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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  17η  

Της  10ης Νοεμβρίου 2000 

Ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 21.00' μ.μ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

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

Βέρρος Κων/νος, Βλάχος Ηλίας, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Εμμανουηλίδου Καίτη, 

Καβακλιώτης Αντώνιος, Κουρουζίδης Μηνάς, Κωνσταντινίδου Ελένη, Μπόγιογλου Βάσω, 

Μισυρλής Σπυρίδωνας, Νέδος Νικόλαος, Νυκτοπάτης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Χρήστος, 

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

Σωτηριάδης Δημήτριος, Τερζόπουλος Γεώργιος, Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1) Βλάχος Ιωάννης, 2) Ζαπάρα Μαίρη, 3) Μπάρκας Αθανάσιος.      

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:  Καταβολή τόκων υπερημερίας στον κ. Γεώργιο Βισώκαλη δια της αρ. 

120/2000 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Άρση δωρεάς, ανάκληση της αρ. 231/1992 Α.Δ.Σ.  και επαναμεταγραφή 

δημοτικού ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείο Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση εκτύπωσης των πρακτικών του Συνεδρίου, με θέμα: "Η διαχρονική 

εξέλιξη του παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα". 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Συμμετοχή των γυναικών δημοτικών συμβούλων στο Συνέδριο Εκλεγμένων 

Γυναικών Α/βάθμιας Τ. Α. 
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ΘΕΜΑ  5°: Αγορά ακινήτου για την στέγαση του Περιφερειακού Πολιτιστικού 

Κέντρου στον Συνοικισμό Κατακονόζι. 

 

ΘΕΜΑ  6°: Έγκριση προμήθειας έλαιο-λιπαντικών για τις ανάγκες του Γραφείου 

Κίνησης. 

 

ΘΕΜΑ  7°: Έγκριση προμήθειας κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας. 

 

ΘΕΜΑ 8°: Επανασυγκρότηση Δ. Σ. των Ν. Π. Σχολικών Επιτροπών. 

 

ΘΕΜΑ  9°: Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Β' Κρατικού Παιδικού Σταθμού. 

 

ΘΕΜΑ 10°: Ορισμός μέλους για το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ». 

 

ΘΕΜΑ 11°:  Έγκριση - Ενημέρωση για αποφάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών και προμηθειών για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 13°: Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και την τοποθέτηση του 

στην θέση του περιπτέρου του αποβιώσαντος Κων/νου Καρατσέβη, 

επί της οδού Βενιζέλου, αριθμός 187. 

 

ΘΕΜΑ 14°: Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

 

ΘΕΜΑ 15 °: Έγκριση μελετών, Α. Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση των προτάσεων του Δήμου, για το πρόγραμμα «Ολυμπιάδα 

2004». 

ΘΕΜΑ 17°: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού  

ενδιαφέροντος. 

  

 

 

17η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η  2000 

 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε  Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση 

του Δ. Σ.  Πριν από την ημερήσια διάταξη, ο συνάδελφος κ. Αντώνης Νυκτοπάτης ζήτησε 

από το Προεδρείο να υποβάλλει μία ερώτηση. 

κ. Σίγκας:  Κι εγώ θα ήθελα να υποβάλλω μία ερώτηση. 

  κ. Πρόεδρος: Ευχαριστώ κ. Σίγκα. 
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κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Πρόεδρε, πριν μπω στο θέμα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα 

μικρό πρόλογο. Το θέμα στα οικονομικά, το φέραμε εμείς και θέλω να ξεκαθαρίσει οριστικά. 

Θα σας παρακαλέσω πολύ, θέλω να έχω τον χρόνο που δικαιούμαι από τον κανονισμό χωρίς 

να με διακόψετε και μάλιστα αν χρειαστεί και λίγο περισσότερο. Όσο δε για τις τηλεοράσεις 

που επικαλείστε συνεχώς, δεν με ενδιαφέρουν, πρέπει να πω αυτά που θέλω και φυσικά με 

σεβασμό στο Δ. Σ. Και αρχίζω από την αρχή. Ο κ. Δήμαρχος στην συνεδρίαση στις 13-9-

1999, δεν θα πω αόριστα πράγματα, για το χρέος 2.300.000.000 δρχ. είπε ότι μέσα στους 

φακέλους υπάρχουν τα στοιχεία, τα οποία οι συνεργάτες και κυρίως ο κ. Αντιδήμαρχος των 

Οικονομικών μαζί με τον Πρόεδρο συνεργαζόμενοι με τις Υπηρεσίες και τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, έβγαλαν κάποια στοιχεία εδώ, όπου 

βγάζουν ένα συνολικό έλλειμμα του Δήμου της τάξεως των 2.300.000.000 δρχ. 

Έρχεται ο κ. Δήμαρχος στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ» με άλλη ημερομηνία και θα σας 

πω συγκεκριμένα, και λέει ότι το έλλειμμα και οι οφειλές που παραλάβαμε από την Δημοτική 

Αρχή του κ. Βλάχου, αγγίζει το 1998 1.200.000.000 δρχ., ποσό που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ 

από κανέναν. Ούτε μία λέξη παραπάνω θα πω, πέρα από αυτά που είπατε και που όλα είναι 

γραμμένα. Με άλλη ημερομηνία, έρχεται ο κ. Δήμαρχος και λέει ότι τα ελλείμματα τα οποία 

απέμειναν ανέρχονται σε 130 εκ. δρχ., από τα 600-700 εκ. δρχ. που ήταν αρχικά, 

ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα όλα αυτά τα χρήματα θα αποτελούν περίσσευμα στον Δήμο, έτσι 

ώστε να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχω και μία άλλη εφημερίδα που λέει για 900 

εκ. δρχ. 

Με όλα αυτά που παρακολουθώ, δικαιολογημένα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, έχω 

επιφυλάξεις και σας λέω πάντα από αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος και που αναγράφονται στις 

εφημερίδες. 

Μετά από λίγο καιρό, στις 10 Οκτωβρίου, έχει ένα δελτίο τύπου με πολύ αραιά λόγια, που 

λέει ο κ. Δήμαρχος, εδώ το Ταμείο, εδώ και το Λογιστήριο. 

Πήγα στον κ. Στρατουδάκη χθες, πολλές ώρες καθίσαμε, μου έδειξε κάποια στοιχεία, που δεν 

με πείσανε. Πήγα σήμερα στον ταμία και χθες πήγα και τηλεφωνηθήκαμε. Τον ρώτησα πως 

καλύψατε αυτά τα έξοδα, τα οποία λέτε τελευταία ότι ανέρχονται στα 700 εκ. δρχ; Κατ' 

αρχήν θα ήθελα να σημειώσετε κ. Πρόεδρε, αν ήταν 2.300.000.000 δρχ., αν ήταν 

1.200.000.000 δρχ. ή αν ήταν 700 εκ. δρχ. Θέλω μία απάντηση συγκεκριμένη και δεν είναι 

κακό να πείτε, ότι τότε εμείς είπαμε έτσι, μετά είδαμε ότι κάναμε λάθος, κ.λ.π.. Κι εγώ 

συγκεκριμένες ερωτήσεις κάνω και συνηθίζω όταν παίρνω τον λόγο να είμαι πολύ 

συγκεκριμένος. Πήγα σήμερα στον Ταμία λοιπόν και του είπα, ποιο είναι κατά την γνώμη 

σας το ποσό που εσείς δώσατε;  Μου είπε ότι εγώ δεν ξέρω τι χρωστούσε ο Δήμος. Πείτε μου 

λέω τα έσοδα, τα επιπλέον έσοδα που είχε το 1998-1999 από τον κ. Βλάχο. Στην αρχή έκανε 

λάθος, ο άνθρωπος και μου είπε ένα νούμερο του 1998, ότι τα έσοδα του κ. Βλάχου ήταν 

περισσότερα από τα έσοδα του 1999. και λέω είναι δυνατόν κ. Βασίλη, μήπως κάνετε λάθος, 

για να μην εκτεθεί και ο Αντιδήμαρχος των Οικονομικών, ξαναδείτε τα πράγματα και 

ξαναπείτε μου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ότι έκανε λάθος, και μου είπε ότι οι 

οφειλές το 1996-1997-1998 ήταν 300 εκ. δρχ., τόσα μου είπε και ο κ. Στρατουδάκης και μου 

είπε ότι σήμερα το ταμείο έχει πλεόνασμα 275 εκ. δρχ. Αν όμως ο Δήμος σήμερα ήταν μία 

ιδιωτική επιχείρηση και πήγαινα να τον αγοράσω τον Δήμο αύριο, εγώ πως το βλέπω το 

έλλειμμα. Βλέπω ότι έχουμε στο ταμείο 275 εκ. δρχ., οφείλουμε 300 εκ. δρχ., άρα είμαστε 

μέσα 50 εκ. δρχ.. Δεν λέω το τι χρωστάμε. Χωρίς αυτά τα κάποιες δεκάδες εκ. που λέτε ότι 

έχει η Δ.Α. και το ένα ερώτημα είναι το εξής, επαναλαμβάνω κ. Πρόεδρε, ποιο ήταν το χρέος 

το πραγματικό, το έλλειμμα; 
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2.300.000.000 δρχ., 1.200.000.000 δρχ. ή 600-700 εκ. δρχ.;  Ένα ερώτημα. 

Δεύτερον, εάν ήταν το 600-700 εκ. δρχ., πως καλύφθηκε αυτό το έλλειμμα και θα ρωτήσω 

δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι από οικονομικής πλευράς που βρέθηκαν τα χρήματα, αλλά 

έχω έναν πιο σοβαρό λόγο, αν τα χρήματα βρέθηκαν, δεν μπορείτε να τα πληρώσετε, γιατί 

λέτε παρακάτω εσείς κ. Πρόεδρε, ότι αν κ. Δήμαρχε και μας έπεφτε το ΛΟΤΤΟ και 

συγκεντρώναμε ένα ποσό του 1 δις. δρχ., δεν έχουμε δικαίωμα να πληρώσουμε τον κόσμο. 

Έτσι είπατε εσείς κ. Πρόεδρε. Ο δε κ. Δήμαρχος, είπε ότι πρέπει να τα νομιμοποιήσουμε αυτά 

τα ποσά και συγκεκριμένα λέτε εσείς κ. Πρόεδρε ότι δεν έχουμε δικαίωμα αγαπητοί 

συνάδελφοι να τα πληρώσουμε και αν μας πέσει το ΠΡΟ-ΠΟ,  ή το ΛΟΤΤΟ. Και λέω τώρα 

εγώ που δεν αμφισβητώ την εντιμότητα σας και κανένας δεν την αμφισβητεί και το δηλώνω 

δημόσια, πρώτον εφόσον θα πω που βρέθηκαν τα χρήματα, ύστερα όμως αν μου αποδείξετε, 

που δεν μπορείτε να μου αποδείξετε ότι τα χρήματα βρέθηκαν, πρέπει να μου αποδείξετε και 

πως τα καλύψατε. Γιατί εμείς που δεν είμαστε από κανέναν συνδυασμό σήμερα, η παράταξη 

η δική μας, ούτε από τον κ. Βλάχο, ούτε από τον δικό σας και ο Σερραϊκός λαός, αυτοί που 

θέλουν να μάθουν την αλήθεια, θα την μάθουν. 

Λέει λοιπόν ο ταμίας σας, όταν του είπα πως έχει κάποια στοιχεία ο κ. Στρατουδάκης, λέει ο 

κ. Στρατουδάκης μου είπε ότι εμείς το 1998 εισπράξαμε περίπου 1.400.000.000 δρχ. και ο κ. 

Βλάχος 530.000.000 δρχ., δηλαδή λέει ο κ. Στρατουδάκης ότι διπλασιάσαμε το ποσό. Και 

λέω κ. Στρατουδάκη, δεν το διπλασιάσατε, το τριπλασιάσατε λέω και σας παρακαλώ, αυτά 

τα νούμερα που μου λέτε εγώ θα τα πω στην τηλεόραση. Αν ο κ. Βλάχος, αν εμείς μάλλον για 

να μην βγάλω εγώ την ευθύνη ότι ήμουν έξω από τον κ. Βλάχο, αν εμείς πιάσαμε 

530.000.000 δρχ. κι εσείς πιάσατε 1.400.000.000 δρχ., τριπλασιάσατε το ποσό. Πως 

τριπλασιάσατε αυτό το ποσό;  

Πάω στον ταμία και τον ρωτάω, σας παρακαλώ πολύ για να τριπλασιαστεί ένα ποσό πρέπει 

να μου πείτε και από πού προήλθαν τα έσοδα. Πήραμε χρήματα από τα πάρκινγκ αυτά 

περισσότερα; Πήραμε. Πόσο ποσό επιπλέον; Μακριά από εδώ, νεκροταφεία, λαϊκή, 

βοσκότοπος, διαφημίσεις, πρόστιμα, ενοίκια, πεζοδρόμια, κ.λ.π. τα πάντα, το 1998, ήταν 

είσπραξης με τα στοιχεία του ταμείου πάντα, 299 εκ. δρχ.. Το 1999 με δικά σας στοιχεία 339 

εκ. δρχ., που σημαίνει μία αύξηση 40.287.00 δρχ.. Από την τακτική επιχορήγηση, το 1998 η 

Δημοτική Αρχή του κ. Βλάχου πήρε 931.109.295 δρχ. και η Δημοτική Αρχή του κ. 

Μητλιάγκα, πήρε 1.109.754.020 δρχ. δηλαδή περισσότερα 178.644.717 δρχ., που σημαίνει 

μέχρι στιγμής έχουμε ένα πλεόνασμα έναντι του 1998, 218 εκ. δρχ. Είχαμε μια κάποια 

αύξηση από την Δ.Ε.Η. Η Δ.Ε.Η. Το 1998 μας έδωσε 751.821.127 δρχ. και ο κ. Μητλιάγκας 

842.119.258 δρχ.. Και  91 εκ. δρχ. είναι επιπλέον αυτά. Η Σ.Α.Τ.Α. είναι περίπου ίδια τα 

χρήματα, κάθε εξάμηνο παίρνουμε περίπου 224 εκ. δρχ., δεν το συζητώ, τα χρήματα 

είναι αυτά, εσείς έχετε πάρει μόνο το Α' εξάμηνο και το άλλο θα σας έρθει τέλος του έτους. 

Είναι περίπου ίδια, δεν αλλάζει τα οικονομικά, όποιο και να είναι το ποσό. Επαναλαμβάνω 

στον κ. Ταμία μήπως έχουμε κανένα λάθος; Γιατί εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω 

προβλήματα, δεν θέλω να εκτεθώ, και μου είπε ότι αυτά του ταμείου. 

Όμως, κάνω μία ερώτηση, έχετε κάποια έσοδα επιπλέον, χωρίς να είναι από αυτό που μας 

παρουσιάζετε, ότι αυξήσατε, παρουσιάσατε, κυνηγήσατε. Εγώ βρίσκω από αυτές τις 

αυξήσεις μόνο 40 εκ. δρχ., τα 178 εκ. δρχ.  Είναι επιχορήγηση που δόθηκε από την πολιτεία 

και την Δ.Ε.Η. δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς, γιατί η Δ.Ε.Η. πάει να κάνει 

κάποιους συμψηφισμούς, τα 91 εκ. δρχ., όμως εδώ φαίνεται ότι είναι 91 εκ. δρχ., σύνολο 

δηλαδή 210-400 εκ. δρχ. όμως αγαπητοί συνάδελφοι, τα έξοδα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, 

έχετε υπόψη σας πόσα περισσότερα είναι; Έχετε μία πολύ μεγάλη διαφορά, στο 1998 και στο  
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1999, που κάποια χρήματα δαπανήσατε περισσότερα εσείς στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, 

που αυτομάτως το ποσό των 300 εκ. δρχ., η αύξηση που παρουσιάζετε, είναι πολύ λιγότερα 

από την πραγματικότητα και αν θέλετε και μου επιτρέπετε, να σας πω ακριβώς και τις 

διαφορές σας. Υπάρχει και ο πίνακας εδώ, τα έξοδα στην Δ. Ε. Π. Κ. Α. το 1998 ήτανε 80 εκ. 

δρχ., που σημαίνει ότι επιπλέον δαπανήσατε 120 εκ. δρχ. Σε όλες τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, 

δώσατε και δεν αναφέρομαι στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ., κάποια ποσά. Και λέω ότι δεν δικαιολογεί το 

ποσό αυτό που εσείς μας παρουσιάζετε και καλύψατε και είμαι συγκεκριμένος και 

ξεκάθαρος. Είπα αυτά τα οποία βρήκα από εσάς, αυτά που είπατε, θέλω να μου δώσετε 

συγκεκριμένες απαντήσεις, όχι σε μένα αλλά σε όλο το Σώμα, πως καλύφθηκαν τα ποσά 

αυτά, από πού βρέθηκαν τα χρήματα και αν βρέθηκαν τα χρήματα, έχω δεύτερη ερώτηση, 

το πώς καλύφθηκαν, διότι ο κ. Μητλιάγκας έλεγε συνεχώς ότι είναι παράνομα και μάλιστα 

εδώ είπε και πολύ βαριά λέξη για τον κ. Σωτηριάδη, η επίκληση για την χρησιμοποίηση 

ορκωτών λογιστών από τον κ. συναυτουργό του οικονομικού εγκλήματος, ο κ. Σωτηριάδης, 

σε βάρος του Δήμου Σερρών, είναι μόνο για να θολώσει τα νερά και υποτιμά την νοημοσύνη 

της σερραικής κοινωνίας. Δηλαδή εγκληματικός. Σας παρακαλώ πολύ, σ' αυτούς τους 

εγκληματίες δεν θα πω ότι δεν ήμουν κι εγώ, σ' αυτή την παράταξη, ήμουν κι εγώ, κι ούτε 

θέλω να εντυπωσιάσω, απορώ πως δεν μιλάει ο κ. Βλάχος, όταν ακούει για εγκληματικό 

οικονομικό έγκλημα, ειλικρινά απορώ, είναι πολύ βαριές κουβέντες αυτές. Και λέω στον κ. 

Βλάχο οποίος δεν είναι εδώ ή πρέπει να αποδείξουμε ότι εμείς, γιατί λέω εμείς, γιατί ο κ. 

Μητλιάγκας είπε κάποτε ότι και μία μέρα να είσαι στον συνδυασμό, είσαι κι εσύ και είπα ότι 

ναι, είμαι στον συνδυασμό και στο κόμμα αυτό ήμουν και είμαι και θα είμαι. Λέει ο κ. 

Μητλιάγκας στην αρχή, στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου από μερίδα 

συμβούλων, υποστηρίχθηκαν θέσεις σχετικά με την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης, 

στην σύναψη δανείου 400 εκ. δρχ. για τα οικονομικά του Δήμου που είχαν σκοπό να 

προκαλέσουν μία σύγχυση, να απομακρύνουν την κοινή γνώμη από την αλήθεια και να 

συγκαλύψουν τις ευθύνες κάποιων. Επειδή αυτό το κλίμα πέρασε και στα τοπικά μέσα, θα 

ήθελα να ξεκαθαρίσω το παραπάνω ζήτημα. Ποιο ήταν αυτό που πέρασε στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, ποιο ήταν αυτό που κάναμε εμείς, κ.λ.π. Και θέλω να συνεχίσω κ. Πρόεδρε, και 

για το δάνειο των 500 εκ. δρχ. 

 κ. Πρόεδρος: κ. Νυκτοπάτη, επικαλείστε τον κανονισμό, αλλά μόνο τον 

κανονισμό δεν σέβεστε. 

κ. Νυκτοπάτης : Γιατί κ. Περδίκη; 

κ. Πρόεδρος: Ήτανε μία ερώτηση, ή βρήκατε μία ευκαιρία να δώσετε συνέντευξη 

τύπου; 

κ. Νυκτοπάτης: Να σας απαντήσω θέλετε; Αν πάρω τα πρακτικά 20 χρόνια που 

μιλούσατε, ξέρετε τι λέτε; Αν θέλετε, έχω όλα τα πρακτικά στο γραφείο μου, σε κάθε 

συνεδρίαση μιλούσατε τουλάχιστον μισή ώρα και κανένας δεν σας διέκοπτε. 

κ. Πρόεδρος: Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά κατά τον κανονισμό, υποβάλλατε 

ερώτημα στην Δημοτική Αρχή και περιμένετε απάντηση; Ή θέλετε να βγάλετε ένα λόγο; 

κ. Νυκτοπάτης: Τοποθέτηση κάνω. 

 κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ, ο κανονισμός δεν λέει ότι πεταγόμαστε και 

κάνουμε ξεκάρφωτα τοποθετήσεις. 

κ. Νυκτοπάτης: Γραπτώς σας έστειλα τα αιτήματά μου κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Ένα γραπτό ερώτημα συνάδελφε. Με την ίδια λογική να βγει ο καθένας 

Δημοτικός Σύμβουλος και να μιλήσει για ένα θέμα μέχρι τα μεσάνυχτα, αυτό δεν το 

προβλέπει κανένας κανονισμός. 
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κ. Νυκτοπάτης: Πρώτον δεν μίλησα μέχρι τα μεσάνυχτα, δεύτερον εγώ θέλω να 

σεβαστώ το Δημοτικό Συμβούλιο και να μου δώσετε τον χρόνο που δικαιούμαι. 

κ. Πρόεδρος: Τον χρόνο που δικαιούστε κατά τον κανονισμό κ. συνάδελφε, 

τον έχετε ξεπεράσει κατά πολύ, υπερτριπλάσια. 

κ. Νυκτοπάτης: Έχω ξεφύγει από τα οικονομικά; Τον χρόνο δεν σέβομαι 

δηλαδή, ή το θέμα δεν σέβομαι; 

κ. Πρόεδρος: Και τον χρόνο δεν σεβαστήκατε ήδη, αλλά και το θέμα που 

συζητάμε, πετάγεστε στην ανάγνωση στοιχείων από δημοσιεύματα του τύπου. 

κ. Νυκτοπάτης: Ας κάνουμε μία κατάχρηση κι εμείς, αφήστε να λάμψει η 

αλήθεια, αφήστε να μιλήσουμε. 

κ. Πρόεδρος: Αφήστε να κρίνουν οι υπόλοιποι για την λάμψη της αλήθειας. 

κ. Νυκτοπάτης: Έρχομαι στο δάνειο των 500 εκ. δρχ., σημειώστε ότι θέλετε. Κύριε 

Στρατουδάκη, εγώ σας ακούω, εγώ λέω αυτά που έδωσε ο υπάλληλος, δεν λέω δικά μου από 

το σπίτι μου, ο ταμίας του Δήμου. 

κ. Στρατουδάκης: Αυτά που διαβάζετε σας τα έδωσε ο ταμίας του Δήμου, 

παρακαλώ; 

κ. Νυκτοπάτης: Αυτό είναι το δελτίο τύπου, τα νούμερα μου έδωσε ο ταμίας. Είπε ο 

κ. Μητλιάγκας, η κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στην Πλατεία Εμπορίου.......... 

κ. Πρόεδρος: Τα διαβάσαμε αυτά κ. Νυκτοπάτη, μην τα επαναλαμβάνετε 

τώρα. 

κ. Νυκτοπάτης: Να μην τα επαναλάβω, θα σας πω κάτι άλλο ευθείς αμέσως. Κι 

έρχεται ο κ. Μητλιάγκας και λέει δείτε 27,5 εκ. δρχ. για το αναπτυξιακό πρόγραμμα και για 

την Κ.Α.Δ.Ε. Αυτοί οι επιστήμονες που πάντα επικαλείστε, τι κάνατε εσείς από το 

πρόγραμμα αυτό; Στην Κ.Α.Δ..Ε. και προεκλογικά μας λέγατε τι θα ξοδέψετε. 

 κ. Πρόεδρος: Εφ' όλης της ύλης θα μιλήσετε τώρα κ. Νυκτοπάτη, σας παρακαλώ. 

Δίνετε δείγματα ότι βρίσκετε μία αφορμή, να δώσετε εφ' όλης της ύλης, συνέντευξη τύπου. 

κ. Νυκτοπάτης: Για τα οικονομικά μιλάμε. Σας είπα., ότι δώσαμε 27,5 εκ. δρχ., τα 

πετάξαμε. Και σήμερα οι επιστήμονες αυτοί, λέμε ότι προτείνανε να κάνουμε πάρκινγκ στην 

πλατεία Εμπορίου. Προτείνανε αυτοί κι εσείς δεν δεχτήκατε. Τότε ποιοι είναι οι ειδικοί 

επιστήμονες, αυτούς που εσείς προτείνατε; Και εν συνεχεία ερχόμαστε τώρα και δίνουμε 

άλλα 100 εκ. δρχ. για να μας κάνουν κάποιοι άλλοι πρόγραμμα, για να δείξουν αύριο 

πως ο οποιοσδήποτε Δήμαρχος, πως θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα της πόλης αυτής. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Αυτό τι σχέση έχει; 

κ. Νυκτοπάτης: Πολύ μεγάλη σχέση έχει, μιλάμε για τα οικονομικά. Λέει ο κ. 

Μητλιάγκας για την κατασκευή ότι ήμασταν αντίθετοι στην σύναψη για το εν λόγω έργο, 

διότι........  

κ. Πρόεδρος: Διακόπτω κ. Νυκτοπάτη, τα διαβάσαμε αυτά, μην ξαναδιαβάζετε 

δημοσιευμένα κείμενα. 

κ. Νυκτοπάτης:  Δεν τα ξέρει ο κόσμος. 

κ. Πρόεδρος: Και ο κόσμος διαβάζει εφημερίδα, τα ξέρει. Τρώει τόση ώρα, χωρίς να 

μπαίνετε στην ουσία. Πείτε τα ρωτήματα, να απαντηθούν. 

κ. Νυκτοπάτης: Αυτή είναι η ουσία κ. Πρόεδρε. Το ερώτημα μου το έκανα, έχω 

ένα ακόμα. Είπε ο κ. Μητλιάγκας ότι ήταν προεκλογικό σχέδιο, ότι επιπόλαια ξεκινήσαμε να 

κάνουμε το πάρκινγκ. Αυτό το πάρκινγκ άλλοι μας το δώσανε, με την δική σας την μελέτη, 

τα 27,5 εκ. δρχ., δεν ξεκίνησε προεκλογικό. Εσείς τι κάνατε, με το πάρκινγκ αυτό; 
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Προτείνω μία μέρα, ο ταμίας, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και όποιοι άλλοι έχουν σχέση με 

τα οικονομικά να κάνουμε ένα Δ. Σ. μ' ένα θέμα, για να αποδεχτούνε ποια στοιχεία είναι τα 

σωστά. 

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο τον έχει ο κ. Σίγκας που τον ζήτησε νωρίτερα και αν 

ο καθένας υποβάλλει ερωτήματα από μισή ώρα, αφαιρείτε το δικαίωμα από την Δημοτική 

Αρχή προ ημερησίας διάταξης κατά τον κανονισμό να απαντήσει. 

κ. Αναστασιάδης: Θίγει το όνομα του, παρακαλώ επί προσωπικού να μιλήσω. 

κ. Σίγκας: Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος, δύο ερωτήματα θα υποβάλλω στην κα 

Εμμανουηλίδου. Πριν από μερικούς μήνες, προσέλαβε κάποια άτομα στην Δ. Ε. Π. Κ. Α., 

περίπου 25, με διετή σύμβαση. Δεν τηρήθηκε καμία νόμιμη διαδικασία κι όταν λέω νόμιμη, 

εννοώ καμία δημοσίευση, καμία επιτροπή, καμία επιλογή. Κι αφού ήθελε να το κάνει αυτό, 

γιατί δεν είπε τον συνδυασμό του κ. Νυκτοπάτη να υποδείξουνε κι αυτοί κάποιοι από αυτά τα 

άτομα. 

Το άλλο ερώτημα είναι, που θέλω κι εδώ να απαντήσει ο κ. Μητλιάγκας, αυτά τα άτομα ενώ 

δουλεύουν εδώ και μήνες, δεν έχουν πληρωθεί. Και θέλουμε απάντηση, θα πληρωθούν αυτά 

τα άτομα; Πότε, πως και από πού αυτά τα λεφτά; Γιατί φοβάμαι ότι τα άτομα αυτά θα έχουνε 

την ίδια τύχη με εκείνα τα άτομα που είχανε προσληφθεί κατά τον ίδιο τρόπο. 

 κ. Σωτηριάδης: Ο κ. Νυκτοπάτης ήτανε θεωρώ σαφέστατος και έκλεισε με μια 

πρόταση που είχαμε κάνει εμείς παλαιότερα, τον έλεγχο. Σίγουρα θα ένιωθα  άσχημα 

ενοχλημένος, αν πραγματικά ήμουν συναυτουργός στο έγκλημα και να υπήρχε έγκλημα. Σε 

αυτό δόθηκε μια απάντηση. Κατ' αρχάς και στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι τοποθετήσεις των 

συναδέλφων του συνδυασμού μας, ήταν σαφέστατες. Ζητούσαν έλεγχο από την μια πλευρά 

και από την άλλη, όχι βέβαια  με τις λεπτομέρειες που σήμερα είπε ο κ. Νυκτοπάτης, λέγαμε 

ότι το πραγματικό έλλειμμα δεν ήταν αυτό. Σίγουρα δεν έπεισε τη Δημοτική Αρχή.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ πείτε ευθέως ότι θέλετε να υποβάλλετε 

ερώτημα, να κατανοήσω και να το υποβάλλετε και αφήστε τις υπεκφυγές περί προσωπικών 

ζητημάτων, κ.λ.π. 

 κ. Σωτηριάδης: Ο κ. Δήμαρχος θα δώσει μια απάντηση και θα αμφισβητήσει αυτά 

που είπε ο κ. Νυκτοπάτης. Είχαμε κι εμείς πει σε άλλες συζητήσεις  για τα οικονομικά του 

Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, άλλα λέτε την μια, άλλα λέτε την άλλη και στο τέλος κυκλοφορείτε 

ένα δελτίο τύπου και λέτε κύριοι είναι αυτά χωρίς την αντιπαραβολή κάποιων άλλων 

στοιχείων, ή άλλων τοποθετήσεων.  

 κ. Πρόεδρος: Τελείωσε το προσωπικό θέμα..   

 κ. Σωτηριάδης:  Κλείνω, συναυτουργός στο οικονομικό έγκλημα εάν υπήρχε,  

πραγματικά θα με ενοχλούσε. Δεν υπάρχει οικονομικό έγκλημα και με αυτά τα στοιχεία που 

κατέθεσε ο κ. Νυκτοπάτης και τα αναφέραμε εμείς, όχι όμως τόσο περιληπτικά, στο δελτίο 

τύπου που κυκλοφόρησε ο συνδυασμός μας, καλύψαμε και αυτό και δεν έχω καμία ενοχή, 

γιατί δεν υπάρχει κανένα οικονομικό έγκλημα. Το πραγματικό έλλειμμα του Δήμου, είναι 

αυτό που κατ' αρχάς είπαμε, 600-700 εκ. δρχ., αυτό λέει η υπηρεσία, δικαιωνόμαστε κι εμείς 

σαν συνδυασμός με τις θέσεις μας, τις τοποθετήσεις μας και τα λεγόμενα μας. Κι εμείς 

είμαστε υπέρ ακόμη μίας συζήτησης για τα οικονομικά του Δήμου. 

 κ. Βαβαλέκας:   Κύριε Πρόεδρε, είμαστε εδώ και αρκετό καιρό θεατές, κάποιων 

πραγματικά τραγικών καταστάσεων. Είναι πραγματικά γελοίο να το συζητάμε αυτά τα 

πράγματα. Ο κ. Νυκτοπάτης, όπως και ο κ. Σωτηριάδης, ήταν επίλεκτα και σπουδαία μέλη 

της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Είναι λογικό να ξέρουν τα οικονομικά της δημοτικής 

τους θητείας.  Νοιώθω τον εαυτό  μου γελοίο αυτό τον καιρό μέσα από το Δημοτ. Συμβούλιο.  

 

7 



 

 

 Ο κ. Νυκτοπάτης ήτανε «ψημένο» μέλος της προηγούμενης Δ.Α., έκανε και Πρόεδρος του 

Δ.Σ. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει τα οικονομικά της δημοτικής τους θητείας. 

Εάν πραγματικά θέλουν να δούνε,  μετά από τις τόσες φορές που συζητήσαμε, για άλλη μία 

φορά ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία, ας οριστεί μία ειδική συνεδρίαση. 

κ. Νυκτοπάτης: Ξέρετε ποιο είναι γελοίο; Να κάθεσαι να ακούς και να μην 

έχεις άποψη, αυτό είναι γελοίο. 

κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε το δικαίωμα, να συμπεριφέρεστε έτσι, παρακαλώ 

πολύ, καθίστε κάτω. 

κ. Αγγελίδης:    Διαδικαστικά κ. Πρόεδρε, θα γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα; 

κ. Πρόεδρος: Θα απαντηθούν από τον κ. Δήμαρχο. 

κ. Αγγελίδης: Γιατί αν γίνει συζήτηση και ανοιχτεί κύκλος τοποθετήσεων, θέλουμε 

να πάρουμε τον λόγο κι εμείς. 

κ. Πρόεδρος:  Δεν γίνεται συζήτηση, υποθέτω πως ο κ. Νυκτοπάτης, ο κ. Σωτηριάδης 

αλλά και ο κ. Βαβαλέκας, υπέβαλαν ερωτήματα προς την Δημοτική Αρχή και όσοι 

κατάλαβαν, κατάλαβαν. Το Προεδρείο υποκρίνεται πως θίγει τον χαρακτηρισμό του 

ερωτήματος στα όσα αναφέρθηκαν νωρίτερα. Κύριε Δήμαρχε. 

κ. Νυκτοπάτης:  Έχω βαρεθεί για σοβαροφάνεια και για ψεύτικες εντυπώσεις. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Να πω δύο κουβέντες μόνο, γιατί δεν έχω σκοπό να ακολουθήσω 

τον κ. Νυκτοπάτη και ούτε κανέναν άλλον. 

κ. Νυκτοπάτης: Εγώ δεν σας έθιξα.  

κ. Πρόεδρος: Θα επιτρέψετε κ. συνάδελφε τον κύριο Δήμαρχο και όποιον 

άλλον συνάδελφο να μιλήσει σε αυτό το τραπέζι. 

κ. Νυκτοπάτης: Πάντα επιτρέπω. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Πρώτα- πρώτα, ο οικονομικός απολογισμός και η λογοδοσία του 

1998, έγινε το 1999. Παρουσιάστηκαν τα στοιχεία από τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν τα 

αμφισβήτησε κανείς. Αυτά τα στοιχεία δεν τα παρουσιάζει ο κ. Μητλιάγκας. 

 κ. Σωτηριάδης: Εδώ κ. Δήμαρχε τα αποδεχτήκαμε κι εμείς. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Συμφωνώ μαζί σου, τόσο είναι το έλλειμμα. Τα στοιχεία που 

έδωσαν οι υπηρεσίες για τις οικονομικές υποχρεώσεις που περιήλθαν στη νέα Δημοτική Αρχή 

από τα προηγούμενα χρόνια, είναι τα ίδια και απαράλλαχτα, δεν άλλαξαν ούτε γραμμή και 

ούτε κατά καμία δραχμή από τότε που έληξε το οικονομικό έτος. Μην κάνετε ότι δεν 

καταλαβαίνετε και μάλιστα 1 χρόνο μετά, γιατί μπορεί να έχετε πρόβλημα ο μεν να θίξει τον 

δε, και σε σχέση μα κάποιες άλλες πολιτικές βλέψεις. Στον Δήμο από τα προηγούμενα, το 

έλλειμμα ήταν 646 εκ. δρχ. περίπου, κοντά στα 700 εκ. δρχ. Διαφωνείς ότι στις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις ήταν 170 εκ. δρχ. κ. Νυκτοπάτη; 

κ. Νυκτοπάτης:  Ο κ. Νυκτοπάτης διαμαρτύρεται έντονα. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Νυκτοπάτη παρακαλώ, δεν έχετε το δικαίωμα να διακόπτετε 

όποιον μιλάει. Υποβάλατε ερωτήματα. Ζητάτε απαντήσεις; Τα υποβάλλατε στην Δ.Α.; Αν τα 

υποβάλλατε στην Δημοτική Αρχή, θα ακούσετε τον κ. Δήμαρχο χωρίς να τον διακόπτετε. Αν 

τα υποβάλλατε με άλλους στόχους μακριά από το τραπέζι του Δ.Σ., παρακαλώ πολύ. 

κ. Νυκτοπάτης:  Έχετε υποχρέωση να απαντήσετε σε αυτά που ρώτησα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν φανταζόμουνα ότι από λίγο σεβασμό σε κάποια πράγματα 

που μπορεί να τα καταλάβει ο καθένας, δεν θα γινόταν έτσι τόσο χονδρά αθροιστικά λάθη. 

Δεν είπαμε ότι 1 δις. δρχ. είναι οι ζημίες χρήσης της Δ. Ε. Υ. Α. Σ.; Δεν το ακούσατε αυτό 

ποτέ; 
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κ. Σωτηριάδης:  Είναι έλλειμμα οι ζημιές χρήσης κ. Δήμαρχε; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντα το αναφέραμε  έλλειμμα είναι. 

 κ. Σωτηριάδης: Δεν είναι έλλειμμα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντα το αναφέραμε σαν ζημίες χρήσης. 

 κ. Σωτηριάδης: Δεν είναι έλλειμμα οι ζημίες χρήσης.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στα 2.200.000.000 δρχ. που αναφέραμε συνολικά, το 1 δις δρχ. 

ήτανε της ΔΕΥΑΣ. Είναι ζημίες χρήσης. Να σας πω γιατί είναι έλλειμμα διότι αυτά  τα λεφτά 

έπρεπε να τα έχει η ΔΕΥΑΣ για να πληρώνει την ίδια συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα και τώρα κάναμε δάνειο 500 εκ. δρχ. κι άλλα 500 εκ. δρχ., 1 δις δρχ. δάνειο, 

για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις  της  ΔΕΥΑΣ, από την ίδια συμμετοχή  προς τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, τα λεφτά που έπρεπε να τα έχουμε, τα οποία έγιναν ζημιές χρήσης 

διότι είχατε 200 και 300 άτομα προσωπικό στην Δ. Ε. Υ. Α. Σ. . Μην κάνετε τον ανήξερο. 

Είναι πραγματικό έλλειμμα, όταν δανειζόμαστε. 

 κ. Αναστασιάδης: Δεν είναι έλλειμμα, είναι ζημιά, το έλλειμμα άλλο πράγμα 

φανερώνει.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπαμε ότι περί τα 200 εκ. δρχ. είναι λογιστικό προς το εκθεσιακό 

κέντρο. Όμως, στα χαρτιά μέσα φαίνονται λογιστικά. Όπως είπες,  700 εκ. δρχ. είναι 8 μέσα 

στον Δήμο, 170 εκ. δρχ. είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις και για την ακρίβεια 167 εκ. δρχ. 

και 170 εκ. δρχ. είναι έργα τα οποία ήρθανε και ενταλματοποιήθηκαν μέσα στο 1999.  Να 

μην σου πω τι ενταλματοποιείται  κάθε μέρα, που ζητάει ο κ. Νυκτοπάτης να τα στείλουμε 

και στον εισαγγελέα.  

 κ. Σωτηριάδης: Υπάρχει καμιά παρατυπία; Επειδή έρχονται εντάλματα, είναι 

παράτυπο.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι παράτυπο, αλλά ξέρετε πόσα έργα αναθέσεων νομιμοποιήσαμε 

από την Δ. Α. του κ. Βλάχου;    

 κ. Βέρρος: Νομιμοποιήσαμε 24 αναθέσεις, συν αυτές που ήτανε νομιμοποιημένες  και 

χθες το πρωί,  ήρθανε άλλοι δυο-τρεις εργολάβοι,  ο κ. Κοτζακωνσταντίνου με τον κ. 

Τσιπλάκη, οι οποίοι ζητάνε 5 αναθέσεις από το έργο για τον δρόμο. 

 κ. Σωτηριάδης: Και το παράνομο που είναι;  Γίνανε έργα. Σας πληροφορώ, όταν μια 

Δημοτική Αρχή διαδέχεται μια άλλη, πάντα τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Επομένως, δεν διαφωνούμε. Τα 170 εκ. των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων και άλλα 170 εκ. δρχ. από τα έργα τα οποία  νομιμοποιήθηκαν μέσα στο 1999 

και στο 2000 και πληρώθηκαν, βγάζουν το έλλειμμα γύρω στο 1 δις δρχ. και έχουμε ακόμα 

να πληρώσουμε  περίπου 90 εκ. δρχ. από τις οφειλές που αφήσαμε.  

κ. Σωτηριάδης: Από το σύνολο των οφειλών των 700 εκ. δρχ. περίπου; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς, από το σύνολο των οφειλών που αφήσατε.  

 κ. Σωτηριάδης:  Είδατε τι ωραία που συμφωνούμε; Που 2 δις. δρχ. και που 700 εκ. 

δρχ.; 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Στρατουδάκης απαντά στα ερωτήματα οικονομικού περιεχομένου 

του κ. Νυκτοπάτη για να κλείσουμε και μετά η κα Εμμανουηλίδου στα δικά της. 

 κ. Στρατουδάκης: Έχω την εντύπωση, ότι όταν μία ιστορία επαναλαμβάνεται κι 

επαναλαμβάνεται, πλέον είναι φάση. Είχαμε τα οικονομικά όπως γνωρίζετε κύριοι, τα 

παρουσιάσαμε, δεν θα επανέλθω, ο κ. Νυκτοπάτης είπε ότι 13 Σεπτεμβρίου, παρουσίασε ο κ. 

Δήμαρχος τα οικονομικά. Εδώ έχει λάθος ο κ. Νυκτοπάτης, παρουσιάστηκαν στις 25 Μαΐου 

το 1999 και έγινε εδώ μία  συζήτηση 5 ώρες και την επομένη, 26 του μηνός, με δελτίο τύπου 

και με  όλα τα παραστατικά που  ήταν χωρισμένα σε δύο  ενότητες, τα χρέη, οι  οφειλές και οι  
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ζημίες στον Δήμο και στις Δημοτικές Επιχειρήσεις και δημοσιευόταν επί 10 ημέρες συνεχώς, 

για ένα ποσό της τάξεως των 2.000.400.000 δρχ. και δημοσιευόταν μέχρι τις 4 Ιουνίου και 

ουδείς αμφισβήτησε έστω και μία δραχμή. 

κ. Σωτηριάδης:  Μην το επικαλείστε αυτό κ. Αντιδήμαρχε, καθίσαμε σε αυτό το 

τραπέζι και αποδεχτήκαμε το έλλειμμα, αυτό που είπατε εσείς; 

Μα επιτέλους, για όνομα του θεού, αυτό τα επικαλείστε κατά επανάληψη και είναι μέγα 

σφάλμα και ψέμα. Εμείς συμφωνούσαμε στην συνεδρίαση για τα οικονομικά με αυτά που 

λέγατε εσείς; 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, κάποιοι συνάδελφοι οφείλουν να σεβαστούν και τον 

κανονισμό και τους ομιλούντες συναδέλφους τους. Κύριε Σωτηριάδη, έχετε ξεπεράσει πολλά 

όρια, σας παρακαλώ λοιπόν, πάψτε να διακόπτετε τους ομιλητές. 

κ. Στρατουδάκης: Συνεπώς και καθημερινά, τα έβλεπα όλα κι εσείς τα βλέπατε 

δηλαδή, στις τηλεοράσεις, τα ακούγαμε στο ραδιόφωνο, κ.λ.π.. Δεν αμφισβητήσατε τίποτε. 

Κι ερχόσαστε συγκεκριμένα στις 10 Οκτωβρίου 2000 μετά 1,5 χρόνο περίπου, ο κ.  

Νυκτοπάτης και θέτει θέμα, οικονομικά για τις προηγούμενες χρονιές, όταν ήταν κι αυτός ένα 

από τα ηγετικά στελέχη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Την επόμενη μάλιστα 

συνεδρίαση που κάναμε την άλλη εβδομάδα, στις 19 Οκτωβρίου, παρουσιάσαμε ξανά όλα τα 

στοιχεία με υπογραφές, με όλα και πάλι κανείς δεν βρέθηκε να μας πει κάτι. Σας τα δώσαμε 

όλα με υπογραφές, τι έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα, τις υποχρεώσεις τις παλιές, τι τρέχει 

σήμερα από χρηματικά εντάλματα πληρωμής και δεν αμφισβήτησε κανένας. Κι ερχόσαστε 

σήμερα ξανά πάλι εκτός ημερησίας διάταξης, ο κ. Νυκτοπάτης, κ. Πρόεδρε και θέτει θέμα 

πάλι οικονομικό. Για αυτό είπα προηγουμένως, όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται, καταντάει 

φάση. Νομίζω, φτάνει σε γραφικότητα πλέον. Όσες φορές κ. Νυκτοπάτη μου ζητήσατε 

στοιχεία σας τα έδωσα. Αν εσείς ερχόσαστε και παίρνετε στοιχεία από τον κ. Στρατουδάκη, 

με όλες τις υπογραφές που υπάρχουν και την επομένη πάτε στον Ταμία και τα αμφισβητείτε 

αυτά, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση κ. Νυκτοπάτη. 

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, νομίζω ότι εδώ σας είπα ότι κάνουμε μία προσπάθεια και 

προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά και μάλιστα ο επικεφαλής σας της  

προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ο κ. Βλάχος, ο τέως Δήμαρχος και στην λογοδοσία του 

Δημάρχου και στον απολογισμό, έδωσε συγχαρητήρια και έδωσε το χέρι βοηθείας και είπε κι 

εμείς θα βοηθήσουμε, γιατί βελτιώσαμε τα οικονομικά και δεν το αμφισβήτησε κανένας, σας 

λέμε ότι τα διπλασιάσαμε κι αυτή την στιγμή τα τριπλασιάσαμε. Μόνο ένα περιστατικό θα 

σας πω, μόνο για τον μήνα Οκτώβριο, θα σας πω λίγα πράγματα από τα τριπλότυπα 

είσπραξης στο ταμείο. Το 1998, πάντοτε αντιστοίχως με τους υπόλοιπους των προηγουμένων 

ετών τον μήνα Οκτώβριο το 1998 και το 1999. Το 1998 λοιπόν τον μήνα Οκτώβριο, είχαμε 

στο ταμείο 17 εκ. δρχ. το 1999 είχαμε 24 εκ. δρχ. σήμερα στο 2000 έχουμε 37 εκ. δρχ. Και 

θέλω να πω το εξής, το 1998 τα τριπλότυπα είσπραξης ήταν της τάξεως των 5.000 δρχ. και 

τώρα τα έχουμε φτάσει στις 12.000 δρχ. Αυτό δεν δείχνει ότι έχουμε διπλασιάσει και 

τριπλασιάσει τα έσοδα και έχουμε την ικανότητα σήμερα να πληρώνουμε τους προμηθευτές 

μας, τους ανθρώπους που βοηθάνε τον Δήμο από κάθε πλευρά, από έργα, κ.λ.π.. Πρέπει να το 

καταλάβετε ότι εμείς έχουμε σφιχτή οικονομική πολιτική, έχουμε βάλει όρους μέσα στους 

υπαλλήλους, δεν κάνει κανένας καμία σπατάλη, χωρίς την έγκριση του Δημάρχου και των 

Αντιδημάρχων και έχουν περιοριστεί στο μηδέν οι περιττές δαπάνες, πρέπει να το 

καταλάβετε. Θα ήθελα κλείνοντας να πω στον κ. Νυκτοπάτη, ότι πρέπει να έχουμε κάποτε 

ένα σοβαρό λόγο να στηρίζει την αντιπολιτευτική του τακτική μέσα σ' αυτή την αίθουσα 

κατά του Δημάρχου. Δεν είναι αυτή κριτική κατά του κ. Δημάρχου. Νομίζω ότι αλλού πάει το  
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πράγμα και ότι προσφεύγει να ποινικοποιήσουμε αυτό τον Δήμο, για να βάλλει και να 

κατατρέξει τον πρώην αρχηγό του και συνεργάτη μου και φίλο, τον κ. Βλάχο, εις την 

δικαιοσύνη. Επικαλείται συνέχεια, που είναι αυτά που έλεγε ο Δήμαρχος ότι δεν μπορούμε να 

τα πληρώσουμε, γιατί δεν τα έστειλε στον εισαγγελέα; 

Αυτά αγαπητοί μου κύριοι, κλείνοντας θα ήθελα να σας πω, βρέστε τα μεταξύ σας και 

αφήστε την Δημοτική Αρχή. Θα ήθελα δε να πω για άλλη μία φορά στον κ. Νυκτοπάτη και 

συγκεκριμένα όπως έκανε και ο αρχηγός της πόλης των Σερρών, της παράταξης, ο κ. Βλάχος, 

μόνος του ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία, έκανε αίτηση τι συγκεκριμένα ζητούσε, δεν του το 

είπαμε εμείς, μόνος του την έκανε και εμείς του τα δώσαμε. Κάνε μας μία αίτηση, τι στοιχεία 

συγκεκριμένα θέλεις, να σου τα δώσουμε. Μπορείτε να κάνετε κριτική και για πολλά άλλα 

θέματα, ώστε μαζί, να βελτιώσουμε τις συνθήκες αυτής της πόλης προς το καλύτερο. 

κ. Νυκτοπάτης:  Πήρα τις απαντήσεις, δεν τις πήρα;  

 κ. Πρόεδρος: Αν δεν διακόψετε, θα τις πάρετε. Ο λόγος στην κα Εμμανουηλίδου. 

κ. Αγγελίδης:    Θέλω να κάνω μία παρατήρηση.  

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο στην κα Εμμανουηλίδου. 

κ. Αγγελίδης:   Έχω το δικαίωμα από τον κανονισμό να κάνω μία παρατήρηση. Εδώ 

γίνανε τοποθετήσεις προηγουμένως από τόσους συναδέλφους και δεν μπορώ εγώ τώρα να 

κάνω μία παρατήρηση; Γιατί δεν μου δίνετε αυτό το δικαίωμα; Παραβαίνετε τον κανονισμό, 

διαφορετικά. 

κ. Πρόεδρος: Γιατί αν σας δώσω πρώτα σε εσάς το δικαίωμα να μιλήσετε και 

όχι σε άλλους συναδέλφους που ζήτησαν νωρίτερα τον λόγο. 

κ. Αγγελίδης: Αλλάζουμε θέμα τώρα, θα κλείσει αυτό το θέμα με την παρατήρηση 

που θέλω να κάνω. 

κ. Πρόεδρος: Αφήστε στο Προεδρείο παρακαλώ, να μιλήσει. 

κ. Αγγελίδης:  Όχι, με αδικείτε, παραβαίνετε τον κανονισμό, θέλω να κάνω μία 

παρατήρηση μισού λεπτού. 

κ. Πρόεδρος: Τον λόγο στην κα Εμμανουηλίδου. 

κ. Αγγελίδης: Η παρατήρηση που θέλω να κάνω, από τα οικονομικά στοιχεία που 

κατατέθηκαν στην προηγούμενη συνεδρίαση......... 

κ. Πρόεδρος: Διακόπτεται η συνεδρίαση για 5 λεπτά. 

κ. Αγγελίδης: Θα με βρείτε όρθιο εδώ, παράβαση κανονισμού, σας  καταγγέλλω για 

παράβαση κανονισμού, δεν δίνετε τον λόγο να κάνω μία παρατήρηση, έχω το δικαίωμα. Θα 

καθίσω εδώ και θα περιμένω. Δεν μπορείτε να αυθαιρετείτε και να παρανομείτε. 

κ. Πρόεδρος: Το πεντάλεπτο της διακοπής έχει τελειώσει κύριοι συνάδελφοι. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, σεβαστείτε τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Το Προεδρείο έχει το δικαίωμα εκτός από την διακοπή, πολλά άλλα πράγματα 

να κάνει. Μην φέρνετε σε δύσκολη θέση το Προεδρείο, να πάρει αυτά τα πράγματα, αυτές 

ουσιαστικά τις ποινές, σε βάρος συναδέλφων που παραβιάζουν τον κανονισμό. 

Επί ποιου θέματος κ. Αγγελίδη; 

κ. Αγγελίδης: Μία παρατήρηση για το θέμα των οικονομικών θέλω να κάνω. Δεν έχω 

το δικαίωμα για μισό λεπτό; 

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, βεβαίως έχετε το δικαίωμα αλλά εδώ και άλλοι 

συνάδελφοι ζήτησαν τον λόγο, εσείς γιατί θέλετε να προηγείστε των υπολοίπων; 

κ. Αγγελίδης: Μπορείτε να μου πείτε γιατί σε άλλους δώσατε τον λόγο και σε εμένα 

δεν τον δίνετε; 

κ. Πρόεδρος: Τον ζητήσατε; 
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κ. Αγγελίδης: Και βέβαια τον ζήτησα. 

κ. Πρόεδρος: Τώρα τον ζητήσατε, πριν την διακοπή τον ζητήσατε, έτσι δεν είναι κ. 

συνάδελφε; 

κ. Αγγελίδης: Φυσικά. 

κ. Πρόεδρος: Μα και ο κ. Σαουλίδης δεν τον ζήτησε τον λόγο νωρίτερα; Πριν από 

εσάς; 

κ. Αγγελίδης: Αν ο κ. Σαουλίδης θέλει να τοποθετηθεί πάνω στο ίδιο θέμα, 

για τα οικονομικά, βεβαίως να προηγηθεί. Αν όμως είναι να αλλάξει θέμα, τότε θέλω να 

κάνω μία παρατήρηση στο θέμα αυτό των οικονομικών. 

κ. Πρόεδρος: Τόση ώρα μας «φάγατε» κ. Αγγελίδη, αν αφήνατε στο Προεδρείο να 

κάνει την δουλεία του, εκτός από το να δημιουργείτε εντυπώσεις...... 

κ. Αγγελίδης: Τι λέτε, εδώ δεν μου δίνατε τον λόγο. Αν είναι δυνατόν να μην μιλήσω. 

κ. Πρόεδρος: Κυρία Εμμανουηλίδου, επί του προηγουμένου θέματος, επί του 

οικονομικού, έχετε να απαντήσετε; Ορίστε. 

κ. Αγγελίδης: Μία στιγμή, θα απαντήσετε στην ερώτηση του κ. Σίγκα; Είναι 

ξεχωριστή υπόθεση. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Αγγελίδη, σας παρακαλώ, ανάκριση θα κάνετε τον καθένα 

συνάδελφο; 

κ. Αγγελίδης: Δεν κάνω καθόλου ανάκριση. Αν είναι να αναφερθεί στο θέμα 

το ίδιο, το οικονομικό, βεβαίως να τοποθετηθεί. Αλλά κάνω κι εγώ την παρατήρηση μου. 

κ. Πρόεδρος: Επιτρέψτε να συνεχίσουμε την διαδικασία, για να έρθει και η δική σας 

σειρά. 

κα Εμμανουηλίδου: Θα ήθελα να πω για μία παρατήρηση που έκανε στην 

ομιλία του ο κ. Νυκτοπάτης για την Δ.Ε.Π.Κ.Α., ότι το 1998....... 

 κ. Νυκτοπάτης: Δεν έκανα για την Δ.Ε.Π.Κ.Α., λάθος κάνετε, για τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις. 

 κα Εμμανουηλίδου:  Ότι η Δημοτική Επιχείρηση το 1998 είχε 80 εκ. δρχ. και το 1999 

είχε 200 εκ. δρχ., θα ήθελα εδώ να πω, ότι ήταν 80 εκ. δρχ. το 1998 χρέος, εμείς το 1999 

πήραμε από τον Δήμο  152 εκ. δρχ. Όπως ξέρετε για το προσωπικό της ΔΕΠΚΑ το οποίο 

παραλάβαμε βγαίνει 83 εκ. δρχ. περίπου μόνο για  μισθοδοσία, άρα λοιπόν από τα 152 εκ. 

δρχ. του 1999, βγάλτε  την μισθοδοσία και το χρέος του 1998 και καταλαβαίνετε τι 

διαχειριστήκαμε τη χρονιά του 1999.  

 κ. Νυκτοπάτης:  Εγώ δεν είπα αυτά κα Εμμανουηλίδου, άλλο είπα.  

 κ. Σαουλίδης:  Δεν θέλω να κάνω καμιά αναφορά για το τι σημαίνει ζημιά  στην 

χρήση της και αφορά την ΔΕΥΑ. Επειδή έγιναν  αναφορές από τον κ.  Νυκτοπάτη,  για 

κάποια έργα τα οποία  δεν ήταν νόμιμα ή όχι;  Πρόσφατα, πριν από μια εβδομάδα, σε δυο 

συνεδριάσεις, το συμβούλιο της ΔΕΥΑ ασχολήθηκε με μια ανάθεση 36 εκ. δρχ. σε τρεις 

συμπολίτες μας, έγινε κατάτμηση, ήταν ανάθεση ασφαλτόστρωσης σε κάποιους δρόμους της 

πόλης, από μεριάς της ΔΕΥΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, από την στιγμή που αναλάβαμε 

στην αρχή του χρόνου πέρσι, είπε τους συμπολίτες μας εργολάβους, από την  στιγμή που το 

έργο εκτελέστηκε, να καταφύγουν στα δικαστήρια. Και ήδη είχαμε την περασμένη εβδομάδα 

το πρώτο δικαστήριο. Στην κουβέντα  πάντως που κάναμε στο συμβούλιο, ο προηγούμενος 

Δήμαρχος είπε, εγώ δεν ξέρω, δεν έδωσα εντολή, την έδωσε ο κ. Αντιπρόεδρος ο κ. 

Μπάρκας. Το συμβούλιο και τότε και προχθές ξεκαθάρισε, εμείς  θέλουμε να πληρώσουμε 

τους συμπολίτες μας,  αλλά αν  δεν υπάρξει   νόμιμη απόφαση από το Συμβούλιο, το Δ/κό της  
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ΔΕΥΑΣ. Αυτό είναι ξεκάθαρο κ. Νυκτοπάτη. Δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης. Όλο το 

Συμβούλιο ομόφωνα και τα παλιά μέλη που συμμετείχαν, ο κ. Περδίκης, ο κ. Τσίρος, ο κ. 

Λογοθετίδης και ο κ. Βλάχος δέχθηκαν να πάνε στα  δικαστήρια οι συμπολίτες μας για να 

μπορέσουν να πληρωθούν  όλοι. Έγινε κατάτμηση έργου και έχει εκτελεστεί.  

 κ. Αγγελίδης: Κατ' αρχήν πριν κάνω την  παρατήρησή μου, θα ήθελα να πω ότι εδώ 

έχει γίνει κανονική  συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου. Πράγματι για ένα τόσο σοβαρό 

θέμα είναι άδικο να μην τοποθετηθούν κι άλλοι συνάδελφοι. Εφόσον κρίνεται ότι δεν πρέπει 

να γίνει συζήτηση και να κλείσει το θέμα, δεν έχω πρόβλημα, δεν θα τοποθετηθούν παρόλο 

που θα ήθελα. Η παρατήρηση που θέλω να κάνω. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, 

κατατέθηκαν κάποια οικονομικά στοιχεία. Από αυτά τα στοιχεία, χωρίς να αμφισβητώ την 

καλή διάθεση της Δημοτικής Αρχής για αν "φωτίσει" το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι 

δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την πραγματική εικόνα του Δήμου. Αυτή η 

παρατήρησή μου, θέλω να καταγραφεί στα  πρακτικά. Δεν μπορεί να λέγεται εκ των υστέρων 

ότι σας φέραμε τα χαρτιά, τα είδατε και δεν μιλήσατε. Είχα χρέος να το επισημάνω. Επίσης 

να επισημάνω ότι ελέχθησαν κάποια πράγματα του τύπου που ήσασταν πιο μπροστά κ.λ.π. 

Και πέρυσι το 1999, όταν έγινε συζήτηση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου, εγώ 

είχα διαφορετική άποψη όσον αφορά το ύψος του ελλείμματος και ευθαρσώς την είχα πει, 

παρόλο που ήμουν και Αντιδήμαρχος. Είπα ότι δεν συμφωνών, ότι το έλλειμμα του Δήμου 

ήταν 2.300.000.000 δρχ. Εγώ παρέμεινα στα στοιχεία τα επίσημα των οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου με τις υπογραφές των υπαλλήλων. Ευχαριστώ πολύ.  

 κ. Γκότσης: Πάντως κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, το θέμα θα μπορούσε να  λυθεί χωρίς 

να υπάρχει αυτή η διάσταση απόψεων. Διότι κάπου υπάρχει και η συμφωνία. Βέβαια εσείς 

θέλοντας να κάνετε εντύπωση, είπατε ότι είναι 21 δις δρχ., βάζοντας 1 δις δρχ. από την 

ΔΕΥΑΣ σαν ζημίες χρήσης. Συμφωνούμε ότι αυτά  είναι ζημίες χρήσης; Θα μπορούσε το 

θέμα να λυθεί, εσείς το λέτε έλλειμμα, εμείς λέμε ότι είναι ζημία χρήσης, όχι έλλειμμα 

δηλαδή. Μπορούσε να βγει  ένα δελτίο τύπου και να λέει ξεκάθαρα 650 είναι αυτά, 

υποχρεώσεις προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις είναι αυτά και 1 δις δρχ. είναι ζημιές χρήσης 

από  την ΔΕΥΑΣ. Και από που προέκυψε αυτή η ζημιά. Και τα πράγματα θα λύνονταν μια 

που υπάρχει συμφωνία και από τις δυο μεριές.  

 κ. Νυκτοπάτης: Δεν συμφωνούμε. 

κ. Γκότσης:     Για το 1 δις. δρχ. από την Δ. Ε. Υ. Α. Σ. 

 

- Το Προεδρείο αναλαμβάνει η κα Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου και τον λόγο παίρνει ο κ. Περδίκης. 

 

 κ. Περδίκης: Αυτή η περιβόητη ζημία χρήσης που την αποκαλούν μερικοί  γιατί έτσι 

τους βολεύει, κάθε άλλο παρά ζημιά χρήσης είναι. Είναι χρήματα που θα τα βγάλει η ΔΕΥΑΣ 

από δυο δάνεια από το Τ.Π. & Δ. περίπου του 1 δις δρχ. και θα τα πληρώσουν οι Σερραίοι 

καταναλωτές, οι συμπολίτες μας, για να εξοφλήσουν οι υποχρεώσεις που άνοιξε η 

προηγούμενη Δημοτική Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ, απέναντι σε εργολάβους, προμηθευτές, σε 

μέσα ενημέρωσης σε κατασκευαστές και  κυρίως του συγκριτικού πίνακα του βιολογικού 

καθαρισμού, ο οποίος ξεκίνησε με υπογραφή στη σύμβαση 1 δις δρχ. μαζί με 15% τα 

απρόβλεπτα, 150 κ. δρχ. με 18% εργολαβικό όφελος και μαζί με 18% Φ.Π.Α., σύνολο  1.856 

δις δρχ.. Αυτός ο συγκριτικός πίνακας έγινε με ευθύνη και παράβλεψη να δραστηριοποιηθεί 

έγκαιρα και να μην φτάσει στο σημείο να χαρίσει ουσιαστικά αυτή την επιπλέον εργασία 

στον κατασκευαστή, ξέρετε που θα φτάσει το έργο κ. συνάδελφοι; 
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Για να ξέρετε που θα πάνε τα λεφτά. Και αυτά τα περί ζημιών χρήσης πολύ βολεύουν 

μερικούς, θα πάνε πάνω από 3.500.0000.000 δρχ.. Δεν είναι λογιστικά, είναι χρήματα που θα 

πάρει η κατασκευάστρια εταιρεία «ΚΟΡΩΝΙΣ» από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Η  Δ. Ε .Υ. Α. Σ. για να 

εξοφλήσει την κατασκευάστρια εταιρεία και τις οφειλές από την ιδία συμμετοχή στα έργα, 

στο Ταμείο Συνοχής που έπρεπε να γίνουν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έγιναν από την 

απελθούσα Διοίκηση της Δ, Ε .Υ. Α. Σ., αναγκάστηκε να υπογράψει 2 δάνεια τα οποία 

ξεπερνούν το 1 δις. δρχ. Αυτά για να διορθωθούν κάποια πράγματα γιατί μερικοί κάνουν πως 

δεν καταλαβαίνουν 2 χρόνια μετά. Και όχι μόνο φτάνουν στο σημείο να κάνουν τους 

ανήξερους αλλά ζητούν και ευθύνες από την παρούσα Δημοτική Αρχή για οφειλές και χρέη 

και οικονομικές υποχρεώσεις που δημιούργησαν οι ίδιοι. Μας ζητούν τα ρέστα, λίγο πριν 

βγει το 2000 για δικά τους μη καλή συναλλαγή, ότι φταίει η παρούσα Δημοτική Αρχή. 

Εγώ δεν αναγνωρίζω κ.κ. συνάδελφοι το πολιτικό δικαίωμα σε στελέχη της απελθούσας 

Διοίκησης του Δήμου, της Δ. Ε .Υ. Α. Σ. και Δημοτικών Επιχειρήσεων, να έχουν περίσσιο 

θράσος, το Νοέμβριο του 2000, να ζητάνε τα ρέστα για τα δικά τους ατοπήματα. Και 

προκαταλαμβάνω από τώρα την προσωπική μου στάση σε τέτοια ζητήματα, νομιμοποιήσεις 

παλιών οφειλών. Δεν πρόκειται να ψηφίσω καμία δαπάνη από εδώ και πέρα και θα απαιτήσω 

να καταλογιστεί η όποια ευθύνη σε βάρος όποιου είχε την ευθύνη.  

 κ. Σωτηριάδης: Εδώ είχαν γίνει τοποθετήσεις κανονικές. Αν δείτε κ. Πρόεδρε για τα 

συγκεκριμένα έργα  τις τοποθετήσεις τις δικές σας στο Δ.Σ., με αυτά που ψηφίστηκαν επί της 

δικής σας θητείας, είναι οι δικές σας τοποθετήσεις.  

 κ. Περδίκης: Είναι αυτές που ανέφερα τώρα. Αυτές που ξέρατε και τότε σαν ΔΕΥΑΣ. 

Θα σας παρακαλέσω να μην τραυματίζετε την αλήθεια.  

 κ. Σωτηριάδης: Την προστατεύουμε την αλήθεια. 

 κ. Αγγελίδης: Αδικούνται άλλοι συνάδελφοι. Έγινε κανονική συζήτηση, 

τοποθετήσεις. Θέλουν να τοποθετηθούν κι άλλοι. Αν είναι να γίνουν κι άλλες τοποθετήσεις 

ζητώ τον λόγο για να τοποθετηθώ.  

κ.  Πρόεδρος:  Δεν θα γίνουν άλλες τοποθετήσεις. 

κα Εμμανουηλίδου: Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Σίγκας εργάζεται στον εργάζεται στον 

Ο.Α.Ε.Δ. Άρα πιστεύω ότι έχει γνώση όλων των προγραμμάτων που κατά καιρούς η 

κυβέρνηση έχει αναγγείλει όσον αφορά τα θέματα της ανεργίας. Εμείς σαν Δημοτική 

Επιχείρηση έχουμε κάνει για όλα τα προγράμματα, τα οποία έχουν αναγγελθεί στον Τύπο οι 

αιτήσεις. Έχουν εγκριθεί για όλα τα προγράμματα, όπως είναι το STAGE 1, STΑGE 2, 

STAGE 3, STAGE 4, Πολιτισμικό, Δ. Α. Π. και «Βοήθεια στο σπίτι». Κάθε πρόγραμμα έχει 

μία δική του φιλοσοφία. Αυτό που ανάφερε ο κ. Σίγκας, όσον αφορά το πολιτισμικό, έχει την 

δική του φιλοσοφία. Η Δημοτική Επιχείρηση έχει υποχρέωση να πληρώσει το Ι. Κ. Α. των 

εργαζομένων. Δίνει κατάσταση στον Ο.Α.Ε.Δ. και ο Ο.Α.Ε.Δ. δια επιταγής μας δίνει τα 

χρήματα να πληρώσουμε τους εργαζομένους.  

Αυτή είναι η φιλοσοφία του προγράμματος. Αυτό εφαρμόζει η Δημοτική Επιχείρηση. Όπως 

εφαρμόζει και για τα άλλα προγράμματα ότι μας λέει η μπροσούρα του κάθε προγράμματος. 

Εμείς δεν έχουμε ξεφύγει πέρα από αυτό. 

Αν έχει λάβει γνώση το Σώμα για αυτά τα προγράμματα, είναι κάτι που δεν αφορά την 

Δημοτική Επιχείρηση. Αυτά αναγγέλλονται στον Τύπο, αν κάποιος συνάδελφος ήθελε να 

μας φέρει μια πρόταση. Εμείς είμαστε ανοικτοί, θέλω να πιστεύω ότι δεν υπήρξε κανένας 

συνάδελφος που ήρθε στην Δημοτική Επιχείρηση, να ζήτησε κάτι, ανεξαρτήτως παρατάξεως 

και να μην είχε την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής. 
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 κ. Σίγκας:  Τα δικά μου ερωτήματα ήταν γιατί δεν έγινε καμιά από την ΔΕΠΚΑ, δεν 

εφαρμόστηκε καμιά διαδικασία του Νόμου. Όταν λέμε ότι παίρνουμε 25 άτομα, δεν θα το 

δημοσιεύσουμε  στον Τύπο;  Δεν θα γίνει καμιά επιλογή; Και αφού δεν το κάνουμε αυτό, 

γιατί να μην πούμε στον κ. Βλάχο, έχεις να στείλεις κάποια άτομα, ή στον κ. Νυκτοπάτη. 

Αυτό είναι το ένα σκέλος της ερώτησης μου. 

Το άλλο σκέλος είναι ότι ναι αυτά τα 25 άτομα προσλήφθηκαν για 2 χρόνια. Υπάρχει κάποιο 

πρόγραμμα του Ο. Α. Ε. Δ.. Το ερώτημα είναι θα πληρωθούν αυτά τα άτομα; Πότε; Και από 

ποιον θα πληρωθούν. Αν η κα Εμμανουηλίδου δεν έχει κάνει σωστά τη δουλεία της και 

κινδυνεύει να μην πάρει λεφτά από το Ο. Α. Ε. Δ., θα γίνει η πληρωμή ή τζάμπα θα 

δουλεύουν αυτά τα άτομα. Εκεί απευθύνθηκα στον κ. Δήμαρχο και θέλω απάντηση από τον 

κ. Δήμαρχο. Γιατί φοβάμαι ότι κι αυτά τα άτομα, πιθανόν να έχουν την ίδια τύχη με τα άτομα 

που εργάστηκαν επί Δημαρχίας του κ. Βλάχου. Ακόμη είναι στα δικαστήρια  και δεν έχουν 

πάρει τα λεφτά τους. Τα χρήματα τα δεδουλευμένα. Δεν μας έδωσε τέτοια απάντηση η κα 

Εμμανουηλίδου.  

 κ. Κουρουζίδης: Τι σχέση έχουν τώρα αυτοί που δούλευαν με τον κ. Βλάχο, με αυτά 

τα άτομα. Καμιά σχέση.   

 κ. Σίγκας: Μα αν δεν πληρωθούν κ. Κουρουζίδη κι αυτοί;  Θα πάρουν χρήματα και 

πότε;  

 κ. Κουρουζίδης:  Μα αλλιώς προσλήφθηκαν οι μεν και αλλιώς οι τωρινοί. Θα  

πάρουν χρήματα όταν δώσει ο Ο.Α.Ε.Δ.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Κουρουζίδη, παρακαλώ σταματήστε. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σίγκα μου φαίνεται ότι χρησιμοποιείτε  την θέση που έχετε 

στον Ο.Α.Ε.Δ. για να μας κάνετε αντιπολίτευση ενώ θα έπρεπε εφόσον ήσαστε εργαζόμενος 

στον Ο.Α.Ε.Δ. να έρθετε  και να μας συμβουλέψετε. Έτσι δεν είναι;  

 κ. Σίγκας:  Εγώ σαν Δ.Σ. με ενδιαφέρει τι κάνουν οι εργαζόμενοι. Αν δουλεύουν 

τζάμπα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Μην χρησιμοποιείτε τη θέση που έχετε. Επειδή είστε Δημοτικός 

Σύμβουλος και έχετε θέση στον Ο. Α. Ε. Δ. και αυτά τα προγράμματα είναι καινούργια, δεν 

αποκλείουμε να έχουμε κάνει και εγώ ή και κάποιος συνεργάτης μας κάποιοι λάθος. Αλλά 

ένας Δημοτικός Σύμβουλος που είναι και υπάλληλος στον Ο. Α. Ε. Δ. δεν χρησιμοποιεί την 

θέση του για να δημιουργήσει πρόβλημα  εδώ πέρα.  

 κ. Σίγκας: Πάλι εκτός θέματος είστε. Έχετε μάθει να κάνετε υπεκφυγές.  Εγώ 

υπέβαλα κάποια ερωτήματα, για τι δεν μου απαντάτε;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να πω κ. Νυκτοπάτη, γιατί περιμένει και μια  απάντηση, 

από που πληρώθηκαν αυτά. Το Ταμείο και οι Υπηρεσίες του Δήμου είναι κλειστές σε  

κανέναν; Ο  κ. Υψηλάντης που είναι Διευθυντής του Δήμου και τον περιβάλετε με 

εμπιστοσύνη, όπως τον περιβάλλω κι εγώ με εμπιστοσύνη. Ο κ. Μαλαματάκης που είναι 

Ταμίας του Δήμου, σας έκρυψαν τίποτα; Αυτά που σας δώσάμε έχουν την  υπογραφή του κ. 

Μαλαματάκη.    

 κ. Νυκτοπάτης: Δεν είπα εγώ ότι δεν εμπιστεύομαι τον κ. Μαλαματάκη.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελάτε στο γραφείο του κ. Δημάρχου και να τα ξεκαθαρίσουμε. Τα 

στοιχεία τα οποία δίνουμε είναι ίδια από την πρώτη στιγμή έως την τελευταία. Φυσικά εγώ 

ποτέ δεν διανοήθηκα να παρουσιάσω στοιχεία διαθλασμένα με σκοπό να κάνω εντυπώσεις. 

Αν το διαχειριστικό έλλειμμα του 1 δις δρχ., εσείς νομίζετε ότι ήταν δροσιά για την ΔΕΥΑΣ 

και δεν ήταν τίποτα.  

 κ. Αναστασιάδης: Από που προήρθε αυτό; Αυτό προσπαθώ να μάθω. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Ρωτήστε τον συνάδελφο σας στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει 

ισολογισμό ελεγμένο από λογιστές κ.λ.π.. Αν εσείς νομίζετε ότι ήταν δροσιά για εμάς ήταν 

καυτός αέρας. Σας είπα και εγώ, σας είπε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της 

Δ. Ε. Υ. Α. Σ. επί δημαρχίας του κ. Βλάχου της οποίας είναι μέλος και τώρα. Αυτό το 

διαχειριστικό έλλειμμα σημαίνει δανειοδότηση στο ύψος του 1 δις δρχ. και σημαίνει 

τοκοχρεολύσια για πολλά χρόνια, τα οποία θα πληρώνει ο Σερραίος λαός. Δεν το λέτε 

έλλειμμα; Δεν το λέμε έλλειμμα. 

κ. Νυκτοπάτης: Κ. Δήμαρχε επιτρέψτε μου. Εσείς τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση 

μου; Εάν αυτά που έλεγε ο ταμίας δεν συμφωνούσαν με αυτά που λέτε εσείς; 

κ. Στρατουδάκης: Ο ταμίας δεν σας είπε αυτά.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Ελάτε στο γραφείο μου αύριο να κάνουμε μια συζήτηση. Προκαλώ 

τον οποιονδήποτε από εδώ και πέρα, να πάρει ένα  από τα εντάλματα που είπαμε ότι 

πληρώσαμε και να πει ότι εδώ κ. Δήμαρχε λες ψέματα. Αυτά τα εντάλματα δεν πληρώθηκαν. 

Ελάτε στο γραφείο μου να τα δείτε, ουδέν κρυπτόν. Εγώ σας λέω το εξής, παρότι η 

κατάσταση είναι αυτή  που είναι, συμφωνώ μαζί σας κ. Σωτηριάδη, γύρω στα 700 εκ. δρχ.  

κ. Σωτηριάδης: Και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όχι 170 εκ. δρχ. των Δημοτικών Επιχειρήσεων χωριστά, με 

στοιχεία. Χωρίς τη  ΔΕΥΑΣ.  

κ. Σωτηριάδης:  Όταν μιλάμε για τα οικονομικά των Δημοτικών Επιχειρήσεων και η 

κα Εμμανουηλίδου είχε ομολογήσει ότι ναι μεν παρουσιάζει έλλειμμα αλλά δεν είχε 

υπολογιστεί αυτά που είχε να λαμβάνει. Δεν ήταν αυτό το πραγματικό έλλειμμα. Το δέχθηκε 

και η κα Εμμανουηλίδου και στο Αυτοκινητοδρόμιο είχατε δηλώσει κ. Δήμαρχε για 80 εκ. 

δρχ. αλλά μόνο 40 εκ. δρχ.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Επειδή αναγνωρίζω ότι λάθη μπορούμε να κάνουμε όλοι. Δεν θέλω 

να γίνουμε "μπάχαλο". Δεν ξέρετε ότι δυστυχώς έγιναν εντολές για εκτέλεση έργων, οι οποίες 

δεν έχουν καμιά νομιμότητα και καμιά τυπικότητα, το ξέρετε. Όταν γίνεται ένα έργο  36 εκ. 

δρχ. και πρέπει να γίνουν 9 αναθέσεις για να βγει το έργο στον ίδιο εργολάβο. Αυτό λέγεται 

κατάτμηση και σημαίνει έκπτωση του Δημάρχου από την εξουσία, από το αξίωμα. Ο Δήμος 

Μαραθώνα για έργο 22 εκ. δρχ. που το κατέτμησε και το ανέθεσε στον ίδιο, εξέπεσε του 

αξιώματός του. Εμείς κάνουμε την υπεράνθρωπη προσπάθεια να μείνουμε ένα πολιτικό 

όργανο και όχι δικαστήριο. 

 

- Επανέρχεται στο Προεδρείο ο Πρόεδρος αυτού κ. Περδίκης Ζήσης. 

 

κ. Πρόεδρος: Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

  
ΘΕΜΑ  1ο: Καταβολή τόκων υπερημερίας στον Γεώργιο Βισώκαλη δια της αρ. 

120 / 2000 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει καμία άποψη να κατατεθεί στο Σώμα; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Έχω να πω κ. Πρόεδρε, ότι το 1° θέμα αποδεικνύει ακριβώς αυτό, 

ότι κάθε μέρα μας έρχονται δικαστικές διεκδικήσεις χρημάτων. 

κ. Πρόεδρος: Εγώ κ. Δήμαρχε θα μου επιτρέψετε να καταθέσω την δική μου πρόταση 

στο Σώμα.  
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Απορρίπτω την καταβολή των τόκων  υπερημερίας. Ζητώ το Δημοτικό Συμβούλιο να 

δώσει εντολή στη Δημαρχιακή Επιτροπή να κάνει έφεση κατά της Πρωτόδικης Απόφασης 

και να ζητήσει καταλογισμό της δαπάνης σε κάθε υπεύθυνο. 

κ. Αναστασιάδης: Παρακαλούμε το θέμα να έρθει σε ψηφοφορία. 

κ. Σωτηριάδης: Τι ψηφίζουμε κ. Πρόεδρε τώρα; 

κ. Πρόεδρος: Την καταβολή των τόκων υπερημερίας ή την πρόταση που καταθέτω 

εγώ. Εντολή στη Δημαρχιακή Επιτροπή να κάνει έφεση κατά της Πρωτόδικης Απόφασης και 

να ζητήσει καταλογισμό της όποιας απαίτησης του ενδιαφερομένου από όποιον έχει την 

ευθύνη.  Προχωράμε σε ψηφοφορία.  

 

 

1) Κωνσταντινίδου Ελ.:  ΝΑΙ 

2) Τερζόπουλος Γ.: ΝΑΙ 

3) Παπαδόπουλος Χρ.: ΝΑΙ 

4) Μισυρλής Σπ.: ΝΑΙ 

5) Νέδος Νικ.: ΝΑΙ 

6) Τότσιος: ΝΑΙ 

7) Βαβαλέκας: ΝΑΙ 

8) Αργυριάδης Νικ.: ΝΑΙ 

9) Σαουλίδης Στ.: ΝΑΙ 

10) Νυκτοπάτης Αντ.:  ΑΠΩΝ 

11) Σίγκας Γ.: ΟΧΙ 

12) Σωτηριάδης Δημ.:  ΟΧΙ 

13) Αναστασιάδης Αντ.:   ΟΧΙ 

14) Βλάχος Ηλίας: ΟΧΙ  

15) Συμεωνίδης Βασ.: ΟΧΙ 

16) Γκότσης Ηλ.: ΟΧΙ 

17) Βέρρος Κων.: ΝΑΙ  

18) Κουρουζίδης Μ.: ΝΑΙ 

19) Αγγελίδης Π.: ΝΑΙ 

20) Μπόγιογλου Β.: ΝΑΙ 

21) Εμμανουηλίδου Κ.: ΝΑΙ 

22) Καβακλιώτης Αντ.:   ΝΑΙ 

23) Στρατουδάκης Στ.: ΝΑΙ 

24) Συμεωνίδης Δ.: ΝΑΙ 

25) Περδίκης Ζ.: ΝΑΙ 

 

 κ. Γκότσης: Στο τέλος, ο άνθρωπος δεν θα πάρει τα λεφτά του. 

 κ. Σίγκας: Δεν θα καταβάλουμε αυτά τα λεφτά;  Μετά από εργασία του ανθρώπου;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση γενικής φύσεως. Η Δημοτική 

Αρχή και ο Δήμος έχει κάνει έργο ακόμη 2 χρόνια. Σε αυτό το έργο υπήρχαν αδυναμίες, 

μπορεί να υπάρξουν λάθη, μπορεί να υπάρξουν και παραλείψεις. Το χρέος όλων μας, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αυτό. Εγώ δίνω την υπόσχεση μου εδώ πέρα, όπως είπα και 

δημοσίως ότι θέλω να κριθώ σαν Δήμαρχος και όχι αν οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές 

είχαν δυνάμεις ή αδυναμίες, θέλω να καταλάβετε κ. συνάδελφοι, να επικεντρωθούμε σε αυτά 

τα θέματα  και έχουμε  πολλά και να  προσφέρουμε και  να κερδίσουμε  από το Σερραϊκό λαό  
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είτε σαν κυβέρνηση είτε σαν αντιπολίτευση. Εύχομαι αυτό το κλίμα το σημερινό που έχει 

δημιουργηθεί εδώ και 20 ημέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ξέρετε όλοι ότι στο Δήμο δεν 

υπάρχει ουδέν κρυπτόν. Όχι μόνο για τους Δημοτικούς  Συμβούλους, αλλά και για τους 

πολίτες. Καλώ και προσκαλώ και τους δημοσιογράφους να πάνε στις Υπηρεσίες και να 

ξετινάξουν τα πάντα. Αυτό συνέβαινε πάντα και συμβαίνει και τώρα. Σας παρακαλώ αρθείτε 

στο ύψος του ρόλου για τον οποίο μας ψήφισε ο λαός. 

κ. Αναστασιάδης: Ένα λεπτό κ. Πρόεδρε. 

κ. Πρόεδρος: Δεν έχετε τον λόγο κ. Αναστασιάδη σύμφωνα με τον κανονισμό.  

 

 

- Εγκρίνεται με δέκα-οχτώ (18) ψήφους υπέρ, έξι (6) ψήφους κατά και έναν (1) 

απόντα. 

 

 

ΘΕΜΑ  2°:  Άρση δωρεάς, ανάκληση της αρ. 231/92 Α.Δ.Σ. και επαναμεταγραφή 

δημοτικού ακινήτου, στο Υποθηκοφυλακείο Σερρών. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για οικόπεδο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού 

για την ανέγερση αρχαιολογικού Μουσείου δεν έγινε εντός πενταετίας και επιστρέφει στο 

Δήμο. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3°: Έγκριση εκτύπωσης των πρακτικών του Συνεδρίου, με θέμα: «Η διαχρονική 

εξέλιξη του παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Το 1999 τον Οκτώβριο έγινε το 1° Πανελλήνιο Συνέδριο Λαϊκού 

Πολιτισμού με συνδιοργανωτές τον Δήμο Σερρών, τη Δ.Ε.Π.Κ.Α. και το Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο, το Τ.Ε.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών. Ζητείται τώρα η έγκριση εκτύπωσης των πρακτικών 

του Συνεδρίου. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4°: Συμμετοχή των γυναικών δημοτικών συμβούλων στο Συνέδριο Εκλεγμένων 

Γυναικών Α/βάθμιας Τ. Α. . 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Γίνεται 15-17 Δεκεμβρίου 2000, στην Θεσσαλονίκη.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  5°: Αγορά ακινήτου για την στέγαση του Περιφερειακού Πολιτιστικού 

Κέντρου στον Συνοικισμό Κατακονόζι. 
 

 

κ. Πρόεδρος: Προτείνεται να γίνει με τη διαδικασία του Δημοτικού Κοινοτικού 

Κώδικα και όχι με απευθείας αγορά. Με την έγκριση των όρων του διαγωνισμού. Προκήρυξη 

του διαγωνισμού από την Νομαρχιακή Επιτροπή. 

κ. Σωτηριάδης: Μία ερώτηση κ. Πρόεδρε. Για την αγορά δεν διαφωνούμε. Μπορεί 

να είναι και μία επένδυση βέβαια όχι τόσο σωστή. Γιατί απαραίτητα αγορά; Τα άλλα κέντρα 

που λειτουργούν τα έχουμε με ενοίκιο. Τα μίσθωμα είναι ελάχιστο. Αν θα πούμε να δώσουμε 

6 εκ. δρχ., θα γίνει απόσβεση σε μία 20ετία. Τα  ενοίκια είναι πολύ φτηνά. Αν θα πούμε να το 

εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια, θα είναι μία επένδυση για τον Δήμο. Να γίνει η αγορά του 

ακινήτου για να στεγαστεί. Αλλά υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος; Αυτό άλλωστε θα πρέπει 

να το αιτιολογήσουμε όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο. Σήμερα καταρχάς παίρνουμε 

την απόφαση για να το αγοράσουμε. Αυτό σύμφωνα με την εισήγηση χρειάζομαι 

απόλυτη πλειοψηφία. Με ποια αιτιολογία θα το αγοράσουμε; 

κ. Πρόεδρος: Στέγαση πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον κόσμο της συνοικίας. 

 κ. Σωτηριάδης:  Έχουμε κι άλλα πολιτιστικά κέντρα κ. Πρόεδρε που τα νοικιάζουμε. 

Γιατί αυτό εδώ να το αγοράσουμε; Θα χρειαστεί απόλυτη πλειοψηφία και απαραίτητα 

αιτιολόγηση. Αυτή την αιτιολόγηση ζητάω. 

κ. Καβακλιώτης: Κύριε Πρόεδρε, στη συνοικία του Κατακονόζι προσπαθούμε εδώ 

κι 1,5 χρόνο να βρούμε ένα οίκημα για να στεγάσουμε το  πολιτιστικό σύλλογο που έχουμε 

δημιουργήσει εκεί. Εμείς σαν πολιτιστικός σύλλογος πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι 

πολιτιστικός σύλλογος που δεν έχει δραστηριοποιηθεί. Είναι δραστηριοποιημένος εδώ και 

χρόνια. Έχει διοργανώσει διάφορες εκδηλώσεις, έχει υπό τη σκέπη του πάνω από 50 

παιδιά. Έχει 4 τμήματα σκάκι, ποδόσφαιρο, χορό, θέατρο. Προσπαθούμε με τον κ. Δήμαρχο 

να βρούμε ένα κτίριο για να στεγάσουμε τον πολιτιστικό σύλλογο. Δυστυχώς δεν υπάρχει. 

Ένα οίκημα που βρήκαμε πέρσι δεν μπορέσαμε να το νοικιάσουμε. Όχι για λόγους όπως ότι 

δεν ήθελε η Δημοτική Αρχή, αλλά για λόγους του ιδιοκτήτη. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να 

βρούμε από τα σπίτια της Πρόνοιας. Είναι αυτές οι τετρακατοικίες οι οποίες είναι σχεδόν 

παρατημένες εδώ και χρόνια. Προκειμένου να νοικιάσουμε και να φτιάξουμε ένα θα 

χρειαστεί 4-5 εκ. δρχ. Για ποιο λόγο να μην το πάρουμε ως  Δημοτική Αρχή; θα παραμείνει 

στον Δήμο σαν περιουσία. Δεν υπάρχει ούτε και χώρος ελεύθερος μέσω του σχεδίου πόλης 

για να φτιάξουμε ένα καινούργιο πολιτιστικό κέντρο. Επειδή αυτή τη στιγμή η κυρία που 

προτίθεται να το πουλήσει στο Δήμο είναι η μία εκ των τεσσάρων συνιδιοκτητών του 

ακινήτου. Θα έλεγα μάλιστα ως Δημοτική Αρχή, αν γίνεται, να δώσουμε κι άλλα χρήματα για 

να πάρουμε και τα υπόλοιπα διαμερίσματα αυτού του κτιρίου. Έτσι θα γίνει ένα πανέμορφο 

πολιτιστικό κέντρο σε αυτή την γειτονιά. 

κ. Αναστασιάδης: Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Δεν υπάρχει λόγος. Η άποψη 

ήταν για ποιο λόγο δεν νοικιάζετε. 

κ. Πρόεδρος: Δόθηκε απάντηση. 

κ. Σωτηριάδης:  Είμαι σίγουρος κ. Πρόεδρε ότι με αυτό το αιτιολογικό θα 

περάσει. Εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Απλά δεν ξέρω αν αυτό ικανοποιεί. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Να συμπληρώσω κάτι στοιχεία. Ο σύλλογος της συνοικίας του 

Κατακονόζι με αφήνει έκπληκτο. Υπεύθυνη είναι η κα Γεωργία, η οποία κάνει για 10 

στελέχη. Επίσης βρήκαμε ένα μαγαζί και πήγαμε να το νοικιάσουμε, για αντάλλαγμα μας 

ζήτησαν προσλήψεις. Αυτό συνέβη πέρσι. Τελικά δεν έγινε η ενοικίαση. 
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Εγώ προσωπικά κ. συνάδελφοι πιστεύω ότι το να αυξάνουμε την περιουσία του Δήμου είναι 

καλό. Ιδίως τώρα που δεν σβήνονται οι κλήσεις της Τροχαίας, νομίζω ότι είναι εύκολο να 

συλλέψουμε κάποια χρήματα, για να μεγαλώσουμε την ακίνητη περιουσία του Δήμου. 

Πιστεύω ότι αυτό το πολιτιστικό κέντρο στο Κατακονόζι θα γίνει η αιτία για να 

αναπτυχθούν και τα άλλα κέντρα. 

κ. Πρόεδρος: Να ορίσουμε την επιτροπή εξέτασης καταλληλότητας του ακινήτου. Ο 

κ. Καβακλιώτης θα είναι ο ένας που ανήκει και στη συνοικία. Ποιος άλλος συνάδελφος θέλει 

να είναι στην επιτροπή; Ο κ. Αναστασιάδης. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6°:  Έγκριση προμήθειας έλαιο- λιπαντικών για τις ανάγκες του Γραφείου 

Κίνησης. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Προϋπολογισμού 982.000 δρχ. 

 

 

-Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  7°: Έγκριση προμήθειας κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων για τις 

ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Προϋπολογισμού 1.904.000 δρχ. με το Φ. Π. Α. . 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ   8ο:  Επανασυγκρότηση Δ. Σ. των Ν. Π. Σχολικών Επιτροπών. 

 

ΘΕΜΑ  9°: Αντικατάσταση Αντιπροέδρου Δ. Σ. του Β' Κρατικού Παιδικού Σταθμού. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Τα δύο θέματα θα συζητηθούν μαζί. Επανασυγκρότηση και 

αντικατάσταση του Αντιπροέδρου του Δ. Σ. του Β' Κρατικού  Παιδικού Σταθμού. 

 

 

- Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10°:  Ορισμός μέλους για το Δ. Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης «ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ».  
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 κ. Σωτηριάδης:  Ο ορισμός είναι για την κενή, χήρα θέση που άφησε η παραίτηση 

του πρώην συναδέλφου του κ. Σπυρόπουλος ο οποίος είχε τοποθετηθεί με απόφαση της 

παρούσας Δημοτικής Αρχής. Αφορμή της παραίτησης ήταν ορισμένες σκληρές εκφράσεις 

του κ. Δημάρχου, μετά από την πρεμιέρα της παράστασης «Μαντζουράνα στο κατώφλι, 

γάιδαρος στα κεραμίδια», θα έλεγα πολύ σκληρή κριτική από τον κ. Δήμαρχο έως και 

απαράδεκτες, γιατί δεν είναι μόνο η παραίτηση του κ. Σπυρόπουλου από την θέση του αλλά ο 

κ. Δήμαρχος πήρε και μία άλλη σκληρή απαντητική επιστολή από κάποιο άλλο μέλος του 

ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Σερρών τον κ. Βλάχβεη, ο οποίος έχει τοποθετηθεί από την σημερινή Δημοτική 

Αρχή και παράλληλα στεναχώρησε και ορισμένους συνεργάτες οι οποίοι μετείχαν στο 

παλαιότερο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Το αναφέρω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι στις δηλώσεις που κάνει ο κ. Δήμαρχος και όλοι 

μας, είναι θεμιτό και είναι υποχρέωση μας να στηρίζουμε και το έργο μας και τις 

προσπάθειες μας. Μέσα σ' αυτές τις δηλώσεις όμως πρέπει να εμπεριέχεται δικαιοσύνη και 

κοσμιότητα. Με αυτές τις δηλώσεις και δεν εξαιρώ ούτε τον εαυτό μου, δεν κάνουμε 

κακό μόνο σε μας αλλά κάνουμε κακό και στο θεσμό. Μία παράκληση προς τον κ. Δήμαρχο 

αλλά και στους συναδέλφους να μιλάμε με πιο ήπιους τόνους και φυσικά με δικαιοσύνη και 

κοσμιότητα, για να μην ξαναέχουμε τέτοια δυσάρεστα γεγονότα όπως    παραίτησης μελών 

των διοικητικών συμβουλίων που εμείς ορίσαμε. Και βέβαια για τον καταξιωμένο συνάδελφο 

και πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σπυρόπουλο. 

Παράλληλα δίνουμε και λαβή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σχολιάζουν δυσμενώς όλους 

μας. Όχι μόνο για αυτόν που κάνει την δήλωση αλλά και για τους υπόλοιπους Συμβούλους. 

κ. Πρόεδρος:  Να ευχαριστήσουμε τον κ. συνάδελφο για την αυτοκριτική του 

διάθεση   περί συμπεριφοράς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υποθέτω ότι αυτή η αυτοκριτική 

διάθεση θα αφορά όχι μόνο δηλώσεις σε μέσα ενημέρωσης αλλά και το τραπέζι του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τότε έδωσα και δημόσια και κατ' ιδίαν απάντηση. Έχω  την 

γνώμη ότι κάποιες δηλώσεις τις προκαλούν, κάποια γεγονότα που μας δημιουργούν κάποια 

προβλήματα.  Όταν συνάδελφος είπε, ονόματα δεν θέλω να πω,  ότι ο κ. Ιωάννου λυμαίνεται 

τα χρήματα με μια παρέα και είναι η μόνη παραγωγή που μας κόστισε  7 εκ. δρχ., τα 

υπόλοιπα χρήματα τα έβγαλε. Είπα ας κάνουμε δηλώσεις που έχουν σχέση με  τα πράγματα. 

Μην κάνουμε δηλώσεις μόνο για δηλώσεις. 

κ. Σωτηριάδης:  Οι δικές σας δηλώσεις προηγήθηκαν. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Το ανάφερα σαν παράδειγμα. Τα σχετικά με την παραίτηση του κ. 

Σπυρόπουλου, εγώ ο ίδιος έστειλα επιστολή και στον ίδιο αλλά και στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. 

κ. Γκότσης: Να απαντήσω πάνω σε αυτό;  Θα ανοίξουμε έναν κύκλο συζητήσεων. 

Ότι είπα  το είπα εν πλήρη συνείδηση.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Τότε θα τα ακούτε κιόλας.  

κ. Αργυριάδης Νικ.: (Πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.): Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, 

όσον αφορά τον ορισμό των μελών στο Δ/κό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης, για μεν 

τη θέση του τακτικού μέλους προτείνεται ο κ. Κώστας Πασχάλης και για τη θέση του 

αναπληρωματικού μέλους ο συμπολίτης μας κ. Μπόϊκος. Μια παρατήρηση να κάνω σε σχέση 

με την παραίτηση  του προηγούμενου συναδέλφου μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να μην 

δημιουργούνται εντυπώσεις. Ο όλος χειρισμός είχε τουλάχιστον μια μικροπρέπεια από τον 

συνάδελφό μας και με έθιξε και μένα προσωπικά και το Δημοτικό Συμβούλιο να 

πληροφορηθούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την παραίτησή του. 
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κ. Αγγελίδης: Εγώ προτείνω να πάρει την θέση του παραιτηθέντος κ. Σπυρόπουλου 

και κ. Κουμπαρούδη, ο κ. Τακουρίδης. 

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε σε ψηφοφορία, υπάρχει στην πρόταση του κ. Αγγελίδη 

άλλη σύμφωνη γνώμη για να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. το διοικεί το Δ/κό Συμβούλιο  και εκφράζει την 

γνώμη του ο Πρόεδρος. Δεν είναι δυνατόν να παραβλέψουμε την πρόταση του Προέδρου.  

κ. Αγγελίδης:  Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι προσέβαλλα τον Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Το 

θέμα γι' αυτό δεν μπήκε σε συζήτηση;  Αν είναι δυνατόν.  

κ. Πρόεδρος: Ο ίδιος ο Πρόεδρος πρότεινε τα ονόματα κ. συνάδελφε.  

κ. Αγγελίδης: Νομίζω έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αντιπρόταση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά. Αν γίνει όμως μια ψηφοφορία, η οποία θα αποδοκιμάζει 

την γνώμη του προέδρου. 

κ. Αργυριάδης:  Για να κάνουμε μια ψηφοφορία, τιμώ και σέβομαι το όνομα του κ. 

Τακουρίδη που είναι εξαίρετο μέλος και έχει μετάσχει σε πάρα πολλά συμβούλια και 

προσφέρει πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλοί εκλεκτοί συνάδελφοι που θα μπορούσαν να 

συμμετέχουν. Έγινε μια επιλογή 2 ατόμων, τα οποία θεωρήθηκαν ότι μπορούν να βοηθήσουν 

από αυτή την θέση και έτσι προτάθηκαν.  

κ. Σωτηριάδης: Αυτά τα ονόματα είναι δική σας απόφαση και όχι του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ.. Είναι πρόταση του Προέδρου και όχι του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

κ. Αργυριάδης:  Το Δημοτικό Συμβούλιο θα τους ορίσει. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11°: Έγκριση - Ενημέρωση για αποφάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

 

κ. Σωτηριάδης: Ένα ερώτημα στην κ. Εμμανουηλίδου. Έχετε πάρει μία απόφαση. 

Σας εξουσιοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή και θα 

ήθελα να μας ενημερώσετε. Αν έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, τι σκέφτεστε και με ποιο 

τρόπο σκέφτεστε να γίνει αυτή η πρόσληψη. Αυτό τα αναφέρω για να μην πέσουμε στη 

γκάφα όπως έγινε με το Αυτοκινητοδρόμιο, όπου 3 μήνες μετά την πρόσληψη τον 

απολύσαμε. Η πρόσληψη του Διευθυντή δεν εμπίπτει στο νόμο του Πεπονή. Μπορούμε να 

πάρουμε οποιονδήποτε, όχι μέσω Α. Σ. Ε. Π. Αυτόν που θα πάρουμε ας κοιτάξουμε να έχει 

προσόντα, να μην αδικήσουμε κανέναν. Οι απαιτήσεις σήμερα από έναν Διευθυντή είναι 

τεράστιες. 

Απαιτήσεις έχουμε και εμείς αλλά και ο Σερραικός λαός. Ας γίνει η πρόσληψη με διαφάνεια 

και με τα απαραίτητα προσόντα. 

κα Εμμανουηλίδου: Εμείς έχουμε αποφασίσει να κάνουμε προκήρυξη.  

κ. Σωτηριάδης: Έχετε αποφασίσει τι προσόντα χρειάζεται ο υποψήφιος; Γίνεται να 

έχουμε μία ενημέρωση; 

κα Εμμανουλίδου: Ο Διευθυντής του Δήμου, ο κ. Υψηλάντης, μας έχει κάνει την 

πρόταση του, την έχουμε εγκρίνει και θα γίνει προκήρυξη παρόλο που ξέρουμε ότι μπορούμε 

να πάρουμε Διευθυντή χωρίς προκήρυξη. 
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-Εγκρίνεται. 

 

 

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

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

κ. Σίγκας:  Είδα 2 τιμολόγια του κ. Μασούτη που αφορούσαν είδη για τρόφιμα της 

Κοινωνικής Μέριμνας για άπορες οικογένειες. Με έκανε εντύπωση για ποιο λόγο ψωνίζουμε 

από τον Μασούτη ενώ έχουμε καταστήματα δημοτών Σερραίων. Ο κ. Δήμαρχος  πολλές 

φορές  είπε ότι πρέπει να προτιμούμε την σερραϊκή αγορά. Τα χρήματα είναι αρκετά.  

 κ. Κουρουζίδης: Για πρώτη φορά σαν Κοινωνική Μέριμνα αποφασίσαμε ότι 

εφόσον η αγορά αυτή αγγίζει τα όρια των εκατομμυρίων δεν θα πρέπει να γίνει με ανάθεση 

αλλά με μειοδοτικό διαγωνισμό και βάση αυτόν να γίνει η ανάθεση της αγοράς από τον 

συγκεκριμένο επιχειρηματία της πόλης μας. Δεχθήκαμε   προσφορές   από   4   ιδιοκτήτες    

τέτοιων καταστημάτων, ήταν η πιο συμφέρουσα και βάση αυτής προχωρήσαμε στην αγορά 

αυτών των ειδών. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13°: Χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και την τοποθέτηση του 

στην θέση του περιπτέρου του αποβιώσαντος Κων/νου Καρατσέβη, 

επί της οδού Βενιζέλου, αριθμός 187. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Σύμφωνα με πρόταση την Νομαρχίας και της αρμόδιας επιτροπής του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

κ. Σωτηριάδης:  Κύριε Δήμαρχε, μία ερώτηση. Για αυτό το θέμα είχατε κάνει μία 

τοποθέτηση, για τα περίπτερα. Είχατε πει να σταματήσει, όταν κλείνει ένας που δικαιούται 

περίπτερο, να μην επινοικιάζει κ. λ. π.. Δεν τα έχω με τον κύριο ή την κυρία. Ήταν δική σας 

πρόταση να μην ξαναδοθεί τέτοια άδεια. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Για το κέντρο της πόλης. 

κ. Πρόεδρος:  Να ξεκαθαρίσουμε. Και στον τίτλο του θέματος αναγράφεται 

Βενιζέλου 187. Πρόκειται για την περιοχή Πεζικά και το κοντινότερο περίπτερο από τα 

Πεζικά βρίσκεται στο 10° Δημοτικό Σχολείο. Δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν   οι 

κάτοικοι εκείνης της συνοικίας. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14°:  Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 
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κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για καταβολή του Τ. Α. Π., ποσού 45.000 δρχ. από 

συμπολίτη μας 2 φορές. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 15°: Έγκριση μελετών, Α. Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για μελέτες, Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες κ.λ.π.. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση των προτάσεων του Δήμου, για το πρόγραμμα «Ολυμπιάδα 

2004». 

 

 

κ. Σωτηριάδης:  Πρέπει να είναι πολύ αυστηρά προσεγμένο. Να αγκαλιάζει τα 

πάντα σε ότι έχει σχέση με τον αθλητισμό. Αρχή μας να είναι ότι μπορούμε να κερδίσουμε 

από αυτή την ιστορία, είναι κέρδος για τον Δήμο και για τους Δημότες. Είναι μέσω του 

Ε.Π.Τ.Α. οπότε πληθυσμιακά κάτι αναλογεί και σε μας, με τις προτεραιότητες που έχουμε 

βάλει. Δεν έλεγε μέσα πως θα ζητείται από την Γ. Γρ. Αθλητισμού ή το Υπουργείο. Δεν ξέρω 

από πού μας ζητείται και πως μας ζητείται. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Από το Υφυπουργείο Αθλητισμού, τον κ. Φλωρίδη. 

κ. Σωτηριάδης:   Διάβασα σήμερα ότι στις 13 Νοεμβρίου 2000 η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση κάνει μία σύσκεψη όλων των αθλητικών φορέων προκειμένου...... 

κ. Πρόεδρος: Συμμετείχε η Ν. Αυτ/ση σ' αυτή τη διαδημοτική συνεργασία. 

κ. Σωτηριάδης: Αυτό που θα κάνει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τι θα είναι; 

κ. Πρόεδρος:  Συγκαλεί και άλλους Δήμους όπως είναι το Παγγαίο κ.λ.π.. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Η πρόταση είναι ενδεικτική ως προς το ύψος των χρημάτων. Δεν 

είμαστε σίγουροι πόσα στο τέλος θα πάρουμε. Έχουμε την ευελιξία να προσαρμόσουμε, να 

κουβεντιάσουμε ποια από αυτά θεωρούμε πρώτης προτεραιότητας κ.λ.π. η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, τον νόμο δεν τον θυμάμαι, έχει την ευθύνη του δημοκρατικού    

προγραμματισμού.    Την    συνολική προγραμματική πρόταση προς την Περιφέρεια και τον 

συντονισμό του προγραμματισμού στο Νομό, πρέπει να την κάνει η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση. 

Ο κάθε Δήμος πρέπει να κάνει τις προτάσεις του. Όταν εμείς συζητούσαμε με τους 

αθλητικούς παράγοντες ήταν εδώ εκπρόσωπος του κ. Νομάρχη, ο κ. Μπασδάνης. Επομένως 

στη συζήτηση που θα γίνει στη Νομαρχία έχει υπόψη τις αυτές τις προτάσεις μας. 

Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι είχαμε μία αρμονική συνεργασία με τους 

Δημάρχους των όμορων Δήμων και κοιτάμε να πετύχουμε κάποιες υποδομές που από μόνοι 

μας δεν θα μπορούσαμε να τις πετύχουμε. Το οικονομικό ύψος θα ήταν απαγορευτικό. 

Υποδομές όμως οι οποίες λειτουργικά εξυπηρετούν κι αυτούς. 
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Επιπλέον δίνουμε την αίσθηση ότι δεν το βλέπουμε στενά σαν Δήμος Σερρών, αλλά το 

βλέπουμε υπό την ευρεία σημασία ότι ο Δήμος Σερρών για να είναι ακμαίος πρέπει και η 

Περιφέρεια Σερρών να είναι εντάξει. 

Ο Δήμος Καπετάν Μητρούση έχει 160 τρ. διαθέσιμα, δεν θα φορτώσουμε τα πάντα στο 

Αθλητικό Πάρκο Ομονοίας. Κάποια θα γίνουν εκεί, 4 χλμ. Απέχει το ένα από το άλλο. Ο 

Δήμος Λευκώνα έχει παράδοση στο Σκοπευτήριο. Προτείνουμε διαδημοτικά να γίνει 

Σκοπευτήριο εκεί. Ο Δήμος Πεθελινού έχει τη λίμνη του Πεθελινού, να γίνει εκεί το 

κωπηλατήριο. Ο Δήμος Εμ. Παπά κ.λ.π., όπως αυτοί στηρίζουν δικά μας. Νομίζω ότι αυτή η 

συνεργασία και μέσα από τα διαδημοτικά, θα μας δώσει τη δυνατότητα να στηριχθούν αυτά 

τα έργα. Άλλο ένα λ. χ. βαρέων αθλημάτων να το θέλει μία μόνο κοινότητα και άλλο 100.000 

κόσμος. Να τονίσω ότι δεν είναι σαν επιλέξιμη δαπάνη από αυτό το πρόγραμμα το 

Αυτοκινητοδρόμιο, ούτε ο Ιππικός Όμιλος, ούτε το Χιονοδρομικό Κέντρο, για αυτό δεν είναι 

μέσα όλα αυτά. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσω του Υφυπουργού Αθλητισμού, έχουμε υποβάλλει 

πλήρη φάκελο και ενδιαφέρθηκε προσωπικά ο κ. Φλωρίδης θα δει τα πράγματα από κοντά 

και πιστεύω ότι  θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. 

κ. Πρόεδρος:Μαζί με τις προτάσεις ζητείται να εγκριθεί και το πνεύμα της 

διαδημοτικής συνεργασίας με τους όμορους Δήμους. Η διάρκεια αυτής της συνεργασίας θα 

είναι τόση, όσο χρόνο απαιτηθεί για να κατασκευαστούν αυτά τα έργα που θα 

εγκριθούν, και τη διαχείριση των έργων αυτών θα αναλάβουν Διαδημοτικοί φορείς. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 17°:  Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Αυτά τα θέματα εφόσον μας τα έφερνε η υπηρεσία ότι ο φάκελος 

είναι εντάξει, τα εγκρίναμε και μετά φεύγαμε, θα θέσω στο Σώμα ένα σοβαρό θέμα το οποίο 

απασχολεί την Σερραική κοινωνία και τις Σερραικές οικογένειες. Ζητώ να πάρουμε 2 

σημαντικές αποφάσεις. Η μία με τη σημασία απόφασης ή ψηφίσματος που θα σταλεί στα 

αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξεως και Ασφαλείας. Η 

άλλη με αναβολή απόφασης κάποιων αδειών. 

Πρόκειται για τα ηλεκτρονικά παίγνια, τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε ακόμα, τα 

οποία μετατρέπονται σε τυχερά παιχνίδια από τους ιδιοκτήτες. Έχουν διαβρώσει τα ήθη και 

της νεολαίας μας και πολλών άλλων καταστρέφουν όμως οικονομικά και τις οικογένειες. 

Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, σήμερα να μην δώσει καμία άδεια για την εγκατάσταση 

τέτοιων ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών μηχανημάτων. Επειδή όμως είναι δυνατόν και πιθανόν 

το Δημοτικό Συμβούλιο, νομικά να είναι υποχρεωμένο να δώσει αυτή την άδεια, προτείνω 

10ήμερη-15ήμερη αναβολή της απόφασης μέχρι να ελεγχθεί κανονικά η νομιμότητα 

άρνησης του Δημοτικού Συμβουλίου να δώσει τέτοιες άδειες. Για ένα κατάστημα, το οποίο 

πριν ακόμα ανοίξει συνελήφθη από την Αστυνομία με μία σωρεία παραβάσεων, προτείνω να 

μην δοθεί καθόλου άδεια. Πάλι με αναστολή έως ότου να διερευνήσουμε αν οι παρανομίες 

τις οποίες έκανε πριν να πάρει άδεια, διότι μόλις έγινε η καταγγελία και η μήνυση, εμείς το 

σφραγίσαμε αμέσως το κατάστημα. Εάν αυτό το θέμα έχει πάρει το δρόμο και είναι «υπό 

δικαστικό έλεγχο» ή «δικαστική συμπαράσταση». 
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κ. Γκότσης: Οι παραβάσεις που έκανε ήτανε του καταστήματος ή ποινικές άλλες;  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αναφέρει την μήνυση που  κάνει η Αστυνομία "παραβάσεις για 

στήσιμο τυχερών παιχνιδιών,  κληρώσεις αυτοκινήτων και για άλλα πράγματα". Αναφέρει 

τέτοιες παραβάσεις η Αστυνομία. Το κατάστημα άνοιξε και λειτουργούσε χωρίς να πάρει από 

τον Δήμο άδειας λειτουργίας. Είναι στην οδό   Μ. Αλεξάνδρου  και Ορφέως. Επειδή εμείς  

όμως ξέρετε δεν έχουμε διαπιστωτικά όργανα, ελπίζουμε ότι  θα έχουμε μέσα στο 2001, για 

να είμαστε εμείς που θα ελέγχουμε και θα επιβάλουμε τις ποινές. Εμείς εφαρμόζουμε 

απόλυτα αυτό. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εάν μας έρθει καταγγελία από 

την Αστυνομία ή αν υποπέσει άμεσα στην αντίληψη μας ότι λειτουργεί χωρίς άδεια, τα 

σφραγίζουμε αμέσως. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Είναι θέμα ασφαλείας, πυρασφάλειας, 

υγιεινής τροφίμων κ.λ.π. δεν μπορεί να λειτουργεί ένα κατάστημα αν δεν έχει πάρει την 

άδεια. 

Στηριζόμενοι στη μήνυση της Αστυνομίας, μάλιστα υπήρχε και αυτόφωρη διαδικασία, το 

σφραγίσαμε αμέσως το κατάστημα. Σήμερα που υπάρχει το πρόβλημα να δώσουμε την άδεια, 

προτείνω 1ον να αναστείλουμε την έκδοση ης άδειας ή όλων   των αδειών που έχουν σχέση με 

ηλεκτρονικά παιχνίδια που μετατρέπονται σε τυχερά παιχνίδια, μικρά καζίνο κ.λ.π. Νομίζω κ. 

Πρόεδρε ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα αναστολής για 15 ημέρες για διερεύνηση της 

δυνατότητας ελέγχου και άλλων που δώσαμε παρόμοιες άδειες. Αυτό το κατάστημα να μην 

του δώσουμε ούτε καν την άδεια για καφετέρια, διότι υπάρχει δικαστική διαδικασία εναντίον 

των επιχειρηματιών που προσπάθησαν να το λειτουργήσουν. 

Επιπλέον, προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση, να ζητά από την 

Κυβέρνηση να σταματήσει τη χορήγηση τέτοιων αδειών, δήθεν ηλεκτρονικών παιχνιδιών, 

διότι στην πράξη αποδειχθεί ότι είναι τζογαδόρικα, τυχερά παιχνίδια με ηλεκτρονικά 

μηχανήματα και προκαλούν μεγάλη καταστροφή στο ήθος της κοινωνίας και στις οικονομίες 

των οικογενειών. 

Να είμαστε από τα πρώτα Δημοτικά Συμβούλια στην Ελλάδα, όλοι οι Δήμαρχοι είναι 

ανήσυχοι με αυτό το θέμα, να στείλουμε αυτή την απόφαση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 

στο Υπουργείο Οικονομικών και φυσικά στο Υπουργείο Εσωτερικών το οποίο είναι και το 

αρμόδιο και εποπτεύει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Το ψήφισμα να πάρει και τη δέουσα δημοσιότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορεί να 

στεναχωρήσουμε πολλούς συμπολίτες μας αλλά δεν πάει άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Γκότσης:  Θα ήθελα να ρωτήσω, εκτός από αυτόν που σφραγίσαμε, έχουμε και 

άλλες τέτοιες άδειες να δώσουμε; Άλλα 4 καταστήματα για ηλεκτρονικά. Αυτά τα υπόλοιπα 4 

έχουν παραβάσεις; 

κ. Πρόεδρος: Όχι. 

κ. Γκότσης: Το ερώτημά μου είναι αν πρέπει να τα βάλουμε όλα στο ίδιο επίπεδο. 

Στο ένα έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις, άνοιξε χωρίς την άδεια λειτουργίας και σφραγίστηκε. 

Τα άλλα καταστήματα περιμένουν με τη σειρά τους να πάρουν την άδεια και να 

λειτουργήσουν. Είναι σωστό, πρέπον και δίκιο να τα βάλουμε στο ίδιο επίπεδο; 

Έχουμε το δικαίωμα όταν κατατίθεται ένας φάκελος με όλα τα στοιχεία συγκεντρωμένα 

χωρίς να εκκρεμεί δικαστική απόφαση, να στερήσουμε την άδεια λειτουργίας του 

συγκεκριμένου καταστήματος. 

κ. Πρόεδρος: Για αυτά τα καταστήματα που αφορούν έκδοση άδειας διενέργειας 

ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έχουμε το δικαίωμα αναστολής της απόφασης. Απόψε 

μπορούμε να δώσουμε την άδεια. 

κ. Γκότσης:     Από πού πηγάζει αυτό το δικαίωμα; 
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κ. Πρόεδρος: Από το Φ. Ε. Κ. 818 /1997. Στο άρθρο 2 αναφέρει πως για την έκδοση 

αυτών των αδειών, μέσα σε όλα τα δικαιολογητικά χρειάζεται ένα επιπλέον, το οποίο από τον 

έλεγχο των φακέλων που έγινε σήμερα από το τμήμα Προσόδων και τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο δεν είναι μέσα. Σε κανέναν από αυτούς τους φακέλους δεν υπάρχει 

πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση. 

 κ. Γκότσης:  Άρα ο φάκελος είναι ελλιπής. Τα 5 καταστήματα δεν έχουν αυτό το 

χαρτί, το πιστοποιητικό. Το λέει ο κανονισμός ότι πρέπει να υπάρχει. 

 κ. Νυκτοπάτης:  Εκτιμώ την ανησυχία του κ. Δημάρχου. Δεν συμφωνώ με το εξής, 

νομίζω ότι η Πολιτεία είναι η αρμόδια που πρέπει να λάβει μέτρα. Συμπτωματικά άκουσα το 

Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να μην 

εκδώσουμε την άδεια.  

Από τη στιγμή που η Πολιτεία επιτρέπει σε έναν επιχειρηματία να λειτουργήσει ένα τέτοιο 

κατάστημα δεν μπορούμε εμείς να μην του δώσουμε την άδεια. Σαν ανησυχία του κ. 

Δημάρχου το δέχομαι. Ανησυχεί αυτό το φαινόμενο όλη την κοινωνία. Είναι 

θέμα Πολιτείας και όχι του Δήμου. 

Ο επιχειρηματίας πιστεύοντας ότι έχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι σε θέση να 

ξοδέψει κάποια εκατομμύρια για να διαμορφώσει τον χώρο. Νομίζω ότι δεν έχουμε το 

δικαίωμα να στερήσουμε σαν Δήμος αυτή την άδεια.  

 κ. Σωτηριάδης: Αυτές οι 4 επιχειρήσεις λειτουργούν σαν καφετέριες;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι καφετέριες που θέλουν να προσθέσουν και την άδεια για 

τέτοια μηχανάκια. Δεν θα αρνηθούμε, αλλά θα αναστείλουμε την λήψη απόφασης για 15 

ημέρες. Θα εξετάσουμε να δούμε αν έχουμε το δικαίωμα να μην εκδώσουμε τέτοια άδεια. 

 κ. Σωτηριάδης: Αυτό να ξεκινήσει αφού πάρουμε την έγκριση ότι έχουμε αυτό 

το δικαίωμα. Είναι εθελοτυφλία. Ξέρουμε τι γίνεται. Ξέρουμε ότι τα κέρδη από αυτό το 

μαγαζί θα προέρθουν από την ουσιαστική λειτουργία αυτών των καταστημάτων ως καζίνο. 

Αυτά τα μηχανήματα δίνονται με την άδεια να παίζει ο θαμώνας του καφενείου ηλεκτρονικά 

παιχνίδια. Ξέρουμε ότι έχουν μετατραπεί σε μικρά καζίνο, θα είναι εθελοτυφλία να πούμε 

ότι δεν γίνεται. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή στεκόμαστε σε ένα κοινωνικό γεγονός. Εγώ έχω 

πολλές καταγγελίες, διαμαρτυρίες από οικογένειες που μας ζητάνε να κάνουμε κάτι. Κάποιοι 

επιχειρηματίες πιστεύουν ότι θα βγάλουν κέρδη. 

Εμείς απέναντι στο ήθος και την οικονομική υγεία των οικογενειών της πόλης μας, θα πούμε 

ότι επειδή δεν έχουμε αρμοδιότητα, επειδή το Υπουργείο Οικονομικών είτε επειδή θέλει να 

παίρνει ετησίως 250.000 δρχ. από το κάθε μηχάνημα, είτε επειδή δεν μπορεί από τις 

ευρωπαϊκές νομοθεσίες να αρνηθεί την έκδοση άδειας για τέτοια μηχανήματα, δεν θα 

δούμε την πραγματικότητα με τα «φρουτάκια»; 

Δεν λέμε ότι δεν δίνουμε άδεια, γιατί μπορεί να έχουμε συνέπειες και κόστος. Έχουμε το 

δικαίωμα να πάρουμε μία 15νθήμερη αναβολή να το δούμε καλύτερα όμως νομίζω ότι 

έχουμε πολιτικό και κοινωνικό χρέος να πούμε στη Σερραική κοινωνία την αντίθεση μας σ' 

αυτό και να κρούσουμε το σήμα του κινδύνου και στην κυβέρνηση. Εφόσον οι αποφάσεις 

πρέπει να παίρνονται στο σημείο το πλησιέστερο προς τον πολίτη. Η πιο κατάλληλη για να 

πάρουμε τέτοιου κοινωνικού και πολιτικού περιεχομένου αποφάσεις είμαστε εμείς. 

Μόλις ανοίξει ένα κατάστημα και είναι έτοιμο να λειτουργήσει, την επόμενη μέρα έρχεται 

καταγγελία από την Αστυνομία ότι το κατάστημα αυτό λειτουργεί χωρίς άδεια. Εμείς 

υπογράφουμε εντολή και το σφραγίζουμε αμέσως. Γι' αυτό προτείνω να γίνει δεκτή η 

πρόταση μου. Όσες αιτήσεις ζητούν άδεια εγκατάστασης ηλεκτρονικών παιγνίων, αναστολή 

αυτής της άδειας.  
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Στο ένα κατάστημα που πιάστηκε επ' αυτοφώρω να παρανομεί για θέματα ουσιαστικά να μην 

δώσουμε καθόλου άδεια για 15 ημέρες. Δεν λέω να απορρίψουμε. Στα άλλα που είναι 

καφετέρια και ηλεκτρονικά δεν θα δώσουμε μόνο στα ηλεκτρονικά. Να λειτουργήσουν 

κανονικά τα άλλα. Αυτό μόνο δεν θα ανοίξει - λειτουργήσει καθόλου για 15 ημέρες. 

Η αναστολή είναι για όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Επιπλέον να συνταχθεί το ψήφισμα 

και πλην των Υπουργείων να αποκτήσει την απαραίτητα δημοσιότητα. Νομίζω ότι μας 

τιμά αυτό σαν Δημοτικό Συμβούλιο. 

 κ. Πρόεδρος: Υπάρχει άλλη άποψη κύριοι συνάδελφοι;       

 κ. Γκότσης: Να ανασταλεί μέχρι το επόμενη Δημοτικό Συμβούλιο. Για το ψήφισμα 

μήπως πρέπει να το δούμε καλύτερα το θέμα με τα αρμόδια Υπουργεία κ.λ.π. και μετά να 

στείλουμε το ψήφισμα;  

Δεν θα γίνουμε εμείς κριτές των πάντων. Λέω απλά να μην βιαστούμε. 

 κ. Σίγκας: Για το πρώτο κατάστημα η αναστολή των 15 ημερών από πότε θα ισχύει; 

Από σήμερα;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατάστημα που δεν πήρε άδεια λειτουργίας από εμάς είναι σαν να 

μην υπάρχει. Επομένως από τώρα που το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει απόφαση θα κάνουμε 

15 ημέρες να ξανά συζητήσουμε αν θα δώσουμε άδεια ή όχι. 

 κ. Πρόεδρος: Το Δημοτικό Συμβούλιο υποθέτω ότι συναινεί με την πρόταση του κ. 

Δημάρχου, να αναβάλλουμε για την συγκεκριμένη περίπτωση την έγκριση της άδειας. Κατά 

συνέπεια σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή μετά από 15 ημέρες θα μπορούμε επί 

της ουσίας να το κουβεντιάσουμε. 

 

 

- Εγκρίνονται όλα τα καταστήματα εκτός από αυτά που είναι για ψυχαγωγικά 

παίγνια. 

 

 

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά 

αυτά και οι ακόλουθες αποφάσεις : 

 

 

979 / 2000 Απορρίπτεται  η καταβολή τόκων υπερημερίας στον κ. Βισώκαλη Γεώργιο δια 

της 120/2000 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών. 

 

980 / 2000 Αίρεται η δωρεά δημοτικού ακινήτου στο Ο.Π. 151 που παραχωρήθηκε για 

ανέγερση Αρχαιολογικού Μουσείου. 

 

981 / 2000 Έγκριση εκτύπωσης πρακτικών του Συνεδρίου με θέμα «Η διαχρονική εξέλιξη 

του παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα.». 

 

982 / 2000 Έγκριση συμμετοχής των γυναικών Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο 

Εκλεγμένων Γυναικών Α/βάθμιας Τ. Α. 

 

983 / 2000 Έγκριση αγοράς ακινήτου για τη στέγαση του Περιφερειακού 

Πολιτιστικού Κέντρου στο συνοικισμό Κατακονόζι. 
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984 / 2000  Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης. 

 

985 / 2000     Έγκριση προμήθειας κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων. 

 

986 / 2000   Επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 19η 

Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου. 

 

987 / 2000 Επανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 53η 

Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου - Μουσικού Λυκείου. 

 

988 / 2000  Αντικατάσταση αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Β' Κρατικού Σταθμού. 

 

989 / 2000  Ορισμός μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 

Επιχείρησης «ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Σερρών». 

 

990 / 2000 Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου της αριθ. 71/2000 Α.Δ.Σ. της Δημοτικής 

Επιχείρησης «Δ. Ε. Π. Κ. Α.». 

 

991 / 2000  Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου επί των αρ. 73, 70, 63, 69, 68, 64, 61 και 

67/2000 απ. της Δημοτικής Επιχείρησης «Δ.Ε.Π.Κ.Α.» 

 

992 / 2000 Ενημέρωση επί των αρ. 62, 55 και 51/2000 απ. της Δημοτικής Επιχείρησης 

«ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Σερρών». 

 

993 / 2000 Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του έτους 2000. 

 

994 / 2000  Έγκριση καταβολής εξόδων δημοσίευσης ευχών του Πάσχα στην εφημερίδα 

«Αδέσμευτη Γνώμη». 

 

995 / 2000 Έγκριση καταβολής εξόδων για δημοσίευση απόφασης κτηματογράφησης 

ακινήτων. 

 

996 / 2000  Έγκριση εξόδων για δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης μόνιμου 

προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 

 

997 / 2000 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας στους κ.κ. Πούλιο Ιωάννη 

και Μαλαματάκη Βασίλειο. 

 

998 / 2000  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Περδίκη Ζήση. 

 

999 / 2000 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κας Εμμανουηλίδου 

Καίτης. 

 

1000 / 2000 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των κ.κ. 

Κουρουζίδη Μηνά και Ιωαννίδου Παρασκευής. 
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1001 / 2000  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κας Γουγκούφκα 

Στυλιανής. 

 

1002 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας χριστουγεννιάτικου εορταστικού φωτισμού. 

 

1003 / 2000  Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

1004 / 2000 Έγκριση ανάθεσης συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και αυτοκινήτων 

του Δήμου. 

 

1005 / 2000  Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου. 

 

1006 / 2000  Έγκριση χορήγησης άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου και την τοποθέτησή 

του στη θέση του περιπτέρου του αποβιώσαντος Καρατσέβη Κωνσταντίνου επί 

της Βενιζέλου 187. 

 

1007 / 2000  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Φαρμάκη 

Γεώργιο. 

 

1008 / 2000  Έγκριση παραλαβής μελέτης:«Προέγκριση χωροθέτησης - Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων 

στην κοιλάδα Αγίου Γεωργίου πόλης Σερρών» καθώς και έγκριση συνέχισης 

αυτής. 

 

1009 / 2000  Έγκριση παραλαβής μελέτης:«Προέγκριση χωροθέτησης - Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων 

στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών» καθώς και έγκριση συνέχισης 

αυτής. 

 

1010 / 2000  Έγκριση παραλαβής μελέτης:«Προέγκριση χωροθέτησης - Μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ήπιων αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων 

στην κοιλάδα Αγίας Βαρβάρας πόλης Σερρών» καθώς και έγκριση συνέχισης 

αυτής. 

 

1011 / 2000  Έγκριση παραλαβής μελέτης:«Μελέτη οδών προσπέλασης, ποδηλατοδρόμων 

και λοιπών έργων οδοποιίας στην Κοιλάδα Αγ. Γεωργίου πόλης Σερρών".  

 

1012 / 2000  Έγκριση παραλαβής μελέτης:«Μελέτη οδών προσπέλασης, ποδηλατοδρόμων 

και λοιπών έργων οδοποιίας στην Κοιλάδα Αγ. Βαρβάρας πόλης Σερρών".  

 

1013 / 2000  Έγκριση παραλαβής μελέτης:«Μελέτη οδών προσπέλασης, ποδηλατοδρόμων 

και λοιπών έργων οδοποιίας στην Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων πόλης Σερρών".  

 

1014 / 2000  Έγκριση μελέτης και πινακίου αμοιβής "Υδρ. Εγκαταστάσεων του 

κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>".                                       
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1015 / 2000  Έγκριση μελέτης και πινακίου αμοιβής "Ειδ. Συστημάτων κεντρικού ελέγχου 

Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων ασφαλείας  κινηματοθεάτρου 

<ΑΣΤΕΡΙΑ>".                                       

 

1016 / 2000  Έγκριση μελέτης και πινακίου αμοιβής "Μελέτη εφαρμογής Η/Μ 

εγκαταστάσεων και τευχών δημοπράτησης κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>".                                       

 

1017 / 2000  Έγκριση μελέτης και πινακίου αμοιβής ηλεκτροακουστικής μελέτης του  

κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>".                                       

 

1018 / 2000  Έγκριση μελέτης και πινακίου αμοιβής ειδικών μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων σκηνής του κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>".                                       

 

1019 / 2000  Έγκριση μελέτης και πινακίου αμοιβής φωτισμού σκηνής του 

κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>".                                       

 

1020 / 2000  Έγκριση μελέτης και πινακίου αμοιβής ανυψωτικών συστημάτων προσώπων 

και φορτίων του κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>".                                       

 

1021 / 2000  Έγκριση μελέτης του έργου: "Αμμοχαλικοστρώσεις στον δρόμο του ΧΥΤΑ".                                       

 

1022 / 2000  Έγκριση μελέτης του έργου: "Κατασκευή τμήματος δρόμου οδού Ορφέως".                                       

 

1023 / 2000  Έγκριση μελέτης του έργου: "Περίφραξη δημοτικού γηπέδου νότια του 

Αθλητικού Κέντρου Ομονοίας". 

 

1024 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας υλικών  ανακαίνισης γραφείων Πνευματικού 

Κέντρου Ιωάννου Θεολόγου. 

 

1025 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας: "Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικών Κέντρων 

Δήμου Σερρών". 

 

1026 / 2000  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: "Κατασκευή 

πλακοσκεπών οχετών".  

 

1027 / 2000  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 

παράτασης προθεσμίας του έργου: "Διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

πίστας Αυτοκινητοδρομίου Σερρών". 

 

1028 / 2000  Έγκριση συνέχισης του έργου: "Αρδευτικά έργα στο νοτιοδυτικό τμήμα 

Αγροκτήματος Σερρών" και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης αυτού". 

 

1029 / 2000  Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: "Κατασκευή ασφαλτοδρόμων και 

τσιμεντοδρόμων πόλης Σερρών". 
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1030 / 2000  Έγκριση καταβολής δαπάνης στη ΔΕΗ για ηλεκτροδότηση Νηπιαγωγείου στην 

οδό Βύρωνα.  

 

1031 / 2000  Επέκταση - Συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ελαιώνα.                                     

                         

1032 / 2000  Έγκριση προτάσεων του  Δήμου για το πρόγραμμα "Ολυμπιάδα 2004".  

 

1033 / 2000  Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την μη χορήγηση άδειας διενέργειας 

ψυχαγωγικών και τεχνικών παιγνίων. 

 

1034 / 2000  Αναβάλλεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> 

του κ. Σαμαρά Χαρίλαου. 

 

1035 / 2000  Αναβάλλεται η χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών παιγνίων στην κα Γαροπούλου 

Κυριακή.  

 

1036 / 2000  Αναβάλλεται η χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο  <ΚΑΦΕ-

ΜΠΑΡ> του κ. Βερναρλή Θεοφάνη. 

 

1037 / 2000  Αναβάλλεται η χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών παιγνίων στην 

<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> του  κ. Λίγγα Βασιλείου.   

 

1038 / 2000   Αναβάλλεται η χορήγηση άδειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο  <ΚΑΦΕΝΕΙΟ> 

της κας Κουρτίδου Άννας.   

 

1039 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ> του κ. Τάτση Κων/νου. 

 

1040 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> της κας Ζουλάκη Γεωργίας.    

 

1041 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΚΑΦΕΝΕΙΟ> της κας Ναζήφογλου Σοφίας. 

 

1042 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΣΝΑΚ-

ΜΠΑΡ> της κας Μπεντούλη Αικατερίνης. 

 

1043 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> του κ. Τριανταφυλλίδη Δημητρίου. 

 

1044 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> της κας Ζαμπίτη Ζαφειρώς.  

 

1045 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> του κ. Τιμίκογλου Πρόδρομου. 
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1046 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΚΑΦΕ-

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ> του κ. Μπαμπαχμίδη Γεωργίου του Φιλίππου.  

 

1047 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ> της κας Γκουρτζίνη Αναστασίας. 

 

1048 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ> της κας Τσιούμπρη Θεοδώρας. 

 

1049 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <Πώληση 

τυποποιημένων παγωτών κ.λ.π.> της κας Παπαλεξίου Αλεξίας.  

 

1050 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

<ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟ> της κας Μανουσαρίδου Ζωής.  

 

1051 / 2000   Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος <ΚΑΦΕ-

ΜΠΑΡ> του κ. Μήτρακα Αθανασίου.       

  

1052 / 2000   Έγκριση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στην <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> του κ. 

Ψαρρά Πέτρου.         

 

1053 / 2000   Έγκριση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στο <ΚΑΦΕ-

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ> της κας Γκάγκλου Θεόκλειας. 

 

1054 / 2000   Έγκριση άδειας λειτουργίας Μουσικών Οργάνων στην <ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ> του κ. 

Χαριτίδη Ευάγγελου. 

 

1055 / 2000   Έγκριση αλλαγής χρήσης υφισταμένου σφαγείου σε κτίριο Διεύθυνσης και 

Εκπαίδευσης.         

   

 

  

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                

 

 

 

 

 

   ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                          ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 


