το ΚΤΕΛ, οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ, άσκησαν την 

επαγγελματική τους  δραστηριότητα, τόσα χρόνια προσέφεραν, απολαμβάνοντας  όμως και 

τα αγαθά  της άσκησης αυτού του επαγγέλματος για τους  ίδιους και  τις  οικογένειές τους και 

είναι  υποχρεωμένοι  πλέον,  να συμβάλλουν κι αυτοί στον εκσυγχρονισμό  των λειτουργιών 

της πόλης μας, η οποία πλέον γίνεται μεγάλη πόλη. Ο πραγματικός της, ο  εν ενεργεία  

πληθυσμός,  ο διακινούμενος καθημερινά,  ξεπερνάει  τις 100.000. Τους δρόμους τους 

ξέρετε, οι ρυθμίσεις είναι  ήπιες νομίζω  και  επιπλέον  να πω εδώ πέρα,  ότι  είμαστε  έτοιμοι  

να λειτουργήσουμε το πάρκινγκ βαρέων οχημάτων, το οποίο ολοκληρώθηκε και  χρειάζεται 

κάποιες  μικροεπεμβάσεις και σε επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο, θα φέρουμε διάταξη 

ρύθμισης του κυκλοφοριακού, όπου θα απαγορεύει  την  στάθμευση των αυτοκινήτων πάνω  

από  κάποια  ώρα βαρέων οχημάτων, μέσα στην πόλη. 

Εδώ κύριε Πρόεδρε προτείνω, εάν δεν έχει περιληφθεί ο  όρος, θα  μας το πει ο κ. 

Κουροπαλάτης,  ότι απαγορεύεται να  σταθμεύουν σε άλλο μέρος, σε άλλο δρόμο της 

γειτονιάς, έστω και για 10 λεπτά τα υπεραστικά λεωφορεία, θα σταθμεύουν μόνο όσο το  

επιτρέπει  η ρύθμιση  η  κυκλοφοριακή,  θα σταθμεύουν μόνο  στους  χώρους,  οι 

οποίοι   προσδιορίστηκαν   από  την  επιτροπή,  ότι   πρέπει   να σταθμεύουν.     

 κ. Κουροπαλάτης: Προβλέπεται χώρος αναμονής πέντε  λεωφορείων (5) στην 

Δορυλαίου, για διάστημα μιας (1) ώρας και θα  ήταν σκόπιμο  να  απαγορευτεί η στάθμευση 

λεωφορείων, από  τον  σήμερα υπάρχοντα σταθμό. 

κ. Δήμαρχος: Σε όλους τους δρόμους γύρω από το κεντρικό πάρκο, εκτός  από αυτούς 

που προσδιορίστηκαν  σαν  χώροι  αναμονής επιβίβασης  και αποβίβασης πολιτών, γιατί είναι 

και  το  Δημοτικό Συμβούλιο  εκεί πέρα, θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτή η απόφαση  με 

την απαγόρευση στάθμευσης. 

 κα Ζαπάρα:  Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και  κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι 

γεγονός ότι, όπως ακριβώς θα εξελιχθούνε τα πράγματα σ' εκείνη την περιοχή, θα γίνει, 

μεγάλη ανοικοδόμηση και τα πράγματα είναι  άσχημα. Νομίζω όμως ότι τώρα πια, μετά από 

τις εργασίες που γίνονται για την ανοικοδόμηση του κτιρίου της Αστυνομίας, είναι και για 

τους ίδιους ανθρώπους του  ΚΤΕΛ και για τους ίδιους τους ανθρώπους που επιβιβάζονται και 

αποβιβάζονται.  

Θέλω να μείνω λιγάκι στην ημερομηνία αυτή του ενός (1) έτους. Θεωρώ, ότι πρέπει να είναι 

καθοριστική, γιατί αυτό θα διευκόλυνε αφενός μεν τους κατοίκους να αισθάνονται ότι για ένα 

ακόμα χρόνο, θα έχουνε αυτό το βάρος και αυτή την γειτονιά στην οποία θα ζούνε 

και είναι πραγματικά πολύ δύσκολες οι συνθήκες, αλλά το πιο βασικό και το πιο ουσιαστικό 

είναι, ότι οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ, θα ξέρουν ένας είναι πια αυτός ο χρόνος και μέσα σ' αυτόν 

τον χρόνο, νομίζω ότι θα γίνουν και πιο βιαστικοί, και πιο μεθοδικοί, ώστε, τις εγκαταστάσεις 

που πρέπει να κάνουν να τις ολοκληρώσουν, γιατί εδώ και χρόνια παρακολουθούμε αυτή την 

ιστορία να παίρνει παρατάσεις  και παρατάσεις και φτάσαμε τώρα να κτίζεται το κτίριο  και 

να μην μπορεί να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. 
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Συμφωνούμε λοιπόν, με την πρόταση της Επιτροπής και φυσικά με όλα αυτά που 

σημειώθηκαν εκεί, ώστε να υπάρχει μια εύρυθμη λειτουργία όσον αφορά την εξυπηρέτηση 

όλον των ανθρώπων που κινούνται στην εκεί περιοχή. 

κ. Γκότσης: Εγώ ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα και αν μπορεί ο κ. Κουροπαλάτης, 

να μας απαντήσει. 

Τα πέντε (5) αυτοκίνητα στην οδό Δορυλαίου θα σταθμεύουν για μία (1) ώρα. θα 

είναι εκ περιτροπής αυτά; Δηλαδή, μια ώρα θα είναι 12/ώρο, 8/ωρο; 

κ. Κουροπαλάτης: Τα πέντε (5) αυτοκίνητα προφανώς, θα εναλλάσσονται. Υπάρχει 

κάποιος χρόνος αναμονής από την άφιξη μέχρι την νέα αναχώρηση και προφανώς υπάρχει 

εναλλαγή. 

κ. Κουρουζίδης: Κύριε Δήμαρχε, αν και με την συμπληρωματική σας τοποθέτηση 

λίγο-πολύ δώσατε μια λύση και θίξατε ένα ερώτημα βασικό, που αφορά όλο τον χώρο που 

βρίσκεται μπροστά από το 8ο  Δημοτικό Σχολείο, ειλικρινά, επειδή κι άλλη φορά έχω 

ασχοληθεί και από την θέση του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου για την επικινδυνότητα 

ουσιαστικά όλον των δρόμων που περικλείουν το πάρκο, μιας και βρίσκονται δύο Δημοτικά 

Σχολεία, με περίπου 1000 μαθητές και δεν υπάρχει μήνας που να μην έχει ατύχημα, σ' αυτή 

την περιοχή και επειδή έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και το Συν/κό Συμβούλιο, το άτυπο που 

υπάρχει στην περιοχή αυτή κι έχουνε συνεδριάσει τουλάχιστον 2 φορές με τους κατοίκους 

αυτούς, θα παρακαλούσα θερμά, άμεσα να γίνει σήμανση τον οδών, ώστε να απαγορεύεται 

πλήρως η στάθμευση όλων των μεγάλων οχημάτων και να μην περιοριστεί μόνο 

στα λεωφορεία του υπεραστικού ΚΤΕΛ, αλλά σε όλα τα μεγάλα οχήματα 

από 1 tonaz και πάνω. Κι ακόμα θα ήθελα να μεταφέρω και την αγωνία και το άγχος των 

συλλόγων γονέων τον παιδιών που φιλοξενούνται και στο 8ο  Δημοτικό Σχολείο αλλά, και 

στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, για την τοποθέτηση ενός σηματοδότη στην διασταύρωση της οδού 

Μαραθώνας και Δορυλαίου. Είναι ένα κομβικό σημείο που δεν υπάρχει μήνας που να μην 

υπάρχουν ατυχήματα. Επειδή ακριβώς έχει να κάνει με παιδιά, νομίζω ότι και η ευαισθησία 

περισσεύει στο άτομο σας και σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όπως με διαβεβαίωσε ο κ. Κουροπαλάτης, το έχουμε ήδη στο 

πρόγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας. Μια γενική διαπίστωση να κάνω. Ξέρετε από τις 

εφημερίδες, ότι το θέμα των αρμοδιοτήτων για τον ορισμό της θέσης της   Λαϊκής Αγοράς, 

έχει λυθεί από την Βουλή, έχει  ψηφιστεί η διάταξη, όπως είχε ψηφιστεί και το 1993, όταν 

είχαμε πρόβλημα με  τον κ. Λιάσκο, οι παλαιότεροι το θυμάστε. Επομένως, με την 

δημοσίευση  της απόφασης αυτής στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, που δεν πάει 

πάνω από είκοσι (20) ημέρες, έως ένα (1) μήνα, θα μπορεί   ο Δήμος Σερρών πλέον, χωρίς  να 

χρειάζεται την έγκριση   του   Νομαρχιακού Συμβουλίου, να πάρει τα μέτρα εξυγίανσης του 

κυκλοφοριακού. Θέλω να σας ενημερώσω, ότι το πιλοτικό πρόγραμμα που εκπονούμε μαζί 

με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, έχει στην 20/μελή ομάδα που εκπονεί αυτό το 

πιλοτικό πρόγραμμα κα  γρήγορα μέχρι τις αρχές Μαρτίου, θα μας παρουσιάσουν αυτά τα 

πρώτα αποτελέσματα της δουλειάς τους και καθηγήτρια πανεπιστημίου, συγκοινωνιολόγος.  

Εγώ τους παρακάλεσα να επιταχύνουν τις επισημάνσεις τους σχετικά με  την εφαρμογή της 

μελέτης κυκλοφοριακού κ. Προφυλλίδη κι επομένως μέσα στην  άνοιξη, ή μετά το Πάσχα, θα 

κάνουμε γενικότερη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εκ βάθρων αλλαγή και 

βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, σύμφωνα πλέον με την μελέτη που έχει γίνει και 

την πλήρωσε ο Δήμος εδώ και χρόνια, που όμως τώρα επεξεργάζεται τροποποιήσεις, ένα 

είδος επικυροποίηση η επιτροπή του πιλοτικού προγράμματος, το οποίο εκπονείται αυτή την 

στιγμή από το  Α.Π. Θεσ/νίκης. 
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κ. Αναστασιάδης:  Η περιαστική πότε θα λειτουργήσει; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Υπάρχει ένα πρόβλημα σύνδεσης της κατασκευαζόμενης 

περιαστικής, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης, θα διατεθούν τα κονδύλια μέσα στο 2000, για 

να γίνει η σύνδεση της περιαστικής με την Εθνική οδό Σερρών-Θεσ/νίκης και νομίζω ότι 

γρήγορα θα υπάρξει και αυτό.     

κ. Πρόεδρος:   Με  πολύ συντομία, επειδή παρίσταται στην  συνεδρίαση και αν 

υπάρχει η επιθυμία, να πάρει τον λόγο ο εκπρόσωπος των ΚΤΕΛ και των κατοίκων. Είναι σε 

γνώση του   Δημοτικού Συμβουλίου οι απόψεις με τα υπομνήματα που έχετε κατά καιρούς 

και πρόσφατα καταθέσει, αλλά πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε του ΚΤΕΛ. 

κ. Πρόεδρος του ΚΤΕΛ: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ., κύριοι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, είναι ένα θέμα το οποίο βασανίζει την πόλη μας, εδώ και μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Θα μπορούσαμε να πούμε και να δικαιολογηθούμε σαν Οργανισμός στους 

περίοικους, το τι έγινε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ίσως μερικοί, να λένε ότι τα 10 

χρόνια της παρουσίας μας εκεί, ήταν χρόνια που το ΚΤΕΛ Σερρών δεν έδωσε το στίγμα της 

προσπάθειάς του, για να δημιουργήσει μια σύγχρονη μεταφορική υποδομή στην  πόλη μας. 

Από το 1989, που δόθηκε η άδεια ίδρυσης αυτού του πρακτορείου, παρά που από την πρώτη  

στιγμή που χρησιμοποίησαν κάθε ένδικο μέσο οι κάτοικοι, μπόρεσε το ΚΤΕΛ Σερρών και 

έβγαλε την άδεια ίδρυσης και μάλιστα και δίχως τον περιοριστικό όρο να χρησιμοποιήσει το 

δίπλα οικόπεδο,  που κτίζεται δίπλα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε,  σε παρακαλώ στο εξής, ας μην επικεντρωθούμε στην 

κόντρα που υπήρχε παλιά. Τώρα, εάν το ΚΤΕΛ στην  πρόταση που κάνει η επιτροπή του 

κυκλοφοριακού, συμφωνεί και αν στις προοπτικές που βάζουμε, μπορείτε δημόσια εδώ πέρα 

να μας πείτε, αυτό που μου είπατε και στο γραφείο.          

 κ. Πρόεδρος  του ΚΤΕΛ:  Βεβαίως. Συμφωνήσαμε κατ' αρχήν, ομοφώνα στην 

πρόταση της επιτροπής, με τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και μάλιστα συμφωνήσαμε, ότι 

κρίνεται αναγκαίο για να κάνουμε την πόλη μας ακόμα πιο ανθρώπινη,  να πάμε εκεί που 

προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και μάλιστα να δημιουργήσουμε έναν 

υπερσύγχρονο υπεραστικό σταθμό. Μόνο που ταυτόχρονα, με την πρόταση την δική μας, 

είπαμε ότι για να πάμε εκεί, πρέπει να δημιουργηθεί  και υποδομή από την μεριά του Δήμου.  

Δεν είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι, οι οποίοι θα πάμε σ' ένα μέρος. Χρειάζεται 

οδοποιία, χρειάζονται κόμβοι, χρειάζεται είσοδος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Σας είπα ότι ο Δήμος τα αναλαμβάνει αυτά.    

κ. Πρόεδρος του ΚΤΕΛ:  Εκεί ακριβώς είναι η δέσμευση η δικιά μας, στο  πρόσωπό 

σας, ειδικά, το επαναλαμβάνω, ότι   δεν έχουμε περιθώρια να μην πάμε εκεί. Και τι κάναμε 

δέκα (10) χρόνια; Με δική μας υπόδειξη έχει περάσει το 1989 στο γενικό πολεοδομικό 

σχέδιο το μέρος που έπρεπε να πάμε. Με δική μας υπόδειξη, ζητήσαμε και επενδύσαμε τόσα 

λεφτά εκεί και κάναμε μάλιστα και άλλες προτάσεις και με ειδικούς επιστήμονες και μάλιστα 

πολύ πιο μπροστά προηγηθήκαμε και με όλο τον σεβασμό στο   Δημοτικό Συμβούλιο και 

στην σημερινή Δημοτική Αρχή, από τον Δήμο, κάναμε την τοπογράφηση της περιοχής, 

υποβάλαμε τις προτάσεις μας επίσημα εδώ  και ένα (1) χρόνο, το τί ζητάμε και το τί θέλουμε. 

Η πρόθεση και η εμπειρία η δική μας, μας λέει ότι δεν έχουμε περιθώρια, δεν θέλουμε να 

είμαστε στο μέρος στο οποίο είμαστε, την πόλη μας εμείς την θέλουμε ακόμη πιο ανθρώπινη, 

απ' ότι την ζείτε και την θέλετε εσείς. Απλώς πρέπει ορισμένες ενέργειες μαζί με τους 

τοπικούς   φορείς εξουσίας να βαδίσουν ταυτόχρονα, για να μην έχουμε προβλήματα στο 

μέλλον. 

 

9 



 

 

Εκπρόσωπος των κατοίκων: Εμείς κύριε Δήμαρχε και κύριοι Σύμβουλοι, είμαστε 

αντίθετοι μ' αυτή την ρύθμιση, με κάθε ρύθμιση. Πρώτα-πρώτα, γιατί είναι παράνομο το 

ΚΤΕΛ. Εδώ  και 4 (τέσσερα) χρόνια δεν έχει άδεια και κανένας αρμόδιος δεν διανοείται να 

δώσει άδεια, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να λειτουργεί εκεί το ΚΤΕΛ. 

Έχει κλείσει δώδεκα (12) χρόνια αυτή η προσωρινότητα. Το ίδιο μας έλεγαν και τότε, για ένα 

(1) χρόνο θα είμαστε μόνο. Τι έχει κάνει το ΚΤΕΛ αυτά τα δώδεκα (12) χρόνια; Δεν είναι 

ώρα βέβαια να κατηγορήσουμε το ΚΤΕΛ. Και ο Δήμος Σερρών όμως, πήρε μια απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου το 1991. Αν είχε εφαρμοστεί αυτή η απόφαση έστω και χαλαρά και 

μακροχρόνια, θα είχε λυθεί το πρόβλημα. Έκτος από την παρανομία όμως, είναι και το άλλο. 

Ότι από την ιστορία, από την συμπεριφορά την μέχρι τώρα του ΚΤΕΛ, ξέρουμε ότι δεν 

εφαρμόζουν αυτούς τους όρους και δεν είναι δυνατό να τους εφαρμόσουν. Πραγματικά, ποιος 

θα τους ελέγξει;  Ήδη η Τροχαία   είπε ότι δεν ανακατεύεται, το Δημοτικό   Συμβούλιο 

αποφασίζει. Και πώς αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού δεν υπάρχει άδεια; Δεν είναι 

υπέρβαση καθήκοντος;  Έτσι μας είπε τουλάχιστον ο συνήγορος του πολίτη, στον οποίο 

απευθυνθήκαμε.  

Είναι υπέρβαση καθήκοντος και μας συνέστησε να κάνουμε, όπως κάναμε, μήνυση και 

εναντίον του ΚΤΕΛ που λειτουργεί παράνομα και εναντίον παντός υπευθύνου,  τις  αρχές της 

πόλης δηλαδή,   που περιθάλπουν κατά κάποιο τρόπο αυτή την παράνομη κατάσταση.  

κ. Νυκτοπάτης: Το πρόβλημα μπορείτε να το λύσετε  μόνοι σας, χωρίς απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου; 

Εκπρόσωπος κατοίκων: Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα, ξέρω ότι έτσι κι αλλιώς, εσείς θα 

πάρετε την απόφαση που είναι να πάρετε. Εμείς απλώς λέμε την γνώμη μας. 

κ. Νυκτοπάτης: Αν κατάλαβα καλά, απ΄ ότι είπατε προηγουμένως,  ότι  εμείς από 

την ώρα που δεν είναι  αρμοδιότητα δίκη μας, κακώς και παράνομα παίρνουμε αυτή την 

απόφαση. Δεν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε αυτή την απόφαση, από την στιγμή που δεν 

είναι αρμοδιότητα δική μας.          

Εγώ συμφωνώ μαζί σας κι έχετε δίκιο κατ' αρχήν. 

κ. Πρόεδρος: Επιτρέψτε μου, για να διορθωθεί και να μην επαναληφθεί το  ζήτημα 

...................... 

Εκπρόσωπος των κατοίκων: Πως θα λυθεί το πρόβλημα, δεν είναι δίκη μας 

υπόθεση, θα μπορούσαμε να προτείνουμε πάντως, αυτή η προσωρινότητα  να μην είναι εις 

βάρος μας. Να πάει αμέσως τώρα  το ΚΤΕΛ να εγκατασταθεί στον χώρο που ορίζεται και να 

γίνει μια πρόχειρη εγκατάσταση. Να βοηθήσει και ο Δήμος και ας κάνουν τις ιδανικές 

εγκαταστάσεις, όπως τις ονειρεύονται και οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ και να ησυχάσει και η 

πόλη και εμείς προπαντός. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στον δρόμο,  να γίνει η 

υποδομή, τα έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, να γίνουν όλοι οι κόμβοι κανονικά, για να μην 

κινδυνεύσει καμιά ζωή. Να περιμένετε ένα (1) χρόνο, για να γίνουν όλα αυτά. 

κ. Γκότσης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε,  κύριοι συνάδελφοι, σίγουρα όταν 

ενοχλείται η ησυχία κάθε πολίτη, έχει δίκιο. Όταν  πάμε στο  σπίτι μας, το μόνο που θέλουμε 

είναι να ησυχάσουμε. Συμμερίζομαι αυτή την ανησυχία που έχουν οι πολίτες, αλλά από 

την άλλη πλευρά, εδώ πρέπει να συζητάμε και λογικά και μορφωμένα. Είναι δυνατόν να μας 

λένε να φύγουν σε μια ημέρα και να πάνε σε άλλο μέρος; Και σας ερωτώ εγώ, μια 

μετακόμιση στο σπίτι σου να κάνεις, χρειάζονται μέρες; Είναι δυνατόν δηλαδή, ένα ΚΤΕΛ, 

με τόσες υπηρεσίες, που απασχολεί τόσο κόσμο, να μεταφερθεί αμέσως; Και χωρίς υποδομή;  
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Έγινε μια πολύ σωστή γνωμοδότηση από την επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν ο Δ/ντής 

Τροχαίας, ο Δ/ντής των Τεχ. Υπηρεσιών κ.λ.π. Έγινε μια πολύ όμορφη πρόταση. Την 

πρόταση αυτή, την δεχτήκαμε κι εμείς μέσω του Δημάρχου. Τι σας πειράζει εσάς 

δηλαδή, να περιμένετε ένα (1) χρόνο, ώστε να λύσετε αυτή την διαφορά που δεν είναι 

διαφορά και να την λύσετε χωρίς καυγάδες και στενοχώριες, αλλά και χωρίς να στεναχωρείτε 

και τους ανθρώπους του ΚΤΕΛ, που όπως και ο κ. Δήμαρχος,  εκτελούν ένα κοινωνικό 

έργο; Με λίγη υπομονή και κατανόηση αν δείξετε, νομίζω ότι θα λυθούν όλα, μια και έχετε 

και την δέσμευση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 κ. Αγγελίδης: Μια ερώτηση στον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν 

μπορεί να εφαρμοστεί η εξής λύση: τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ να έχουν σαν χώρο 

στάθμευσης, τον χώρο όπου πολεοδομικά προβλέπεται το σταθμαρχείο του ΚΤΕΛ,  να είναι 

εκεί η αφετηρία τους, να ξεκινάνε από κει, να περνάνε από το πρακτορείο 5'  (λεπτά), να 

παίρνουν τους επιβάτες και να φεύγουν. 

κ. Πρόεδρος του ΚΤΕΛ:  Ακριβώς αυτό ζητήσαμε. Ποτέ δεν ζητήσαμε στις 

προτάσεις μας χώρο στάθμευσης των λεωφορείων. Και μάλιστα ήταν, και δική μας 

παρένθεση , ότι  και τις ώρες μη λειτουργίας του σταθμαρχείου, δεν θα πρέπει να υπάρχει 

λεωφορείο, από τις 5.30' π.μ. μέχρι τις 8.30' μ.μ. Μετά από κει., δεν θα πρέπει να φαίνεται 

λεωφορείο.  

Τώρα, θα σας απαντήσω και στο δεύτερο ερώτημά μας, το θέμα της διέλευσης, επιβίβασης 

και αποβίβασης. Επειδή ο αριθμός των δρομολογίων είναι πολύ μεγάλος και εξυπηρετεί το 

σταθμαρχείο αυτό και την ανατολική πλευρά του νομού μας και την Δράμα και την 

Καβάλα και την Θεσ/νίκη και την Αθήνα. Επί της φύσεως και τις συχνότητες των 

δρομολογίων, θα υπάρχει πάντα η παρουσία των αυτοκινήτων. Δεν κάθονται τα αυτοκίνητα 

εκεί και μέσα στην απόφαση   του Δημοτικού Συμβουλίου και της επιτροπής, τονίζεται 

χαρακτηριστικά, ότι τα αυτ/τα δεν πρέπει στον χώρο, τόσο επί της 

Κερασούντος, όσο και επί της Γ. Παπανδρέου, να μείνουμε πάνω από ένα (1) τέταρτο. Ένα 

τέταρτο, είναι 5' (πέντε λεπτά) να κατεβεί ο κόσμος από αυτοκίνητο, 5' (πέντε) να ανεβεί. 

κ. Αγγελίδης: Όλη μέρα, κάποιο αυτοκίνητο θα υπάρχει σταθμευμένο, εγώ ρωτάω το 

εξής: υπάρχει η αφετηρία στο χώρο που προβλέπεται να χτιστεί το νέο σταθμαρχείο, θα 

ξεκινάνε από κει 5' (πέντε λεπτά) νωρίτερα και θα αποτελεί το σημερινό σταθμαρχείο 

μια στάση. Θα περνάνε από κει όπως περνάνε από άλλες στάσεις της πόλης των Σερρών, θα 

παίρνουν τον κόσμο και θα φεύγουν. Αυτό, μπορεί να εφαρμοστεί; 

κ. Πρόεδρος _του ΚΤΕΛ:   Αυτή την στιγμή, είναι κάτι που δεν μπορεί  να γίνει και 

θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Τόσο από την συχνότητα των δρομολογίων, όσο και η 

τροποποίηση των δρομολογίων, είναι συνήθειες ετών. Δεν μπορούμε ν' αλλάξουμε τα 

δρομολόγια, ας πούμε με την επιλογή την δική σας, θα μπορούσαμε να τα κάνουμε 

κάθε 5' (πέντε λεπτά). Δεν μπορούνε να γίνουν αυτά τα πράγματα, σ' αυτό το χρονικό 

διάστημα, υπάρχουν ανταποκρίσεις, κ.λ.π. 

Εκπρόσωπος Κατοίκων:  Ποιος θα ελέγχει την εφαρμογή αυτών των όρων;  

 κ. Πρόεδρος: Αυτός που ορίζει η νομοθεσία κύριε Σαμολαδά και να σας διορθώσω, 

πως είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και του Δήμου Σερρών, η ρύθμιση των θεμάτων 

κυκλοφορίας, όπως και κάθε Δήμου, μετά από άποψη που θα εκφράσει η Τροχαία. Είναι 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Σερρών. Αν σας πληροφόρησε ο συνήγορος του 

πολίτη εσφαλμένα, μεταφέρατε εσφαλμένα. Αν δεν το ερμηνεύσατε σωστά αυτό που σας 

είπε, δεν ξέρω. 
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Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου Σερρών, να ρυθμίζει την κυκλοφορία  μέσα στα 

διοικητικά όρια της πόλης, όπως και να  ξεκαθαρίσουμε, πως η ευθύνη του Δήμου και του 

καθενός Δημοτικού Συμβουλίου για την έκδοση λειτουργίας σταθμαρχείων, δεν είναι 

αρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δήμων, αλλά είναι αρμοδιότητα της 

αρμοδίας Δ/νσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, του 

Υπουργείου Μεταφορών ουσιαστικά και ο  έλεγχος αυτών των ρυθμίσεων που αποφασίζει με 

την σύμφωνη γνώμη της Τροχαίας το κάθε   Δημοτικό   Συμβούλιο, γίνεται αποκλειστικά από 

τον Δήμο.             

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κατ' αρχάς να πούμε ότι και ο εκπρόσωπος των κατοίκων της 

περιοχής πήρε μέρος στις συνεδριάσεις της επιτροπής και  συνεφώνησε.   

Αν δεν καταλάβατε  τι συζητούσαν, είναι άλλη ιστορία και αν εκ των  υστέρων σας έβαλε η 

γειτονιά να αλλάξετε γνώμη, πάλι είναι άλλη ιστορία. 

κ. Κουροπαλάτης: Στην λήψη της συνεδρίασης, με μάρτυρες όλους τους παρόντες, 

αντιρρήσεις από πλευράς των περιοίκων   δεν υπήρξαν. Αργότερα ο κ. Σαμολαδάς, μου είπε   

ότι είχε αντιρρήσεις και επειδή κατά την άποψή του δεν τις διατύπωσε μάλλον, μου λέει 

να μην γράψουμε στο πρακτικό ότι συμφώνησε. 

Με μάρτυρες νομίζω όλους, δεν διατυπώθηκαν στο τελικό κείμενο αντιρρήσεις. Αν 

υπήρχαν αντιρρήσεις, θα είχανε καταγραφεί. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πρέπει να ξέρετε, ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να ρυθμίσει 

την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και πολλές φορές σε βάρος κάποιων, κακώς ή καλώς 

εννοουμένων συμφερόντων. Και σίγουρα, να είστε σίγουροι, ότι και αυτή η Δημοτική Αρχή, 

αλλά και όλα τα Δημοτικά Συμβούλια σε θέματα που άπτονται γενικότερα   των λειτουργιών 

της πόλης, δεν ευνοούν   ειδικά συμφέροντα, αλλά υποστηρίζουν τα συμφέροντα του 

συνόλου. Απ' αυτή την άποψη κι επειδή είμαστε αποφασισμένοι, να διαθέσουμε εκείνους 

τους οικονομικούς πόρους κι εκείνες τις τεχνικές εργασίες που ο χώρος που αποκτήθηκε από 

το ΚΤΕΛ και προσδιορίστηκε από το γενικό πολεοδομικό σαν χώρος μόνιμης πλέον 

λειτουργίας του υπεραστικού ΚΤΕΛ, πιστεύω ότι η απόφαση που παίρνουμε είναι η 

σωστή.  

Λάθος είναι να μας απειλείτε, με μηνύσεις, τέτοιες απειλές δεν δεχόμαστε, σκεφτείτε 

ότι αναμεταξύ σας υπάρχουν και μαγαζάτορες, που θα έρθουν να μου πούνε οι μαγαζάτορες 

τι θα γίνει, εάν δεν γίνει σωστή επικοινωνία του ΚΤΕΛ με την ύπαιθρο της πόλης. 

Εκτός εάν νομίζουμε τελικά, ότι να πάει καλά το δικό μας και όλα τα υπόλοιπα, δεν μας 

νοιάζουν. 

κ. Πρόεδρος: Το Προεδρείο, θεωρεί ότι η συζήτηση τελείωσε. Γίνεται αποδεκτή η 

γνωμοδότηση της επιτροπής, με την προσθήκη ενός-δύο-τριών  σημείων που ειπώθηκαν από 

τους συναδέλφους. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Ενημέρωση και έγκριση αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων.          

 

 

κ. Πρόεδρος: Είναι μέσα στο θέμα και δύο πρ/σμοί, ο πρ/σμός του 2000, της ΔΕΠΣ 

περί τα 180.000.000 δρχ. και της ΔΕΠΚΑ περί τα 348.000.000 δρχ. 
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 κ. Γκότσης: Στον πρ/σμό της ΔΕΠΚΑ, εκτός από τα λειτουργικά έξοδα κ.λ.π., 

υπάρχουν έξοδα 26.000.000 δρχ. κι άλλα έξοδα 52.000.000 δρχ. Δηλαδή γύρω στα 

80.000.000 δρχ. ως έξοδα. Εκτός, επαναλαμβάνω, από τα λειτουργικά έξόδα, όπως ΔΕΗ, 

ΟΤΕ, κ.λ.π. Δεν μιλάω ούτε για εκδηλώσεις, ούτε για μισθοδοσία.  

 κα Εμμανουηλίδου: Είναι οι δραστηριότητές μας. 

 κ. Γκότσης: Θέλουμε έναν αναλυτικό πίνακα γι' αυτά τα 80 εκ. δρχ. 

 κα Εμμανουηλίδου: Τα 52 εκ. δρχ. είναι για τις δραστηριότητές μας τις πολιτιστικές 

και τα 26 εκ. δρχ. είναι οι πάγιες  ανάγκες  της ΔΕΠΚΑ.  

 κ. Γκότσης: Οι πάγιες ανάγκες είναι στα λειτουργικά έξοδα. Εγώ δεν ικανοποιήθηκα 

από την απάντηση, τα λειτουργικά έξοδα είναι σε  άλλο κωδικό.  

 κα Ζαπάρα: Πέρα από το ότι έτσι θα πρέπει να είναι κυρία Εμμανουηλίδου, τα έξοδα 

να αναλύονται όπως είπε ο κ. Γκότσης, για να μπορεί και το Δ.Σ. να έχει πλήρη εικόνα. Είναι 

πάρα πολλά τα  50.000.000 δρχ. που λέτε.  

Αναλογικά να το δούμε, όταν για τον πρ/σμό, γι' αυτό το σύνολο, ξοδεύονται 348.000.000 

δρχ. και 50.000.000 δρχ.  είναι μόνο οι πολιτιστικές δραστηριότητες  κατά αυτά που λέτε 

εσείς, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα γύρω στα 300.000.000 δρχ., τι είναι;  Λειτουργικά;  

 κ. Μισυρλής: Όλα τα έξοδα έχουνε περάσει από την έγκριση του Δ/κού Συμβουλίου 

της ΔΕΠΚΑ. Μπορείτε όμως επειδή όλες οι Υπηρεσίες είναι ανοιχτές για το Δ.Σ., να τα δείτε 

όλα τα έξοδα που είναι καταγεγραμμένα στην ΔΕΠΚΑ.  

 κα Ζαπάρα: Κατ' αρχήν, γίνεται πολύ καυγάς για το τίποτα και βλέπετε ότι είμαστε 

πάρα πολύ προσεκτικοί σε ότι αφορά τις ερωτήσεις μας. Έτσι είναι η δημοκρατία, πρέπει να 

ρωτούμε και κάποια πράγματα. Από κει και πέρα όμως, εγώ θέλω να διευκολύνω και την 

συνάδελφο αν θέλετε. Από την στιγμή που μόνο 50.000.000 δρχ. για πολιτιστικές εκδηλώσεις 

ξοδεύτηκαν, εγώ δεν είπα ότι τα ξόδεψε μόνη της, κ.λ.π.  

 κα Εμμανουηλίδου:  Δεν ξοδεύτηκαν ακόμα, για πρ/σμό μιλάμε, λέμε τι θα κάνουμε 

στον χρόνο που θα διανύσουμε. Λέμε ότι θα κάνουμε. Αν βγάλετε  τα 30.000.000 δρχ.  το 

πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας  που είναι 11,5 εκ. δρχ., τις αμοιβές προσωπικού που είναι 

78.000.000 δρχ., αυτά που χρωστάει η ΔΕΠΚΑ, κ.λ.π., όλα αναλυτικά είναι. 

Και δεν σημαίνει ότι όταν λέμε θα κάνουμε τον προγραμματισμό, για κάθε μια 

δραστηριότητα, να σας φέρω χαρτί το πόσο θα κοστίσει.  

 κ. Μπάρκας: Κύριε Δήμαρχε, είχατε δεσμευτεί πέρσι  τέτοιο καιρό, ότι θα δείτε  

κάποιες δραστηριότητες  και κάποια άλλα στοιχεία οικονομικά της ΔΕΠΚΑ και θα πάρετε 

μια μεγάλη απόφαση, τι θα γίνει με την ΔΕΠΚΑ.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπήρχε η δυνατότητα νόμιμης επιχορήγησης από τον Δήμο. 

Αυτή η δυνατότητα με την τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή, όπου μπορούμε οι 

τοπικοί εταίροι να κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις, λύθηκε. Έχουμε  κάνει   ο Δήμος, η 

ΔΕΠΚΑ και η ΤΕΔΚ, προγραμματική σύμβαση και πλέον ο Δήμος νόμιμα μπορεί  να 

χρηματοδοτεί την ΔΕΠΚΑ. Το θέμα τώρα., είναι επί της ουσίας. Εγώ θα είμαι σε θέση, με 

την λήξη του οικονομικού έτους, να πω εδώ τις απόψεις μου.  

Και επίσης κάναμε την προγραμματική σύμβαση με 80.000.000 δρχ. και για την ΔΕΠΣ. Με 

την ΤΕΔΚ.                          

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος.                           

 

 

κ. Πρόεδρος: Όσα είναι στον φάκελο μέσα, έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, απλά επισημαίνω να είναι  σε γνώση του Δ.Σ.. για  ένα " ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ" στην οδό 

Εθν. Αντίστασης αρ. 61, υπάρχει  επισήμανση πως γειτνιάζει σε απόσταση μικρότερη  των 50 

μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου. Επισημαίνω πως για το συγκεκριμένο κατάστημα με 

άλλη δ/νση, τώρα ζητείται η έκδοση άδειας, χθες λειτουργούσε με άδεια που δόθηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνεται να εκδοθεί η καινούργια άδεια στο νέο πια διαχειριστή 

του καταστήματος.                   

 

 

-  Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Οριστική απόφαση χαρακτηρισμού πεζοδρόμων στα Ο.Π. 8 και 12 σχεδίου 

πόλης Σερρών και τροποποίηση στο Ο.Π. 12.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα αυτό αποσύρεται κύριοι συνάδελφοι, γιατί από λάθος της 

γραμματείας του ΣΧΟΠ, παρελήφθη η πεζοδρόμηση της οδού ΣΚΡΑ και ειπώθηκε από 

κάποιους ότι υπάρχει διαφωνία. Δεν υπάρχει διαφωνία του  ΣΧΟΠ στην πρόταση αυτή, απλά 

θα περιμένουμε να μας στείλει διορθωμένο το πρακτικό και αν χρειασθεί θα το 

ξανασυζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν χρειαστεί, θα πάρει τον δρόμο του.  

 

 

- Αποσύρεται.      

 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από τους Γκαλούπη-Χαβαλέ 

Στέφανο,  Ευαγγελία και Βασιλική σ την 24η Σχολική Επιτροπή του 15ου 

Δημοτικού Σχολείου για ρυμοτομούμενη οικοπεδική έκταση.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι για κάποια τετραγωνικά μέτρα 4,43 τ.μ., δίπλα στο 15ο Δημοτικό 

Σχολείο, με συντελεστή δόμησης 1,4 και με τιμή 50.000 δρχ. /τ.μ. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Ανάθεση συμπληρωματικής μελέτης "Αποτύπωσης-Κτηματογράφησης 

Χιονοχωρίου" . 
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 κ. Πρόεδρος: Ζητείται να  γίνει συμπληρωματική μελέτη, γιατί από την Α' φάση της 

αποτύπωσης που έγινε, βρέθηκαν   πως είναι  δημοτικά τμήματα και χώροι δημοσίου, χώροι 

τους οποίους θα πρέπει να  προσδιορίσουμε σαν χώρους πρασίνου, περιφερειακών σημείων 

στάθμευσης, οικοπεδικών δημοτικών χώρων, κ.λ.π. 

Προτείνεται στην ίδια μελετητική ομάδα του τοπογράφου κ. Σταμούλη που έχει την ανάθεση, 

να γίνει συμπληρωματική ανάθεση, με πρ/σμό 2.700.000 δρχ.,  χωρίς τον  Φ.Π.Α. 

 

 

- Εγκρίνεται.            

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκδίκασης Συστάσεων της μελέτης 

"Αποτύπωση-Κτηματογράφηση Χιονοχωρίου".         

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Επειδή η Α' Φάση της αποτύπωσης έχει τελειώσει, έγινε μια ένσταση, 

είμαστε υποχρεωμένοι, να ορίσουμε μια επιτροπή, που θα εκδικάσει αυτή την  ένσταση για 

την μελέτη "Αποτύπωση-Κτηματογράφηση Χιονοχωρίου". Έγινε η ανάθεση και προτείνεται 

από την αρμόδια υπηρεσία, να είναι διευρυμένη επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων από 7 ή 

από 9 μέλη. Μάλιστα, να προσέξουμε να ορίσουμε ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουν τον  

οικισμό, για να είναι το περισσότερο αντικειμενικοί. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα συνεννοηθούμε,  με τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου και 

με έναν σύλλογο που υπάρχει εκεί, να ορίσουμε άλλα 6 άτομα κοινής αποδοχής, από την 

τοπική κοινωνία. Υπάρχουν τα 3 άτομα, σύνολο 9. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

                          

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Κτηματολόγηση-Κτημαιτογράφηση χώρου Δ. Δ. Οινούσας.    

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Είναι για την περιοχή Οινούσας πιο πολύ, πρόταση του συναδέλφου 

μας κ. Βέρρου Κων/νου, να κτηματολογηθεί, η περιοχή περιμετρικά του Οικισμού της 

Οινούσας και να μεταγραφούν όσα οικόπεδα, όσα τμήματα θεωρηθούν, πως είναι δημοτικά, 

να μεταγραφούν στο Υποθηκοφυλακείο και να ερευνηθούν αγροτεμάχια, συγκεκριμένα 

μάλιστα, τα οποία εμφανίζονται, είτε κοινοτικά της πρώην κοινότητας Οινούσας, είτε στους 

τοπογραφικούς   χάρτες εμφανίζονται ιδιοκτησίας Οινούσας. 

 κ. Βέρρος: Θα πρέπει να ετοιμαστούμε και για τα Δημοτικά Διαμερίσματα. Αυτά τα 

οποία στερούνται χαρτογράφησης και κτηματολόγησης, είναι το Χιονοχώρι, η Οινούσα και 

θα πρότεινα, μέσα στην ίδια εισήγηση, γιατί ακριβώς το ίδιο καθεστώς έχει και το 

Δημοτικό Διαμέρισμα του Ελαιώνα και για να κλείσει αυτή η ιστορία για να ξέρουμε ποια 

είναι τα ιδιόκτητα, ποια είναι τα δημοτικά και ποια είναι του Δημοσίου. 

 κ. Πρόεδρος:  Να μεταβιβαστεί η εντολή στην Τ.Υ.Δ., για να ενεργήσει.   
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Έχουμε χρέος να προλάβουμε αυτή την κατάσταση, που έχει ο 

Δήμος Σερρών, να την προλάβουμε στα Δημοτικά Διαμερίσματα και θα το κάνουμε. Αν 

χρειάζεται  για τον Ελαιώνα, καλύτερα να το κάνουμε, με ξεχωριστή απόφαση στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο, για να δώσουμε έμφαση σ' αυτή την προσπάθεια κτηματολόγησης και 

τακτοποίησης.  

 κ. Αγγελίδης: Η πρόταση που κάνει ο κ. Βέρρος, είναι σεβαστή και δεν έχω καμία 

αντίρρηση, όμως η πρότασή του αυτή θα έπρεπε να συνοδεύεται και από εισήγηση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία και να 

μην υπάρχει εισήγησή της πάνω στην πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Νομίζω ότι θα πρέπει να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει στο επόμενο Δ. Σ. με εισήγηση της 

Τεχν. Υπηρεσίας  

 κ. Πρόεδρος: Νομίζω πως ξεκαθάρισα και εγώ και ο κ.  Κ. Βέρρος, ότι απλά το Δ. Σ. 

συναινεί στις προτάσεις του συναδέλφου και δίδεται εντολή στην Τεχν. Υπηρεσία, να 

προχωρήσει και να μας φέρει σε επόμενη συνεδρίαση τις προτάσεις της. 

 κ. Αγγελίδης: Εγώ διαφωνώ, σ' αυτό η πρότασή μου είναι ότι  πρέπει να αποσυρθεί 

και να έρθει με εισήγηση της Τεχν. Υπηρεσίας. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχάς το Δ.Σ. είναι πολιτικό όργανο και αποφασίζει πάνω και 

σε πολιτικές, αλλά και σε τεχνοκρατικές εισηγήσεις. Η εισήγηση αυτή, είναι υπογεγραμμένη 

από το Δ.Σ., κάλλιστα, θα μπορούσε και θα έπρεπε, να ήταν υπογεγραμμένη από τον 

Δήμαρχο. Έχει την πολιτική έγκριση και συγκατάθεση του Δημάρχου για να προχωρήσει και 

να λυθεί αυτό το θέμα.  

Δεν σας προσδιορίζει η Τεχν. Υπηρεσία, την τακτική που θα κάνουμε. Οι Τεχν. Υπηρεσίες 

υλοποιούν την τεχνική. Ο Δήμαρχος δικαιούται, αλλά και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος 

δικαιούται, να φέρει εισηγήσεις πολιτικής, για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που αφορούν 

τον Δήμο. Και απ' αυτή την άποψη, έχει κάθε αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να την 

ψηφίσει.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή μελετητών της πράξης 

εφαρμογής στη γειτονιά Αγ. Αναργύρων του Δήμου. 

 

  

 κ. Πρόεδρος:  Η ίδια επιτροπή που είχαμε, ήταν ο κ. Γεωργίου Γεώργιος, ο κ. Βέρρος 

Κων/νος, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, ένας εκπ/πος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδας και ένας εκπ/πος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ο κ. Παναγιωτόπουλος, ως 

Τοπογράφος του Δήμου.  

 

 

 - Εγκρίνεται.     

 

 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάθεση της μελέτης 

"Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαμονής των Τσιγγάνων στη γειτονιά Αγ. 

Αθανασίου Σερρών". 
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 - Εγκρίνεται.     

 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση του 1ου Α.Π. και συνέχιση του έργου: "Επισκευή και συντήρηση του 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου". 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση καταβολής του 10% από το έργο: "Βελτίωση και Αξιοποίηση 

κοινοτικών βοσκοτόπων", πρώην Κοινότητας  Επταμύλων. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 
 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Ακύρωση διαγωνισμού, έγκριση  τευχών και μελετών και επαναδημοπράτηση 

του έργου: "Κατασκευή οικιών  με  το σύστημα προκατασκευής για την 

βελτίωση ποιότητας  ζωής των  Τσιγγάνων".  

 

 

 κ. Κουροπαλάτης: Η διακήρυξη  της δημοπρασίας βγήκε  στις 26 του μηνός, ενώ 

έπρεπε να βγει στις 24-9-1999,  αλλά από τις 16-9-1999  είχε  βγει τροποποίηση του 

Διατάγματος των Δημοσίων Έργων,  που  αφορά τις μελέτες κατασκευής.  Μας  απάντησαν,  

ότι έπρεπε   να εφαρμόσουμε  την τροποποίηση του Διατάγματος 609. 

Και τώρα επανέρχεται πάλι, για να προχωρήσει το θέμα. Η μόνη ουσιαστική διαφορά, είναι 

ότι δεν προσμετράται η  εμπειρία  του εργοδότη  και του ελεγκτή, πράγμα το οποίο 

προσμετρούνταν μέχρι  τότε δεσμευτικά σχεδόν για τις κατασκευές  και ο μαθηματικός  για 

την αξιολόγηση. Όλα τα άλλα,  στο  σύνολο  τους  σχεδόν, παραμένούν ίδια. 

 κ. Μπάρκας:  Έχω την άποψη, μιας που τα πράγματα οδηγήθηκαν  εδώ, ότι πρέπει να 

το ξαναδεί  η Δημαρχιακή Επιτροπή για τους όρους που πρέπει να γίνει η προκήρυξη. Έχω 

την άποψη επίσης, πως  η αρχική απόφαση του Δ.Σ., γιατί μετά από την  απόφαση του 

Νοεμβρίου την πήραμε, δηλαδή η απόφαση  της 5ης/2/1999,   μιλούσε ότι θα κτιστούν 

συμβατικές κατοικίες. Και αναφέρει  μάλιστα η εισήγηση που είναι του κ. Δημάρχου, ότι κάτι 

παρόμοιο είχε γίνει και στο Κιλκίς και αναφέρει, ότι θα κτιστούνε συμβατικές κατοικίες, 

καθώς αναφέρει και τα αγροτεμάχια. Το ένα είναι περίπου έκτασης 5 στρ. και το άλλο, είναι 

περίπου 7,5 στρμ. στην περιοχή πίσω από την Εκκλησία του Αγ. Αθανασίου. Δεν μπορώ να 

καταλάβω, γιατί αμέσως πήγαμε στα προκάτ, στα λυόμενα, όταν πάλι επιμένω στο κόστος, 

ότι είναι πολύ μεγάλο και μάλιστα μέσα η διακήρυξη αναφέρει, ότι μπορούμε απ' αυτές  τις 

20 κατοικίες,  χωρίς να χαρακτηρίζει αν είναι των 50 τ.μ. ή 75 τ.μ., μετά την σύμβαση που θα 

υπογράψουμε με τον εργολάβο, τα 4 να μην τα κάνουμε εκεί μέσα στον ίδιο χώρο, αλλά σε 

κάποιον άλλο χώρο.  

Αυτό πέρασε από την Δημαρχική Επιτροπή, πέρασε και από το Δημοτικό Συμβούλιο, σε άλλο 

χώρο. 
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Ρωτώντας σήμερα το πρωί τον κ. Κουροπαλάτη, όταν αυτά όλα μαζί είναι 1.300 τ.μ., δεν 

μπορούνε να γίνουνε μέσα στα 5 στρέμματα, ή στα  7,5 στρέμματα και ήδη δηλαδή με έναν 

άλλο τρόπο περνάτε μέσα ότι τα 4 από αυτά κι εγώ σας λέω  ότι θα είναι 2, για να ξεπερνούν 

κάποιες ειδικές περιπτώσεις.  

Αλλά δεν  αναφέρεται μέσα  στην απόφαση του   Δημοτικού Συμβουλίου, ότι ψηφίσαμε πως 

θα γίνουν σε κάποιον άλλο χώρο και άλλες λεπτομέρειες.  Επειδή περίπου το ίδιο έγινε και 

στο Μενίδι, βλέπω πως εκεί για παρόμοιες κατοικίες, για 24 κατοικίες προκάτ με 

περισσότερα τετραγωνικά αναφέρει κάποια εφημερίδα των Αθηνών, πως χρειάστηκαν 

300.000.000 δραχμές. Εμείς εδώ, για λιγότερες κατοικίες, θα πάμε στα 340.000.000 δρχ., συν 

τα έργα υποδομής, διότι ήδη με  άλλη  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  μεταφέραμε 

ένα κονδύλιο  30.000.000  δρχ.  που ήταν να γίνουν  κάποια  έργα  στο Νεοχώρι, αλλά εκεί. 

απορρίφτηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες,   λόγω του  ότι ήταν εκτός σχεδίου πόλης και 

οδηγηθήκαμε σ'  αυτή την απόφαση. Έχω την άποψη κ. Δήμαρχε, ότι θα πρέπει να κάνετε  

μια μεγάλη προσπάθεια, η προκήρυξη να γίνει για συμβατικές κατοικίες. Διότι αν μπούμε σε 

λεπτομέρειες  μέσα να δούμε ότι όταν λέει  για 14   των  75 τ.μ.  μόνο  τα  

ηλεκτρομηχανολογικά είναι περίπου 4.000.000 δρχ., συν άλλα 12.000.000 δρχ. πάμε στα 

26.000.000 δρχ. βλέπω  κάποια  πράγματα   που δεν ξέρω, ίσως  να  υπήρχε   κάποια 

ταχύτητα  από τις Υπηρεσίες. 

Εγώ,  επειδή  είχα  μια  άποψη για το  ίδιο  θέμα,  θέλω  να εφαρμοστεί   η  απόφαση  182/99  

στις 5/2/1999,  που λέει για συμβατικές κατοικίες. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.:  Ας ξεκινήσουμε από το σημαντικότερο κατά την  άποψή 

μου που ενέχει και κάποια άσκηση  πολιτικής  αν  μου επιτρέπατε, είναι η λέξη συμβατικές ή 

μη κατοικίες.      

Ο τίτλος   συμβατική κατοικία, προσομοιάζει προς  την  βαριά προκατασκευή. Δεν έχουμε να 

κάνουμε με φθηνοκατασκευές αυθαιρέτου τύπου, ία οποία είναι με έναν μεταλλικό  σκελετό, 

μερικούς τοίχους, κυρώσεις και τελειώσαμε, είναι βαριά προκατασκευή. Στην ουσία στο 

τέλος είναι μια συμβατική κατοικία με όλες τις προδιαγραφές  ενός σύγχρονου μοντέρνου 

κτιρίου. 

Κι εδώ, δεν βλέπω να υπάρχει  ανακολουθία μεταξύ  της συμβατικής   κατοικίας  και  της 

σχετικής  απόφασης   του   Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι προκατασκευασμένες, ώστε να 

έχουμε  και δυνατότητες ευελιξίας. 

Τώρα όσον αφορά τις 4 κατοικίες, πιστεύω ότι  όλοι γνωρίζετε, ότι  πρόκειται  για μια 

ιδιάζουσα μορφή πληθυσμού,  με  όλες  τις ιδιαιτερότητες που έχει κάποια τέτοια 

πληθυσμιακή ομάδα. Και  γι' αυτό  τον  λόγο  το βάλαμε αυτό.  Δεν  μπορούμε  να  

αποκλείσουμε κάποιες  αναστολές  που υπάρχουν, κάποια  προβλήματα,  ή  κάποιες 

ιδιαιτερότητες.  Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να το δούμε το  θέμα στερεά, να βάλουμε 20 

κατοικίες εκεί. Μπορεί για οποιοδήποτε λόγο και  λέμε έως  4 σπίτια, κάποιες να πρέπει να 

κτιστούνε αλλού.  Να μην έχουμε αυτή την δυνατότητα; 

κ. Μπάρκας: Δεν αναφέρεται, αυτές οι κατοικίες σε πόσα  τετραγωνικά θα είναι, 

δηλαδή δεν θα χωρούν  σε 12 στρέμματα; 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Ξέρετε ότι η μια ομάδα οικιστών εκεί δεν θέλει να έχει 

σχέση, με μια άλλη ομάδα οικιστών, που ζουν εκεί σε 200 μ. απόσταση, δεν ξέρω αν το 

γνωρίζετε. Δεν μπορούμε όμως, να παραβλέψουμε τυχόν ιδιαιτερότητες.  Τι ενοχλεί τον 

οποιοδήποτε  να έχει ο  Δήμος την δυνατότητα να κτίσει 4 κατοικίες αλλού,  γιατί 

θα κτιστούνε, δεν θα τα χαρίσουμε αυτά τα λεφτά. 
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 κ. Μπάρκας:  Όταν θα κτίσετε 4 κατοικίες αλλού,   θα πρέπει κι εκεί να γίνουν έργα 

υποδομής, θα δημιουργηθούν κι άλλα προβλήματα. Θα υπάρχει κόστος.                            

Ρωτώ τον κ. Δήμαρχο, ήταν δική σας πρόταση, η πρόταση των κατοίκων της περιοχής;  

 κ. Κουροπαλάτης:  Κάνοντας μια ανάλυση, βλέποντας ποιες είναι οι απαιτήσεις, 

ποιοι είναι οι κάτοικοι κι επειδή ξέρουμε ότι όταν μπει τραπέζι των διαπραγματεύσεων το 

πως θα κατοικηθούν αυτές, ενδεχομένως να υπάρχουν εσωτερικές ενστάσεις. Σε πλήρη 

συμφωνία και. έγινε αποδεκτό με την πολιτική ηγεσία, είπαμε να υπάρξει αυτή η δυνατότητα 

για τις 4 κατοικίες. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυνατότητα δίνεται μόνο, δεν είναι δεσμευτικό. Διαδικαστικά να 

πω κάτι. Αυτή την στιγμή,  αγαπητοί συνάδελφοι, δεν συζητάμε για την ουσία του έργου, 

αυτό συζητήθηκε στην πρώτη απόφαση που την πήραμε ομόφωνα. 

 κ. Μπάρκας:  Ποια είναι η πρώτη απόφαση κ. Δήμαρχε;  

  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όπως έγινε η προκήρυξη. Υπήρξε ανωμαλία, όσον αφορά το 

Διάταγμα, το οποίο ψηφίστηκε μεν νωρίτερα από την προκήρυξη, αλλά ο Δήμος δεν το είχε. 

Και προκειμένου να βάλουμε σε κίνδυνο τον διαγωνισμό ακυρότητας, είπαμε να τον 

επαναλάβουμε με καθυστέρηση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ομόφωνα, ότι μια που υπήρξε η ευτυχής συγκυρία,  

κάποια χρήματα, να δοθούν στον Δήμο να γίνει κανονική συμβατική κατοικία, με άλλη 

διαδικασία όμως, η οποία, δεν αίρει σε τίποτα το καθεστώς της πλήρους βαριάς κατασκευής 

οικία, μόνο που υπάρχει μια ιδιορρυθμία. Ότι το ΤΕΙ κτίζεται, έχει εγκατεστημένους 

εργολάβους, πρέπει να ολοκληρωθούν οι εγκαταστάσεις των  ΤΕΙ και επελέγη αυτή η 

διαδικασία, διότι είναι ταχύτερη και θα μας δώσει της ίδιας ποιότητας και ίδιας αξίας, σπίτια.  

 κα Ζαπάρα: Ειλικρινά, δεν έχω καταλάβει το γεγονός, γιατί κάποιοι εργολάβοι των 

Σερρών δεν ανέλαβαν αυτή την δουλειά, που 16 διαμερίσματα δεν είναι τίποτα, για να 

δούλευαν άνθρωποι του τόπου και να κερδίσουν και επιμένουν οπωσδήποτε στην προκάτ-

κατασκευή.     

Είναι ένα ερώτημα που το ξαναβάζω, γιατί το ξαναέβαλα και την προηγούμενη φορά, 

αλλά δεν είχε καταγραφεί στα πρακτικά. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Εμείς δεν αποκλείσαμε κανέναν να δουλέψει. 

κα Ζαπάρα:  Να  ρωτήσω μόνο τον κ. Κουραπαλάτη το εξής. Εγώ κ. Κουροπαλάτη,  

δεν   κατάλαβα, ή μάλλον δεν μας   δώσατε   με λεπτομέρειες να καταλάβουμε, για ποιους 

λόγους αυτές οι 4 κατοικίες πρέπει να κτιστούν αλλού και πριν ακούσω αυτό που θα πείτε, 

επισημαίνω το εξής: Μήπως το γεγονός πως αυτές οι 4 κατοικίες θα 

κτιστούν αλλού, θα δημιουργήσει μια κοινωνική αδικία σε βάρος των 

16 οικογενειών; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Πρώτα-πρώτα, το  4 κατοικίες, είναι δυνητικό. 

Εμείς τον οικισμό θα προσπαθήσουμε να  τον κάνουμε  ενιαίο. Υπάρχουν όμως 4-5 

άτομα που έχουν πρόβλημα  προσαρμογής  και πρόβλημα με  τον νόμο. Αντί αυτούς τους  

ανθρώπους να τους αποκλείσουμε εντελώς, λέμε αν υπάρχει αυτή   η δυνατότητα, να κάνουμε 

αυτά τα σπίτια αλλού, πρώτον για να υπάρχει αυτό το δώρο της Κοινωνικής Πρόνοιας που 

υπάρχει σε όλους τους άλλους και δεύτερον να μην είναι  αυτοί πυρήνες και εστίες  

εγκληματικότητας  και  ανωμαλίας, μέσα σ ' αυτές  τις κοινωνίες.                       

κ. Αναστασιάδης: Ο αντισεισμικός έλεγχος πώς θα γίνει;  Θα υπάρξει θεμελίωση;              

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Πρόκειται για  προκατασκευασμένα σπίτια. Εφαρμόζονται 

όλες οι προδιαγραφές του  αντισεισμικού  κανονισμού 2000, αυτόν που ισχύει τώρα. 
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κ. Σαουλίδης:  Θέλω να πω,  ότι  από πολύ  παλιά το  Δημοτικό Συμβούλιο, είχε 

πάρει μια ομόφωνη απόφαση, τους ανθρώπους  αυτούς να τους  βοηθήσει όσο μπορεί.  Και 

είχε κάνει μια  επιτροπή  πριν από χρόνια, ψάξαμε όλη την πόλη για να βρούμε οικόπεδο, 

αλλά αυτό δεν ήταν εφικτό.  Και γι' αυτό ακριβώς, καταλήξαμε ότι πήραμε την 

απόφαση,  να  αγοράσουμε  κάποιο  οικόπεδο,  ήτανε  καταπατημένο, 

φροντίσαμε  να γίνει αποβολή του καταπατητή και  αυτό που είπε  ο κ. Δήμαρχος πραγματικά 

είναι η ουσία, αν βρούμε κάποιον χώρο  και βάλουμε αυτούς τους 4 ή  τους 2, ή τους 3, να 

λύσουμε το πρόβλημα και να υπάρχει μια πιο καλή λειτουργία. 

κ. Μπάρκας: Μια ερώτηση ακόμη  κ. Κουροπαλάτη.  Αυτή η απόκλιση  του 6% επί 

του εμβαδού, το οποίο δεν θα είναι 6, θα  είναι 3%, είναι αμέσως 50 τ.μ. το λιγότερο. 

κ. Κουροπαλάτης:  Αν οποιοσδήποτε από  το Δημοτικό Συμβούλιο κύριε Πρόεδρε, 

δεν θα έβαζε απόκλιση;  Μήπως μη βάζοντας απόκλιση, θα έπρεπε να βγάλουμε φωτογραφία 

κάποιου συγκεκριμένου; 

Αν πω, ότι ένα κτίσμα θα είναι 50, 10 τ. μ.,  βρείτε μου εσείς πολλούς να κάνουν 

προκατασκευές που τα τετραγωνικά τους να  είναι 50 , 10 τ .μ . 

κ. Μπάρκας: Εμείς αυτά τα 50 τ. μ., τα πληρώνουμε 20 εκατομ. δραχμές. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Πάμε στο θέμα του κόστους,  επειδή  την προκήρυξη   την  

έκανα  εγώ  και  την  ξέρω  καλά,  υπάρχει   μια παράγραφος, η οποία λέει ότι  τυχόν 

απόκλιση θα προσμετρηθεί στην βαθμολογία. 

Δεν μπήκε σε κανένα κριτήριο  με βαθμούς 3, ώστε να μπορέσω, να αφαιρέσω 3 

μονάδες σαν επιτροπή. Μπήκε σε κριτήριο με 22 μονάδες.  Που αν  εμένα, σαν Δήμος 

Σερρών, μου φέρει το ελάχιστο  των τετραγωνικών  με την απόκλιση, γιατί στο σύνολο  η 

απόκλιση είναι 3% δεν είναι 6%, τότε να μπορώ εγώ  να του μειώσω την βαθμολογία. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Σχετικά με το ολοκαύτωμα των Εβραίων των Σερρών. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει μια πρόταση από τους συμπολίτες μας. Υπάρχει μια  

ιστορία στο σύνολο, ότι υπήρχε μια ακμαία κοινωνία Σερραίων Εβραϊκής Καταγωγής, μέχρι 

το 1942-1943, οι οποίοι με την γνωστή φασιστική αντίληψη  των στρατευμάτων της κατοχής, 

μαζεύτηκαν  για να πάνε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και ξανά δεν τους είδε  κανείς.  

Εξαφανίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι, εκτός  από  2-3, ανάμεσα σ' αυτούς και ο  μακαρίτης ο 

Πρίζναλης, οι  οποίοι βγήκαν στα βουνά και γλύτωσαν.        

Αυτού του γεγονότος του ιστορικού και αναμφισβήτητου, θέλουμε να κάνουμε μια τελετή, 

που να το παραδώσουμε στην αιώνια διαχρονική μνήμη και της τοπικής κοινωνίας και της 

ιστορίας . 

Μάλιστα είναι τόσο αξιόλογο το γεγονός αυτό, που και ο Πρεσβευτής του Ισραήλ θα έρθει, ο 

Πρόεδρος του Ισραηλινού Συμβουλίου,  κ.λ.π.    

 

 

- Εγκρίνεται. 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασιάδης Αντώνιος, σ' αυτό το σημείο αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση.  

 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Απόδοση τιμής στον αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης Βασίλη Ραφτούδη. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Θα γίνει μια προτομή του Ραφτούδη, στον χώρο κοντά στο μνημείο της 

Εθνικής Αντίστασης, στην Πλατεία Εμπορίου. 

 κ. Γκότσης:  Τι ήτανε ο Ραφτούδης, κύριε Πρόεδρε; Ήτανε αγωνιστής; Ξέρετε πόσοι 

αγωνιστές υπάρχουν; Πόσοι πολέμησαν από το 1940-1944 στα βουνά και πόσοι 

τραυματίστηκαν; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αυτός δεν ήταν ένας απλός μαχητής, ήταν κάτι. Εδώ  τιμούμε έναν 

αγωνιστή του αντιφασιστικού αγώνα που έκανε ο Ελληνικός Λαός, εναντίον της 

Βουλγάρικης και της Γερμανικής Κατοχής. Ο άνθρωπος έπαιξε   πρωταγωνιστικό ρόλο, 

δημιούργησε κατάσταση   εναντίον των κατακτητών και ο κ. Καφανάς   ήταν πολεμιστής, 

αλλά δεν ζητάει να του κάνουμε ανδριάντα. 

 κα Ζαπάρα: Είδα στον φάκελο μέσα, ότι 3 συμπολίτες μας υπέγραψαν και πριν από 

χρόνια μάλιστα, να προχωρήσουμε σε μια απόφαση και να στηθεί μια προτομή. Και οι ίδιοι 

γράφουν, ότι τότε το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το έλαβε υπόψη.   

 κ. Πρόεδρος: Δεν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο κυρία Ζαπάρα, να σας διορθώσω. 

Μπήκε σε κάποιο συρτάρι ....... 

 κα Ζαπάρα:  Να συνεχίσω κ. Πρόεδρε. Θεωρώ ότι σωστά λειτούργησε τότε  το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς σαν συνδυασμός σήμερα, θεωρούμε ότι  είναι σκόπιμο το θέμα 

αυτό να αποσυρθεί, να μην μπούμε στην ουσία της συζήτησης, γιατί νομίζω  οποιαδήποτε 

συζήτηση αναπτυχθεί εδώ μέσα, για εποχές παλιές που ξέρουμε πολύ καλά όλοι, πού οδηγούν 

αυτές οι συζητήσεις; Θα μας φέρει σε δύσκολες καταστάσεις και δύσκολες τοποθετήσεις. 

Και όλη αυτή η απόφαση έχει παρθεί, όχι φυσικά επειδή θέλουμε να  θίξουμε πρόσωπα και 

καταστάσεις, ή να μην αναγνωρίσουμε την αξία τους,   προτείνουμε να  αποσυρθεί, γιατί 

πιστεύουμε έτσι ότι θα συμφωνήσουμε  και θα ακολουθήσουμε την συμφωνία των Ελλήνων  

τα τελευταία χρόνια να έχουν ομοψυχία, να μην επανερχόμαστε σε καταστάσεις, που έτσι κι 

αλλιώς είχανε δύο πλευρές και δύο οπαδούς και  δύο κατηγορίες ανθρώπων που τις 

υποστηρίζουν και να κλείσουμε λέγοντας πως η  Πολιτεία την Εθνική Αντίσταση την τίμησε 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην πόλη μας, υπάρχει και το άγαλμα της Εθνικής 

Αντίστασης, που εκεί κάθε χρόνο γίνονται οι ανάλογες τιμές. Προς τι λοιπόν, θα πρέπει 

σήμερα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και αύριο πιθανόν για κάποιον άλλον, το Δημοτικό 

Συμβούλιο να φτάνει σε δύσκολες στιγμές, να μην ξέρει, τι πρέπει να αποφασίσει και τελικά, 

θα κινδυνεύσουμε μ' αυτή την φιλοσοφία, γιατί δεν είναι ένας και μοναδικός ο άνθρωπος που 

ασχολήθηκε μ' αυτό το θέμα, ασχολήθηκαν και πάρα πολλοί άλλοι. Δηλαδή τι θα γίνει, θα 

γεμίσουμε την πόλη προτομές, κύριε Πρόεδρε ; 

Εμείς, δεν θέλουμε να μπούμε στην ουσία της συζήτησης και εδώ, σταματάμε.       

 κ. Αγγελίδης: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από μαρτυρίες κάποιων σεβαστών 

σερραίων συμπολιτών μας, αποδεικνύεται πως ο Βασίλειος Ραφτούδης, ήταν μια ξεχωριστή 

σερραϊκή ηρωϊκή μορφή και δεν ήταν ένας άνθρωπος που απλός τραυματίστηκε, όπως πολλοί 

άλλοι   κατά την διάρκεια της πατριωτικής του δράσης. Υπήρξε μια ξεχωριστή σερραϊκή   και 

ηρωϊκή μορφή, που διεκρίθη για την πατριωτική του δράση, κατά την διάρκεια του 

Ελληνοαλβανικού Πολέμου και της Εθνικής Αντίστασης. 
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Σύμφωνα πάντα, με τις ίδιες μαρτυρίες των σεβαστών συμπολιτών μας, ήταν ένας 

εντιμότατος χαρακτήρας, ένας αγνός πατριώτης και εδώ εστιάζουμε το ενδιαφέρον της 

συζήτησης, γι' αυτό το πράγμα θέλουμε να τον τιμήσουμε, διότι για την μέχρι τότε δράση 

του, το μοναδικό του κριτήριο, ήταν ο άδολος πατριωτισμός του. Δεν μας ενδιαφέρει ποιες 

ήταν οι κομματικές του, ή οι ιδεολογικές του πεποιθήσεις. Αλλά από τις μαρτυρίες των 

συμπολιτών μας, βλέποντας και την κατάληξη αυτού του ανθρώπου, συμπεραίνουμε ότι ήταν 

πράγματι αγνός πατριώτης, διότι κατηγορήθηκε από τους εθνικόφρονες και εκτελέστηκε από 

τους κομμουνιστές. 

Το θέμα είναι, αν ωφέλησε την πατρίδα αυτός ο άνθρωπος, αν πολέμησε υπέρ της πατρίδος, 

αν έφερε καλά αποτελέσματα. 

Νομίζω ότι τέτοιους συμπολίτες μας, που με την δράση τους  και το  έργο τους 

υπερασπίστηκαν την πατρίδα και απέδειξαν τον αγνό πατριωτισμό τους, έχουμε χρέος να 

τους τιμήσουμε και να τους χαράξουμε βαθιά στην μνήμη μας, αλλά και στην μνήμη των 

επόμενων γενεών, διότι αυτοί οι άνθρωποι, αποτελούν λαμπρά παραδείγματα ανδρείας και 

πατριωτισμού. Και δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει προτομή, εγώ θα έλεγα, αλλά θα 

μπορούσε να δοθεί και προς τιμήν και η ονομασία σε μια οδό. Δεν στέκομαι, στο αν θα τον 

τιμήσουμε τον άνθρωπο αυτό με μια προτομή, ή με κάτι άλλο. Πρέπει όμως να τιμούμε τους 

ανθρώπους, οι οποίοι υπερασπίστηκαν   την πατρίδα τους.        

 κ. Νυκτοπάτης:  Κύριε Πρόεδρε, θα πω την άποψη του συνδυασμού. Συμφωνώ, 

σχεδόν με την άποψη του κ. Γκότση και της κας Ζαπάρα, ότι σε άλλες εποχές, αυτή η 

συζήτηση δεν θα μπορούσε να γίνει.  Σίγουρα είναι ευχάριστο, ότι ο φανατισμός έφυγε απ' 

όλες τις παρατάξεις και  νομίζω ότι οι νέες παρουσίες, δεν αντιμετωπίζουν αυτό που εμείς 

περάσαμε. Νομίζω όμως, ότι τέτοιου είδους θέματα, θα πρέπει να έρχονται, στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, αφού τα συζητούμε τουλάχιστον οι αρχηγοί των συνδυασμών μεταξύ τους, όπως 

είπε και η κυρία Ζαπάρα πολύ σωστά, να μην έρχονται εδώ και δημιουργούμε εντυπώσεις. 

Προσωπική μου άποψη, εάν θέλετε να τιμήσετε το συγκεκριμένο άτομο, να το τιμήσετε με 

άλλο τρόπο, διότι τέτοιου είδους αγωνιστές υπάρχουν πάρα πολλοί και δεν φέραμε στο Δ.Σ. 

ποτέ παρόμοιες εισηγήσεις. Τα λέω αυτά, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω μίσος. Νομίζω ότι 

το θέμα αυτό, πρέπει να το συζητήσουμε μεταξύ συνδυασμών, να βρεθεί αν μπορεί μια λύση 

να ικανοποιήσουμε όλες τις πλευρές. 

Να δοθεί μια αναβολή, για να βρεθεί μια καλύτερη λύση, αυτή είναι η προσωπική μου 

άποψη. 

 κ.  Αργυριάδης: Κύριοι συνάδελφοι, πάρα πολύ λυπάμαι και έχω εκπλαγεί, γιατί 

ερχόμαστε τώρα, 20 χρόνια μετά την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης από το Κράτος, να 

συζητήσουμε πάνω σε προβληματισμούς και σκέψεις, που έχει λύσει η Ελληνική Κυβέρνηση 

προ 20/ε-τίας.       

Πραγματικά, δεν μπορεί κανείς σήμερα, να συζητήσει επί της ουσίας, για το αν θα πρέπει να 

τιμάται ή όχι η Εθνική Αντίσταση, γιατί αυτό πια είναι ξεκαθαρισμένο, πρέπει να τιμάται. 

Και ο Δήμος Σερρών, ποια ήταν η αναγνώριση σ΄ αυτή της Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης; 

Μια ονοματοδόσια έκανε κεντρικής οδού, στην οποία πολύ καλά θυμόμαστε, ότι υπήρχε 

γνωστός-άγνωστος που πήγε και αποκαθήλωσε τις ταμπέλες. Τόσος φανατισμός, υπήρχε. 

Σαφέστατα ο κ. Ραφτούδης, ήταν ένας αγωνιστής, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι όσοι 

αγωνίστηκαν εκείνα τα χρόνια. Κι επειδή έχουμε  την ευτυχία να έχουμε ακόμη τέτοιους 

ανθρώπους στο περιβάλλον μας, ευτυχώς γιατί δεν έχουμε αντίληψη και πολύ φοβάμαι ότι με 

την βιολογική φθορά που έρχεται, μετά από λίγα χρόνια και με τέτοιες απόψεις, δεν θα 

μπορούμε εύκολα πια και να αποδείξουμε και ποιοι αγωνίστηκαν, αλλά ακόμη σήμερα ζούνε 

αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης ανάμεσα μας. 
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Πιστεύω, ότι σήμερα περιττεύει κάθε είδους συζήτηση περί απόδοσης τιμής, σε κάποιον 

άνθρωπο που αποδεδειγμένα πολέμησε τους φασίστες και επομένως, χρέος για απόδοση 

τιμής από μεριάς του Δημάρχου στο πρόσωπο αυτό, είναι μια στάση αναγνώρισης και 

είναι και προτροπή προς τη νέα γενιά που έρχεται, να μάθει ποιοι 

ήταν αυτοί οι αγωνιστές, πώς πολέμησαν και αν επιτάχθηκαν ή όχι στον κατακτητή.  

 κ. Σαουλίδης:  Είπε η κα Ζαπάρα, πως η Πολιτεία ήρθε και δικαίωσε τους αγώνες και 

την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Είναι γεγονός, ότι κυρίως μετά την Μικρασιατική 

Καταστροφή, στον Ελληνισμό δεν μπορούσε να κουβεντιαστεί τίποτα, σε σχέση με κείνα 

τα γεγονότα, δεν υπήρχε μνήμη δηλαδή, υπήρχε αποκοπή. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, δεν ξέρω 

αν κανείς από εμάς θυμάται από τα γυμνασιακά του χρόνια, ή από τα βιβλία, να υπάρχει 

συγκεκριμένη αναφορά στην Μικρασιατική Καταστροφή, ή στην Νεώτερη Ιστορία του τόπου 

μας. 

Κι αυτό ήταν μια επιταγή κάποιων δυνάμεων, που δεν ήθελαν σε καμιά περίπτωση να 

ακούγεται, ή να μαθαίνουν τα παιδιά μας κι εμείς οι ίδιοι, το πως προέκυψαν εκείνα τα 

γεγονότα. Είναι ένα θέμα σημαντικό για τον Ελληνισμό   και την επιβίωσή του και δεν θα 

πρέπει να κλείνουμε τα μάτια.                

Δεν μιλάμε από την μια ή την άλλη πλευρά, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Αν δηλαδή 

αυτά που περάσαμε σαν λαός και σαν χώρα, δεν   μας έχουνε γίνει παραδείγματα για να   

μπορέσουμε   να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, τότε είμαστε αδύναμοι. Η ίδια η ζωή, απέδειξε 

ότι έχουμε την δυνατότητα και την ευαισθησία, να τιμούμε προσφορές.                

Τον συγκεκριμένο αγωνιστή που έκανε αγώνα ενάντια στους  Γερμανούς σε όλα τα επίπεδα, 

είτε στον πόλεμο, είτε και στην κατοχή, τον ξέρω από περιγραφές της οικογένειάς μου. Εγώ 

τον ήξερα σαν θρύλο στην περίοδο της Αντίστασης. Έχουμε υποχρέωση να τον τιμήσουμε, 

όχι μόνο τον κ. Ραφτούδη, αλλά και οποιουσδήποτε άλλους ανθρώπους. Είναι απόδοση τιμής. 

Και δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι, υπάρχουν διαφορετικές γραμμές, ούτε μπαίνω σε 

ζητήματα αντιπαράθεσης κι ούτε διαχωρίζω σε καμιά περίπτωση, ούτε τις πολιτικές εκλογές, 

αλλά ούτε και τους ανθρώπους. 

Αυτό που είπε ο κ. Νυκτοπάτης, να υπάρχει μια προεργασία κύριε Δήμαρχε από εσάς και από 

τους επικεφαλής των άλλων συνδυασμών, δεν πιστεύω ότι είναι αρνητικό, είναι θετικό να 

έρχονται πιο ώριμα τέτοια θέματα απόδοσης τιμής, για να μπορούμε   να είμαστε  πιο 

ουσιαστικοί και να μην υπάρχει η λογική της αντιπαράθεσης. 

Ο Ελληνισμός για όλους μας είναι ένας, οι αγώνες έγιναν απ' όλους αυτούς που αγαπούσαν 

την πατρίδα τους κι έτσι πρέπει να το δούμε . 

 κ. Γκότσης:  Κατ' αρχήν στην πρωτολογία μου, απέκρυψα εγώ μίση και πάθη, όπως 

τα λέτε εδώ. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουν πολλοί αγωνιστές και αν πούμε 

να κάνουμε και για άλλους αγωνιστές προτομές στην Πλατεία Εμπορίου, πρέπει 

να φύγουν τα αστικά και να κάνουμε προτομές . 

Όσον αφορά τους νέους που πρέπει να παίρνουν παράδειγμα για την αγωνιστικότητα των 

προγόνων μας, έχουμε αγωνιστές πολλούς, π.χ. Κολοκοτρώνης , Καραϊσκάκης, κ.λ.π. 

Τουλάχιστον η Ελλάδα αποτελείται όλη από αγωνιστές. 

Ήθελα να απαντήσω στον συνάδελφο, τον κ. Αργυριάδη, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν 

ασχολείται ούτε με Εθνικές Αντιστάσεις, ούτε με τίποτα. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει άλλες 

αρμοδιότητες. Η Εθνική Αντίσταση, καλά το είπατε, αναγνωρίσθηκε από το Κράτος. Αυτό το 

Δ.Σ. και ο Δήμαρχος, ο κ. Μητλιάγκας Ζήσης, είναι Δήμαρχος όλων των Σερραίων. Εάν 

φέρνουμε όμως τέτοια θέματα φοβάμαι εγώ, γι' αυτό το  είπα, μήπως με τέτοιες αποφάσεις 

και τέτοιες   προτομές δημιουργήσουμε εμείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτών. 
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κ. Αγγελίδης: Αν υπάρχουν κι άλλες τέτοιες ξεχωριστές Σερραϊκές και ηρωικές 

μορφές που υπηρέτησαν την πατρίδα αποδεδειγμένα, γιατί όχι, να έρθουν από οποιονδήποτε 

πολίτη των Σερρών, να έρθουν και μάλιστα να τους τιμήσουμε κι αυτούς. 

Επειδή δηλαδή έχουμε ήρωες σαν τον Καραϊσκάκη, σαν τον Κολοκοτρώνη, κ.λ.π, δεν 

σημαίνει ότι θα μείνουμε μόνο σ' αυτούς, από την στιγμή που έχουν προκύψει κι άλλοι 

πατριώτες με ηρωική  δράση. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατανοώ  πλήρως τις αντιρρήσεις των συναδέλφων, γιατί ο 

ηρωικός αυτός πραγματικά συμπατριώτης μας, έμπλεξε  και στα γρανάζια του Εμφύλιου 

Πολέμου, του οποίου και υπήρξε θύμα.  

Εμείς όμως συνάδελφοι και ο Ελληνικός Λαός, ίσως του Εμφυλίου Πολέμου και των 

καταστάσεων που δημιουργήθηκαν, ήταν ο τελευταίος λαός στην Ευρώπη που αναγνώρισε 

και τίμησε την Αντίσταση εναντίον των φασιστών. Και πολλές φορές μας δυσκολεύει το '44 

και πριν. '44 κα μετά. Όμως  αυτή η ιστορική μνήμη, έχει για μας μεγάλη σημασία, γιατί εδώ 

πέρα, λόγω της φασιστικής κατοχής και μάλιστα της Βουλγάρικης, κινδυνέψαμε να 

εξαφανιστούμε και σαν Έθνος, δεν ήταν απλώς μια Γερμανική κατοχή, η  οποία υπήρξε στην 

Ήπειρο, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, η οποία δεν είχε και κάποια άλλα επιβαρυντικά 

αποτελέσματα, για την ύπαρξη, την ζωή και την  παρουσία μας εδώ πέρα. 

Εγώ πιστεύω, πως και για τα θύματα του Εμφυλίου Πολέμου πρέπει να κτιστεί ένα κοινό 

μνημείο εδώ τιμής, για την θυσία του. Από κει και πέρα όμως, γι' αυτό το τρομερό  '41-΄44 

για την περιοχή, δεν έχουμε ανάγκη από δανειακούς ήρωες. Έχουμε δικούς μας   ανθρώπους   

που   το ετίμησαν αυτό και μας έβγαλαν ασπροπρόσωπους . 

Εγώ, άκουσα που είπατε για τις δύο πλευρές. Ποιες είναι οι δύο πλευρές; Από την μια πλευρά 

ήτανε οι  αγωνιστές εναντίον των φασιστών και την άλλη μια μικρή, ελάχιστη μειοψηφία, 

ήτανε οι συνεργάτες των Γερμανών. Και με τους οποίους συνεργάτες των 

Γερμανών, δεν ταυτίστηκε ποτέ και δεν τους  υποστήριξε ποτέ κανείς. Μιλάω για το 1941-

1944. 

 κα Ζαπάρα:  Εσάς,  σαν  Δήμαρχο αυτής της πόλης, που νομίζω ότι  έχετε πάρα πολύ 

μεγάλη κρίση για να αντιμετωπίσετε τον καθένα, όταν αυτό το βιογραφικό του 

συγκεκριμένου πολεμιστή και αγωνιστή, συμμετείχε και  φτάνει  μέχρι εκεί, πώς  πρέπει  

εμείς να είμαστε σίγουροι; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα μαύρα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, εχάραξαν την ζωή και την 

συμπεριφορά όλων μας. Μετά το 1981, εδώ βγήκαν και μας μίλησαν, παρουσία στρατηγών 

και αστυνομικών, καπεταναίων του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, οι οποίοι πρόσφατα γύρισαν από τις 

χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού, διότι κατά τα χρόνια του εμφυλίου, οι άνθρωποι 

είχαν κάποια δράση. Η χώρας μας  πλέον μπήκε στην εποχή της συμφιλίωσης μετά το 1974, 

με συνεισφορά αμφοτέρων των πολιτικών πλευρών και βέβαια, δεν φοβόμαστε να τιμήσουμε 

αυτούς που τίμησαν τον λαό μας, αντιστεκόμενοι κατά των φασιστών. Το αυγό του φιδιού, 

ήδη άρχισε να κάνει πάλι την εμφάνισή του στην Κεντρική Ευρώπη. Ας αποδώσουμε την 

τιμή με έναν δρόμο, με μια προτομή.    

 κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Δήμαρχε, απορρίπτουμε την πρόταση αυτή, να το 

συζητήσουμε ξανά και να βρούμε μια λύση για όλους; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν αρνούμαι, να συζητήσουμε και για άλλους, αλλά την 

συγκεκριμένη περίπτωση, είναι σα να λέμε ότι ο άνθρωπος δεν αγωνίστηκε τελικά, ή μήπως 

τελικά αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν κατά των Γερμανών, πρέπει να τους περάσουμε κι από 

κόσκινο. Αν χρειάζεται όνομα οδού, αυτό χρειάζεται να το δούμε. 
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 κ. Πρόεδρος: Δεν τολμάμε, νιώθουμε ενοχές να τιμήσουμε τους ήρωες. Εκεί 

καταντήσαμε στο πέρασμα πια του νέου αιώνα. 

Η πρόταση που γίνεται και από τον κ. Δήμαρχο, είναι αντί προτομής, αγάλματος κ.λ.π., να 

δώσουμε το όνομα σε μια οδό. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μην σας θυμίσω τώρα, μας είχατε φέρει πρόταση να τιμήσουμε 

έναν επιθεωρητή σχολείου, ο οποίος συμμετείχε σ' έναν έρανο που μαζεύτηκαν λεφτά, για να 

γίνει ένα σχολείο. 

 κ. Πρόεδρος: Θα γίνει ψηφοφορία: 

 

 

- Κωνσταντινίδου Ελένη:  ΝΑΙ 

- Γεωργίου Γεώργιος: ΝΑΙ 

- Παπαδόπουλος Χρήστος: ΝΑΙ 

- Μισυρλής Σπυρίδωνας: ΝΑΙ 

- Τότσιος Ηλίας: ΝΑΙ 

- Αργυριάδης Νικόλαος: ΝΑΙ 

- Σαουλίδης Στυλιανός: ΝΑΙ 

- Νυκτοπάτης Αντώνιος: ΟΧΙ 

- Σίγκας Γεώργιος: ΝΑΙ 

- Μπάρκας Αθανάσιος: ΟΧΙ (να γίνει επιτροπή, να το δούμε συνολικά) 

- Ζαπάρα Μαίρη: ΟΧΙ (την άποψή μου) 

- Βλάχος Ηλίας: ΟΧΙ (να συζητηθεί) 

- Αναστασιάδης Αντώνιος: ΟΧΙ (να συζητηθεί) 

- Συμεωνίδης Βασίλειος: ΟΧΙ (να συζητηθεί) 

- Γκότσης Ηλίας: ΟΧΙ 

- Βέρρος Κωννος: ΝΑΙ 

- Κουρουζίδης Μηνάς: ΝΑΙ 

- Αγγελίδης Πέτρος: ΝΑΙ 

- Εμμανουηλίδου Καίτη: ΝΑΙ 

- Καβακλιώτης Αντώνιος: ΝΑΙ 

- Στρατουδάκης Στυλιανός: ΝΑΙ 

- Συμεωνίδης Δημήτριος: ΝΑΙ 

- Περδίκης Ζήσης: ΝΑΙ 

 

 

 - Εγκρίνεται η ονοματοδοσία οδού.  

 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Διοικητική αποβολή κατοίκων από αυθαίρετα και παράνομα καταληφθείσες 

δημοτικές εκτάσεις. 
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 - Εγκρίνεται.   
 

 
ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση μελετών, Π.Π.Ο.Π. κ.λ.π., δημοτικών έργων.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Εξέταση ενστάσεων Ε.Δ.Ε., εργολάβων έργων του Δήμου.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Αυτών που ανέλαβαν την κατασκευή έργων του Δήμου. 

Ασφαλτόστρωση οδού Μεραρχίας, συν/σμό Κιουπλιών, συν/σμό Δυτικής πόλης, περιοχής 

Καλκάνη.  Από έλεγχο που έγινε, εμφανίστηκε  απόκλιση   στα ασφαλτικά υλικά και δείκτες 

κενών στον  ασφαλτοτάπητα  που έγινε. 

Η Υπηρεσία, αποδέχεται εν μέρη την ένσταση των εργοληπτών και καθορίζει μείωση κατά 

5% στην τιμή μονάδας. Και υποχρέωση 15% της τιμής της μονάδας, με υποβολή εγγυητικής 

επιστολής, η οποία θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου, εφόσον δεν 

παρατηρηθούν προβλήματα. 

Η Τεχνική Υπηρεσία μετά από μετρήσεις  στα δοκίμια, επέβαλε μείωση 15% περίπου στην 

τιμή της μονάδας. Έγινε ένσταση από τους εργολήπτες, αποδέχεται εν μέρη την ένσταση 

κάνοντας την μείωση στο 5%,  αλλά επιμένει το υπόλοιπο 15%, να καλυφθεί με εγγυητική 

επιστολή και μετά από 1 χρόνο χρήσης των δρόμων, θα επιστραφεί ή όχι.      

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω να μην συζητηθεί αυτό το θέμα, να μην ληφθεί απόφαση, 

γιατί στα Νεκροταφεία έχει δημιουργηθεί μια τραγική κατάσταση, να ξέρετε ότι θα φέρω 

εισήγηση σε επόμενο Δ.Σ., ή για να καταργήσουμε την δυνατότητα να αγοράζουν τάφους, ή 

να βάλουμε άλλη τιμή, γιατί το 1 εκ. δρχ. που ισχύει τώρα, το πληρώνουν όλοι και δεν 

υπάρχει πια χώρος. 

 

 

- Αποσύρεται το θέμα. 

 

 

Μετά το πέρας της Συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά  αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

59 / 2000   Αποδοχή χρηματοδότησης 6.000.000  δρχ., για  την  υλοποίηση του 

προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι". 
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60 / 2000  Έγκριση καταβολής οφειλής, αναδρομικά, επιδόματος ειδικής απασχόλησης  

από  1-1-1997 / 31-12-1999  (χειριστές Η / Υ ). 

 

61 / 2000  Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής στην εβδομαδιαία εφημερίδα 

"ΑΠΟΨΗ". 

 

62 / 2000 Έγκριση του απολογισμού της "2ης Σχολ.  Επιτροπής  2ου Γυμνασίου - 2ου 

Λυκείου" έτους 1999. 

 

63 / 2000  Ομοίως της "5ης Σχολ. Επιτροπής 10ου Δημ. Σχολείου". 

 

64 / 2000 Ομοίως της "6ης Σχολ. Επιτροπής 17ου Δημ. Σχολείου". 

 

65 / 2000  Ομοίως της "7ης Σχολ. Επιτροπής 20ου Δημ. Σχολείου". 

 

66 / 2000  Ομοίως της "10ης Σχολ. Επιτροπής Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου". 

 

67 / 2000  Ομοίως της "13ης Σχολ. Επιτροπής  2ου  και   22ου Δημ. Σχολείου". 

 

68 / 2000  Ομοίως της "14ης Σχολ. Επιτροπής  3ου Δημ. Σχολείου". 

 

69 / 2000  Ομοίως της "15ης Σχολ. Επιτροπής  4ου Δημ. Σχολείου". 

 

70 / 2000  Ομοίως της "16ης Σχολ. Επιτροπής  5ου Δημ. Σχολείου". 

 

71 / 2000  Ομοίως της "18ης Σχολ. Επιτροπής  8ου Δημ. Σχολείου". 

 

72 / 2000  Ομοίως της "19ης Σχολ. Επιτροπής  9ου Δημ. Σχολείου". 

 

73 / 2000  Ομοίως της "20ης Σχολ. Επιτροπής 11ου Δημ. Σχολείου". 

 

74 / 2000  Ομοίως της "21ης Σχολ. Επιτροπής 12ου Δημ. Σχολείου και 5ου 

Νηπιαγωγείου". 

 

75 / 2000  Ομοίως της "22ης Σχολ. Επιτροπής 13ου Δημ. Σχολείου και 17ου  

Νηπιαγωγείου". 

 

76 / 2000  Ομοίως της "23ης Σχολ. Επιτροπής 14ου Δημ. Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αγ. 

Ιωάννη".  

 

77 / 2000  Ομοίως της "24ης Σχολ. Επιτροπής 15ου Δημ. Σχολείου- 21ου Δημ. Σχολείου-

13ου και 27ου Νηπιαγωγείου". 

 

78 / 2000  Ομοίως της "26ης Σχολ. Επιτροπής 18ου Δημ. Σχολείου". 

 

79 / 2000  Ομοίως της "28ης Σχολ. Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου".  

 

80 / 2000  Ομοίως της "29ης Σχολ. Επιτροπής  3ου Δημ. Σχολείου". 
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81 / 2000  Ομοίως της "30ης Σχολ. Επιτροπής  4ου Νηπιαγωγείου". 

 

82 / 2000  Ομοίως της "31ης Σχολ. Επιτροπής  6ου Νηπιαγωγείου". 

 

83 / 2000  Ομοίως της "32ης Σχολ. Επιτροπής  7ου και 1ου Νηπιαγωγείου". 

 

84 / 2000  Ομοίως της "33ης Σχολ. Επιτροπής  8ου Νηπιαγωγείου". 

 

85 / 2000  Ομοίως της "35ης Σχολ. Επιτροπής 12ου και 21ου Νηπιαγωγείου".  

 

86 / 2000  Ομοίως της "39ης  Σχολ. Επιτροπής 18ου Νηπιαγωγείου". 

 

87 / 2000  Ομοίως της "40ης Σχολ. Επιτροπής 19ου Νηπιαγωγείου". 

 

88 / 2000  Ομοίως της "41ης Σχολ. Επιτροπής 22ου Νηπιαγωγείου". 

 

89 / 2000  Ομοίως της "42ης Σχολ. Επιτροπής 23ου και 26ου  Νηπιαγωγείου". 

 

90 / 2000  Ομοίως της "43ης Σχολ. Επιτροπής 29ου Νηπιαγωγείου". 

 

91 / 2000  Ομοίως της "45ης Σχολ. Επιτροπής 19ου Δημ. Σχολείου". 

 

92 / 2000  Ομοίως της "46ης Σχολ. Επιτροπής 28ου  Νηπιαγωγείου". 

 

93 / 2000  Ομοίως της "47ης Σχολ. Επιτροπής  6ου  Γυμνασίου". 

 

 94 / 2000  Ομοίως της "49ης Σχολ. Επιτροπής  23ου Δημ. Σχολείου". 

 

95 / 2000 Ομοίως της "50ης Σχολ. Επιτροπής 3ου Λυκείου". 

 

96 / 2000  Ομοίως της "51ης Σχολ. Επιτροπής 5ου Γυμνασίου". 

 

97 / 2000  Ομοίως του Δημοτικού Σχολείου και Νηπ/γείου Οινούσας". 

 

98 / 2000   Επανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ν. Π. "50η Σχολ.  Επιτροπή 3ου Λυκείου". 

 

99 / 2000  Αντικατάσταση του κ. Κάδη Νικ., τέως Δημοτικού Συμβούλου, στις Σ.Ε. 20η, 

33η και 39η, από τον κ. Παπαδόπουλο Χρήστο. 

 

100 / 2000  Τροποποίηση Δ.Σ. Δ' Κρατικού Παιδικού Σταθμού (Παπαδόπουλος Χρήστος). 

 

101 / 2000 Ορισμός μελών Δ.Σ. Β' Κρατικού Βρεφονηπιακού Σταθμού (Μισυρλής - 

Περδίκης). 

 

102 / 2000 Ψήφιση πιστώσεων για προμήθειες με απ' ευθείας ανάθεση με την διαδικασία 

των άρθρων 28 και  23 ΕΚΠΟΤΑ. 
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103 / 2000 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, στο Δ. Σ. του Ιδρύματος Στέγ. Αποκατ. 

Προσφύγων "Μωϋσής Μωϋσιάδης". 

 

104 / 2000 Έγκριση συνδιοργάνωσης με την αδελφότητα Μικρασιατών των 

"Πολυκαρπείων 2000". 

 

105 / 2000  Αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την συνέχιση λειτουργίας Δημοτικού και 

Νηπιαγωγείου Δ.Δ. Οινούσας και συγκροτείται  επιτροπή εξέτασης του 

θέματος.      

 

106 / 2000  Έγκριση διαφόρων δαπανών για το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας . 

 

107 / 2000 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας. 

 

108 / 2000  Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

109 / 2000 Έγκριση προμήθειας ενός ( 1 ) επιβατικού αυτοκινήτου 1200 cc. 

 

110 / 2000 Ψήφιση πιστώσεων για διαφημίσεις-δημοσιεύσεις. 

 

111 / 2000  Έγκριση   δαπάνης   δημοσίευσης   άγονου   διαγωνισμού    για    την    μελέτη:   

 "Αναμόρφωση όψεων Δημαρχείου". 

 

112 / 2000 Έγκριση δαπάνης φύλαξης του ανοικτού δημοτικού θεάτρου του κεντρικού 

πάρκου.  

 

113 / 2000 Έγκριση  προμήθειας  βιντεοκάμερας.                        

 

114 / 2000 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης υπόθεσης Γκράτζιου Δ. και Ι. και  

Αλεξανδρίδη Στ.              

 

115 / 2000  Έγκριση δαπάνης τηλεοπτικής παραγωγής εκδήλωσης της Φιλαρμονικής του 

Δήμου. 

 

116 / 2000  Έγκριση δαπανών διοργάνωσης της συναυλίας Γ. Ανδρέου-Ε. Τσαλιγοπούλου. 

 

117 / 2000 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας, του κ. Μπαλτά Σταύρου για 

τον Δεκέμβριο του 1999. 

 

118 / 2000 Ομοίως του  κ. Σαρακατσάνη Ιωάννη κ.λ.π., υπαλλήλων του Δήμου για τον 

Δεκέμβριο του 1999. 

 

119 / 2000 Ομοίως της κας Ιωαννίδου Βούλας, υπαλλήλου Κ.Ε.Κ. 

 

120 / 2000 Ομοίως του κ.  Νέδου Νικόλαου, Δημοτικού Συμβούλου. 
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121 / 2000 Ομοίως  της κας Εμμανουηλίδου Καίτης, Δημ. . Συμβούλου. 

 

122 / 2000  Έγκριση αγοράς εισιτηρίων συναυλίας Κουγιουμτζίδη, για την ενίσχυση του 

ιδρύματος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.   

 

123 / 2000 Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης υπόθεσης Πανίδη- 

-Φωκά-Κοκομενίδη.   

 

124 / 2000 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών. 

 

125 / 2000  Έγκριση ανάθεσης εργασιών επισκευής αυτ/των και μηχ/των του Δήμου.     

   

126 / 2000  Ρύθμιση θέματος κυκλοφορίας και λειτουργίας του ΚΤΕΛ Ν.  Σερρών. 

 

127 / 2000  Έγκριση της αρ. 1 / 2000 απόφασης Δ.Σ. της Δ. Ε. "ΔΕΠΚΑ", 

περί σύνταξης προϋπολογισμού της, έτους 2000. 

 

128 / 2000  Έγκριση αποφάσεων της Δ.Ε. "ΔΕΠΚΑ". 

 

129 / 2000  Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε.  "ΔΕΠΚΑ". 

 

130 / 2000  Ομοίως του Δ.Σ. της Δ.Ε. "ΔΕΠΣ". 

 

131 / 2000  Ομοίως του Δ.Σ. της Δ.Ε. "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.". 

 

132 / 2000  Έγκριση αποφάσεων της Δ.Ε. "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.". 

 

133 / 2000  Έγκριση της αρ. 2 / 2000 αποφάσεως της Δ. Ε. "ΔΕΠΣ", περί έγκριση του 

προϋπολογισμού της , έτους 2000. 

 

134 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του "ΚΑΦ Ε-ΙΊΠΑΡ", του κ.  

Παράσχου Χρήστου. 

 

135 / 2000 Ομοίως του "ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ", του Τουρλιούμη Ηλία. 

 

136 / 2000  Ομοίως του "ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ",  του Βήτου Γεωργίου. 

 

137 / 2000 Ομοίως του "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ", της Καλουπτσή Μαρίας. 

 

138 / 2000 Ομοίως του "ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ", της Πολυμέρη Μάρθας. 

 

139 / 2000  Ομοίως του  "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΊΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΊΟΥ", του Λεωνίδη Σπύρου. 

 

140 / 2000 Ομοίως του "ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ", του Νεραντζίδη Στέργιου. 

 

141 / 2000 Ομοίως του "ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ", του Παπά Νικολάου.  
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142 / 2000 Ομοίως μουσικών συνθέσεων στο "ΚΑΦΕΝΕΙΟ" της Κατράνογλου 

Κοκκώνης. 

 

143 / 2000 Ομοίως του "ΚΑΦΕ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ", του Ψαρρά Ευσταθίου.   

 

144 / 2000 Ομοίως της "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ", του Παπανδρέου Κων/νου. 

 

145 / 2000  Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας, λόγω αντικατάστασης εκπροσώπου 

εταιρείας του "ΛΙΝΤΛ" Υπεραγορά. 

 

146 / 2000 Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. 

 

Πρ. 

2/1 / 2000  Αποσύρεται η εξέταση του θέματος πεζοδρόμηση στα Ο.Π. 8 και 12 της 

πόλης. 

 

147 / 2000 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από τους Γκαλούπη-Χαβαλέ Στέφανο, 

Ευαγγελία και Βασιλική, στην 24η Σ.Ε. 15ου Δημοτικού Σχολείου, για 

ρυμοτομούμενη δημοτική έκταση.                         

 

148 / 2000  Έγκριση ανάθεσης συμπληρωματικής μελέτης "Αποτύπωση-Κτηματογράφηση 

Χιονοχωρίου".  

 

149 / 2000  Ορισμός μελών της Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων της μελέτης 

"Αποτύπωση-Κτηματογράφηση Χιονοχωρίου". 

 

150 / 2000 Έγκριση Κτηματογράφησης-Κτηματολόγησης χώρου Δ.Δ. Οινούσας 

(μειοψήφησε ο κ. Αγγελίδης Πέτρος). 

 

151 / 2000 Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή μελετητών της πράξης 

εφαρμογής στην γειτονιά Αγ. Αναργύρων. 

 

152 / 2000  Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, για την ανάθεση μελέτης 

"Ολοκληρωμένου σχεδίου διαμονής των Τσιγγάνων στην γειτονιά Αγ. 

Αθανασίου Σερρών".  

 

153 / 2000 Έγκριση του 1ου Α.Π.  και συνέχιση του έργου: "Επισκευή και συντήρηση του 

Ειδικού Δημοτικού Σχολείου".  

 

154 / 2000 Έγκριση καταβολής του 10% από το έργο:"Βελτίωση και Αξιοποίηση 

Κοινοτικών Βοσκοτόπων" πρώην Κοινότητας Επταμύλων. 

 

155 / 2000  Ακύρωση διαγωνισμού, έγκριση τευχών και  μελετών και επαναδημοπράτηση 

του έργου:"Κατασκευή οικιών με το σύστημα  προκατασκευής για την 

βελτίωση ποιότητας  ζωής των Τσιγγάνων". (μειοψήφησε  ο κ. Μπάρκας Αθ.). 
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156 / 2000  Καθιέρωση Ημέρας  Μνήμης  του Ολοκαυτώματος των Σερραίων 

Εβραϊκής Καταγωγής, από τους Βουλγάρους. (Αποχώρησε ο  κ. Αναστασιάδης 

Αντ.). 

 

157 / 2000 Απόδοση τιμής στον  αγωνιστή της  Εθνικής Αντίστασης, κ. Ραφτούδη 

Βασιλείου (με 16 ψήφους ΝΑΙ). 

 

158 / 2000  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων, στην κα Σωτηρίου 

Φωτεινή. 

 

159 / 2000  Έγκριση διοικητικής αποβολής δημοτών, για αυθαιρέτως κατεχόμενες 

δημοτικές εκτάσεις. 

 

160 / 2000 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

"Κατασκευή δρόμων". 

 

161 / 2000 Έγκριση μελέτης του έργου: "Περίφραξη Δημοτικών Γηπέδων¨.    

 

162 / 2000  Ομοίως του έργου: "Επισκευές Παιδικών Χαρών".     

 

163 / 2000 Ομοίως του έργου: "Τοποθέτηση  πινακίδων Κ.Ο.Κ.". 

 

164 / 2000  Ομοίως του έργου: "Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών". 

 

165 / 2000  Ομοίως του έργου: "Καθαρισμός Κτιρίου Δ. Δ. Οινούσας".  

 

166 / 2000  Ομοίως του έργου:"Καθαρισμός Κτιρίου Δ. Δ. Επταμύλων". 

 

167 / 2000  Ομοίως του έργου: "Καθαρισμός Κτιρίου Δ. Δ. Ελαιώνα". 

 

168 /  2000  Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης: "Μελέτη εφαρμογής κτιριακών 

έργων και τευχών  δημοπράτησης κιν/τρου (ΑΣΤΕΡΙΑ)". 

 

169 / 2000 Μείωση περικοπής της τιμής μονάδας που επεβλήθει, στον εργολάβο του 

έργου:"Ασφαλτόστρωση οδού Μεραρχίας και οδών  Συνοικισμού Κιουπλιών". 

 

170 / 2000  Ομοίως του έργου:"Ασφαλτόστρωση των οδών Συν/σμών Δυτικής  πόλης".  

  

171 / 2000 Ομοίως του έργου:"Ασφαλτόστρωση οδών Περιοχής Καλκάνη". 

 

172 / 2000  Ομοίως του έργου:"Ασφαλτοστρώσεις δρόμων". 

 

Πρ. 

2/2 / 2000 Αποσύρεται η εξέταση του θέματος παραχώρησης χώρου για την σύσταση 

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

 

 
   ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                          ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τότσιος Ηλίας 


