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ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ     

 

 

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ        

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

  

Κασάπης Φίλιππος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.),  Αγγελίδης Πέτρος, Αγοραστός Βασίλειος, 

Αναστασιάδης Αντώνιος, Γεωργούλας Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Ζαπάρα Μαίρη, 

Καδής Νικόλαος, Κατιρτζόγλου Νικόλαος, Μητλιάγκας Ζήσης, Μπάρκας 

Αθανάσιος, Περδίκης Ζήσης, Πισώκας Βασίλειος, Σαντοριναίος Ευάγγελος, 

Σαουλίδης Στυλιανός, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Στάγκος Κων/νος,  Σωτηριάδης 

Δημήτριος, Χατζηλίας Αλέξανδρος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1)  Χαλκιόπουλος Λεωνίδας, 2) Κουμπαρούδης Ιωάννης, 3) Βαβαλέκας Ιωάννης, 4) 

Ζάγκαλης Ιωάννης.  

  

Από τους Παρέδρους των Συνοικισμών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1)Κάπης Δημήτριος (Συν/σμού Αγ. Ιωάννη) 

2) Στοίλας Συμεών (Συν/σμού Ξηροτόπου) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

Κανείς.  
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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:  Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου και ορισμός μελών του Δ.Σ. σε  

διάφορες επιτροπές.  

 

ΘΕΜΑ  2ο:   Προμήθεια απολυμαντικού. 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Προμήθεια γάλακτος. 

 

ΘΕΜΑ  5ο:   Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας. 

 

ΘΕΜΑ  6ο:   Επιχορήγηση της Δ.Ε.Π.Κ.Α. και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Καταβολή εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

ΘΕΜΑ  8ο:   Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και απόδοση αυτών σε Σχολικές 

Επιτροπές. 

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Συμμετοχή του κ. Δημάρχου στη συνάντηση με θέμα : «Επικράτεια         

Πολιτισμού». 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Απόδοση λογαριασμού μηνός Νοεμβρίου 1996.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή αναφοράς επιτροπής παρακολούθησης   

συστήματος  ελεγχόμενης στάθμευσης. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης της επεξεργασίας των σημάτων 

του συστήματος ασφαλείας του Δήμου με την CIRMA SECURITY. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:    Ανάθεση σε φυσικό ή νομικό  πρόσωπο της παρούσης υπηρεσιών 

προς το Δήμο για την αξιοποίηση προγραμμάτων Εθνικών ή 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Ανάθεση στην Δ.Ε.Π.Κ.Α. της έκδοσης των πρακτικών του 

Συνεδρίου «Οι Σέρρες και η περιοχή τους». 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ενημέρωσης επί των αποφάσεων των  Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση απ΄ ευθείας εκποίησης προσκυρωμένου δημοτικού 

οικοπεδικού τμήματος  στον κ. Μπαλίτη Ζαχαρία, κ.λ.π.  

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του 

Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας». 
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ΘΕΜΑ 18ο:   Τροποποίηση Δ/κών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών του 

Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Αγορά αντιτύπων του έργου: Ιστορία της πόλεως των Σερρών και 

της Περιφερείας της  (ΤΟΜΟΣ Γ’)  του κ. Γ. Καφταντζή.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών του 

Δήμου.   

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση μελετών Σ.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων.  

 

2η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η   1997  

 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Κύριε Πρόεδρε, έχω να κάνω μια ερώτηση στον κ. 

Δήμαρχο. Σήμερα το  πρωί, δέχτηκα μια αίτηση από συμπολίτες μας, η οποία 

απευθύνεται προς τον  Πρόεδρο του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται στον Δήμαρχο, σε 

μένα ως επικεφαλή συνδυασμού της αντιπολίτευσης και στον κ. Γεωργούλα. 

Παραπονούνται οι συμπολίτες μας και καταγγέλλουν τον Δήμαρχο, ότι παράνομα και 

κατ’ υπέρβαση καθήκοντος, η κατά παράβαση των διατάξεων του Προεδρικού 

Διατάγματος  2615/89 περί μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας  στον 

Δήμο Σερρών, αυθαίρετα και χωρίς να υπάρχει καμία εισήγηση ή άλλη ενέργεια 

ανακάλεσε την με τάδε αριθμό απόφασης της πολεοδομίας του Δήμου Σερρών. 

 Επειδή έγινα δέκτης αυτής της αίτησης-καταγγελίας, αν είναι δυνατόν, ζητώ 

να ενημερωθούμε, διότι είναι μία καταγγελία έξι (6) ατόμων και μάλιστα 

επισυνάπτεται εδώ η απόφαση του κ. Δημάρχου, έχει τεκμηρίωση μέσα νομική και 

τεχνική στα πολεοδομικά θέματα, χωρίς να έχει εισηγηθεί τίποτα και όπως όλοι 

ξέρουμε, στις πολεοδομικές άδειες, εγκρίσεις, ανακλήσεις κ.λ.π., ο κ. Δήμαρχος δεν 

βάζει την υπογραφή του, την ευθύνη  αυτή την έχουνε οι υπάλληλοι της 

Πολεοδομίας. 

 Αυτή την στιγμή το μόνο που ζητάω είναι να ενημερωθώ ή από τον κ. 

Δήμαρχο ή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., χωρίς να εξετάζω το αν είναι δίκαιη ή άδικη η 

καταγγελία.  

 κ. Πρόεδρος:  Κατά την γνώμη μου αυτή η αίτηση, κακώς ήρθε στο Δ.Σ., 

διότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κρίνουμε σήμερα τον κ. Δήμαρχο,  εάν έβαλε 

την υπογραφή του, ή όχι. Συμβουλεύτηκα και νομικούς, διότι το θέμα είναι και 

νομικό, οι οποίοι και οι απόψεις τους ακόμα διίστανται. Αυτό μπορεί να λυθεί μεταξύ 

αρχηγών παρατάξεων νομίζω. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε μένα δεν ήρθε ακόμη αυτή η καταγγελία. Πρόκειται για 

μια πολυκατοικία, η οποία έχει κτιστεί δίπλα στο Λύκειο Ελληνίδων. Ο εργολάβος 

είναι κάποιος συμπολίτης μας Νίκος Χουσέν. Πούλησε τα διαμερίσματα και εκ των 

υστέρων κατά την  άποψή μου, μαζεύοντας τα μέτρα κι αυτά τα οποία περισσεύουνε, 

έτσι τα καταλαβαίνω κι έτσι σας τα μεταφέρω, έκρινε ότι έχει επιπλέον 12 τ.μ. Όλη η 

υπόθεση της καταγγελίας, είναι  για 12 τ.μ.  (3Χ4). Ενώ στην άδειά του την αρχική ο 

εργολάβος έλεγε ότι υπάρχει πυλωτή και πάρκινγκ  αυτοκινήτων, εκ των υστέρων 

έκανε τις μετρήσεις του και είδε ότι του περισσεύουνε κάποια μέτρα σε σχέση με τον 

συντελεστή και μπορεί να κάνει ένα γραφείο 12 τ.μ. Αντέδρασαν οι ιδιοκτήτες της 

πολυκατοικίας, φτάνουν σε μένα, καλώ την υπηρεσία και συγκεκριμένα τον κ. 

Τσαρουχά να μου φέρει τον φάκελο.  
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Μέσα στον φάκελο υπήρχε ένα πιστοποιητικό, που υπογράφει ο κ. 

Κουροπαλάτης και λέει ότι καλώς έχει η πολυκατοικία μετρήσεις. Μετά το πέρασμα 

2-3 μηνών διότι αντέδρασε η άλλη πλευρά, ξαναστέλνει η υπηρεσία τοπογράφο-

μηχανικό πάλι της Υπηρεσίας και λέει ότι κακώς έχουνε οι μετρήσεις.  

 Και για να μην χάνονται πολύτιμες ώρες, ζήτησα από τον τοπογράφο-

μηχανικό  της Υπηρεσίας να μου απαντήσει πότε μέτρησε σωστά η υπηρεσία την 

πρώτη φορά, ή εκ των υστέρων; Κι εκεί διίστανται οι απόψεις των νομικών, αν είχα 

αυτό το δικαίωμα, ή δεν το είχα. Πάντως ένα δικαίωμα είχα κατά την κρίση μου, να 

δώσω λύση. Ποιος έχει δίκιο; Ο κατασκευαστής, ή οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας;  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Πρώτον, η απόφαση λέει: «Ανακαλούμε την  υπ’ αριθμ.: 

1044/9-9 απόφαση του Δ/ντή των  Τεχνικών Υπηρεσιών, ακύρωση της υπ’ αριθμ. 

422/94, αναθεώρησης  της 241/90 οικοδομικής άδειας, επειδή όπως αναφέρεται στο 5 

και 6 σχετικό, έγινε κακή χρήση της εξουσίας της Διοίκησης και κατά παράβαση 

νόμου, ο Δήμαρχος δηλαδή ότι η Τεχνική Υπηρεσία έκανε παράβαση νόμου και 

θεωρούμε αυτήν ως μηδέποτε εκδοθείσα. Και εννοεί την απόφαση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι την  άδεια, την αίτηση αναθεώρησης, τις μετρήσεις 

δηλαδή.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Ζητούνε να γίνει ξανά η μέτρησης.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, δεν έχετε λόγο να συνεχίσετε, άλλοι είναι 

αρμόδιοι να λύσουν το πρόβλημα. Ενημερωτικά όμως, ρώτησα τον κ. Παπαντωνίου 

σαν νομικός που είναι και μου είπε ότι 55% έχει δίκιο ο κ. Δήμαρχος και 45% οι 

άλλοι.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Κύριε Πρόεδρε, έχω κι εγώ να πω δυο λόγια, για τον 

πεζόδρομο της Πλ. Ελευθερίας, στον οποίο μπαίνουνε πολλά μηχανάκια και πολλές  

φορές και αυτοκίνητα και διαμαρτύρονται γι’ αυτό πάρα πολλοί δημότες. Θα 

παρακαλούσα αν είναι  δυνατόν, να βρεθεί κάποια λύση για να κλειστούν οι είσοδοι 

από τους δρόμους, για να μην θρηνήσουμε θύματα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Σωστή η παρατήρηση, το έχουμε παρακολουθήσει κι εμείς. 

Αλλά δεν παρατηρήσατε ότι ήδη τοποθετήθηκε μια ταμπέλα εκεί , που αναγράφει 

ποιες ώρες μπορούνε να κυκλοφορήσουνε τα τροχοφόρα εκεί.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Θα πρότεινα, στα σημεία εισόδου, να μπαίνει μια αλυσίδα, 

ώστε να μην μπορούνε να περάσουνε τα τροχοφόρα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, την Κυριακή που μας έρχεται, 

επισκέπτεται την πόλη μας ο Δήμαρχος Αθηναίων και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, ο κ. 

Αβραμόπουλος. Σύμφωνα με τις ώρες που θα έχει στην διάθεσή του, έγινε ένα 

πρόγραμμα πάνω στο οποίο σας λέω ότι μπορούμε, είτε στις 6.30 η ώρα που θα 

επισκεφθεί την έκθεση σχετικά με την Βόρειο Ήπειρο στο εκθετήριο της ΔΕΠΚΑ, 

μετά θα δώσει μια συνέντευξη και ευθύς αμέσως θα έρθει στο Δημαρχείο, όπου θα 

τον δεχθούμε και θα δεχθεί παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι τις 9.30’ 

μ.μ. Θέτω υπόψη σας και παρακαλώ όσοι μπορείτε και θέλετε βεβαίως να τον δείτε, 

σας ενημερώνω ότι στις 6.30’ μ.μ. θα είναι στην ΔΕΠΚΑ και στις 8.00’ μ.μ. περίπου 

θα βρίσκεται στο Δημαρχείο.   
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ΘΕΜΑ  1ο:  Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου και ορισμός μελών του Δ.Σ. σε   

διάφορες επιτροπές.  

 

 κ. Πρόεδρος: Οι επιτροπές που λειτουργούνε σήμερα, είναι 8 (οκτώ) και οι 

οποίες είναι: 

  

 Η επιτροπή παραλαβής προμηθειών, που αποτελείται από υπαλλήλους. 

 Η επιτροπή τεχνικών έργων, που αποτελείται από τον κ. Κουροπαλάτη, τον κ. 

Πάλλα και την κα Κούρτογλου. 

 Η επιτροπή παραλαβής μικρών έργων εργασίας, κάτω των 300.000 δρχ., που 

αποτελείται από τον κ. Αναστασιάδη, τον κ. Κουροπαλάτη και τον κ. Κατιρτζόγλου. 

 Η επιτροπή για τον καθορισμό τιμής μονάδος, που αποτελείται από μένα και 

από τώρα θα με αντικαταστήσει ο κ. Αναστασιάδης και είναι και ο κ. Κουροπαλάτης 

και ο κ. Κατιρτζόγλου. (Στην εκτιμητική επιτροπή μπαίνει ο κ. Ζάγκαλης, στην θέση 

του κ. Αναστασιάδη). 

 Η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης  φορολογικών διαφορών, που 

αποτελείται από τον κ. Στάγκο και τον κ. Σωτηριάδη. Ο κ. Στάγκος ζητά να 

αποχωρήσει και προτείνουμε στη θέση του τον κ. Σπυρόπουλο Γ.  Και  

 Η δημοτική επιτροπή παιδείας, η κα Κοβούσογλου. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:   Προμήθεια απολυμαντικού. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.   

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Προμήθεια γάλακτος. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Γίνεται μια πρόταση από τον Σύλλογο Εργαζομένων, να 

αλλάξει ο τρόπος προμήθειας, ενώ παλαιότερα ήτανε η οικονομικότερη προσφορά, 

τώρα προτείνουν την συμφερότερη, για καλύτερη ποιότητα. 
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 κ. Μητλιάγκας Ζ. Επειδή δεν γράφτηκαν ακόμη οι όροι της διακήρυξης, 

μπορεί να δοθεί από τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. στην διάθεση του 

Δ.Σ., να  περιληφθεί μέσα ο όρος το συμφερότερο, που εννοεί και το οικονομικό και 

το ποιοτικό,  ώστε…….  

 κ. Κατιρτζόγλου: Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ σε δύο είδη απ’ όλα τα 

ρούχα, που αφορούν το προσωπικό της Καθαριότητας και της Τεχνικής. Πρόκειται 

για το παπούτσι. Να γραφεί και να μπορούμε να πάρουμε το ειδικό παπούτσι 

εργασίας, το ενισχυμένο. Και δεύτερον, να  παίρνουμε τα καλύτερα ποιοτικώς γάντια. 

 κ. Γκότσης: Νομίζω ότι πρέπει να  επιμένουμε όλοι να γίνει ο διαγωνισμός με 

την συμφερότερη προσφορά και να μην παίρνει ο μειοδότης του διαγωνισμού, την 

παραγγελία.  

 κ. Σαντοριναίος: Κι εγώ επιμένω στην συμφερότερη. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Επιχορήγηση της Δ.Ε.Π.Κ.Α. και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Στην ΔΕΠΚΑ, ο Δήμος δίνει ετησίως επιχορήγηση 60 εκ. δρχ. 

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. παλαιότερα δίναμε 15 εκ. δρχ. σαν Δήμος και 25 εκ. δρχ. το 

Υπουργείο. Σήμερα το  Υπουργείο λέει ότι θα δίνει 50 εκ. δρχ., αλλά και ο  Δήμος να 

δίνει 50 εκ. δραχμές.  

 Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηλίας, να σας ενημερώσει. 

 κ. Χατζηλίας:  Όλοι αυτοί που δουλεύουμε  στο θέατρο, έχουμε αποφασίσει 

να εξυψώσουμε το θέατρο και νομίζω ότι ήδη  αυτό φάνηκε, γιατί τα πρωινά το 

θέατρο είναι γεμάτο από παιδιά. Ανεξαρτήτως κόμματος, θα ήθελα όλο το Δ.Σ. να 

ενδιαφερθεί για το θέατρο.  

 κ. Σίσκος Γ.:(Καλ. Δ/ντής ΔΗΠΕΘΕ): Θα ήθελα να πω, ότι πολλές φορές 

αναφέρθηκαν στα  Μ.Μ.Ε. πράγματα που δεν ήτανε αλήθεια και κυρίως δεν 

αναφέρονται στην αντιμετώπιση που έχει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και στον τρόπο που 

λειτουργεί. Θα ήθελα να πω ότι είμαι χαρούμενος για την δουλειά που κάνω στο 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και να  μιλήσω σαν καλλιτεχνικός διευθυντής, αλλά θα μου επιτρέψετε 

να σας πω κάποια πράγματα, που δεν  μου δίνουν την αίσθηση του καλλιτεχνικού 

δ/ντή, αλλά του Δ/ντή ενός SUPER MARKET που θα μιλήσει για το πόσο στοιχίζει 

ένα κιλό φασόλια. Το λέω αυτό, για να σας πω ότι η αναφορά που γίνεται για το τι 

χρήματα παίρνει ο καλλιτεχνικός δ/ντής του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, έχουνε ανακρίβειες 

απ’ όλες τις κατευθύνσεις. Γι’ αυτό θέλω να σας πληροφορήσω, ότι τα χρήματα που 

παίρνω εγώ, δεν είναι εξαιρετέα περίπτωση η δική μου, αλλά συνήθως οι 

καλλιτεχνικοί δ/ντές παίρνουν αυτά τα χρήματα και πολλές φορές περισσότερα από 

αυτά που παίρνω εγώ.  
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 Χαρακτηριστικά μπορώ να σας αναφέρω, ότι ο καλλιτεχνικός δ/ντής του 

ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, παίρνει 750.000 δρχ. μηνιαίως. Ο καλ. Δ/ντής ΔΗΠΕΘΕ 

Αγρινίου παίρνει 800.000 δρχ. μηνιαίως. Ο Δ/ντής στο ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, παίρνει 

1.000.000 δρχ. μηνιαίως. Ο δ/ντής  του ΔΗΠΕΘΕ στην Χίο που είναι καινούργιο, 

παίρνει  1.200.000 δρχ.  μηνιαίως. Έφερα σαν παράδειγμα, αυτές τις τιμές, για να 

καταλάβουν εδώ στις Σέρρες  ότι τα  χρήματα που παίρνω  εγώ σαν καλ. Δ/ντής δεν 

είναι όπως γράφτηκε στον τύπο, «ηγεμονικό ποσό».  

 Επίσης κ. Μητλιάγκα, αναφέρομαι σε σας, γιατί τυχαία σας άκουσα στην 

τηλεόραση και είπατε ότι αμείβομαι με 1.000.000 δρχ. το μήνα και αυτό είναι 

πρόκληση για την πόλη. Δεν είναι αλήθεια ότι παίρνω τόσα λεφτά και υπάρχουν και 

τα συμβόλαιά μου εδώ, για να τα δείτε. Πιστεύω ότι βάλλεται το θέατρο και ο δ/ντής 

του θεάτρου, βάλλεται και ολόκληρος ο θεσμός του θεάτρου και το έργο που 

προσπαθεί να εκτελέσει. 

 Θα ήθελα λοιπόν σ’ αυτή την προσπάθεια, να καλέσω όλους τους ανθρώπους 

που είναι μέσα σ’ αυτή την πόλη και  κυρίως την ηγεσία, εσάς δηλαδή, να αποφύγετε 

για πολιτικούς λόγους τις αντιπαραθέσεις στο θέατρο. Υπάρχουν άλλα πράγματα που 

μπορείτε να συζητήσετε, αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη, διότι κι εγώ υπήρξα Δ.Σ. 

για 8 χρόνια στην πόλη της Ηλιούπολης, με πόλη με 150.000 ανθρώπους, και ξέρω τι 

θα πει αντιπολίτευση.  

 Στο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, εκτελείται έργο, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. 

Και μπορώ να σας αντιπαραθέσω πολλές σημειώσεις από εφημερίδες των Αθηνών, 

όπως η Αυγή της 16ης Φεβρουαρίου.  Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω τι λέει, για να 

συνειδητοποιήσουμε  όλοι μέσα σ’ αυτή την αίθουσα, τι σημαίνει θέατρο και τι 

σημαίνει πολιτισμός.  «Αναμφισβήτητα στις Σέρρες έχουν ακόμα μακρύ δρόμο να 

διανύσουν, έχουν όμως βρει την πορεία τους». «Δημιουργική έξαρση στο ΔΗΠΕΘΕ 

Σερρών. Όσο για  τον κόσμο, διαπιστώνουμε πως οι 200 πολυτελείς θέσεις του 

θεάτρου, γέμισαν και χρησιμοποιήθηκαν και επιπλέον καρέκλες. Η προσπάθεια 

λοιπόν  της νέας καλλιτεχνικής αρχής πιάνει τόπο σε μια, πόλη που υπάρχουνε 

άνθρωποι που δεν γνώριζαν  την ύπαρξη του θεάτρου». 

 Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, γράφει: «Τέτοιες προσπάθειες αξίζουν της προσοχής της 

Πολιτείας, μια και αποτελούν το κύτταρο της εξέλιξης ενός λαού, ενώ παράλληλα 

είναι μια αφορμή για τους νέους να αγαπήσουν, να βιώσουν και να δημιουργήσουν 

στην ίδια τους την πόλη».  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς, όπως σωστά αναφερθήκατε, έχουμε κρίση και νου 

για να κρίνει το έργο σας. Δεν νομίζω ότι κάνετε σωστά να αναφέρεστε στο τι 

γράφουν, έξω από την πόλη. Καλόν είναι βέβαια, γιατί ο στόχος μας είναι να 

δείξουμε αυτή την πόλη και πέρα από τα όριά της.  Εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι  

η ηγεσία εδώ, πρέπει να σας περιβάλλει  με εμπιστοσύνη, διότι με εμπιστοσύνη σας 

περιβάλλει ο πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου  και με εμπιστοσύνη σας περιβάλλει 

και ο Δήμαρχος αυτής της πόλης. 

 κ. Σίσκος Γ.: Συμφωνώ  απόλυτα μαζί σας. Αλλά θα ήθελα να αναφέρω, ότι 

στις συζητήσεις που γίνονται γενικά, λέγεται ότι η παρούσα καλλιτεχνική διεύθυνση, 

δεν έχει επιτελέσει και έργο πολιτιστικό μέσα στο θέατρο.  
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 Ο πολιτισμός θα πρέπει να είναι πάνω από την πολιτική. Θέλω να σας καλέσω 

λοιπόν όλους εσάς, να βοηθήσετε το έργο που προσπαθώ να κάνω, γιατί πρέπει  να 

λάβετε υπόψη σας ότι δεν ήρθα στις Σέρρες για να γίνω εκατομμυριούχος, ήρθα για 

να προσφέρω έργο και  τα χρήματα τα οποία αναφέρονται ότι παίρνω, μπορώ  να σας 

φέρω μια κατάσταση που φαίνεται ότι τα  χρήματα αυτά είναι σχεδόν μηδενικά, διότι 

τα χρήματα  τα οποία φέρνω εγώ σας Γιώργος Σίσκος, είναι πολύ περισσότερα. Διότι 

δεν αμείβομαι  ούτε σαν ηθοποιός. Θα ήθελα να παρακαλέσω  όλο το Σώμα να 

βοηθήσει, διότι αν αναφέρονται τέτοια πράγματα, δηλητηριάζουμε την κοινή γνώμη, 

δηλητηριάζουμε τον πολιτισμό. Ζητώ λοιπόν την συμμετοχή και συμπαράσταση 

όλων εσάς που είσαστε άρχοντες αυτής της πόλης, για να μπορέσουμε να 

παρακάμψουμε  και να βάλουμε στο περιθώριο ενδεχομένως κάποιες παραφωνίες που 

γίνονται για να μπορέσουμε να επιτελέσουμε ένα έργο που πραγματικά νομίζω ότι το 

χρειάζεται η πόλη.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Εγώ το έχω πει και δημοσίως, ότι δεν βάλαμε ποτέ το 

ΔΗΠΕΘΕ σε αντιπαράθεση στην πολιτική μας εδώ, αντιλογία.  

 Η αντίρρησή μου που είχα και έχω για τον μισθό του καλ. δ/ντή, δεν έχει 

σχέση με το πρόσωπο του κ. Σίσκου. Γιατί τώρα είναι ο κ. Σίσκος που νομίζουμε ότι 

αξίζει, αύριο μπορεί να  είναι κάποιος άλλος που δεν αξίζει. Και όταν ψηφίζαμε εδώ, 

είπα ότι είμαι αντίθετος για το ποσόν και για τα έξοδα που καταβάλλει  το ΔΗΠΕΘΕ 

για τον καλ. δ/ντή  και όχι μόνο για τα λεφτά που παίρνει  ο δ/ντής αυτός. Μπορεί  να 

παίρνει στο χέρι 500.000 δρχ.  για παράδειγμα, το ΔΗΠΕΘΕ όμως ξοδεύει παραπάνω 

για να έχει καλλιτεχνικό δ/ντή. Πληρώνει ενοίκιο, ασφάλιστρα, κ.λ.π.  

 Και αποσύνδεσα το θέμα της μισθοδοσίας, με το θέμα  του προσώπου, ποτέ 

ούτε και δημοσίως δεν έκανα κανέναν υπαινιγμό για την λειτουργία του στο 

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών. Είπα  βέβαια, ότι το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, δεν έχει ακόμη την 

υπόληψη που έχουν μερικά ΔΗΠΕΘΕ, αναγνωρίζοντας ότι και επί της δικής μου 

θητείας, δεν πήγε πολύ καλά. Ξέρει ο κ. Σίσκος, ότι όπου μπόρεσα,  σε επίπεδο 

γνωριμιών και επιρροών, μεσολάβησα για να γίνουν παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕ. 

Αλλού επέτυχα, αλλού  δεν επέτυχα, αυτό δεν έχει καμιά σχέση.  

 Ο πολιτισμός είναι πολιτική και βέβαια πολιτική υψηλού επιπέδου, γιατί 

ανεβάζει πολιτικά τον πολίτη. Το Δ.Σ. είναι ένα  πολιτικό σώμα και νομίζουμε έχει 

και μια ιστορία και πείρα και παρουσία, δε νομίζουμε ότι έχουμε ανάγκη συμβουλών 

του τι να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Επίσης δεν δέχομαι  το να δίνονται 

συμβουλές σε μας το να αποφύγουμε την πολιτική, γιατί θα είχα κι εγώ τον πειρασμό 

να πω, ότι πρέπει  και το ΔΗΠΕΘΕ και κάποιοι παράγοντες του ΔΗΠΕΘΕ, να 

αποφύγουν την πολιτική υπέρ ή κατά του Μητλιάγκα, ή του κ. Βλάχου.  

 Εκείνο που τονίζω, ότι σαν θέμα αρχής, είπα ότι θεωρώ, την στιγμή που 

έχουμε πόσο καιρό δεν ξέρω, να πληρώσουμε το ενοίκιο στον Ορφέα, θεωρώ ότι 

είναι υπερβολικό να ξοδεύουμε  για τον καλ. δ/ντή  περί τις 800.000 δρχ. τον μήνα.  

 κα Ζαπάρα Μ.: Να πω ότι αισθάνθηκα λύπη, γιατί παρακολούθησα τον καλ. 

δ/ντή σχεδόν να απολογείται  στο Δ. Σ. Θεωρώ ότι αυτή η εμφάνιση και η 

παρουσίαση εδώ , δεν έπρεπε  να γίνει. Θίγει τον ίδιο νομίζω.  
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Όσον αφορά τώρα αν είναι μεγάλος ή μικρός ο μισθός του, νομίζω ότι το 

ΔΗΠΕΘΕ έχει ένα Δ/κό Συμβούλιο που έχει όλη την ευθύνη και της πορείας  αυτού 

του θεάτρου, αλλά γενικά και των εξόδων και εσόδων και φέρει την ευθύνη και 

νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα πρέπει να δεν, αν ο κ. Σίσκος απέδωσε ή δεν 

απέδωσε  και αν πρέπει να τον κρατήσει ή όχι.  

Εγώ όμως θέλω  να πω προς τον κ. Σίσκο ότι καταλαβαίνω και κατανοώ την 

πικρία του. Αυτά τα έχουμε νιώσει πάρα πολλές φορές, όλοι οι άνθρωποι που 

ασχολούμαστε γενικά σ’ αυτούς τους χώρους. Δεν μπορεί κανενός έργο, να είναι 

αποδεκτό πάντα απ’ όλους κ. Σίσκο.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Δεν νιώθω και ιδιαίτερα χαρούμενος, ακούγοντας τον καλ. 

δ/ντή, να περιορίζει όσο είχε να μας πει στην διαφωνία του, με όσα ειπώθηκαν από 

Δ.Σ.  που συμπτωματικά ανήκουν στην μειοψηφία του  Δ.Σ. και βέβαια με αρκετή 

συγκατάβαση κατανόησε ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης και στο θέατρο, μερικές 

φορές ανεβάζει κάποιους τόνους.  

 Σαφώς και το ΔΗΠΕΘΕ, είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ. και θα υποστεί την 

κριτική και δημόσια και κυρίως στο τραπέζι των συζητήσεων του Σώματος. 

 Πιο πολύ με οικονομικά ζητήματα του θεσμού ασχοληθήκαμε όσες φορές 

ασχοληθήκαμε και πολύ λιγότερο με το παραγόμενο καλλιτεχνικό έργο των 

συντελεστών του θεάτρου.  

 Από την άλλη όμως πλευρά, θα πρέπει να κατανοήσουν οι κάθε φορά 

συντελεστές των θεατρικών παραγωγών του  ΔΗΠΕΘΕ, πως δεν ανακάλυψαν οι 

Σερραίοι το θέατρο  από το ερχομό τους και ύστερα. Γιατί δεν μου άρεσε κ. Σίσκο, 

όταν σας άκουσα στα Μ.Μ.Ε. να μιλάτε για ενθουσιασμό, πως οι Σερραίοι τώρα πια 

στριμώχνονται έξω από το γκισέ των εισιτηρίων του θεάτρου μας για να 

εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για να μπούνε μέσα, ούτε βέβαια τα δημοσιεύματα που 

επικαλεστήκατε λίγο πριν κάποιων καλεσμένων αθηναίων δημοσιογράφων.  

 Γιατί αυτό το θέατρο έχει κάποια ιστορία εδώ  και 20 χρόνια, υπαρκτή. Όπως 

και εσείς σήμερα  βάζετε το λιθαράκι να ανεβεί  η θεατρική ποιότητα και κάποιοι 

άλλοι συνάδελφοί σας, έβαλαν κι αυτοί το  δικό τους λιθαράκι, από το τέλος ακόμα 

της δεκαετίας του  ’70  και αρχές της δεκαετίας του ΄80. 

 Το λέω αυτό, γιατί ενώ από την μια μεριά  μας συστήνετε πως πρέπει το 

ΔΗΠΕΘΕ να βγει  έξω από την κριτική και πιθανόν την όποια άσκηση 

αντιπολίτευσης. Εσείς όμως κρατάτε για τον εαυτό σας το δικαίωμα να δίνετε την 

εντύπωση στα Μ.Μ.Ε. και στην κοινή γνώμη, ότι το ΔΗΠΕΘΕ δημιουργήθηκε  και 

άρχισε να λειτουργεί από την ημέρα, που ήρθατε στις Σέρρες. Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα.  

 κ. Σαουλίδης Σ.: Θεωρώ ότι το θέατρο και γενικά ο πολιτισμός είναι ένας 

χώρος που δεν μπορείς να παρέμβεις και πιστεύω ότι εμείς σαν παράταξη το έχουμε 

δείξει αυτό κι έχουμε μια συμπεριφορά ανάλογη.  

 Έγινε μια προσπάθεια στο ΔΗΠΕΘΕ αλλά εμένα δεν με καλύπτει, γιατί 

πιστεύω ότι υπάρχει η δυνατότητα να  κάνουμε περισσότερα πράγματα. Θεωρώ ότι η 

επόμενη διετία, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική. Και αν είναι δυνατό και αν 

χρειαστεί και ο κ. Δήμαρχος κρίνει ότι πρέπει να γίνει οποιαδήποτε κουβέντα που 

έχει σχέση με το ΔΗΠΕΘΕ, να το κουβεντιάσουμε.  
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 κ. Αγγελίδης Π.: Μέσα σ’ αυτή την αίθουσα του Δ.Σ. ποτέ  μα ποτέ δεν 

εναντιωθήκαμε σε καμιά απόφαση του ΔΗΠΕΘΕ ακόμα  και για τον μισθό του 

Δ/ντού, πέρα από την  κάποια κριτική που έκανε ο κ. Μητλιάγκας, ψηφίσαμε υπέρ. 

Απορώ και εξίσταμαι γιατί έγινε όλη αυτή η ενέργεια. 

 κ. Στάγκος Κ.: Εγώ θα ήθελα να πω, ότι αυτή την στιγμή ψηφίζουμε μια 

συγκεκριμένη σύμβαση για την ΔΕΠΚΑ που είναι 60 εκ. δρχ. Η πρόταση η δική μου 

που πρέπει να προβληματίσει το Σώμα, είναι μήπως θα έπρεπε να γίνει κάποια 

αναθεώρηση για να συνδέσουμε τα χρήματα τα οποία δίνουμε στην ΔΕΠΚΑ με 

κάποιου άλλου είδους επιχορήγηση και όχι με σύμβαση. Δηλαδή να  συνδέσουμε τα 

60 εκ. δρχ.  με κάποια ενοίκια τα οποία θα παραχωρήσουμε στην ΔΕΠΚΑ κι αυτό το 

λέω για ένα συγκεκριμένο λόγο.  Αυτή η σύμβαση έγινε πριν από 5 χρόνια και τότε 

προβλέπεται ένα ποσό των 60 εκ. δρχ. Πληθωριστικά αυτή τη στιγμή τα 60 εκ. δρχ. 

πριν 5 χρόνων, είναι κάτι λιγότερο από 45 εκ. δρχ. Αν θέλουμε να κρατήσουμε μια 

σταθερή επιχορήγηση προς το νομικό πρόσωπο αυτό, θα πρέπει να σκεφτούμε με 

ποιόν τρόπο δεν θα τρώει ο πληθωρισμός τα χρήματα. Και ένας τρόπος είναι να 

δέσουμε τα χρήματα αυτά με κάποιες συμβάσεις ενοικίων, τα οποία θα 

παραχωρηθούν. Αυτά εις προβληματισμό αφού δεν είναι θέμα  σήμερα.  

 Ένα δεύτερο που θέλω να πω πάνω στην επιχορήγηση της ΔΕΠΚΑ και το 

οποίο πρέπει να είναι δεσμευτικό, ότι αν η ΔΕΠΚΑ δεν έχε τακτική επιχορήγηση των 

5 εκ. δρχ. μηνιαίως, έχει πρόβλημα και απέναντι στην αγορά, αλλά και απέναντι στις 

υποχρεώσεις της και αυτό επηρεάζει την λειτουργία της.  

 Όσον αφορά το ΔΗΠΕΘΕ, θεωρώ και πιστεύω ότι τον καλ. Δ/ντή τον οποίο 

έχει το δικαίωμα να επιλέξει η κάθε φορά πολιτική ηγεσία που υπάρχει, οφείλουμε 

όλοι να τον στηρίξουμε, είτε τον αποδεχόμαστε, είτε όχι.  

 κ. Χαλκιόπουλος Λ.: Η τέχνη και ιδιαίτερα του προσώπου αυτού που είναι 

ένας φίλος της τέχνης, δεν πρέπει να μπαίνει μέσα στις πολιτικές διεργασίες. Η τέχνη 

έχει την ικανότητα να αναπλάθει τις ανθρώπινες ψυχές, να κριτικάρει το κοινωνικό 

γίγνεσθαι.  

 κ. Σίσκος Γ.: Ποτέ δεν είπα ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος ξεκίνησα το θέατρο 

στο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών. Και επικαλούμαι την μαρτυρία των δημοσιογράφων στις 

συνεντεύξεις που έχω δώσει.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Να γίνει απόφαση και γι’ αυτά τα 60 εκ. δρχ. που 

ψηφίζουμε, να υπάρχει κανονική επιχορήγηση κάθε μήνα.  

 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

  

ΘΕΜΑ  7ο: Καταβολή εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  8ο:  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και απόδοση αυτών σε Σχολικές Επιτροπές. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Συμμετοχή του κ. Δημάρχου στη συνάντηση με θέμα : «Επικράτεια         

Πολιτισμού». 

 

 

 κ. Στάγκος Κ.:  Κύριε Πρόεδρε, εδώ θα συμμετέχω κι εγώ ως Πρόεδρος της 

ΚΕΔΕΠΑ, έχω  και πρόσκληση  

 κ. Πρόεδρος:  Μπορείτε να πάτε μαζί με τον κ. Δήμαρχο.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόδοση λογαριασμού μηνός Νοεμβρίου 1996.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Για πρώτη φορά, από τον Νοέμβριο του 1996 για το 

Κυνοκομείο, τα έξοδα τα οποία δημιουργούνται, μας φέρνει εισήγηση ο Δ/ντής. Για 

το Νοέμβριο του 1996 τα έξοδα είναι 334.401 δραχμές. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή αναφοράς επιτροπής παρακολούθησης  συστήματος  

ελεγχόμενης στάθμευσης. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Γίνεται μια πρόταση από την SETEX να επαναφέρουμε την οδό 

Μεραρχίας.   

 κ. Πισώκας Βασ.:  Ή να κάνουμε επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με 

την  SETEX, ή να την καταγγείλουμε τελείως. Ξέρετε γιατί; Γιατί έξω στην σερραϊκή 

κοινωνία, γινόμαστε μάρτυρες διαξιφισμών μεταξύ των υπαλλήλων της SETEX και 

των δημοτών. Πρέπει να πάρουμε μια θέση.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μου δίνετε την αίσθηση, ότι δεν είσαστε μέλος αυτού του 

συμβουλίου εδώ, γιατί εξαντλήθηκε η επαναδιαπραγμάτευση. Τώρα μαζί με τους 

νομικούς, παρακολουθούμε  το πώς θα την καταγγείλουμε.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Η επέκταση αυτή που ζητά η SETEX  ταυτίζεται και με την 

ιδέα του Δ.Σ. για την επέκταση της πεζοδρόμησης στην οδό Μεραρχίας;  
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επιμένουμε στην απόφασή μας, να μην 

επαναχρησιμοποιηθεί η οδός Μεραρχίας, το κομμάτι από το Κρόνιο μέχρι τον κόμβο 

του Δημαρχείου, γιατί κατά νου έχουμε, όλα αυτά που είπατε. Την πεζοδρόμηση  της 

οδού Μεραρχίας και όχι μόνο.  

 κ. Σπυρόπουλος Γ.:  Επειδή υπάρχει κάποια αμφισβήτηση ως προς τον 

αριθμό των θέσεων  που καταργούνται με την εφαρμογή του κώδικα οδικής 

κυκλοφορίας και με την αλλαγή της  στάσης των ταξί, είπαμε να ξανασυζητήσουμε 

το θέμα, να δούμε πόσες ακριβώς θέσεις καταργούνται, απ’ αυτές  τις αιτίες 

επακριβώς και να δούμε τελικά, σε ποια θέση θα πάει, διότι η Μεραρχίας έχει πάνω 

από 35 θέσεις.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Δεχτήκαμε  μια επιστολή από τους καταστηματάρχες της 

Μεραρχίας, αν είναι δυνατό, έστω και προσωρινά το κομμάτι  αυτό της Μεραρχίας να 

μπει στην SETEX, γιατί αυτή την στιγμή όλοι οι συνταξιούχοι πάνε και βάζουνε τα 

αυτοκίνητά τους εκεί και τα κρατούνε 7-8 μέρες και δεν μπορούνε να δουλέψουνε. 

Αν είναι δυνατόν μέχρι να πεζοδρομηθεί ο δρόμος αυτός, να μπει στο πρόγραμμα της 

ελεγχόμενης στάθμευσης. 

 κ. Πρόεδρος: Το θέμα ήρθε μόνο προς ενημέρωση, θα το συζητήσουμε πάλι.  

 

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης της επεξεργασίας των σημάτων 

του συστήματος ασφαλείας του Δήμου με την CIRMA SECURITY. 

 

κ. Πρόεδρος:  Ανανέωση γίνεται με 3.500 δρχ. μηνιαίως, με τους αδελφούς 

Κοτσίδη.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Ανάθεση σε φυσικό ή νομικό  πρόσωπο της παρούσης υπηρεσιών προς 

το Δήμο για την αξιοποίηση προγραμμάτων Εθνικών ή Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

 κ. Πρόεδρος:  Έχουμε μια σύμβαση, η οποία λήγει 31 Μαρτίου και 

ουσιαστικά γίνεται μια ανανέωση με 2.000.000 δρχ.  που μαζί με τον Φ.Π.Α., γίνεται 

2.360.000 δρχ. Παρακαλώ την ψήφιση, εάν το Σώμα δέχεται την ανανέωση. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είμαι υπέρ ευχαριστημένος. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Το Κ.Ε.Κ. (Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης), ζητάει 

να επιχορηγηθεί με 8 εκ. δρχ. τον χρόνο, για παροχή υπηρεσιών προς τον Δήμο, για 

αξιοποίηση τέτοιων προγραμμάτων. Δηλαδή το Κ.Ε.Κ. εκτός του ότι θα κάνει την 

επαγγελματική κατάρτιση όταν θα υπάρχουν προγράμματα και με το προσωπικό  και 

την εμπειρία που έχει, θα επιφέρει να δουλεύει και  να εξασφαλίσει και για τον Δήμο 

προγράμματα. Τότε τουλάχιστον που συστήσαμε το Κ.Ε.Κ., είπαμε να έχει ο Δήμος 

Σερρών, ένα επιτελείο και ένα χέρι βοήθειας, σ΄ αυτά ακριβώς τα πράγματα. Κι 

έρχεται το Κ.Ε.Κ. και ζητάει γι’ αυτά ακριβώς τα πράγματα να το επιχορηγήσουν με 

8 εκ. δρχ.  
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έως 8 εκ. δρχ. δεν σημαίνει ότι θα δώσουμε  και τα 8 εκ. 

δρχ. Ανάλογα με την περίπτωση.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Θεωρώ ότι ο σκοπός του Κ.Ε.Κ. θα είναι και αυτός, 

δηλαδή θα είναι ένα όργανο κι ένα εργαλείο στον Δήμο για τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα πέραν των  προγραμμάτων, επαγγελματικής κατάρτισης. 

 Κι επειδή τα θεωρώ όμοια τα θέματα, να τα δούμε μαζί. Υπάρχει δυσπιστία 

προς το Κ.Ε.Κ.; Ή υπάρχει διάθεση χώρων για τον ίδιο σκοπό και σε μια ιδιωτική 

εταιρεία και σε μια εταιρεία του Δήμου; Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου και έλεγα 

μήπως θα έπρεπε να έρθει το θέμα συνδυασμένα μαζί με την εισήγηση που κάνει το 

δικό μας Κ.Ε.Κ. 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, πριν τοποθετηθείτε, θα θέλαμε μια 

διαδικαστική διευκρίνιση. Κατ’ αρχήν το θέμα  μας σήμερα είναι αν ανανεώνουμε  

την συγκεκριμένη σύμβαση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Το θέμα μας σήμερα είναι αν θα ανανεώσουμε την 

σύμβασή μας, με την «EYROTEK»;  Έναντι 2.000.000 δραχμών το χρόνο; Η 

πρόταση η δική μου είναι, ναι. 

κ. Στάγκος Κ.:  Πρώτα-πρώτα, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η βιασύνη 

σήμερα, όταν η σύμβαση λήγει στις 31 Μαρτίου. 

Δεύτερον, θυμάμαι ότι πέρσι είχα τονίσει ότι με φοβερές επιφυλάξεις  είχα 

ψηφίσει αυτή την σύμβαση και φέτος δεν θα την ψηφίσω, διότι θεωρώ ότι η 

παρουσία της συγκεκριμένης ιδιωτικής εταιρείας, είναι τουλάχιστον  αρνητική. Και 

είναι αρνητική και η σχέση με την παρουσία, με την ενημέρωση και την πρόσβασή 

μας σε προγράμματα. Το άτομο που έτρεξε για το πρόγραμμα INTERREG δεν ήταν 

από την ιδιωτική εταιρεία, ήτανε ο υπάλληλος του Κ.Ε.Κ. Δεν έχει καμία παρουσία 

αυτή η εταιρεία στις Σέρρες.  

Αν ανανεώσουμε σήμερα την σύμβαση με την συγκεκριμένη εταιρεία, 

ουσιαστικά είναι σα να απορρίπτουμε  τη  άλλη πρόταση που για μένα είναι πολύ 

σημαντική και  μόνο  έτσι ο Δήμος θα αποκτήσει μια αυτοτελή υπηρεσία 

προγραμμάτων της Ε.Ο.Κ. και στελέχωση φυσικά.  Όταν τα 2.000.000 δρχ. τα δώσει 

ουσιαστικά στο Κ.Ε.Κ. και αν δεν τα δώσει, θα πεθάνει. Γιατί δεν πρόκειται μέχρι το 

τέλος αυτής της χρονιάς, να υπάρξει κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης, για κανέναν. 

Έτσι τα πάγια έξοδα θα τρέχουν μέχρι το τέλος του έτους και αν δεν το στηρίξουμε, 

ουσιαστικά θα πέσει.  

Πιστεύω ότι η παρουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου του Κ.Ε.Κ. στις 

Σέρρες, που έχει γνώση από τα προγράμματα  αυτά, μπορεί επάξια να καλύψει αυτή 

την κατάσταση.  

Για να πληροφορηθούμε τα Εοκικά προγράμματα, είναι πολύ εύκολο. 

Στοιχίζει μια απλή συνδρομή σύνδεσης μ’ ένα δίκτυο. ‘Η με το Υπουργείο 

Οικονομικών που υπάρχει το συγκεκριμένο δίκτυο, ή με άλλα δίκτυα συνδρομικά, για 

την πληροφόρηση των προγραμμάτων. Στη συνέχεια, κάποια απ’ αυτά τα 

προγράμματα  μπορείς να τα εξειδικεύεις μέσα πάλι, από το δίκτυο  και ουσιαστικά 

να τα κυνηγήσεις. Δεν έχω πειστεί για την ευπρεπή παρουσία εδώ στις Σέρρες, αυτής 

της εταιρείας.  
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Και θέλω να πιστεύω ότι το Κ.Ε.Κ. Σερρών μπορεί να στηρίξει  αυτή την 

παρουσία που λέγεται Εοκικά Προγράμματα και ανά περίπτωση, ο Δήμος να 

χρηματοδοτεί εταιρείας προγραμμάτων όταν θέλει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

όπου θα αμείβονται με  βάση το ποσοστό κι αυτή είναι η λογική και σε όλες  τις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις.  

κα Ζαπάρα Μ.: Για να είμαι ειλικρινής, όταν διάβασα αυτό το θέμα στην 

ημερήσια διάταξη, ήμουνα σίγουρη ότι  αυτό αφορούσε αυτή την δική μας πρόταση. 

Το να επιχορηγηθεί το Κ.Ε.Κ., δηλαδή να γίνει μια ανάθεση  στο Ν.Π., γι’ αυτή 

ακριβώς την δουλειά που κάνει. 

Συμφωνώ με τον κ. Στάγκο, ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε 

ανανέωση σύμβασης που λήγει στις 31 Μαρτίου 1997 και νομίζω ότι εκείνο που 

προέχει και εκείνο που προείχε είναι συζητούσαμε αυτήν ακριβώς την πρόταση 

ανάθεσης έργου στο Κ.Ε.Κ., μια δουλειά  που το Κ.Ε.Κ. την κάνει εδώ  και 2 χρόνια. 

Στο καταστατικό, στους στόχους και στους σκοπούς αυτού του Κέντρου, έχει γραφεί 

και λέει ότι το Κ.Ε.Κ. δεν είναι μόνο για την  υλοποίηση και πραγματοποίηση 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά λέει ότι αυτό το 

κέντρο, μπορεί  να ασχολείται με την σύνταξη μελετών,  με την έρευνα  και όλα όσα 

χρειάζονται για να προωθηθούν  κάποια προγράμματα του Δήμου, στα οποία είχε 

ενεργό συμμετοχή του Κ.Ε.Κ. Δεν μιλάω  για τον  κοινωνικό αποκλεισμό μόνον, που 

δουλέψαμε μέσα από τις συνοδευτικές υπηρεσίες. Τo INTERREG που πραγματικά η 

διευθύντρια του Κ.Ε.Κ. το διακινεί και το ξέρουνε νομίζω όλοι. Πολλές φορές το ίδιο 

άτομο, ασχολείται και με τις υποθέσεις της Κ.Α.Δ.Ε., για το πώς θα προωθηθούν. 

Αυτά είναι πράγματα υπαρκτά, δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. 

Τώρα λέμε γιατί πρέπει να πάρει το Κ.Ε.Κ. αυτή την εντολή  του Δ.Σ.,  για να 

μπορεί να υλοποιεί προγράμματα. Ξέρετε πολύ καλά, ότι εσείς δώσατε  την εντολή 

στο Κ.Ε.Κ. να δουλευτεί το OVERDURE, ένα πρόγραμμα 42 εκ. δρχ. που το φέραμε 

σε πέρας κι αυτή τη στιγμή είμαστε  στην έκδοση των τελευταίων καταλόγων-

οδηγιών που   θα σταλούν σε 3 ξένες γλώσσες, σε όλα τα κράτη-μέλη που πήρανε 

μέρος σ’ αυτό και παράλληλα σε όλους τους επιχειρηματίες, της πόλης. Θεωρώ  

λοιπόν ότι απαραίτητα αυτό έπρεπε να γίνει. Εγώ αιφνιδιάστηκα και λίγο, γιατί όντως 

είχα πάρει την διαβεβαίωση ότι αυτό το θέμα θα συζητηθεί, όμως ο  κ. Πρόεδρος του 

Δ.Σ.  θεώρησε ότι έπρεπε να το αποσύρει σήμερα και το απέσυρε.  

Να πω όμως συμπληρωματικά, ότι αυτή η πρόταση που έκανε το Δ/κό 

Συμβούλιο των Κ.Ε.Κ., δεν είναι μια πρόταση τυχαία. Είναι πρόταση που 

τεκμηριώνεται μέσα από νόμους και από διαδικασίες, ότι μπορούν οι Δήμοι να 

αναθέτουν στα Κ.Ε.Κ., γι’ αυτό και μιλήσαμε για το ποσό, έως 8.000.000 δρχ. 

κ. Σαουλίδης Στ.: Μπορεί να υπάρχει καλύτερη πιστεύω προσέγγιση των 

θεμάτων αυτών και από την στιγμή που εμείς θέλουμε να ασχοληθεί και με άλλα 

ζητήματα, μπορεί να παίξει τον ρόλο του το Κ.Ε.Κ.  Αυτός πιστεύω είναι ο ρόλος που 

το συγκροτήσαμε.  

κ. Μητλιάγκας Ζ.: Είπα κι άλλες φορές, ότι τα εοκικά προγράμματα είναι 

μύθος, παραμύθι. Τα εοκικά προγράμματα, από δύο μόνο πλευρές μπορούν να 

ωφελήσουν.  
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Τα αναπτυξιακά προγράμματα τα οποία όμως τα  χειρίζεται το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας και τα οποία πρέπει να τα παρακολουθούμε και να κάνουμε τις 

ανάλογες προτάσεις. Αυτά, τα περισσότερα γραφεία είναι κομπίνες και μίζες. Δεν 

εννοώ μίζες προς την  πολιτική εξουσία, αλλά στις συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, επισήμως ζητάνε ποσοστά για να τους βγάλουν ένα πρόγραμμα. Και τελικά, 

όποιος Δήμος δεν είχε την δύναμη ή να οργανωθεί για να αξιοποιήσει τα 

προγράμματα του Ι.Ε.Κ. όπως προσπαθήσαμε να κάνουμε εμείς, αλλά λόγοι 

ενδογενείς ή εξωγενείς, ακόμα δεν το επέτρεψαν. Ή δεν παρακολούθησε τα 

αναπτυξιακά προγράμματα, είτε Ταμείο Συνοχής, είτε  πακέτο Ντελόρ, είτε 

ΙNTERREG, κ.λ.π Εγώ λέω ότι θα αξιολογήσω και την πρόταση που κάνει το Κ.Ε.Κ., 

αφού την εξετάσω  καλύτερα και αφού ακούσω την ενημέρωση στην επόμενη 

συνεδρίαση και θα πάρω και ανάλογη θέση, αλλά λέω να το σκεφτείτε λίγο. Δεν το 

κάνω για αντιπολίτευση, νομίζω όμως ότι ερχόμαστε σε μια αντίφαση ανάμεσα σε 

ένα όργανο που το δημιουργήσαμε εμείς για να είναι εργαλείο δικό μας και ανάμεσα 

σε μια βιαστική πρόταση και είναι βιαστική γιατί η σύμβαση λήγει 31 Μαρτίου. 

Περιμένετε το επόμενο Δ.Σ., να γίνει μια συζήτηση για το τι μπορεί να προσφέρει το 

Κ.Ε.Κ. και αν μπορεί να προσφέρει να το ψηφίσουμε, να το ενισχύσουμε και να 

έχουμε δικούς μας ανθρώπους, να βγάλει και η σερραϊκή κοινωνία δικά της στελέχη 

κι όχι να μας έρχονται οι «βεντέτες» απ’ έξω να μας πουλάνε σοφία χωρίς 

αντίκρισμα. 

Γι’ αυτό προτείνω να μην πάρουμε απόψε απόφαση, να τα δούμε όταν έρθει 

και η πρόταση του Κ.Ε.Κ. στο Δ.Σ. να γίνει μια  καλή, και πλατιά συζήτηση και να 

καταλήξουμε σε ένα, όχι σε δύο.  

κ. Χατζηλίας Αλ.: Θα ήθελα κι εγώ να πω, ότι πρέπει να ενισχύσουμε τα 

Κ.Ε.Κ. Αλλά και από μια επίσκεψη που είχα στο Υπουργείο Οικονομικών, 

υπάλληλος από κει μου είπε ότι όταν βλέπουν τέτοιες εταιρείες να έρχονται πολλές 

φορές τους προκαταβάλλουν δηλαδή, πολλές φορές αντί να μας βοηθήσουνε μας 

χαντακώνουνε.  

Μήπως δυναμώνοντας το δικό μας Κ.Ε.Κ. με κάθε τρόπο, μήπως γίνουμε 

ανεξάρτητοι κι όταν πηγαίνουμε  στην Αθήνα, να γινόμαστε περισσότερο πειστικοί.  

κ. Στάγκος Κ.: Εγώ ουσιαστικά, έχω καταλήξει στο εξής: ανά πρόγραμμα, 

για να μην έχουμε δημοσιοϋπαλληλική σχέση μ’ αυτές τις εταιρείες, ανά πρόγραμμα 

και το ποσοστό. Όπως γίνεται στην ελεύθερη αγορά.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες, από  αυτές 

που ανέφερε ο κ. Μητλιάγκας. Εδώ όμως πρόκειται ίσως για την καλύτερη και 

μεγαλύτερη εταιρεία, τουλάχιστον της χώρας μας. Επικεφαλής αυτής της εταιρείας, 

είναι ο συμπατριώτης μας, συμπολίτης μας Σερραίος Πάρης Κοκορότσιος. Και κάτω 

απ’ αυτόν είναι 70 υπάλληλοι, όλοι τους επιστήμονες. Είπατε ότι το Κ.Ε.Κ. μπορεί να 

κάνει σύνταξη μελετών. Δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. 

Δεν διαφωνώ ότι ήρθε βιαστικά το θέμα, αλλά ήρθε υπηρεσιακά. Σας 

πληροφορώ ότι εξαιτίας αυτής της εταιρεία με την οποία ο Δήμος υπέγραψε 

σύμβαση, έχουμε κυρίως την παρακολούθηση των φακέλων. Ποιος από εδώ μπορεί 

να ξέρει  ανά πάσα στιγμή αν ο φάκελός μας πήγε στις Βρυξέλλες, γύρισε από τις 

Βρυξέλλες, ή σε ποιο γραφείο βρίσκεται.  
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Αυτή είναι και η επιτυχία μας, ότι έχουμε την παρακολούθηση του κάθε 

εγγράφου που φεύγει από τον Δήμο των Σερρών και πάει είτε στα Υπουργεία, είτε 

διοχετεύεται  στα κέντρα λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το OVERDURE το οποίο κάναμε, βοήθησαν ή δεν βοήθησαν οι 

ευρωσύμβουλοι, ή EYROTEK; Εγώ κρίνω ότι βοήθησαν μέγιστα.  

Το INTERREG II δεν είναι επιτυχία ότι από τις προχρηματοδοτήσεις του 

προγράμματος, είμαστε μια από τις  4 πόλεις που ενταχθήκαμε και ήδη 

δημοπρατήσαμε και ήδη εκταμιεύουμε τα χρήματα; 120 εκ. δρχ. Έχουμε ή δεν έχουμε  

προοπτική με την πίεση αυτής τη εταιρείας; Έχουμε προοπτική  από το INTERREG 

II κύριοι συνάδελφοι, τα 120 εκ. δρχ., να τα κάνουμε συν 150 εκ. δρχ.  

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα  περιβάλλοντος 450 εκ. δρχ. για την εξυγίανση 

της χωματερής, ποιος νομίζετε ότι βοήθησε; Και οι Ευρωσύμβουλοι και ο κ. 

Σκορδίλης.  

Άλλο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενέργειας, άλλα 450 εκ. δρχ.  που από κει θα 

έχει και έσοδα ο Δήμος, θα έχει 90 ολόκληρα εκατομμύρια κατά τους μετριοτάτους 

υπολογισμούς κατά έτος από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι 

τα νερά του Αγ. Προδρόμου.  

Επομένως δε μιλάμε για μηδαμινή παρουσία της εταιρείας, διότι αν 

μαζέψουμε όλα τα ποσά 450 εκ. δρχ. και 450 εκ. δρχ.  και 120 εκ. δρχ. κάνουνε 1 δις 

100 εκ δρχ. Φέρτε τα εσείς αυτά τα χρήματα. 

Χώρια το εκθεσιακό κέντρο, που μας έκαναν προτάσεις να το εντάξουνε στο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Βιομηχανίας και εκπονεί μελέτη 

σκοπιμότητος για να ολοκληρωθεί ο φάκελός του.  Σήμερα άκουγα παρεμπιπτόντως 

τον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας,  ο οποίος έκανε προτάσεις να 

αντικατασταθούνε οι Πρόεδροι του Νοσοκομείου, γιατί η δημόσια υγεία δεν πάει 

καθόλου καλά και να γίνει διεθνής διαγωνισμός, να προσληφθούν ειδικοί άνθρωποι, 

οι οποίοι  θα διαχειριστούνε τα μεγάλα νοσοκομεία και όλες τις ΔΕΚΟ και προτείνει 

ο ίδιος ο Υφυπουργός μεγάλες αμοιβές.  

Αυτό κάνουμε κι εμείς, δίνουμε 2 εκ. δρχ. τον χρόνο και μας έρχονται τα 

ανώτερα ποσά που σας ανέφερα.  

Η κα Ιωαννίδου είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του γραφείο αυτού και του 

κ. Δημάρχου. Σας πληροφορώ ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα ευρωπαϊκής ένωσης που 

να έγινε γνωστό και να μην έχει υποβάλλει φάκελο ο Δήμος Σερρών.  

Θα σας αναφέρω αυτά που θυμούμαι. Το πιλοτικό πρόγραμμα. Το εκθεσιακό 

πρόγραμμα. Ποιος μας βοηθάει σήμερα για να επιλύσουμε  και να διαχειριστούμε  σε 

επίπεδο Νομού, τα απορρίμματα; Ξέρετε εσείς; 

Έγινε μια πρόταση από τον κ. Μητλιάγκα να δημιουργηθεί μια αυτοτελή 

υπηρεσία προγραμματισμού Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με ποιόν θα γίνει αυτό; 

Με ένα άτομο; Ποιος θα στηρίξει την κα Ιωαννίδου; Έχει την στήριξή της από αυτό 

το γραφείο. 

Η πρόταση ανά πρόγραμμα να πηγαίνει και το ποσοστό, θα μας οδηγήσει 

σίγουρα σε κάποια γραφεία  από αυτά που ανέφερε ο κ. Μητλιάγκας. Πρακτικώς για 

μένα αυτή η πρόταση απορρίπτεται, γιατί αλίμονο αν κάθε φορά για κάθε 

πρόγραμμα, εγώ αναζητώ ανά την Ελλάδα ποια εταιρεία  θα στηρίξει το πρόγραμμά 

μου.  
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κ. Πρόεδρος:  Προχωρούμε σε ψηφοφορία.  

 

ΚΑΣΑΠΗΣ Φ.:  ΝΑΙ 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛ: ΝΑΙ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.: ΝΑΙ 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.:  ΝΑΙ 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Δ.: ΝΑΙ 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Β.: ΝΑΙ 

ΚΑΔΗΣ Ν.: ΝΑΙ 

ΠΙΣΩΚΑΣ ΒΑΣ.:  ΝΑΙ 

ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΑΛ.: ΝΑΙ 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Ν.: ΝΑΙ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΑΟΣ Ε.: ΝΑΙ 

ΖΑΠΑΡΑ Μ.: ΝΑΙ 

ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΘΑΝ.: ΝΑΙ  

ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ Δ.: ΝΑΙ 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤ.: ΝΑΙ 

ΣΤΑΓΚΟΣ ΚΩΝ.: ΟΧΙ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ Γ.:  Απουσίαζε κατά την ώρα της ψηφοφορίας. 

ΠΕΡΔΙΚΗΣ Ζ.: ΛΕΥΚΟ 

ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ Ζ.:  ΛΕΥΚΟ 

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Π.:  ΛΕΥΚΟ 

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤ.:  ΛΕΥΚΟ 

 

 - Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Ανάθεση στην Δ.Ε.Π.Κ.Α. της έκδοσης των πρακτικών του Συνεδρίου 

«Οι Σέρρες και η περιοχή τους». 

   

 κ. Πρόεδρος: Το 1996 ψηφίστηκε το 5328, έχουμε όμως μια αύξηση, γιατί τα 

έντυπα, γίνανε 32 αντί για 22 που ήτανε αρχικά και ορισμένα άλλα έξοδα και 

φτάσαμε στο ποσό των 7.350.000 δρχ. περίπου, ενώ ήτανε μέχρι τώρα 5.328.960 δρχ. 

 κ. Πισώκας Β.: Την επιμέλεια αυτού του βιβλίου, που δεν είχε υπολογιστεί 

στο παρελθόν, την έχει αναλάβει ο κ. Καραναστάσης. Ο κύριος αυτός είναι 

αρχαιολόγος και κάνει  την επιμέλεια οποιουδήποτε βιβλίου του αναθέτουνε. Εδώ 

προστίθεται, είναι, άλλο 1.200.000 δρχ.  και ανέρχεται το ποσό εδώ που είναι τώρα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ενημέρωσης επί των αποφάσεων των  Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

17 



 

 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση απ΄ ευθείας εκποίησης προσκυρωμένου δημοτικού 

οικοπεδικού τμήματος  στον κ. Μπαλίτη Ζαχαρία, κ.λ.π.  

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης του 

Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας». 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Τροποποίηση Δ/κών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών του 

Δήμου.  

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Αγορά αντιτύπων του έργου: Ιστορία της πόλεως των Σερρών και 

της Περιφερείας της  (ΤΟΜΟΣ Γ’)  του κ. Γ. Καφταντζή.  

 

 

κα Κοβούσογλου Δ.: Κάναμε μια πρόταση  και την θέτουμε  υπόψη σας, για 

τον Γ’ τόμο του κ. Γ. Καφταντζή, να πάρουμε 100 αντίτυπα  από 12.000 δρχ. τον 

τόμο. Ο κ. Καφταντζής δέχεται να πληρωθεί με δόσεις για 2 (δύο) χρόνια. 

Σε πρώτη φάση θα στείλουμε στην πόλη των Σερρών σε 15 Γυμνάσια-Λύκεια. 

Τα υπόλοιπα στις προσωπικότητες  της πόλης και στις Αρχές. Και γνώμη μου είναι 

ότι πρέπει να ενημερωθούν  και οι βιβλιοθήκες των περιφερειακών γυμνασίων  που 

είναι βέβαια στις αρμοδιότητες της Νομαρχίας. Να εγκρίνει και η Νομαρχία  να πάρει 

τα ανάλογα αντίτυπα για να τα στείλει στα Γυμνάσια της Περιφέρειας. Θα εισηγηθώ 

εγώ στον Πρόεδρο Επιτροπής Παιδείας της Νομαρχίας, για να κάνει  κι εκείνος την 

δική του  εισήγηση.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Εγώ προτείνω να αγοράσει ο Δήμος 200 αντίτυπα, σαν μια 

συμβολική χειρονομία, για να αναγνωρίσει και να διαφυλάξει το έργο του κ. 

Καφταντζή.  

 

 

 - Εγκρίνεται για 100 αντίτυπα. 

 

 

 ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών του 

Δήμου.   
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 κ. Πρόεδρος: Αυτό το θέμα είναι πολύ ουσιαστικό και παρακαλώ να γίνεται 

ουσιαστικός και αυστηρός έλεγχος στις προμήθειες, όπως επισήμανε και ο κ. 

Δήμαρχος και ο κ. Αντιδήμαρχος Οικονομικών, ο κ. Σωτηριάδης. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση μελετών Σ.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων.  

 

 

- Εγκρίνονται. 

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

 

3   / 1997 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών που εκτελούνται κατά 

τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
3783/24-2-1997 

 

4   / 1997 Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 46 ΕΚΠΟΤΑ (από Υπ. Ες. 11389/8-3-

93).                  
1979/4-2-1997 

  

5   / 1997 Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών 

συντήρησης (άρθρο 15 παρ. 2 Π.Δ. 171/1987). 
2384/10-2-1997 

 

6   / 1997 Ορισμός Δ.Σ. για την Επιτροπή παραλαβής προμηθειών άρθρου (67 

Π.Δ. 28/80).                
2386/10-2-1997 

 

7   / 1997 Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής της παρ. 1 του 

άρθρου 4 της αριθμ. 45942/6-8-1992 ΚΥΑ. 
2387/11-2-1997 

 

8   / 1997 Υπόδειξη Δ.Σ. μετά του αναπληρωτή του για την Επιτροπή 

συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (άρθρο 32 του Ν. 

1080/96). 
2385/7-3-1997 

 

9   / 1997 Έγκριση προμήθειας απολυμαντικού», προϋπολογισμού 1.534.000 δρχ.  
4055/27-2-1997 
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10  / 1997 Έγκριση προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων.   
4056/27-2-1997 

 

11  / 1997 Έγκριση προμήθειας γάλακτος, προϋπολογισμού 9.072.000 δρχ. 
5475/19-3-1997 

 

12  / 1997 Έγκριση προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας, προϋπολογισμού 

35.636.000 δρχ.  .  
5474/19-3-1997 

 

13  / 1997 Επιχορήγηση της ΔΕΠΚΑ με το ποσό των 60.000.000 δρχ. δυνάμει 

προγραμματικής σύμβασης.  
1861/5-2-1997 

 

14   / 1997 Οικονομική ενίσχυση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με το ποσό των 50.000.000 δρχ.  
1893/5-2-1997 

 

15  / 1997 Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.   
1884/31-1-1997 

 

16  / 1997 Αποδοχή χρηματοδότησης και απόδοση αυτής στην 9η Σχολική 

Επιτροπή.   
1876/3-2-1997 

 

17  / 1997 Όμοια στην 9η Σχολ. Επιτροπή.   
1875/3-2-1997 

 

18   / 1997 Όμοια στην 9η Σχολ. Επιτροπή.   
1874/5-2-1997 

 

19  / 1997 Όμοια στην 9η Σχολ. Επιτροπή.   
1873/5-2-1997 

 

20   / 1997 Όμοια στην 48η Σχολ. Επιτροπή.  
1872/3-2-1997 

 

21  / 1997 Όμοια στην 45η Σχολ. Επιτροπή.   
1871/3-2-1997 

 

22  / 1997 Όμοια στην 21η Σχολ. Επιτροπή.   
1870/3-2-1997 

 

23   / 1997 Όμοια στην 22η Σχολ. Επιτροπή.   
1880/5-2-1997 

 

24   / 1997 Όμοια στην 12η Σχολ. Επιτροπή.  
1879/5-2-1997 
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25  / 1997 Όμοια στην 48η Σχολ. Επιτροπή.  
1881/5-2-1997 

 

26  / 1997 Όμοια στην 17η Σχολ. Επιτροπή.   
1894/5-2-1997 

 

27  / 1997 Όμοια στην 26η Σχολ. Επιτροπή.   
1890/5-2-1997 

 

28  / 1997 Όμοια στην 13η Σχολ. Επιτροπή.  
1889/5-2-1997 

 

29  / 1997 Όμοια στην 48η Σχολ. Επιτροπή.   
1883/5-2-1997 

 

30  / 1997 Όμοια στην 4η Σχολ. Επιτροπή.   
1882/5-2-1997 

 

31  / 1997 Όμοια στην 22η Σχολ. Επιτροπή.   
1892/5-2-1997 

 

32  / 1997 Συμμετοχή του Δημάρχου στην συνάντηση με θέμα: «Επικράτεια 

πολιτισμού».           
1885/5-2-1997 

 

33  / 1997 Απόδοση λογαριασμού μηνός Νοεμβρίου.   
1891/31-1-1996 

 

34  / 1997 Δεν εγκρίνεται η πρόταση της Επιτροπής παρακολούθησης ΣΕΤΕΧ Α.Ε.  
1977/6-2-1997 

 

35  / 1997 Ανανέωση της σύμβασης ανάθεσης της επεξεργασίας των σημάτων του 

συστήματος ασφαλείας του Δήμου στη CIRMA SECURITY. 
1977/6-2-1997 

 

36  / 1997 Ανάθεση στην ΕΥΡΩΤΕΚ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ της παροχής 

υπηρεσιών προς το Δήμοί, για την αξιοποίηση προγραμμάτων Εθνικών 

ή Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
2053/13-2-1997 

 

37  / 1997 Ανάθεση στην Δ.Ε.Π.Κ.Α.  της έκδοσης των πρακτικών του Συνεδρίου 

«ΟΙ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΣ».  
2054/13-2-1997 

 

38  / 1997 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Κ.Α.Δ.Ε.  
                

39  / 1997 Ενημέρωση για τις αποφάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.   
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40  / 1997 Έγκριση των αποφάσεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

 

41  / 1997 Έγκριση αποφάσεων του Κ.Ε.Κ.   
3759/25-2-1997 

 

42  / 1997 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρωμένου δημοτικού οικοπεδικού 

τμήματος στους Μπαλίδη Ζαχαρία κ.λ.π. δικαιούχους. 
4406/6-3-1997 

 

43  / 1997 Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης  του 

Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος-

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 
2884/17-3-1997 

 

44  / 1997 Τροποποίηση Δ.Σ. του Ν.Π. «5η Σχολ. Επιτροπή 10ου Δ.Σ.».   
1899/4-2-1997 

 

45  / 1997 Όμοια της «1η Σχ. Επιτροπή του 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου».   
1900/4-2-1997 

 

46  / 1997 Αγορά 100 αντιτύπων του έργου: «Ιστορία της πόλεως των Σερρών και 

της περιφέρειάς της (Γ’ Τόμος)» του Γ. Καφταντζή. 
1978/5-2-1997 

 

47  / 1997 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην εφημερίδα «Η 

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ».   
1741/31-1-1996 

 

48  / 1997 Καταβολή εξόδων κίνησης στον κ. Σαρακατσάνη Ιωάννη.   
2883/14-2-1997 

 

49  / 1997 Όμοια του κ. Τζουμαϊλή Σπύρου.                       
1869/31-1-1996 

 

50  / 1997 Όμοια στους κ.κ. Παπαδίκη Νικόλαο και Μακρή Θεόδωρο.   
1868/31-1-1996 

 

51  / 1997 Όμοια του κ. Δαλάγκα Γεωργίου.   
1885/31-1-1997 

 

52  / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης ποσού 60.000 δρχ. για την προμήθεια της 

Επιθεώρησης Νομολογίας.  
1886/5-2-1997 

 

53  / 1997 Ψήφιση πιστώσεων που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του 

Δήμου.                
2889/18-2-1997 
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54  / 1997 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση – αξιοποίηση 

χώρων του Δήμου Σερρών (εργασίες αποπεράτωσης)». 
2051/7-2-1997 

 

55  / 1997 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση – αξιοποίηση 

χώρων του Δήμου Σερρών (Β’ Φάση εργασίες αποπεράτωσης)». 
2052/7-2-1997 

 

56  / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Ξηρών 

Καρπών στην κα Τάπα Φανή. 
1867/31-1-1997 

 

57  / 1997 Όμοια Κυλικείου του 3ου Δ.Σ. στην κα Σταυροκάμα Ιωάννα.  
1866/31-1-1997 

 

58  / 1997 Όμοια Κομμωτηρίου  της κας Παμπούρη Χριστίνας.   
1865/31-1-1997 

 

59  / 1997 Όμοια Ψαροταβέρνας του Βαϊζίδη Γεωργίου.   
1898/31-1-1997 

 

60  / 1997 Όμοια Καφενείου στον Καζάκο Βασίλειο.  
1864/31-1-1997 

 

61  / 1997 Όμοια Παντοπωλείου στον Σαρακατσάνη Νικόλαο.   
1863/31-1-1997 

 

62  / 1997 Όμοια Ψητοπωλείου του Κατσαμπέρη Νικολάου.  
1493/24-1-1997 

 

63  / 1997 Αποδοχή χρηματοδότησης  ποσού 32.665.614 δρχ. και καταβολή αυτού 

σε υπαλλήλους του Δήμου.                                         
1195/21-1-1997 

 

64  / 1997 Έγκριση αποφάσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.   
1750/31-1-1997 

 

65  / 1997 Ορισμός εκπροσώπων  των Δ.Σ. για το Δ/κό Συμβούλιο του Ν.Π. 

«Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας». 
2885/18-3-1997 

 

66   / 1997 Υπόδειξη Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου  για την Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας.      
2888/18-2-1997 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ                          ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

Κασάπης Φίλιππος 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αγοραστός Βασίλειος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Γεωργούλας Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κατιρτζόγλου Νικόλαος 

 

Μητλιάγκας Ζήσης 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Περδίκης Ζήσης 

 

Πισώκας Βασίλειος 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

Στάγκος Κων/νος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Χατζηλίας Αλέξανδρος 

 


