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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  3η 

 

 

Της   30ης  Ιανουαρίου  1997  

 

Ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20.30’ μ.μ. 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ     

 

 

 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ        

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

  

 

Κασάπης Φίλιππος, Αγγελίδης Πέτρος, Αγοραστός Βασίλειος, Αναστασιάδης 

Αντώνιος, Βαβαλέκας Ιωάννης, Γεωργούλας Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Ζάγκαλης 

Ιωάννης, Ζαπάρα Μαίρη, Καδής Νικόλαος, Κατιρτζόγλου Νικόλαος, Κουμπαρούδης 

Ιωάννης, Μητλιάγκας Ζήσης, Μπάρκας Αθανάσιος, Περδίκης Ζήσης, Πισώκας 

Βασίλειος, Σαντοριναίος Ευάγγελος, Σαουλίδης Στυλιανός, Στάγκος Κων/νος, 

Σωτηριάδης Δημήτριος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1)  Σπυρόπουλος Γεώργιος,  2) Χαλκιόπουλος Λεωνίδας, 3) Χατζηλίας Αλέξανδρος.  

 

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:  Έγκριση απολογισμών των Ν.Π. των Σχολικών Επιτροπών.   

 

ΘΕΜΑ  2ο:   Διορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση έκδοσης αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών 

των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  5ο:   Έγκριση μελετών Σ.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση πρακτικού για την εγκατάσταση περιπτέρου του κ. Δ. 

Παπαδόπουλου.                 

 

ΘΕΜΑ  7ο:   Έγκριση – Ενημέρωση επί των αποφάσεων των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους.      

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση διενέργειας ανασκαφής για την ανακάλυψη θησαυρού. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Γνωμοδότηση για την επιβολή προστίμου.  

 

 ΘΕΜΑ 11ο:   Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορα έντυπα.  

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Συμμετοχή ή μη του Δήμου δι’ εκπροσώπου του στη Διεθνή 

Διάσκεψη με θέμα: «Έγκλημα και Αστική ανασφάλεια στην Ευρώπη. 

Ο ρόλος και οι ευθύνες της Τοπικής και Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Εκπροσώπηση του Δήμου στην 3η Διεθνή Συνδιάσκεψη Aquapo lises 

– Icap. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Δαπάνες λειτουργίας κυνοκομείου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 1996. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση οριστικής ονοματοδοσίας οδών της πόλης.  

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Σύναψη σύμβασης με την ΔΕΠΚΑ για την ανάθεση του έργου: 

«Καθαρισμός των οδών της πόλης μας». 
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ΘΕΜΑ 18ο:   Άρση και επαναυποβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Κουτούζη 

Κων/νου κ.λ.π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Αμοιβή διαχείρισης προγραμμάτων Δήμου Σερρών στην Δ.Ε.Ε.Κ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Τροποποίηση και κωδικοποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

 

3η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η   1997  

   
ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση απολογισμών των Ν.Π. των Σχολικών Επιτροπών.   

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο:   Διορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Κάθε χρόνο αρχάς του έτους όπως γνωρίζετε, μπαίνουν δύο (2) 

ελεγκτές, οι οποίοι μπορεί να είναι δύο ορκωτοί λογισταί, δύο υπάλληλοι λογιστικών 

γραφείων, υπάλληλοι τραπεζών, κ.λ.π. Για την περίοδο του 1996  ήτανε ο κ. 

Τσιβελίδης Γεώργιος  και ο κ. Χρυσάφης Αλέξανδρος.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Για την φετινή χρονιά, θα αλλάξουμε γιατί υπάρχει μια 

μικρή αποζημίωση, να βάλουμε  ακόμη δύο (2) άτομα.  Έχω και τα ονόματα, είναι η κα 

Σοφιανίδου Αρετή και ο κ. Κεχαγιόγλου Δημήτρης. Η κα Σοφιανίδου, είναι απόφοιτη 

Ανωτάτου Βιομηχανικής Θεσ/νίκης και ο κ. Κεχαγιόγλου απόφοιτος  Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση έκδοσης αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Δεν υπάρχουν ενστάσεις σε κανένα φάκελο. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 
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ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών 

των Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο:   Έγκριση μελετών Σ.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

 κ. Μπάρκας:  Είναι μια μελέτη θέρμανσης για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, ένα πρόγραμμα 

για το Μετόχι είναι 12 εκ. δρχ. για άρδευση, για ένα δίκτυο που γίνεται εκεί, για 

συντήρηση και βελτίωση φωτεινής σηματοδότησης  κι αυτό είναι συνεχιζόμενο έργο κι 

ένα άλλο  έργο, το οποίο πάλι έχει σχέση με τα ΑΣΤΕΡΙΑ και κάποια οικοδομικά  

πολύγωνα  της πόλης. Και είναι έγκριση και εκπόνηση μελέτης-σύνταξη 

προδιαγραφών και κτιρίων εμπορικού κέντρου  πόλης Σερρών.  

 Προτείνουν, ο Δ/ντής και ο προϊστάμενος, ο κ. Κουροπαλάτης και ο κ. 

Δασκαλόπουλος, κάποιες μελέτες,  οι οποίες ήδη έχουνε ανατεθεί από τον Δεκέμβριο 

του 1996.  

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Σχετικά με τα ΑΣΤΕΡΙΑ για την μελέτη θέρμανσης, ήθελα να 

πω ότι ενόψει ανακατασκευής του κινημ/φου, ας περιμένουμε λίγο, να μην πετάξουμε  

λεφτά.       

 κ. Μπάρκας Αθ.: Έχετε δίκιο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Στην αρχική μελέτη για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, υπήρχε και η μελέτη 

για τα μηχανολογικά. Όταν η μελέτη αυτή κατέβηκε στην Αθήνα και συζητήθηκε στο 

Υπουργείο κι όπως ξέρετε ήρθε στις Σέρρες και φιλοξενήσαμε την κα Κουβέλη και 

υπήρξε μια διαμάχη, με την καλή την έννοια, όσον αφορούσε το που θα μπούνε τα 

μηχανολογικά για την θέρμανση και για  τον θόρυβο που αυτά προκαλούνε.  Όλα αυτά 

ανησύχησαν, προβλημάτισαν, αλλά πιστεύω  ότι το θέμα  έχει λήξει και γι’ αυτό 

οδηγούμαστε σ’ αυτή την κατεύθυνση, να γίνει αυτή μελέτη με τα  νέα δεδομένα. 

Δηλαδή αυτή η μελέτη, εντάσσεται  στην καινούργια. 

  

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση πρακτικού για την εγκατάσταση περιπτέρου του κ. Δ. 

Παπαδόπουλου.                 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Υπάρχει ένα περίπτερο στην οδό Κομνηνών, για το οποίο 

έχουμε την έγκριση της Τροχαίας και της Νομαρχίας.                    

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  7ο:   Έγκριση – Ενημέρωση επί των αποφάσεων των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων. 

 

 

 κ. Περδίκης Ζ.: Έχει αποφάσεις μέσα στον φάκελο για την πρόταση της 

Κ.Α.Δ.Ε., για την λειτουργία του υδροηλεκτρικού σταθμού στο Μοναστήρι. Αυτή η 

πρόταση, όπως την διάβασα μέσα, είναι ανεπαρκής, μιλάει για κάποια χρηματικά ποσά, 

τα οποία θα επιβαρύνουν τον Δήμο, είτε είναι στο όνομα της Κ.Α.Δ.Ε., είτε είναι στο 

όνομα  οποιασδήποτε  άλλης Δημ. Επιχείρησης και μιλάμε πάντα για τον Δήμο Σερρών 

και δημιουργούνται μια σειρά ερωτηματικών, τα οποία χρειάζονται απάντηση, 

τουλάχιστον από εσάς τους συναδέλφους, που με την ψήφο σας στην Κ.Α.Δ.Ε., θέλετε 

να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Δεν υπάρχουν στοιχεία γράφει η εισηγητική έκθεση 

και βασιζόμαστε σε εκτιμήσεις που μας έδωσε μηχανικός της Δ.Ε.Η. σε χρόνο 

ανύποπτο, για τις ετήσιες ποσότητες νερών που διέρχονται δια του υδατορεύματος και 

σε πληροφορίες  που είχε ο ίδιος.  

 Αλίμονο, αν πάμε να στήσουμε μια μονάδα ύψους  500 εκ. δρχ., βασιζόμενοι σε 

εκτιμήσεις που έδωσε κάποιος, κάπου. Ποιος είναι αυτός ο όγκος των νερών, ποια είναι 

η ενέργεια  η οποία θα παραχθεί από την λειτουργία στρογγύλων στον σταθμό; Τίποτα.  

 Λέει σε κάποιο σημείο, ότι θεωρούμε, ότι με μέτριας υδατικότητας χρονιά, οι 

ποσότητες που θα διέρχονται από τον σταθμό, θα είναι της τάξης των 12 χιλιάδων 

κυβικών μέτρων, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο. Που είναι η έκθεση του Ι.Μ.Ε.Τ., για να 

ξέρουμε τον όγκο των νερών της κοιλάδας; Δεν αναφέρεται πουθενά.  

 Θα κάνουμε ότι θα κάνουμε και στο τέλος θα πάμε  και στην μορφή της 

εταιρείας που θα στήσουμε. Η Κ.Α.Δ.Ε.  70% και 30% σε ιδιώτη, η HORIZON Α.Ε. 

Και στον πρ/σμό βάζει με πρόχειρες εκτιμήσεις, πρόχειρες σε με τέτοια απόφαση δεν 

μπαίνουν, αλλά οι εκτιμήσεις για τον πρ/σμό του έργου είναι της τάξης  των 500 εκ. 

δρχ. Οι πόροι θα προκύψουν με επιδότηση 45%, δηλαδή  225 εκ. δρχ., 30% ιδία 

συμμετοχή των εταίρων, δηλαδή  105 εκ. δρχ. το μερίδιο της Κ.Α.Δ.Ε. και 45% το 

μερίδιο  της HORIZON Α.Ε. και υποχρεωτικά δάνειο το 25% του κεφαλαίου, δηλαδή 

125 εκ. δρχ.                                            

 Από  που θα αντλήσει η ΚΑΔΕ αυτά τα 105 εκ. δρχ. για την δική της 

συμμετοχή στον πρ/σμό των  500 εκ. δρχ.; Επίσης μέσα σ’ αυτό τον πρ/σμό των 500 

εκ. δρχ.,  δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για επιπλέον δαπάνες, Φ.Π.Α. 18%.  Μπορεί να 

είναι χρηματοδοτούμενο κατά ένα τμήμα το έργο, αλλά η Ευρωπαϊκή  Ένωση δεν 

πληρώνει το Φ.Π.Α. Το Φ.Π.Α. είναι εθνικός φόρος και  τον επιβαρύνεται ο φορέας 

διαχείρισης. Τον επιβαρύνεται δηλαδή η Κ.Α.Δ.Ε. με την HORIZON A.E.  και  

ουσιαστικά το 70%  τον επιβαρύνεται περισσότερο. Αν πούμε, ότι το έργο δεν θα 

κοστίσει 500 εκ. δρχ.,  αλλά θα κοστίσει 400 εκ. δρχ., το ΦΠΑ 18%, είναι επιπλέον  72 

εκ. δρχ., τα οποία θα τα πληρώσει η ΚΑΔΕ κατά  70% και η HORIZON A.E., ο άλλος 

εταίρος κατά 30%. Δηλαδή τα 45 εκ. δρχ. θα τα καταθέσει σε μετρητά; ,Ή θα το 

ανταλλάξει  με μελέτες και εκτελέσεις έργων;  

 Δάνειο υποχρεωτικό 25% του πρ/σμού, δηλαδή 125 εκ. δρχ., με 8ετή περίοδο 

αποπληρωμής, οπότε  θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι θα επιστρέψουμε 27 εκ. δρχ.  

ετησίως.  Αν κρίνουμε ότι είναι δυνατή αυτή η δανειοδότηση αυτής της μικτής 

εταιρείας, διότι δεν πρόκειται ούτε για Ο.Τ.Α., ούτε για αμιγή Δημοτική Επιχείρηση. 

Πρόκειται για μια μικτή επιχείρηση. Δημοτική Επιχείρηση από τη μια πλευρά και 

ιδιώτες από την άλλη. Αλλάζει το καθεστώς  ως προς τις δανειοδοτήσεις. 
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 Αν υποθέσουμε πως σήμερα το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εγκρίνει 

το δάνειο και θα το εγκρίνει σαν κεφάλαιο  κίνησης με 16%. Πιο κάτω δεν μπορεί να 

δώσει. Με 16% λοιπόν, δεν βγαίνει 27 εκ. δρχ. , βγαίνει  περισσότερα.  

 Υπολογίσατε ακόμη, ότι επειδή δεν θα είναι αμιγής δημοτική επιχ/ση κα θα έχει 

μικρά χαρακτηριστικά θα πληρώνει στα κέρδη της φόρο; Γιατί η επχ/ση αυτή δεν θα 

έχει τα χαρακτηριστικά που έχουν οι αμιγείς δημοτικές επιχ/σεις, που αναγράφονται, 

μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Και πάνω σ’ αυτό στηριζόταν μέχρι πρόσφατα η 

Πολιτεία και έλεγε ότι δεν τις φορολογεί.  Όλα αυτά εδώ, δεν έχουνε απαντηθεί, 

τουλάχιστον σ’ αυτήν την τεχνική έκθεση. Όσο δε για τις αποδόσεις της παραγόμενης 

ενέργειας, χρησιμοποιούνται στοιχεία σαν να λειτουργεί αυτή η επιχείρηση  in nitro. 

Είναι γνωστός ο όρος  σε υγειονομικούς και σε χημικούς. Αλίμονο τώρα, λειτουργία 

δοκιμαστικού σωλήνα, να λειτουργεί στην κοιλάδα της Μονής Αγίου Προδρόμου. 

Κατά συνέπεια, να  μην λέμε ότι θα έχουμε τόση παραγωγή ενέργειας και τόσα λεφτά, 

γιατί αν στο τέλος βάλουμε τα 150 εκ. δρχ. της ιδίας συμμετοχής στον πρ/σμό, το 

δάνειο των 125 εκ. δρχ. το οποίο ουσιαστικά θα το επιβαρυνθεί κατά μεγάλο ποσοστό 

η ΚΑΔΕ, δηλαδή ο Δήμος και ξέρουμε την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, τελικά 

που θα οδηγηθούμε; Μήπως στο να στήσουμε μια επιχ/ση που σήμερα  λέμε ότι θα μας 

αποφέρει και έσοδα και τελικά, όχι  μόνο δεν θα μας αποφέρει έσοδα, αλλά θα είναι  

εξίσου ζημιογόνος για τους συμπολίτες μας όπως και  άλλες δημοτικές επιχ/σεις που 

λειτουργούν;  

 Σαν εγγύηση το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  όταν δίνει δάνεια στους 

Ο.Τ.Α., ή σε άλλες επιχ/σεις κοινωνικές, κυρίως του Ν. 1069, βάζει σαν εγγύηση 

ανταποδοτικό τέλος και καθορίζει μάλιστα όταν έρχεται η εγκριτική από το Υπ. 

Εσωτερικών και από το Παρακαταθηκών και Δανείων, ορίζεται το ποσοστό της 

αύξησης του ανταποδοτικού τέλους. Στην περίπτωση της ΔΕΥΑ το καταλαβαίνω, στην 

περίπτωση του τομέα της Καθ/τας το καταλαβαίνω, στην περίπτωση του τομέα 

ηλεκτροφωτισμού επίσης, έχουμε ήδη τέλη, αλλά στην περίπτωση αυτή που έχει μικτό 

χαρακτήρα και δεν είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ποιος  θα επιβάλλει το  τέλος 

και από πού θα το εισπράξει και γιατί θα το εισπράξει;    

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Όπως αντιλαμβάνεστε κύριοι συνάδελφοι, είμαστε στην 

φάση συγκέντρωσης στοιχείων και όλων εκείνων  των απαραίτητων εκείνων ενεργειών 

για να συμπληρωθεί ο φάκελος, προκειμένου να τον υποβάλλουμε στο Υπ. Ανάπτυξης  

στο προεπιχειρησιακό πρόγραμμα ενέργειας του Υπ. Ανάπτυξης και για το οποίο εδώ 

και πολύ καιρό είχαμε την πληροφορία, αλλά δεν ξέραμε πότε θα ανοίξει. Οι 

Υπηρεσίες εδώ και  συγκεκριμένα ο κ. Πάλλας φρόντισε  για την συγκέντρωση των 

απαραίτητων στοιχείων. Σήμερα, το πρόγραμμα αυτό άνοιξε παραμονές 

Χριστουγέννων, με ημερομηνία λήξεως υποβολής φακέλων και προτάσεων, στις 

31/1/1997. Εμείς ήμασταν έτοιμοι, αλλά μετά τα Χριστούγεννα, πληροφορηθήκαμε ότι 

το πρόγραμμα πήρε μια παράταση μέχρι 2/3 του επόμενου μήνα, δηλαδή 40 μέρες 

παράταση.  

 Όλα θα προκύψουν από την μελέτη, γιατί θα έχουμε τελικά και μια μελέτη, εάν 

ο φάκελος και όλη η πρόταση ενταχθεί και εκπονηθεί, θα συνταχθεί και η σχετική 

μελέτη. Και όλες οι ανησυχίες μας, θα λυθούνε και θα απαντηθούνε από την μελέτη. 

 Έπρεπε να διαβάσουμε κι έπρεπε να τεθεί υπόψη, η διακήρυξη αυτού του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος, τους όρους και τις προϋποθέσεις τους οποίους θέτει. 

Πρόγραμμα ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με συνολικό πακέτο 50 δις δρχ. για 

την Ελλάδα.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σκεφτείτε για ποιόν λόγο αποφάσισε να εκπονήσει αυτά τα 

προγράμματα. Εξοικονόμηση ενέργειας και τίποτα περισσότερο. Πετρελαϊκή πολιτική 

κ.λ.π., κ.λ.π. Από τα 50 δις δρχ. ο Δήμος Σερρών, θα πάρει τα 500 εκ. δρχ. μόνο. Είναι 

λοιπόν ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτά τα 500 εκ.. Ικανά  όμως, να αποφέρουνε κατά 

τους μετριότατους  υπολογισμούς της υπηρεσίας μας σε συνεργασία με τον ιδιώτη, 

τουλάχιστον 90-100 εκ. δρχ.  ετησίως. «In nitro», καλά τα είπατε, αλλά έχουμε 

στοιχεία «in nivo» κύριε Περδίκη, γιατί μην ξεχνάτε ότι, εκεί επάνω έχουμε 

εργοστάσιο εδώ και χρόνια,  του Νάσιουτζικ, που σήμερα είναι της ΔΕΗ κι  έχουμε 

ακλόνητα και σταθερά στοιχεία, τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε  τους δικούς μας 

υπολογισμούς. Εκεί έχουμε μια συγκεκριμένη  παραγωγή ενέργειας, όλοι όσοι  

επισκεφτήκατε την δεξαμενή κι αν έχετε κάνει τον κόπο να κατέβετε κάτω, πίσω από  

το Μοναστήρι, θα δείτε και το εργοστάσιο αυτό της  ΔΕΗ πως λειτουργεί. Είναι ένας 

αγωγός, το νερό  το οποίο βγαίνει μέσα από το βουνό, το παίρνει το εργοστάσιο, κινεί 

τις τουρμπίνες του για να παράγει το ρεύμα και πάλι το νερό φεύγει. Παράλληλα, δεν 

έχει την ίδια και μεγαλύτερη ποσότητα από δίπλα, η οποία φεύγει έτσι στο ρέμα. Αυτά 

τα νερά που φεύγουνε έτσι στο ρέμα και αυτά τα νερά τα οποία εφόσον κάνουν 

δουλειά και κινήσουνε την φτερωτή για  να παραχθεί η απαιτούμενη παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, αυτά τα νερά, εμείς έχουμε μελετήσει και θέλουμε να 

μαζέψουμε, να  εκτρέψουμε και να τα ρίξουμε από κάποιο ύψος, για να  κινήσουμε το 

δικό μας εργοστάσιο.  

  Εκείνο που είπα κι έχει σημασία  είναι, ότι έπρεπε εδώ να πούμε μερικά 

πράγματα για την διακήρυξη αυτού του προγράμματος από πλευράς Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Εκεί θα δείτε ότι το πρόγραμμα αυτό πάει αποκλειστικά και μόνο σε ιδιώτες. 

Το άρθρο 1, λέει ότι το Δημόσιο δεν εμπλέκεται. Εδώ εμείς ευτυχώς, είχαμε ένα 

εργαλείο ιδιωτικού δικαίου  που είναι η ΚΑΔΕ, να υπενθυμίσω ότι, εξαιτίας αυτής της 

Δημοτικής Επιχ/σης ιδιωτικού δικαίου, ενταχθήκαμε στο άλλο πρόγραμμα του 

ΥΠΕΧΩΔΕ, το επιχειρησιακό πρόγραμμα για το περιβάλλον και την εξυγίανση της 

παλιάς χωματερής μας. Την ίδια Δημοτική Επιχ/ση χρησιμοποιούμε σήμερα, για  να 

ενταχθούμε στο πρόγραμμα ενέργειας. 

 Βασική προϋπόθεση, στην περίπτωση την δική μας, είναι η συνεργασία με έναν 

άλλον ιδιώτη. Αυτό θέτει σαν όρο η Ευρωπαϊκή  Ένωση, γιατί έχει χάσει την 

εμπιστοσύνη  της στο δημόσιο, όσον αφορά εμάς, την χώρα μας δηλαδή, και σκέφτηκε 

ότι αν είναι μέσα ο ιδιώτης, εξασφαλίζει την συντήρηση και την καλή λειτουργία του 

εργοστασίου.  

 Κι ένα άλλο, όσον αφορά το δάνειο, εμείς δεν είπαμε να πάμε να πάρουμε 

δάνειο. Το ίδιο το πρόγραμμα μας επιβάλλει  να πάρουμε δάνειο και μάλιστα, όχι από 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά από ιδιωτική τράπεζα, την Εμπορική. 

Το αν αυτή η επιχείρηση πάει καλά, ή δεν πάει καλά, επαναλαμβάνω ότι αυτό θα 

προκύψει από την μελέτη.  Εδώ είμαστε στην φάση υποβολής πρότασης κι έχουμε όλες 

τις προϋποθέσεις για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα, αφού η περίπτωσή μας είναι μόνο 

500 εκ. δρχ. από τα 50 δις δρχ. όλης  της χώρας κι εκεί να δούμε ποιοι Δήμοι όλης της 

χώρας θα υποβάλλουν προτάσεις για να ενταχθούνε σ’ αυτό το πρόγραμμα, τι ουρές θα 

έχουμε, τι υπόλοιπα θα έχουμε κι εκεί είναι θέμα  καθαρά ετοιμότητας και 

προετοιμασίας, να απορροφήσεις περισσότερα χρήματα.  

 Για την ποσότητα ενέργειας που θα παραχθεί, που ρωτήσατε, γίνονται κάποιοι 

υπολογισμοί Και υπολογίζουν  αυτοί το νερό, χωρίς βεβαίως να το μετρήσουνε.  
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Μην ξεχνάς όμως συνάδελφε, ότι δίπλα λειτουργεί ένα εργοστάσιο, που εκεί έχουμε 

μετρήσεις. Εμείς  θα έχουμε περίπου ένα μέγα WAT, το οποίο αν το μετατρέψουμε, 

είναι περίπου  100 εκ. δρχ. έσοδα τον χρόνο για τον Δήμο Σερρών. Επομένως, τα 105 

εκ. δρχ. της ιδίας συμμετοχής, με την λειτουργία ενός έτους του εργοστασίου, γίνεται 

απόσβεση από πλευράς Δήμου  και από τον 2ο χρόνο ο Δήμος Σερρών θα αρχίσει να 

εισπράττει χρήματα στο  ταμείο του και θα μπορεί κάλλιστα να τα διαθέσει για 

οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, αυτός και το Δ.Σ. αποφασίσει.   

 κ. Πρόεδρος: Κακώς δώσατε  τόση έμφαση στο θέμα αυτό, γιατί σαν θέμα θα 

επανέλθει στο Δ.Σ., με στοιχεία και τότε  θα αποφασίσουμε τους όρους. 

  κ. Γεωργούλας: Αναρωτιέμαι και νομίζω εύλογα, αφού πρόκειται με 

περισσότερα στοιχεία να επανέλθει σε συνεδρίαση του Δ.Σ., τι ήταν εκείνο δηλαδή που 

έγινε αιτία να έρθει το θέμα σήμερα. Διότι πράγματα εγώ από όσα άκουσα και από τον 

κ. Περδίκη και από τον κ. Δήμαρχο,  μου δημιουργούνται σωρεία ερωτηματικών. Πως  

θα πείσουμε τους αρμοδίους να εντάξουν τέτοια προγράμματα στα αναπτυξιακά 

προγράμματα ενέργειας, όταν είναι ελλιπή. Και ο κ. Δήμαρχος  είπε, ότι οι προτάσεις 

θα πάνε τώρα  και μάλιστα  έχουμε  την βεβαιότητα, ότι θα γίνουν αποδεκτές. Και μετά 

θα γίνει η σχετική μελέτη. Μα αν γίνει η  μελέτη και απ’ αυτή προκύπτει ότι η 

επιχείρηση δεν θα είναι  προσοδοφόρα, τι θα γίνει τότε;  Τζάμπα θα δώσουμε χρήματα 

στις μελέτες. Να το δούμε σε βάθος το θέμα, ώστε αυτό που θα κάνουμε να αξίζει τον 

κόπο να το  κάνουμε. Γιατί,  όταν ακούω για  δάνεια, συγκλονίζομαι. Θυμάστε την 

συζήτηση για το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Κάνατε σκέψεις, ότι θα βρεθούν χρήματα 

και από  ευρωπαϊκές τράπεζες με μικρά επιτόκια. Θα προκύψει θέμα δανειοδότησης. 

Μετά ακολουθεί το δάνειο των 150εκ. δρχ. Έρχεται τώρα το δάνειο των 400 εκ. δρχ. 

και θα βρεθούμε με τα χέρια ψηλά.   

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΑΔΕ, πήρε μια απόφαση για την 

υποβολή της πρότασης και συμπλήρωσης του φακέλου, στο πρόγραμμα αυτό και το 

Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να ενημερωθεί, επί των αποφάσεων των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων.  

  κ. Ζάγκαλης Ι.:   Το πρόβλημά μας είναι, πως θα την στήσουμε την επιχείρηση 

αυτή και αν θα είναι κερδοφόρα. Τίποτα άλλο.  

 κα Ιωαννίδου Μ.: Αυτή την στιγμή εκπονείται μια πρώτη μελέτη, για να 

υποβάλλουμε τον φάκελο στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όταν ετοιμαστεί ο φάκελος, θα 

δείτε ότι όλα τα ερωτηματικά  σας θα έχουνε απάντηση, γιατί το πρόγραμμα αυτό 

απαιτεί μια πρώτη μελέτη πολύ αναλυτική, στην οποία θα φαίνεται και ακριβώς πόση 

ενέργεια θα παράγεται, αλλά υπάρχει και ένα σύμπλεγμα ενεργειακών δεικτών,  που 

μετά χρησιμοποιούνται σε κάποιους οικονομικούς δείκτες, οπότε θα έχουμε τελικές 

απαντήσεις για το αν θα είναι οικονομικά βιώσιμη η επιχ/ση, ή  όχι. 

 Δηλαδή, είναι τέτοια  τα στοιχεία που ζητάει το ίδιο το πρόγραμμα, που όλα 

αυτά δίνουν την απάντηση. Βάση αυτών των  τα στοιχείων, βαθμολογείται και η 

πρόταση και μετά κρίνεται αν πρέπει να χρηματοδοτηθεί ή όχι.  

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Καλή η ενημέρωση, αλλά το Δ.Σ. άλλο πρόβλημα το 

απασχολεί. Δεν είναι το αν μας εγκρίνουν ή όχι τα λεφτά. Η πρόταση είναι ουσιαστικά, 

αν ο Δήμος, θα έχει την δυνατότητα να κάνει το δάνειο αυτό.  

 κ. Πρόεδρος :  Το θέμα έχει εξαντληθεί και παρακαλώ τους συναδέλφους να 

είναι πολύ σύντομοι.  

 κ. Αναστασιάδης: Θέλω να πληροφορήσω  το Σώμα ότι, η εταιρεία αυτή, η 

ΗΟRΙZON Α. Ε.,  έχει κάνει  παρόμοιο  εργοστάσιο  στο  Άγκιστρο,  με πολύ λιγότερο  
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νερό και έχει μεγάλη αποδοτικότητα. Ο ποταμός του Τιμίου Προδρόμου πάντα είχε και 

έχει πολλά νερά  και δεν αυξάνονται, ούτε και μειώνονται. Άρα, θα είναι βιώσιμη αυτή 

η επιχείρηση.  

 κ. Σαουλίδης Στ.:  Επειδή βλέπω ότι στην πρόταση υπάρχουν στοιχεία  

προχειρότητας. Δεν λέω να υπάρχει κανονική μελέτη, αλλά να υπάρχουν κάποια 

στοιχεία τεχνικά τουλάχιστον, να είναι πιο τεκμηριωμένη η δική μας πρόταση.   

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απάντησε η κα Ιωαννίδου.   

  κ. Περδίκης Ζ.:  Οι δικές μου ανησυχίες κ. Δήμαρχε, δεν ξεκινάνε από το τι 

στοιχεία θα δώσουμε εμείς στο Υπουργείο, στην κα Βάσω Παπανδρέου, για να 

εγκρίνει  αυτή την επένδυση και  την χρηματοδοτική ένταξη στο ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα, όσο στο αν πράγματι το εγκρίνει και στο τι θα κάνουμε την επομένη  

ημέρα. Γιατί αυτό το οποίο  δεν θα αλλάξει με σιγουριά είναι το εξής: Τα ποσοστά και 

ο χαρακτήρας της επιχ/σης. Η επιδότηση 45%, η ιδία συμμετοχή των εταίρων το 30%, 

η υποχρεωτική λήψη δανείου, λέτε από Εμπορική Τράπεζα το  25%, ακόμα χειρότερα 

αν δεν είναι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, γιατί το επιτόκιο θα είναι  

ακόμη πιο υψηλό. Σ’ αυτά τα ερωτηματικά, στο ότι η επιχ/ση θα έχει μικτό χαρακτήρα 

που θα φορολογείται, στο ότι το ΦΠΑ θα το επιβαρυνθεί κατά το μέγιστο  ποσοστό η 

ΚΑΔΕ, δηλαδή ο Δήμος και τα δάνεια, ποιες θα είναι οι απαντήσεις;  

  

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους.      

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση διενέργειας ανασκαφής για την ανακάλυψη θησαυρού. 

 

 

 κ. Πισώκας Β.: Εγώ νομίζω, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, πρέπει να είμαστε 

σοβαροί. Υπηρεσιακά να δίνεται η άδεια και όχι να συζητείται στο Δ.Σ.  

 κ. Πρόεδρος: Πρέπει να ανακαλέσετε την λέξη «σοβαροί».  

 κ. Πισώκας Β.: Ανακαλώ, απλώς λέω να μην έρχονται τέτοια θέματα στο Δ.Σ. 

και κοινοποιούνται στην Σερραϊκή κοινωνία. 

 κ. Πρόεδρος:  Αν μπορεί η Υπηρεσία να τα εγκρίνει αυτά, έχει καλώς.  

 κ. Αγγελίδης Π.:  Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Μέσα στην αίτησή του ο 

κύριος αυτός έπρεπε να λέει το σκεπτικό της διενέργειας αυτής και να καταθέτει και 

κάποιες ενδείξεις, ότι πράγματι μπορεί να ανακαλύψει κάτι. Μέσα σε 700 στρέμματα 

θέλει να ψάξει.  

 Εγώ μειοψηφώ.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 10ο:   Γνωμοδότηση για την επιβολή προστίμου.  

 

 

 κ. Πρόεδρος:   Είναι κάποια πρόστιμα που βάζει η  Υπηρεσία.  

 

 

  - Εγκρίνεται.    
 

 

 ΘΕΜΑ 11ο:   Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου. 

 

 

- Εγκρίνεται.   
 

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορα έντυπα.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι 38 συνολικά έντυπα.    

 

 

- Εγκρίνεται.   

 

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Συμμετοχή ή μη του Δήμου δι’ εκπροσώπου του στη Διεθνή 

Διάσκεψη με θέμα: «Έγκλημα και Αστική ανασφάλεια στην Ευρώπη. 

Ο ρόλος και οι ευθύνες της Τοπικής και Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μια πρόσκληση από την Γερμανία, από το Ευρωπαϊκό  

Κοινοβούλιο από κάποια επιτροπή εκεί,   και είναι μια ημερίδα για την ασφάλεια της 

Ευρώπης και τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν θέλετε όμως να πάρουμε μια απόφαση και αν νομίζετε ότι 

μπορούμε να πάμε, να πάμε.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Αν επιτρέπετε να πω κάτι που δεν  έχει σχέση. Τον 

τελευταίο χρόνο της θητείας μου  στον Δήμο Σερρών, η έφορος αρχαιοτήτων Καβάλας, 

φιλοξενούσε μια καθηγήτρια  από την Βουλγαρία και γινόταν κάποιες εκσκαφές στον 

Προμαχώνα. Αυτή η καθηγήτρια όταν μιλήσαμε, ανάμεσα στα άλλα καλά που είπε για 

την πόλη μας, μίλησε και για το αίσθημα  ασφάλειας που έχει η πόλη μας. Εγώ γέλασα, 

γιατί η ασφάλεια δεν  είναι κάτι που προέρχεται  από την παρέμβαση του Δήμου μας. 

Μου έδωσε γλαφυρά το αίσθημα ανασφάλειας που νιώθουν  σε κάποιες χώρες οι 

πολίτες  και  επειδή πιστεύω ότι η χώρα μας στα Βαλκάνια, αλλά και σε όλη την 

Ευρώπη, είναι όαση σε σχέση με κινδύνους εγκληματικότητας και παρανομιών που 

καθημερινά  αυξάνονται και επειδή  δεν μπορούμε να παραμείνουμε όαση, γιατί ήδη τα  
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φαινόμενα εγκληματικότητας κ.λ.π. εισβάλλουν  και θα εισβάλλουν ακόμη 

περισσότερο και πιστεύω ότι και η τοπική κοινωνία θα έχει πρόβλημα, δε νομίζω ότι 

θα ήταν άσχημο κάποιο μέλος του Δ.Σ. να παρακολουθήσει αυτές τις εργασίες, να 

φέρει κάποιο  υλικό, έστω και σαν παρακαταθήκη ημερίδας, προβληματισμούς κ.λ.π.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Αν μπορεί να γίνει, τότε θα γίνει. 

 

 

- Εγκρίνεται.   
 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Εκπροσώπηση του Δήμου στην 3η Διεθνή Συνδιάσκεψη Aquapolites – 

Icap. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Η συνδιάσκεψη αυτή έχει 4 θέματα: έλεγχος καιρού, παραλίες, 

διάφορα θέματα και πράσινο, από τον Δήμο Πειραιώς.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να παρευρεθούνε  και να 

παρακολουθήσουν και η πρόσκληση αυτή φαντάζομαι  ότι έχει πάει και στις ΔΕΥΑ. Η 

ένωση  των ΔΕΥΑ ανέλαβε να ενημερώσει γι’ αυτήν την ημερίδα που θα γίνει στην 

Πειραιά.  

 

 

 - Εγκρίνεται.   

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Δαπάνες λειτουργίας κυνοκομείου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 1996. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Εκτός από τα έξοδα λειτουργίας, έχουμε και κάτι που δεν είναι 

στον φάκελο, από τους δύο συλλόγους έχουμε κάποιες προτάσεις. Με την άδειά σας να 

σας ενημερώσω.  

Ο «Φιλοζωϊκός Όμιλος Σερρών» - Μεραρχίας 13, λέει ότι το Δημοτικό 

Κυνοκομείο είναι δυνατό να λειτουργήσει σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του 

Δήμου Σερρών από 5/9/1996 και με κόστος του προϋπολογισμού που έγινε από ομάδα 

κτηνιάτρων που αναλαμβάνουν όλες τις εργασίες, ιατρικές επισκέψεις, λουράκια, 

απολυμάνσεις, επεμβάσεις, αγωγές, αμοιβές κτηνιάτρων, με 3.800.000 δρχ. Η αμοιβή 

των κτηνιάτρων  θα γίνεται με κανονική απόδειξη  θεωρημένη από την εφορία. Για τις 

άλλες  εργασίες  και όρους θα υπογραφεί η σύμβαση εργασίας για την παροχή έργου. 

Έτσι λοιπόν,  μετά την ύπαρξη  κτηνιάτρων, διατροφή των ζώων και με την παρουσία 

του Δήμου Σερρών και με την δική μας παρουσία το  Δημοτικό Κυνοκομείο, θα  

λειτουργήσει κανονικά και χωρίς εμπόδια πλέον. Συμπληρωματικά δε, μας αναφέρουν, 

ότι είναι δυνατή και η διάθεση γευμάτων, φαγητού από την  11η Μεραρχία  και έτσι 

επιπλέον  και με την εθελοντική προσφορά όσων θέλουν και χωρίς άλλες επεμβάσεις  

και υποδείξεις, όλα θα πάνε καλά.                                                   

Έχει γίνει κι ένας άλλος «Όμιλος Φίλων των ζώων Σερρών» και είναι η κα 

Εμαννουηλίδου, ο κ. Ταραβάνης και άλλοι, οι οποίοι προτείνουν το ίδιο ακριβώς, να 

αναλάβουν με 3 εκ. δρχ. ετησίως την  δουλειά αυτή.   
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Εμείς, όπως γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε τους υπαλλήλους του 

κυνοκομείου, οι οποίοι απασχολούνται. Κάντε την πρότασή σας στο Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης Π.:  Κύριε Πρόεδρε, έχω να πω κάτι, που έχει σχέση με την 

διατροφή των ζώων, με τα λεφτά που ξοδεύουμε δηλαδή. Ο κ. Κατιρτζόγλου  είχε 

έρθει σε επαφή με τον στρατό και είχε συμφωνήσει  να δίνει ο στρατός τα αποφάγια 

στο Κυνοκομείο κι έτσι μπορούμε να γλιτώσουμε μια δαπάνη γύρω στις 150.000 δρχ.  

το μήνα. Από τη στιγμή που έτσι εξασφαλίζεται η διατροφή των σκύλων, θα γίνει αυτό.  

κ. Αγγελίδης Π.: Αυτό που λέω τώρα, έχει σχέση με τις δαπάνες.  

κ. Πρόεδρος: Ας μιλήσει ο κ. Σαντοριναίος γι’ αυτό, ως Αντιδήμαρχος.  

κ. Σαντοριναίος Ε.:  Θα το δούμε κ. Αγγελίδη αυτό,  μόνο που δεν είναι 

βέβαια ότι μπορεί να εξασφαλίσουμε τροφή καθημερινώς από τον στρατό. Ας έχουμε 

εμείς τροφή.   

κ. Πρόεδρος: Το σώμα διαφωνεί να συζητήσουμε εκτός θέματος  τις 

προτάσεις, γι’ αυτό θα έρθει σε άλλη συνεδρίαση σαν κανονικό θέμα. .  

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση οριστικής ονοματοδοσίας οδών της πόλης.  

 

 

κ. Πρόεδρος:  Με την πόλη Fosses της Γαλλίας, όπως γνωρίζετε όλοι, υπάρχει 

αδελφοποίηση και οι Γάλλοι μια οδό δική τους την ονομάσανε ΣΕΡΡΕΣ. Κι εμείς 

ομόφωνα αποφασίζουμε, να βάλουμε μια δική μας οδό FOSSES και κάποια άλλα 

ονόματα έχουμε , που θα εισηγηθεί ο κ. Αναστασιάδης.   

κ. Αναστασιάδης: Οι όλοι οδοί είναι σε κοινότητες, όπως η Πεντάπολη, κ.λ.π.  

κα. Κοβούσογλου: Υπάρχει κι ένα άλλο πρακτικό, για την Τερψιχόρη.  

κ. Αναστασιάδης:  Στην πόλη των Σερρών, υπάρχουν οδοί,  π.χ. Τερψιχόρη, η 

οποία ήτανε η μούσα κατεξοχήν που πρωτοστατούσε σε χορούς, ήταν η μούσα για την 

λυρικής ποίησης. Εμείς θέλουμε  να μην αλλάξει  αυτή η οδός, για να υπάρχει συνέχεια 

μεταξύ νότου και βορρά.  

 κ. Ζάγκαλης:  Δεν υπάρχει τέτοια οδός. 

κ. Αναστασιάδης Αντ.:   Υπάρχει και θέλουμε να την αλλάξουμε.  Ζητώ να 

παραμείνει ίδια.  

κ. Ζάγκαλης: Στείλαμε κάποια ονόματα στη Νομαρχία και η Επιτροπή της 

Νομαρχίας δεν τα δέχθηκε. Μια πρόταση έχω να κάνω, ότι αποφασίζουμε εδώ, 

ασχέτως με τις αποφάσεις της Νομαρχίας, ακόμη κι αν μας τις απορρίπτει, εμείς να 

επιμένουμε. Αν θα έρθει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ονομάσουμε έναν 

καινούργιο δρόμο με το όνομα «FOSSES» της πόλης της Γαλλίας που είμαστε 

αδελφοποιημένοι, αυτό θα γίνει, γιατί δεν μπορεί να γίνει κι αλλιώς, αλλά για 

οποιονδήποτε άλλο δρόμο πάρουμε μια απόφαση και να μας την απορρίψει η 

Νομαρχία, δεν θα δεχτούμε την απόρριψη.   

κ. Πρόεδρος: Ορθή η σκέψη του κ. Ζάγκαλη.   

κα Κοβούσογλου Δ.:   Συμφωνώ πάνω σ΄ αυτό που είπε ο κ. Ζάγκαλης 

προηγουμένως, ότι υπάρχει κατάργηση μιας επιτροπής εδώ, από Δ.Σ. η οποία φαίνεται 

ότι αγνοείται μάλλον, παρακάμφθηκε. 
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Ο κ.  Ζάγκαλης είναι στην επιτροπή αυτή, όπως είμαι κι εγώ και δεν  ερωτηθήκαμε 

καν.  

 κα Ζαπάρα: Θέλω να ρωτήσω, αν η επιτροπή των ονοματοδοσιών έχει εγκριθεί 

από εδώ.  

 κ. Πρόεδρος: Όχι, γιατί είναι παλιά απόφαση. 

 κα Ζαπάρα: Πρέπει όμως  να υπάρχει αυτή η επιτροπή  και να εγκριθεί.  

 κ. Γκότσης Ηλ.: Θα ήθελα να πω γι’ αυτή την επιτροπή, για τον κ. Ρουμανίδη, 

ο οποίος είναι ο Πρόεδρος της Ένωσης Φιλολόγων που έχουν και γραφείο, οι οποίοι 

ασχολούνται  με την ιστορία, την λογοτεχνία, κ.λ.π. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή, αν 

κατάγονται από την Ηράκλεια ή από τις Σέρρες, η ιστορία δεν αλλάζει.  Η ιστορία είναι 

μια. Άρα λοιπόν, πιθανολογώ, ότι αυτή η επιτροπή έγινε  από άτομα που ασχολούνται 

με το αντικείμενο, από ειδήμονες.  

 κα Κοβούσογλου Δ.:  Δεν αμφιβάλλουμε για τον κ. Ρουμανίδη, κ. Γκότση. Η 

απάντηση που έδωσε εδώ ο κ. Νυκτοπάτης, έριξε φως και εξηγήθηκαν τώρα πλέον 

όλα, ότι δηλαδή αυτό το έγγραφο είναι πολύ πιο παλιό από την κατάργηση της 

επιτροπής που έγινε εδώ από  δικούς μας Δ.Σ. Επομένως, προχωρούμε  στην 

διαδικασία που ανέφερε και η κα Ζαπάρα, τίθενται τα ονόματα, αναγνωρίζονται και 

στο εξής έχει γνωμοδοτική απόφαση και γνώμη μόνο το Δ.Σ.  και δεν αμφιβάλλουμε 

ότι ο κ. Ρουμανίδης είναι φιλόλογος, αλλά δεν θα είναι στην επιτροπή. Ή αν είναι, θα 

το ξέρουμε όλοι μας.  

 κ. Αναστασιάδης Αντ.: Ο κ. Ρουμανίδης, λέει ανακρίβειες.  

 κ. Γκότσης Ηλ.:  Αμφισβητείται η επιστημονική πληρότητα του κ. Ρουμανίδη.  

 κ. Γεωργούλας Γ.:  Για μένα, δεν είναι σωστό το γεγονός, ότι κάποια άλλη 

επιτροπή, έξω από το Δ.Σ., μπορεί να μεταβάλλει ή να καθορίζει τις ονομασίες των 

οδών μας. Θα έλεγα, ότι είναι μια παρέμβαση της δευτεροβάθμιας τοπικής 

αυτοδιοίκησης, ανεπίτρεπτη.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Σύναψη σύμβασης με την ΔΕΠΚΑ για την ανάθεση του έργου: 

«Καθαρισμός των οδών της πόλης μας». 

 

 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Είναι άποψή μου και μια γνώμη, ότι τελικά ο Δήμος, θα 

πρέπει και προς το Υπουργείο Εσωτερικών να δραστηριοποιηθεί, γιατί δεν τελειώνει 

αυτό το πράγμα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχουμε κάνει κ. Μητλιάγκα αυτό, είναι αποφάσεις 

Υπουργικού Συμβουλίου μου είπανε.   

 κ. Περδίκης Ζ.: Κύριε Νυκτοπάτη, στο 17ο θέμα, να καταγραφεί η άρνηση η 

δική μου. 

 κ. Πισώκας Βασ.:  Επίσης και η δική μου.  

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Αμοιβή διαχείρισης προγραμμάτων Δήμου Σερρών στην Δ.Ε.Ε.Κ. 
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 κ. Πρόεδρος: Δεν υπάρχει εισήγηση στο θέμα αυτό, υπάρχει η απόφαση του 

Δ/κού Συμβουλίου.  

 κα Ζαπάρα Μ.:  Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, την προηγούμενη φορά είχαμε 

συζητήσει εν μέρει, την πρόταση του Δ/κού Συμβουλίου  του Κ.Ε.Κ., να επιχορηγείται 

με κάποιο ποσό, το  οποίο θα θεωρείται αμοιβή για τις εργασίες που το Κ.Ε.Κ. παρέχει 

προς τον Δήμο και φυσικά, πάντα προς τον τομέα αξιοποίησης διαφόρων 

προγραμμάτων. Είχαμε την εντύπωση ότι όταν θα συζητούσαμε τον Ε.Ο.Υ. του Δήμου, 

θα μπορούσα να συνδέσω αυτή μας την πρόταση, με έναν τομέα του γραφείου που θα 

λειτουργεί μέσα στον Δήμο. Θα αναφέρω μόνο ότι βρίσκεται στην σελίδα 15, θα το 

δούμε στο επόμενο Δ.Σ. αυτό και θα δηλώσω ότι εδώ αναφέρεται, ότι υπάρχει το 

γραφείο στον Δήμο, που λειτουργεί ως γραφείο μελέτης και αξιοποίησης  

προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου επιτρέψτε πολύ συνοπτικά να αναφέρω, 

τι πρέπει να κάνει αυτό το συγκεκριμένο γραφείο.   

Λέει εδώ, ότι το γραφείο αυτό, παραλαμβάνει όλη την αλληλογραφία την σχετική με 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοιμάζει τις αιτήσεις και αξιοποιεί τα προγράμματα στα 

οποία συμμετέχει ο Δήμος, μεριμνά για την συγκέντρωση στοιχείων  από το εξωτερικό 

περιβάλλον του Δήμου, που επηρεάζουν τις δραστηριότητές του, πολιτική, 

προγράμματα και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Διεθνών Οργανισμών, 

προγράμματα και τεχνολογία  από την ΚΕΔΚΕ, ΤΕΔΚ, ΕΕΤΑΑ, κ.λ.π.  

Φροντίζει για την συγκέντρωση συνθέτων, πληροφοριακών στοιχείων και 

τεχνογνωσίας, που είναι δυνατόν να βοηθήσουν τις επιδιώξεις του Δήμου.  

Αυτές όλες τις υπηρεσίες εδώ και ενάμιση χρόνο τις  παρέχει το Κ.Ε.Κ. και το έχουμε 

αποδείξει έμπρακτα. Εάν δεν ήταν το Κ.Ε.Κ., ο Δήμος θα έπρεπε απαραίτητα να έχει 

προσλάβει μια-δυο υπαλλήλους για να ασχολούνται μ’ αυτά τα προγράμματα και 

νομίζω ότι ο Δήμος, πριν από καιρό, μας ανέθεσε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το 

OVERNTURE, το οποίο σαν Κ.Ε.Κ. το ολοκληρώσαμε και  σήμερα εγώ αισθάνομαι 

την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω  στο κλείσιμο αυτού του προγράμματος, τους 

οδηγούς  που θα εκδοθούν, ο ένας οδηγός είναι για την τεχνική των εξαγωγών και ο 

άλλος, είναι για την Τελωνειακή διευκόλυνση. Οι δύο οδηγοί έχουν εκδοθεί στην 

αγγλική γλώσσα και αυτές τις μέρες θα περάσουνε τα έντυπα αυτά στην  Βουλγαρία, 

σε δυο πόλεις της Ιταλίας και στις Βρυξέλλες, για να δείξουμε ακριβώς, ότι 

ολοκληρώσαμε το πρόγραμμα και σε λίγες μέρες, θα κυκλοφορήσει και στην ελληνική 

γλώσσα.  

Αν αναλογιστούμε, ότι μια απλή και μικρή μελέτη που αναθέτουμε για ένα μικρό έργο, 

στοιχίζει όχι λιγότερο από 5 εκ. δρχ., το ποσό που έχει εγγραφεί σαν αμοιβή  στο 

Κ.Ε.Κ., είναι νομίζω  πάρα πολύ περιορισμένο.  

 κ. Αγγελίδης:  Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, μια παρατήρηση. Είχατε πει ότι 

θέμα για συζήτηση στο Δ.Σ.  χωρίς εισήγηση δεν θα το φέρνετε καθόλου και βλέπω ότι 

από το 2ο Δ.Σ. κιόλας, αρχίζετε να αθετείτε αυτά που μόλις είχατε υποσχεθεί από την  

στιγμή που εκλεγείκατε  Πρόεδρος του Δ.Σ. Φοβάμαι ότι, η απόφαση αυτή που 

καλείται να πάρει το Δ.Σ., μια απόφαση πάνω σε μια απόφαση ενός Δ/κού Συμβουλίου 

μιας Δημοτικής Επιχείρησης,  δεν θα είναι νόμιμη και δεν πρέπει να καλείται το  Δ.Σ. 

να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, χωρίς να υπάρχουν εισηγήσεις που να τεκμηριώνουν σε 

ποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα παρέχει η Δημοτική  Επιχείρηση 

Επαγγελματικής Κατάρτισης στον Δήμο, θα δοθούν αυτά τα 8 εκ. δρχ. Αν είναι 

δυνατόν να φτάσει το Δ.Σ. στο σημείο να δίνει έτσι αβασάνιστα εκατομμύρια, χωρίς να 

ξέρουμε γιατί και που ακριβώς θα πάνε αυτά τα λεφτά. 
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Νομίζω ότι, θα πρέπει πρώτα να παρέχονται οι υπηρεσίες, να κοστολογούνται, στην 

συνέχεια να έρχονται στο Δ.Σ. και να αποφασίζουμε ανάλογα. Όμως, για να μην 

πλανιόμαστε  κιόλας, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι σύμβουλοι, για να 

πούμε και την αλήθεια, τα 8 εκ. δρχ.  δεν θα πάνε σ’ αυτές τις υπηρεσίες που λέει η 

απόφαση του Δ.Σ. Τα 8 εκ. δρχ. θα πάνε για λειτουργικές δαπάνες και κυρίως για 

μισθοδοσία της Δημοτικής Επιχείρησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, λόγω των 

οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει. Και επιτρέψτε μου κ. Πρόεδρε, σαν μέλος 

του Δ/κού  Συμβουλίου αυτής της επιχείρησης, να σας ενημερώσω όπως άλλωστε έχω 

και υποχρέωση, σχετικά με την πορεία μέχρι  τώρα της επιχείρησης αυτής, αλλά και 

την προοπτική της. Και θα αρχίσω, με τα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί και 

εξελιχτεί, στην επιχείρηση αυτή. Μέχρι τώρα το Κ.Ε.Κ., έχει πάρει ένα μόνο 

πρόγραμμα, τα στελέχη πολιτιστικής ανάπτυξης.  Δυστυχώς, έχει αποδειχτεί ότι τα 

δημόσια κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο το δικό μας, 

εμφανίζουν μια αδυναμία στην εξασφάλιση προγραμμάτων. Αδυναμία που θα έλεγα, 

ότι δεν  οφείλεται σε ανικανότητα των δημοσίων Κ.Ε.Κ. Υπάρχει μια εμφανή αδικία 

των δημοσίων Κ.Ε.Κ., έναντι των ιδιωτικών Κ.Ε.Κ. Πέρα  απ’ αυτό, στην Δημοτική 

αυτή επιχείρηση, εξελίχτηκαν άλλα τρία (3) προγράμματα.  

Το FLEXIBLE,  στα πλαίσια του προγράμματος OVERDURE,  αυτό που έχει δώσει 

τώρα η κα Ζαπάρα, το οποίο πήρε ο Δήμος και με ομόφωνη απόφασή του το Δ.Σ., 

ανέθεσε να το εκτελέσει η Δημοτική Επιχείρηση Κ.Ε.Κ., πληρώνοντας μάλιστα  ο 

Δήμος και την ιδία συμμετοχή, που είναι 7,5 εκ. δραχμές.  

 Επίσης, υλοποιήθηκαν άλλα δύο (2) προγράμματα, για τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν οι εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης  Κ.Ε.Κ., που πήρε 

πάλι ο Δήμος σαν συνοδευτική υπηρεσία, σε συνεργασία με ιδιωτικά Κ.Ε.Κ., 

προγράμματα που έχουν σχέση με τους παλιννοστούντες  στα πλαίσια του κοινωνικού 

αποκλεισμού.  

 Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά της επιχείρησης, έχω να πω τα εξής:  ο 

Δήμος, έχει δαπανήσει για την Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

μέχρι τώρα για τον 1,5 χρόνο που λειτουργεί, 20 εκ. δρχ. Το αρχικό κεφάλαιο  το οποίο 

δαπανήθηκε, όχι μόνο για τα εξοπλισμό της επιχείρησης, αλλά και για την μισθοδοσία 

και για λειτουργικές ανάγκες, και 7,5 εκ. δρχ. η ιδία συμμετοχή που πλήρωσε ο Δήμος 

για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα FLEXIBLE. Επίσης, όπως προκύπτει από τον πρ/σμό 

του 1997 που κατέθεσε πριν από λίγες μέρες η Δημοτική αυτή Επιχείρηση, 

αποδεικνύεται ότι τα έξοδα  της επιχείρησης, οι ανελαστικές  λεγόμενες δαπάνες, είναι 

16 εκ. δρχ. τον χρόνο, 11 εκ. δρχ. για την μισθοδοσία  των δυο υπαλλήλων και  5 εκ. 

δρχ. για λειτουργικές δαπάνες. Τα έσοδα δε, πάντα σύμφωνα με τον πρ/σμό, είναι 

υποτιθέμενα, δηλαδή έσοδα που υποτίθεται ότι θα πάρει η επιχείρηση από διάφορες 

επιχορηγήσεις και από διάφορα προγράμματα, αν και όποτε τα πάρει. Έχουμε δηλαδή 

μια επιχείρηση, όπου τα έξοδα τρέχουν, αλλά έσοδα δεν διαφαίνονται.  

Σχετικά με την προοπτική της επιχείρησης, έχω να πω το εξής: οι προβλέψεις είναι 

δυσοίωνες. Υπάρχει περίπτωση και μάλλον είναι το πιο πιθανό, μέσα στο 1997 να μην 

δοθεί κανένα πρόγραμμα σε κανένα Κ.Ε.Κ. σε όλη την Ελλάδα, είτε δημόσιο, είτε 

ιδιωτικό, κι αυτό λόγου του ότι, το Υπουργείο Εργασίας αναδιαρθρώνει το εθνικό 

κέντρο πιστοποίησης δομών κατάρτισης. Και πρέπει να σας πω, ότι το εθνικό αυτό 

κέντρο πιστοποίησης δομών και κατάρτισης, είναι η ελέγχουσα αρχή όλων των Κ.Ε.Κ., 

είναι αυτό το κέντρο που ελέγχει όλα τα Κ.Ε.Κ. Και αυτή η αναδιάρθρωση γίνεται, 

διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρήκε κάποιες παρατυπίες στο εθνικό κέντρο πιστοποίησης. 
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Υπάρχει ένα αναβρασμός σε όλα τα Κ.Ε.Κ. ιδιωτικά και δημόσια. Πολλά ιδιωτικά 

θέλουν να κλείσουν. Υπάρχει μάλιστα πρόθεση από το Υπουργείο Εργασίας, να 

μειώσει τα 900 πιστοποιημένα  αυτή τη στιγμή Κ.Ε.Κ., σε 200 ή και 100 ακόμα, όπως 

λένε. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι, ο βίος των Κ.Ε.Κ., είναι σύντομος, είναι μέχρι το 

1999, μέχρι τότε θα δίνονται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, μέχρι τότε 

δηλαδή, που λήγει το 2ο Κ.Π.Σ. Μετά, θα κλείσουν όλα αυτά. Μέχρι τότε, υποθέτω 

εγώ, από την στιγμή που θα λειτουργεί  η Δημοτική Επιχείρηση αυτή, ο Δήμος 

αναγκαστικά θα στηρίζει οικονομικά την επιχείρηση αυτή, γιατί δεν πιστεύω ότι θα 

πάρει σε 2-3 χρόνια τόσα προγράμματα  που να εξισορροπεί τα έξοδά της. Με όλα 

αυτά τα δεδομένα και με την γνωστή οικονομική  δυσπραγία που έχει ο Δήμος, 

προκύπτει το εξής ερώτημα: έχει την δυνατότητα ο Δήμος να αιμορραγεί οικονομικά 

για άλλα 2 με 3 χρόνια σε μια επιχείρηση με δυσοίωνες προβλέψεις και αμφίβολα 

αποτελέσματα; Όσο γι’ αυτά που είπε η κα Ζαπάρα: ο Δήμος έχει πιστοποιηθεί σαν 

συνοδευτική υποστηρικτική υπηρεσία και πολύ καλά έκανε. Μπορεί να παίρνει 

προγράμματα και να τα υλοποιεί  με ιδιώτες. Θα ήθελα να τοποθετηθούν ο κ. 

Δήμαρχος, ή όποιος άλλος θέλει.  

 κ. Πρόεδρος: Σας είπα το εξής, η Υπηρεσία μου είπε ότι δεν κάνει εισήγηση, 

διότι Πρόεδρος είναι ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος και θα κάνει  την εισήγηση. Αυτή είναι η 

απάντηση και κακώς κάνατε που πήγατε να θίξετε το Προεδρείο.  

 κ. Αγγελίδης Π.:  Εγώ σας υπενθύμισα μια υπόσχεση που δώσατε όταν 

αναλάβατε  Πρόεδρος του Δ.Σ. Είπατε ότι δεν φέρνετε θέμα, αν δεν υπάρχει εισήγηση 

της Υπηρεσίας.  

 κα Ζαπάρα Μ.:  Κύριε Πρόεδρε και κύριοι σύμβουλοι, το θέμα της εισήγησης, 

για να είμαι ειλικρινής, με απασχόλησε κι εμένα, γιατί έψαξα στον φάκελο και δεν είδα 

εισήγηση. Και σαφώς πιστεύω ότι, πρέπει να υπήρχε εισήγηση, αλλά υπήρχε από το 

Προεδρείο η κάλυψη και  η τοποθέτηση, ότι από την στιγμή που υπήρχε μια απόφαση 

στην οποία προεδρεύει ο κ. Δήμαρχος και υποθέτω ότι πάλι με εντολή του Δημάρχου 

έπρεπε να γίνει εισήγηση, με αυτή την φιλοσοφία,  πιθανός να μην μπήκε εισήγηση. 

Εγώ θέλω να ευχαριστήσω  τον κ. Αγγελίδη, γιατί ίσως απάλλαξε εμένα από τον να 

αναφέρω όλα αυτά που έγιναν μέσα στο Κ.Ε.Κ. Πόσο καιρό ζωής έχει κύριε Αγγελίδη 

το Κ.Ε.Κ. κι έπρεπε να κάνει παραπάνω απ’ όσα εσείς περιγράψατε;  Και τι γινότανε 

γύρω μας, δηλαδή σας υπόλοιπα Κ.Ε.Κ.  και δεν κατάφερε το Κ.Ε.Κ. του Δήμου 

Σερρών, να τα κάνει;  Εσείς είστε μέλος αυτού του Δ/κού Συμβουλίου, ξέρετε όλες τις 

λεπτομέρειες, ξέρετε όλες τις προσπάθειες  και τις αγωνίες μας, να μπούμε μέσα στο 

παιχνίδι  και το χαρακτηρίζω παιχνίδι, γιατί από την αρχή που δημιουργήσαμε  αυτή 

την Δημοτική Επιχείρηση  δυο και τρεις φορές στις εισηγήσεις μου, είχα 

χρησιμοποιήσει  την λέξη ρίσκο. Είναι ρίσκο και είχαμε αποφασίσει ομόφωνα εδώ, να 

μπούμε στο παιχνίδι απορρόφησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με αυτό το  σύστημα. 

Το στήσαμε λοιπόν ομόφωνα και αρχίσαμε τις προσπάθειές μας. Ήτανε  πολλά  αυτά 

που περιγράψατε  ότι κάναμε. Άλλα Κ.Ε.Κ. δεν έχουνε κάνει ούτε τα μισά. Και δεν 

αναφέρατε όμως, ότι μετά από όσα κάναμε και από το τι έκανε το γραφείο  

συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου που συνεργάστηκε με Κ.Ε.Κ. 

Περιφερειακής και Εθνικής  εμβέλειας, έφερε χρήματα στον Δήμο κύριε Αγγελίδη και 

το ξέρετε. Μέσα είναι τα χαρτιά που φαίνεται το κάθε πρόγραμμα τι χρήματα έφερε, 

μέσα είναι τα έσοδα και μ’ αυτά τα χρήματα πέρα από την υποστήριξη την 

επιστημονική που παρείχαμε σε συγκεκριμένες ομάδες, έχουμε ακόμη καταθέσει 

χρήματα και πληρώνονται λογαριασμοί τρέχοντες του Δήμου Σερρών.  
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Αυτά γιατί δεν τα  λέτε στο Σώμα; Γιατί λέτε την μισή αλήθεια από το τι έχει συμβεί, 

με τα Κ.Ε.Κ.;  

 Να έρθουμε τώρα, στο αν αυτό το Κ.Ε.Κ. συζητάει σήμερα και παρακαλεί στο 

Σώμα, να εγκρίνει αυτό το ποσό. Μα τις παροχές υπηρεσιών, τις ξέρετε πάρα πολύ 

καλά. Να σας θυμίσω το INTEREG, το OVERDURE. Ανέφερε επίσης πολλές φορές, η 

κα Ιωαννίδου, ποια είναι η συμμετοχή και η τεχνογνωσία και η επιστημονική 

κατάρτιση  που παρέχει το Κ.Ε.Κ. σε όλες τις προσπάθειες του Δήμου. Αυτά δεν είναι 

υπηρεσίες;  

Και αντιστρέφω λιγάκι τον προβληματισμό τον δικό σας  και βάζω τον δικό μου 

προβληματισμό. Δεν έχουμε το Κ.Ε.Κ. Παύουμε να ασχολούνται με τα Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα; Δεν μας ενδιαφέρει  εμάς, η ανάπτυξη της πόλης;  Μέσα απ’ όλες αυτές 

τις συνθήκες που διαμορφώνονται  στην Ευρώπη; Σαφώς ναι. Έχουμε λοιπόν 

αναπτυγμένη  αυτή την υπηρεσία του Δήμου. Δεν θα έχουμε λοιπόν επιστημονικό 

προσωπικό;  Αυτό το επιστημονικό προσωπικό  που θα επανδρώνει αυτό το γραφείο, 

που έτσι εσείς το θέλετε κατά την δική σας άποψη, δεν θα πληρώνεται, δεν θα έχει 

έξοδα; Δεν θα έχει κοστολόγια  για τον Δήμο των Σερρών; Γιατί λοιπόν κάθε φορά που 

πρέπει να κάνουμε κάτι ξεχωριστό, διαφορετικό από τα παλιά, βάζουμε την λέξη 

«αιμορραγεί» ο Δήμος; Που το βλέπετε ότι αιμορραγεί;  Προσπαθεί με αυτό τον τρόπο 

να φέρει όσα παραπάνω χρήματα μπορεί στον Δήμο κι έχει φέρει αρκετές εκατοντάδες  

εκατομμύρια. Και να έρθω στην τελευταία σας πρόταση, ότι το γραφείο πιστοποιήσεως 

και υποστηρικτικών υπηρεσιών που έχει πιστοποιηθεί, είναι καλό να παίρνει τα 

προγράμματα και μετά εμείς να τα δίνουμε σε ιδιώτες. Μα  γιατί σταμάτησε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το διάστημα να δίνει προγράμματα; Γιατί υπήρχε η 

αδιαφάνεια, υπήρχε η εκμετάλλευση και γιατί υπήρχε αυτό που υπήρχε στην Ελλάδα 

και κακώς υπήρχε. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει ξανά το πράσινο φως. Και λέει, 

ότι θα δίνει όντως ξανά πιστοποίηση στα κέντρα  που υπήρχε διαφάνεια, που φέρουνε 

φερεγγυότητα, θα γίνουνε λιγότερα τα  Κ.Ε.Κ. Εμείς θα το παλέψουμε.  Είμαστε ένα 

Κ.Ε.Κ. που ήμασταν και με διαφάνεια  και με φερεγγυότητα και με καλή διαγωγή και 

με καλοστημένο Κ.Ε.Κ. κι έχουμε ελπίδα, να πάρουμε προγράμματα. Και δεν διαφωνώ 

εγώ αν όντως όλα αυτά τα Κ.Ε.Κ., θα τελειώσουν το 1999. Εμείς όμως γιατί να 

σταματήσουμε από το 1997, να είμαστε μέσα στην ιστορία, για να απορροφούμε 

χρήματα. Για ποιο λόγο;  Είναι τόσο υπερβολικό το ποσό των 8 εκ. δρχ. για τον  Δήμο, 

όταν αυτά τα 8 εκ. δρχ., μπορούνε να φέρουνε  και 800 εκ. δρχ.;  Δεν πρέπει να είμαστε 

τόσο μίζεροι, πρέπει να βλέπουμε μπροστά και λίγο πιο πλατιά.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Έχω να πω κάτι, με αφορμή την συζήτηση που έγινε στο 

προηγούμενο Δ.Σ. και απορώ  για την ψήφο σας την τότε κα Ζαπάρα και για την 

τωρινή. Εδώ ο κ. Δήμαρχος  επί μια ώρα μας μιλούσε για τους περίφημους 

ευρωσυμβούλους. Έφτασε, πιστεύω ότι χωρίς να το θέλει το έκανε αυτό, να αναφερθεί 

υποτιμητικά και σε κάποια στελέχη του Δήμου, που τραβάνε όλη την λάντζα, για τα 

απόβλητα, κ.λ.π. Τελικά οι ευρωσύμβουλοι, ή το Κ.Ε.Κ., τρέχει για τα προγράμματα;  

Εγώ πιστεύω ότι οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες του  Δήμου, εκτός της εξασφάλισης 

έργων υποδομών, κ.λ.π., εξασφαλίζουν για τον Δήμο και στελέχη, τα οποία μπορούν να 

είναι χρήσιμα.  

Πέρα από τα πρακτικά θέματα, που είπε ο συνάδελφος κ. Αγγελίδης, με γλαφυρότητα 

και ουσιαστικότητα, δεν μπορώ να δεχθώ κ. Δήμαρχε την μια μέρα να μας φέρνετε 

θέμα να πληρώσουμε τους ευρωσυμβούλους, τους θεούς όπως τους παρουσιάζετε εδώ 

και από την άλλη να έρχεστε να μας λέτε ότι όλα αυτά  τα έφερε το Κ.Ε.Κ.  
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Από αυτή την άποψη και μόνο, ότι υπάρχει μια ασυμβατότητα στις δυο αποφάσεις του 

Δ.Σ., αρνούμαι να ψηφίσω και αυτή, όπως δεν ψήφισα και την προηγούμενη. Ήθελα, 

αλλά δεν μπορώ.  Ήταν υποτιμητικό κα Ζαπάρα για το Κ.Ε.Κ., το ότι ήρθε στο Δ.Σ. 

χρηματοδότηση εταιρείας ελεύθερων επαγγελματιών  για Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 

για πράγματα τα οποία εσείς μου λέτε και πιστεύω ότι έτσι είναι και το θέλω, κυρίως 

έτσι να είναι, ότι το όργανο που εμείς ομόφωνα στήσαμε, ήταν σε θέση να τα κάνει 

αυτά.  

 κα Ζαπάρα Μ.: Κύριε Μητλιάγκα, νομίζω ότι είναι καταγραμμένα όλα αυτά 

που είχα πει την προηγούμενη φορά και η τοποθέτησή μου ήτανε διαχωρισμένη στα 

δυο.  Είχα πει λοιπόν τότε και υποστήριξα όπως και σήμερα και με πάθος μάλιστα, ότι 

πρέπει όντως να στηθεί μηχανισμός και να υπάρξουν και στελέχη, εξακολουθώ να το 

πιστεύω αυτό και θα προσπαθήσω να γίνει αυτό αν είναι δυνατόν και να έχει και 

συνέχεια, να είναι όντως δικά μας στελέχη και να ανήκουν στην δική μας δύναμη. Και 

είχα πει τότε, ότι όλη αυτή την προεργασία από την αρχή, από τότε που δημοσιεύονται 

κάποια πράγματα, μέχρι που να ετοιμαστούν προτάσεις, να κατατεθούν, μέχρι που να 

φτάσουν κάπου, όλη αυτή την εργασία, την κάνει το Κ.Ε.Κ. Δεν νομίζω ούτε ο κ. 

Δήμαρχος να έχει διαφορετική άποψη, και ούτε κανένας σύμβουλος να πει κάτι 

διαφορετικό.  

 Και είπα τότε, ότι αυτές οι εταιρείες οι μεγάλες, ποιο ρόλο παίζουν. Από κει και 

πέρα, μέσα από τους δικούς τους μηχανισμούς, βοηθούν στο να αποκτήσουμε μια 

έγκριση.   

Εγώ ήμουνα σαφέστατη ως προς αυτά που κάνει το Κ.Ε.Κ. και αυτά που κάνουν οι 

μεγάλες εταιρείες.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Θα ήθελα να σας ρωτήσω κα Ζαπάρα, αν στον «βοηθούν», 

βάζετε ερωτηματικό, ή θαυμαστικό;  

 κα Ζαπάρα Μ.: Δεν βάζω τίποτα.  

 κ. Γκότσης Ηλ.: Με έκπληξη άκουσα κ. Μητλιάγκα και από εσάς και από τους 

υπολοίπους, να είσαστε αρνητικοί πάνω στην πρόταση, στην εισήγηση του Κ.Ε.Κ. και 

θα δικαιολογήσω γιατί. Όταν φέραμε το θέμα για τους ευρωσυμβούλους δεν το 

ψηφίσατε, γιατί είπατε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το Κ.Ε.Κ., ότι μέσα από το Κ.Ε.Κ. 

θα αναδειχτούν καινούργιες δυνάμεις, ντόπιες δυνάμεις, οι οποίες θα βοηθήσουν 

αργότερα τον Δήμο και ήλπιζα ότι σήμερα θα ήσασταν υπέρμαχος  αυτής της πρότασης 

του Κ.Ε.Κ. Πιστεύω όμως, ότι τέτοιες πρακτικές  δεν βοηθάνε. Όχι μόνο το Δ.Σ., δεν 

βοηθάνε γενικά τον Δήμο και την πόλη μας. Δηλαδή, καταψηφίσατε τους 

ευρωσυμβούλους, καταψηφίζετε και το Κ.Ε.Κ.  Εφόσον καταψηφίσατε το ένα, 

σημαίνει ότι θα στηρίζατε το Κ.Ε.Κ. Εδώ όμως βλέπουμε, ότι ούτε αυτό  συμβαίνει και 

το μυαλό μας πάει στην σκέψη, ότι πουθενά  δεν μπορούμε να συμπλεύσουμε.  

 κ. Πισώκας Βασ.:  Έτσι όπως άκουσα την συζήτηση,  πραγματικά  ο κ. 

Αγγελίδης εκφράζει μια αγωνία, αν και είναι μέλος του Κ.Ε.Κ. Εκφράζει την αγωνία, 

ότι πως είναι δυνατόν κύριοι, να παίρνουμε τόσα προγράμματα  και τόσα εκατομμύρια 

όπως λέει η κα Ζαπάρα, και να ερχόμαστε σαν Δήμος να δίνουμε λεφτά στο Κ.Ε.Κ. 

Αυτό είναι σωστό, διότι κάναμε μια επιχείρηση, ώστε έσοδα και έξοδα τουλάχιστον  να 

ισοσκελίζονται.  Αυτή την στιγμή έρχεται το Κ.Ε.Κ. και ζητάει από τον Δήμο, άλλα 8 

εκ. δρχ. για λειτουργικές δαπάνες. Εγώ νομίζω ότι  αυτή είναι η ουσία της συζήτησης  

αυτή την στιγμή. Χορηγεί ο Δήμος, ή μπορεί να χορηγήσει ο Δήμος 8 εκ. δρχ. στο  

Κ.Ε.Κ.;  
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Εγώ είμαι αρνητικός σ’ αυτό,  γιατί όπως ανέφερε και ο κ. Μητλιάγκας, στο 

προηγούμενο Δ.Σ. , συζητούσαμε και ψήφισα υπέρ της πρότασης του κ. Δημάρχου, ότι 

πραγματικά όλα αυτά  τα λεφτά που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα 

έκαναν οι ευρωσύμβουλοι. Άρα λοιπόν, καταψηφίζω την πρόταση της κας Ζαπάρα.  

 κα Ζαπάρα Μ.: Δεν είναι δική μου η πρόταση, είναι του Κ.Ε.Κ.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα στην προηγούμενη συνεδρίαση 

από μέρους μας τουλάχιστον, ετέθη, να μην υπάρχει κατασπατάληση του δημοτικού 

χρήματος, σε πάρα πολλούς φορείς που ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, 

γιατί στο τέλος όταν θα κάνουμε την άθροιση αυτών που δαπανούμε, θα δούμε ότι 

είναι πολύ λιγότερα από αυτά που μας προσφέρουν. Καλοδεχούμενα τα χρήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρουμε τους μηχανισμούς που δίνονται οι εγκρίσεις και 

γίνονται οι εκταμιεύσεις  αυτών των χρηματοδοτήσεων, αλλά τελικά, είστε 

ανακόλουθοι μ’ αυτά που λέτε. Παινέψατε τόσο πολύ  τους  ευρωσυμβούλους στην 

προηγούμενη συνεδρίαση  για να πείσετε το Δ.Σ. ότι αξίζει  τον κόπο να τους δίνουμε 

σε βάση ετήσια όσα χρήματα  τους δίνουμε, αλλά από την άλλη πλευρά δεν μας λέτε 

συνολικά πόσα σπαταλούνται για το Κ.Ε.Κ.  Υλοποιήσατε και τελείωσε σχεδόν το 

OVERDURE, ένα πρόγραμμα, στο οποίο ο Δήμος είχε ιδία συμμετοχή 7,5 εκ. δρχ., τα 

οποία τα απέδωσε στο Κ.Ε.Κ. 

 κα Ζαπάρα Μ.:  Δεν τα απέδωσε.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Δεν έχει σημασία, τα επιβαρύνθηκε το ταμείο του Δήμου. 

Μην ξεκαθαρίζουμε ότι ο Δήμος είναι μια  Δημοτική Επιχείρηση ανεξάρτητη και οι 

αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις είναι άλλα μαγαζιά, αλλουνού αφεντικού. Ένα  είναι το 

αφεντικό.  

Πέραν της συμμετοχής  των 7,5 εκ. δρχ. η Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε για την 

λειτουργία αυτού του προγράμματος, κάποια χρήματα. Μέσα σ’ αυτά τα χρήματα, 

πέρα των λειτουργικών δαπανών, υπήρχαν και για την γραμματειακή υποστήριξη. 

Δηλαδή, χρήματα της γραμματειακής υποστήριξης  του OVERDURE, δεν δόθηκαν για 

όσα μας λέτε; Ακόμα, γνωρίζετε την περιβόητη ΔΕΚΑΣΕΚ; Στο Δ.Σ. ήρθε ξώφαλτσα. 

Ίσως σαν ενημέρωση να πέρασε κάπου.  5 εκ. δρχ. η συμμετοχή του Δήμου Σερρών, 

στο μετοχικό κεφάλαιο  της ΔΕΚΑΣΕΚ, μέσω της ΔΕΥΑΣ βέβαια. Για να πάρουμε 

επιμόρφωση 15 ανέργων, στο να σκαλίζουν λάχανα. Αυτό το πρόγραμμα έφερε η 

ΔΕΚΑΣΕΚ στην ΔΕΥΑΣ, με  τα 5 εκ. δρχ.  

Συμμετέχουμε και σε άλλους είδους επιχειρήσεις τέτοιου χαρακτήρα, μέσα από την 

Νομαρχιακή Αυτ/ση, ή την Περιφερειακή Διοίκηση. Τελικά, όλα αυτά που ξοδεύουμε, 

αξίζει τον κόπο; Γιατί, θυμηθείτε όταν πέρασε από  το Δ.Σ. μέσω της Κ.Α.Δ.Ε., με 

μορφή ανακοίνωσης η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ για την 

χωματερή. Εκεί άραγε, δεν σας κίνησε την περιέργεια, πως ο συγκεκριμένος μελετητής 

με απ’ ευθείας ανάθεση, θα πάρει πάνω από 30 εκ. δρχ.; Τα παίρνει όλα αυτά τα λεφτά, 

ακριβώς, γιατί επεξεργάστηκε το πρόγραμμα και βοήθησε να ενταχθεί η ΚΑΔΕ, ο 

Δήμος Σερρών, στην χρηματοδότηση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Γατί τα πήρε εκείνα τα λεφτά;  

Αφού το έκαναν οι ευρωσύμβουλοι, το ΚΕΚ, η ΔΕΚΑΣΕΚ, που τους αμείβουμε, γιατί 

τα δώσαμε στο συγκεκριμένο μελετητή, ο οποίος ούτε ευρωσύμβουλος είναι, ούτε στο 

ΚΕΚ συμμετέχει,  ούτε στην ΔΕΚΑΣΕΚ συμμετέχει.  

 κ. Αγγελίδης Π.:  Εγώ μ’ αυτά που είπα, δεν είχα την πρόθεση να αντιδικήσω 

με κανέναν. Άλλωστε, δεν κατηγόρησα κανέναν, ούτε απέρριψα ευθύνες σε κανέναν. 

Ψηφίσαμε αυτή την Δημοτική Επιχείρηση  όλοι και ομόφωνα. 
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Όμως όταν τα πράγματα  στην πορεία κάπου  δεν πάνε καλά, δεν πρέπει να τα 

εκθέτουμε εδώ; Δεν πρέπει να λέμε τις απόψεις μας;  Και αυτός ήταν και ο στόχος μου. 

Γι’ αυτό εξέθεσα αυτές τις απόψεις μου κι αυτή την αγωνία  και είχαν σαν στόχο, το 

νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου. Δεν είναι αυτή η αρχή μου, δεν νομίζω ότι 

πρέπει να γίνονται δαπάνες εκ μέρους του Δήμου, έτσι ασυλλόγιστα.  

Είπε η κα Ζαπάρα εδώ, ότι πακτωλός εκατομμυρίων ήρθε στον  Δήμο με τα 

προγράμματα κ.λ.π. Η Δημοτική Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης πήρε ένα 

μόνο πρόγραμμα, τα στελέχη πολιτιστικής ανάπτυξης. Τα άλλα προγράμματα τα πήρε 

ο Δήμος, σε συνεργασία με ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. Και τα προγράμματα αυτά και η Δημοτική 

Επιχείρηση να μην ήταν, θα μπορούσαν να  εξελιχθούν πάλι, θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν και να  πάνε πάλι σε ανέργους.  Εκεί θέλω να καταλήξω.  Ο Δήμος 

έχει πιστοποιηθεί σαν φορέας συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, που σημαίνει 

αυτό, ότι μπορούμε να παίρνουμε προγράμματα σε συνεργασία με ιδιωτικά Κ.Ε.Κ. και 

αυτή είναι η ουσία.  Η ουσία είναι δηλαδή, αν το δικό μας το Κ.Ε.Κ. θα υλοποιεί τα 

προγράμματά του στις εγκαταστάσεις του; Αυτά είχα να πω  και δεν  νομίζω ότι έτσι 

αβασάνιστα θα  πρέπει να δίνονται χρήματα και πιστεύω ότι η απόφασή  μας δεν θα 

είναι νόμιμη. Θα ξαναγυρίσει πίσω.  

 κα Ζαπάρα Μ.:  Μέσα από την εισήγηση του κ. Περδίκη, έχω σημειώσει την 

λέξη «σπαταλώνται». Δεν είναι πολύ εύκολο κ. Περδίκη να χρησιμοποιούνται τέτοιες 

λέξεις. Χρησιμοποιούμε την λέξη σπατάλη, όταν έχουμε διαπιστώσει ότι έχει γίνει 

σπατάλη. Αν την έχετε διαπιστώσει, μπορείτε και να την αποδείξετε. Δαπανώνται θα το 

δεχόμουνα και όχι σπαταλώνται.  

Όσον αφορά τα ίδια που επανέλαβε ο κ. Αγγελίδης και  βλέπω ότι έχει μια τάση, ο μεν 

Δήμος να  έχει το γραφείο συνοδευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά όλη  την 

άλλη δουλειά να την δίνουμε σε ιδιώτες. Γιατί κ. Αγγελίδη να την δίνουμε στους 

ιδιώτες την δουλειά που εμείς κάνουμε; Και γιατί να μην χρησιμοποιούμε τις 

εγκαταστάσεις τις δικές μας και να επιμορφώσουμε τους  δημότες μέσα στο Κ.Ε.Κ. το 

δικό μας;  Δηλαδή, πως πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος; Να είναι το εργαλείο των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων, για να κερδίζουν οι επιχειρηματίες από έξω; Αυτή είναι η 

πρότασή σας;  

 κ. Αγγελίδης Π.: Γι’ αυτό που ρώτησε η κα Ζαπάρα, αυτό ακριβώς κάνανε. 

Πήρατε σαν Δήμος δύο (2) προγράμματα και τα δώσατε σε ιδιώτες και μάλιστα της 

Θεσσαλονίκης, στο ΙΑΒΕΚ και στο ΙΑΤΑΠ. Απλώς, τα προγράμματα αυτά έγιναν στις 

εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης. Και για να αποδείξω την αλήθεια αυτών 

που λέω σας διαβάζω δελτίο τύπου της Δημοτικής Επιχείρησης Επαγγελματικής 

Κατάρτισης, 3/10/1996 σε τοπική εφημερίδα, γράφει:  

 «Με απόλυτη εκπαιδευτική και οργανωτική επιτυχία, ολοκληρώθηκαν δυο 

προγράμματα κατάρτισης, που αφορούσαν  την υποστήριξη και εκπαίδευση 

παλιννοστούντων του Δήμου Σερρών μέσα στον Σεπτέμβριο. Φορέας υλοποίησης ήταν 

το νεοσύστατο γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου,  σε συνεργασία  με ιδιωτικά 

Κ.Ε.Κ.  από την συμπρωτεύουσα και η εκπαίδευση  εξελίχτηκε στις αίθουσες 

διδασκαλίας  της Δημοτικής Επιχείρησης Επαγγελματικής Κατάρτισης».  

 κα Ζαπάρα Μ.:  Το δελτίο τύπου τα έλεγε όλα. Είναι τελείως αντίστροφα τα 

πράγματα. Ακριβώς αυτό έκαναν οι συνοδευτικές υπηρεσίες. Κέρδισαν προγράμματα 

από  τα άλλα Κ.Ε.Κ.  και δεν έδωσαν προγράμματα στα άλλα ΚΕΚ. Αυτή ήταν η 

επιτυχία  του γραφείου συνοδευτικών υπηρεσιών. Κέρδισε προγράμματα  από 4 άλλα 

Κ.Ε.Κ. και δεν έδωσε.  
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέγεται ότι κοιτάζουμε το δέντρο και χάνεται το δάσος. Θα 

το πω κι εγώ, διότι αποδεικνύεται περίτρανα εδώ σήμερα. Βλέπουμε τα 2 εκ. δρχ. που 

δώσαμε στους ευρωσυμβούλους, που σας ανέλυσα στο προηγούμενο Δ.Σ. την 

προσφορά τους και δεν πρέπει να την αμφισβητείτε, διότι εσείς βλέπετε μόνο εδώ μέσα 

στις Σέρρες. Δεν είναι μόνο η Σέρρες, είναι η Θεσσαλονίκη, είναι η Αθήνα, οι 

μηχανισμοί αυτοί που επικαλεστήκατε και κυρίως είναι τα κέντρα αποφάσεων, όπως το 

Στρασβούργο, οι Βρυξέλλες  και όλες οι υποδιευθύνσεις που εδρεύουν σε δεκάδες 

πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σας ερωτώ και δεν ήταν υποτιμητικό για τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες εδώ. Ποιος μπορεί να επικοινωνήσει; Διότι θέλω να 

σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και να μιλήσω με την Ιρλανδία.  

Όλα αυτά  που ξοδεύουμε, είπατε. Ποια όλα αυτά;  2 εκ. δρχ. είναι που δίνουμε  στους 

Ευρωσυμβούλους για να μας παρέχουν όλες τις Υπηρεσίες που μας παρέχουν.  

Και σας είπα προεκλογικά, ότι ένας είναι ο δρόμος και μάλιστα  είναι μονόδρομος. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.  Οι πηγές της Αθήνας,  σας 

έλεγα, έχουν στερέψει. Αυτοί δεν έχουν για τον εαυτό τους, σε μας θα δώσουν; Και 

μόλις  έγινα Δήμαρχος, έκανα αυτό το πράγμα και το επαναλαμβάνω. Έκανα την 

σύμβαση μ’ αυτό το γραφείο, που είναι συμπολίτης Σερραίος, γνωστότατη οικογένεια, 

ξέρουμε το  ποιόν τους, ξέρουμε την προκοπή τους, ξέρουμε την πρόοδό τους και τις 

επιτυχίες τους. Δεν είναι ένα τυχαίο γραφείο. Και κάτω απ’ αυτόν, βρίσκονται 70 

επιστήμονες. Είπατε, ότι υπάρχουν πολλά τέτοια γραφεία και το ξέρω, τα οποία 

παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες και πλησιάζουν και ιδιώτες και Δημάρχους και 

Νομάρχες και βιομηχάνους. Εδώ όμως, δεν είναι τέτοια περίπτωση.  

 Είπατε επίσης, ότι γνωρίζουμε τους μηχανισμούς.  Αυτό που ξέρουμε εμείς οι 

έλληνες, είναι το ποσοστό απορροφητικότητας των Ευρωπαϊκών μας κονδυλίων, αλλά 

τα ποσοστά μας είναι μόνον 12%. Μας έχουνε περάσει οι Ισπανοί και οι Ιρλανδοί. Αν 

ξέραμε τους μηχανισμούς, θα παίρναμε πολύ μεγαλύτερα κονδύλια. Είμαστε ανίκανοι  

να πάρουμε τα χρήματα  που μας δίνουνε, επειδή ακριβώς  τα ξέρουμε όλα. Δεν μας 

βοήθησε το Κ.Ε.Κ. με το INTERREG ΙΙ; Ποιος νομίζετε ότι έκανε τις επαφές;  

 Σας είπα την άλλη φορά, ότι έχω σαφέστατο ευρωπαϊκό προσανατολισμό και 

είμαι αποφασισμένος να εξαντλήσω όλες τις δυνατότητές μου απορρόφησης 

Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.  

 Έτσι μέσω του γραφείου γνωστού συμπολίτη, με το οποίο κάναμε σύμβαση και 

πήρα μέσω του ΚΕΚ ως διευθύντρια την κα Ιωαννίδου, η οποία είναι ειδικός 

συνεργάτης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 

Θεσσαλονίκης, του γραφείου αυτού και του Δημάρχου.  Και γι’ αυτό έχουμε κι αυτές  

τις επιτυχίες, OVERDURE, INTERREG, στελέχη του πολιτισμού, κοινωνικό 

αποκλεισμό, χωματερή, κ.λ.π.  Το γραφείο αυτό, κόστισε 2 εκ. δρχ.  μόνο.  

 κ. Πρόεδρος: Προχωράμε σε ψηφοφορία. 

 

 

 1) Κασάπης Φ.:  ΝΑΙ 

 2) Αγοραστός Β.:  ΝΑΙ 

 3) Γεωργούλας Γ.:  ΝΑΙ 

 4) Κουμπαρούδης Ι.:   ΝΑΙ 

 5) Μπάρκας Ι.:   ΝΑΙ  

 6) Σαντοριναίος Ευαγ.: ΝΑΙ 

 7) Κατιρτζόγλου Ν.:  ΝΑΙ 
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 8) Νυκτοπάτης Αντ.: ΝΑΙ 

 9) Ζαπάρα Μ.: ΝΑΙ 

10) Γκότσης Ηλ.: ΝΑΙ 

11) Στάγκος Κων.: ΝΑΙ 

12) Σωτηριάδης Δημ.: ΝΑΙ 

13) Αναστασιάδης Αντ.: ΝΑΙ 

14) Σαουλίδης Στ.: ΟΧΙ (για την τακτική που ακολουθείται) 

15) Περδίκης Ζ.: ΟΧΙ (για την τακτική που ακολουθείται 

16) Μητλιάγκας Ζ.: ΟΧΙ (για την τακτική που ακολουθείται 

17) Αγγελίδης Π.: ΟΧΙ (για την τακτική που ακολουθείται 

18) Ζάγκαλης Ι.: ΟΧΙ (για την τακτική που ακολουθείται 

19) Πισώκας Βασ.:  ΟΧΙ (για την τακτική που ακολουθείται 

20) Βαβαλέκας   ΟΧΙ (για την τακτική που ακολουθείται 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Άρση και επαναυποβολή απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Κουτούζη 

Κων/νου κ.λ.π. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Το 18ο θέμα, το αφήσαμε τελευταίο, γιατί νομίζω ότι είναι το πιο 

σοβαρό θέμα του σημερινού συμβουλίου. Θα κάνω μια πρόταση, ότι η απόφασή μας η 

σημερινή, θα πρέπει να είναι δέσμευση, εκτός από την απαλλοτρίωση αν 

αποφασίσουμε και από τον τρόπο που θα βρούμε τα χρήματα, για να γίνει αυτή η 

αγορά.  

κ. Ενδιαφερόμενος: Η ιστορία  αυτή άρχισε το 1971 όταν με την υπ’ αριθμ. 16 

πράξη του 1971 της Νομαρχίας Σερρών, εγκρίθηκε απαλλοτρέα αυτή η έκταση. Από το 

1971 και αναφέρομαι διαχρονικά σε όλα τα Δ.Σ. την 20ετία που πέρασε, δεν έγινε 

απολύτως τίποτα για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί. Αναγκάστηκαν λοιπόν, το 

1992 να υποβάλλουν αίτηση ορισμού προσωρινής τιμής μονάδος. Ορίστηκε η τιμή 

μονάδος και μας υποσχέθηκαν ότι θα πάρουν όλοι τα λεφτά τους και δυστυχώς 

πέρασαν οι 17 μήνες, πέρασε κι άλλο χρονικό διάστημα και αναγκαστήκαμε σύμφωνα 

και με το νόμο να ζητήσουμε να αρθεί πλέον η απαλλοτρίωση, διότι δεν καταργήθηκε 

και δεν συνετελέστη η απαλλοτρίωση. Κατόπιν αυτού,  έγινε δεκτή η αίτησή μας, ήρθε 

η απαλλοτρίωση  και προχωράμε με έγγραφο, στον Δήμο, καθότι έχει υποχρέωση 

σύμφωνα με το Νόμο περί απαλλοτριώσεων, να κάνει  τροποποίηση του σχεδίου, ώστε 

το οικόπεδο αυτό των 5.040  στρεμμάτων της οικογενείας Κουτούζη, να 

συμπεριληφθεί στο σχέδιο πόλεως.  Αντί αυτού, έρχεται απάντηση να υποβληθεί 

απαλλοτρίωση επί της εκτάσεως αυτής. 

Κύριε Δήμαρχε, εάν ληφθεί απόφαση υπέρ της απόψεως αυτής,  πρόκειται περί 

καταστροφής της οικογένειας αυτής, διότι καθένας από μας, αν θέσει τον εαυτό του 

στα μέλη της οικογένειας Κουτούζη, θα περιμένει πόσους αιώνες για να γίνει, η 

απαλλοτρίωση αυτή, όταν ο αρχηγός της οικογενείας μένει σε μια καλύβα. Βλέπω ότι ο 

Δήμος Σερρών, έχει πολύ υψηλούς στόχους, άκουσα για πολλά εκατομμύρια κ.λ.π.  
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Και λυπάμαι, διότι στο διάστημα αυτό, δεν ανευρέθη το ποσό το οποίο ορίστηκε από 

την απόφαση 33 του 1972, που ήταν 160 εκ. δρχ. για την περίπτωση αποζημίωσης.  

Αυτό είναι πολύ μεγάλο βάρος εις βάρος της περιουσίας των ανθρώπων αυτών, οδηγεί 

στην ουσία στην δέσμευση της περιουσίας τους και δε νομίζω ότι το Δ.Σ. θα καταλήξει 

σε  απόφαση που θα βλάπτει την οικογένεια Κουτούζη.  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Είναι γνωστό το θέμα,  μας έχει ανησυχήσει και το έχουμε 

συζητήσει, πολλές φορές. Όταν έγινα Δήμαρχος και μ’ ενδιέφερε αυτό το θέμα,  γιατί 

έλεγα ότι το κεντρικό πάρκο πρέπει να πάρει σάρκα και οστά και να γίνει 

πραγματικότητα, έσπευσα στα Υπουργεία επανειλημμένες φορές και ζήτησα 

χρηματοδότηση 169 εκ. δρχ.  Και τα είχε σημειώσει ο κ. Βούλγαρης, ο γραμματέας του 

ΥΠΕΧΩΔΕ και με διαβεβαίωση ότι θα μας τα έδινε. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν 

πήραμε τίποτα γιατί μάθαμε ότι το ταμείο τους δεν είχε άλλα χρήματα για το 1996. 

Τώρα για το 1997, μπορούμε να προσδοκούμε κάποια χρήματα. Είναι 169 εκ. δρχ. με 

την παλιά τιμή  μονάδος απαλλοτρίωσης. Βεβαίως τώρα, που  δεν ισχύουν όλα αυτά, 

διότι παρήλθε ο χρόνος και καλείται  το Δ.Σ. εκ νέου να πάρει μια απόφαση. 

Μην ξεχνάτε ότι κι εγώ είμαι με το μέρος σας, αλλά  αδυνατώ, από το 1925 όλος ο 

χώρος εκείνος είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος για την δημιουργία κεντρικού πάρκου 

της πόλης. Δεν μπορώ να καταλάβω, να επιμένει η κάθε  Δημοτική  Αρχή, όχι μόνο η 

δική μου, αλλά και του κ. Γεωργούλα και του κ. Μητλιάγκα και του κ. Ανδρέου, να 

επιμένουμε και να θέλουμε  να το κάνουμε αυτό  το πάρκο και να μην δίνονται τα 

χρήματα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η νέα τιμή, η παλιά τιμή ήταν 170 εκ. δρχ. Είναι 5 

(πέντε) ολόκληρα στρέμματα και είναι το μεγάλο κομμάτι το οποίο απέμεινε, γιατί 

όταν αυτό το κομμάτι περιέλθει στο Δήμο, τότε αρχίζει και φαίνεται και 

διαμορφώνεται αυτό το περίφημο κεντρικό πάρκο της πόλης των Σερρών. Νομίζω ότι 

κανείς από εδώ, δεν μπορεί να ξεφύγει  από αυτή την λογική και απ’ αυτόν τον 

σχεδιασμό, που ανάγεται στο 1925. Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι είναι δεσμευμένη η 

περιουσία  σας και θέλετε να την αξιοποιήσετε, αλλά  δυστυχώς στην χώρα αυτή που 

ζούμε, έτσι είναι τα πράγματα. Χαρακτηρίζουμε έναν χώρο σαν χώρο πρασίνου και 

περιμένουμε χρόνια ώσπου να βρεθούν τα χρήματα να αποπληρώσουμε τους 

ιδιοκτήτες.  

Σκεφτόμαστε την σύναψη ενός δανείου. Αυτή την στιγμή είμαστε στην φάση κάποιας 

μελέτης για να δούμε τα οικονομικά μας, να συνταχθεί μια σοβαρή πρόταση, να 

εγκριθεί βεβαίως από το Δ.Σ. και να φύγει προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, να εξευρεθούν αυτά τα χρήματα. Πολύ σωστά είπε ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. ότι 

πρέπει να δεσμευτούν άπαντες εδώ μέσα, να φροντίσουμε να βρεθούν τα χρήματα.  

 Δικηγόρος των Εκπροσώπων:   Δεν είναι στάση  Δημαρχίας αυτή, εδώ και μια 

20ετία  να μην αποζημιώνει τους δικαιούχους. Ο Νόμος λέει, ότι αν δεν δοθούν τα 

χρήματα, η αποζημίωση μέσα σε 18 μήνες αίρεται η αποζημίωση.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Εσείς ξέρετε, ότι από το 1925, η περιουσία  σας εμπίπτει στο 

κεντρικό πάρκο αυτής της πόλης; Θέλετε το Δ.Σ. να παραιτηθεί της δημιουργίας του 

κεντρικού  πάρκου αυτής της πόλης; Κι αν δεν το κάνουμε αυτό, είναι ότι έχουμε 

ευθυνοφοβία;  

κ. Ενδιαφερόμενος: Πριν από λίγο, σε άλλο θέμα είπατε εδώ, ότι ζητάτε από 

όλους τους συμβούλους να πάνε να δούνε το έργο που γίνεται στον Άγιο Πρόδρομο, 

για να έχουνε μια  ιδία γνώμη. Λοιπόν, εγώ σας καλώ όλους, να έρθετε στο σπίτι μας 

και  να δείτε  μόνοι σας, πόσο μπορεί ν’ αντέξει  αυτό το σπίτι. Είναι χτισμένο από το 

1946, δεν μπορεί να αντικατασταθεί γιατί δεν δίνετε άδεια και δεν είναι λογικό να 

επισκευαστεί, γιατί αυτά τα χρήματα, θα πάνε χαμένα.  
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Πόσα χρόνια μπορούνε να ζήσουνε σ΄ αυτό το σπίτι δύο υπερήλικες; Χωρίς κεντρική 

θέρμανση,  με υγρούς τοίχους και  άλλα πολλά;  

Είπατε, ότι προσδοκείτε να πάρετε κάποιο δάνειο. Πόσο καιρό όμως θα κάνει 

αυτό; Σεβαστείτε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου.   

κ. Μητλιάγκας Ζ.: Οι συγγενείς δικαιολογημένα θεωρούν τα λόγια μας πλέον 

αέρα κοπανιστό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα άλλο. Ένα  ήθελα μόνο να 

πω, ότι και το Δ.Σ. να πάρει απόφαση αποχαρακτηρισμού, αυτό δεν θα ισχύει. Ποτέ μα 

ποτέ,  χώρος που χαρακτηρίστηκε χώρος πρασίνου, ή δρόμος, είτε κεντρικό πάρκο 

κ.λ.π., δεν εγκρίθηκε, γιατί το Δ.Σ. δεν αποφασίζει και η απόφαση παίρνετε  από τις 

κεντρικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν και συνταγματικές δεσμεύσεις.     

Δηλαδή, το θέμα μας εδώ πέρα, και αυτό θέλω να το καταλάβετε καλά, δεν 

είναι ο αποχαρακτηρισμός. Χίλιοι Δήμαρχοι να έρθουνε, να προσπαθήσουνε, δεν είναι 

δυνατό να αποχαρακτηριστεί ένας χώρος, πού  από το 1925 είναι  χαρακτηρισμένος 

σαν κεντρικό πάρκο, σαν δρόμος κ.λ.π.  Το πρόβλημά μας είναι η ανικανότητα, η 

αδυναμία, η αμέλεια των μέχρι τώρα ασκηθέντων καθήκοντα  Δημοτικών Συμβούλων 

ή αρχόντων και δεν εξαιρώ τον εαυτό μου απ’ αυτό, διότι είχα την ευθύνη σαν 

Δήμαρχος την προηγούμενη τετραετία. Νομίζω και σας δίνω και την προσωπική μου 

υπόσχεση, ότι και σε επίπεδο αποφάσεων, εφόσον είναι σωστές, αλλά και σε επίπεδο 

πρωτοβουλιών προς πάσα  κατεύθυνση, είμαστε  διατεθειμένοι και προσωπικά είμαι 

διατεθειμένος να ενεργοποιηθώ, εάν βέβαια το θελήσει και ο κ. Δήμαρχος, να κάνουμε 

συντονισμένες προσπάθειες και ενέργειες, ώστε να υπάρξει επιτέλους και η λύτρωση 

για την οικογένεια, αλλά και το άνοιγμα του δρόμου, για την πόλη, γιατί αυτό το 

πρόβλημα ξεπερνάει τον μισό αιώνα. Εγώ προσωπικά εύχομαι,  αυτή η Δ. Α. του κ. 

Βλάχου, να είναι πραγματικά η τελευταία που έχει πράγματι ταλαιπωρήσει την 

οικογένειά σας.  

κ. Γεωργούλας: Δεν νομίζω κύριε πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι και κύριε 

Δήμαρχε, ότι παρά την όποια σοβαρότητα εμφανίζει το πρόβλημα αυτό, ότι πρέπει 

πολύ χρόνο να δαπανήσουμε και ούτε χρειάζεται να υπενθυμίσω στους δικαιούχους, 

ότι έχουν όλη την ανθρώπινη συμπάθεια από μας εδώ, χωρίς να επεισέρχομαι στις 

νομικές αδυναμίες για τον αποχαρακτηρισμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει 

συμπολίτης μας  εδώ με την ιδιότητα του Δ.Σ., ή του Δημάρχου, που μπορεί να πει ότι 

μπορεί να χαλάσει αυτό το πράγμα.  

Δεν έχουμε δυνατότητα εμείς εδώ άλλης επιλογής. Όμως, επειδή πράγματι τους 

ταλανίσαμε και τους ταλαιπωρήσαμε, θα πρέπει  πέρα από την απόφαση για την 

απαλλοτρίωση, να βρούμε πηγές για χρήματα, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. 

κ. Γκότσης Η.: Η αλήθεια σίγουρα είναι πικρή, αλλά το ψέμα και οι 

ασυναρτησίες που δέχονται οι συμπολίτες μας, τους έκανε να αντιμετωπίζουν με 

ψυχραιμία την αλήθεια. Είναι αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, όπως με τον 

Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.). Το Δ.Σ., δεν μπορεί να τον αυξήσει τον Σ. Δ. Μπορεί να 

κάνει μια πρόταση κι εκεί κόβεται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί  να αποχαρακτηριστεί. 

Αυτή την πρόταση, μπορούμε να την κάνουμε και να σας  δώσουμε ψεύτικες και 

κάλπικες ελπίδες. Ο Δήμαρχος, ο κ.  Μητλιάγκας και ο κ. Γεωργούλας,  όλοι μαζί να 

πάνε να απευθυνθούνε  στο πρόγραμμα  ΕΤΕΡΠΣ, να πάρουνε τα χρήματα. Ξέρω ότι 

δεν υπάρχουνε, αλλά μόνον από εκεί μπορούμε να πάρουμε. Το δεύτερο βήμα μας 

είναι το δάνειο και πως πάλι, όλοι οι αρχηγοί των συνδυασμών μαζί με τον Δήμαρχο, 

να βρείτε την καλύτερη λύση επάνω στην δανειοδότηση που θα κάνει ο Δήμος και 

μάλιστα,  αυτό  πρέπει να γίνει μέχρι το καλοκαίρι.  

24 



 

 

κ. Ζάγκαλης Ι.:  Εκεί που δεν επιτρέπεται να χτίσουν,  χτίστηκε σχολείο, 

μεταφέρθηκαν κάποια οικόπεδα για κάποιους να περνάνε  απέναντι, σ’ αυτό το σημείο 

έχουν δίκιο οι άνθρωποι  που φωνάζουν.  Και όλα αυτά πέρασαν από το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

 κ. Αλεξανδρίδης (Δικηγόρος): Κύριε Μητλιάγκα, εξεδόθησαν αποφάσεις και 

του Πρωτοδικείου Σερρών και του Εφετείου, που μας δικαίωσαν. Έχει αρθεί η 

απαλλοτρίωση πλέον. Επομένως, το επόμενο στάδιο, είναι ο Δήμος Σερρών να προβεί 

στην τροποποίηση  της απόφασης και να το εντάξει  στο σχέδιο πόλης.  

κ. Πρόεδρος:  Η απόφασή μας κ. Αλεξανδρίδη είναι ομόφωνη, αποφασίζουμε 

την απαλλοτρίωση του οικοπέδου και ψάχνουμε όλοι μαζί τρόπο να βρεθούνε τα 

χρήματα. Είναι απόφαση οριστική και ομόφωνη.  

κ. Ζάγκαλης Ι.:  Εγώ είμαι υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης, γι’ αυτό το 

κομμάτι.     

κ. Μπάρκας:  Όπως είπε ο κ. Αλεξανδρίδης, από το 1992 υπήρχε απόφαση 

Εφετείου, ότι σε 18 μήνες θα έπρεπε η Δ.Α. τότε να βρει τα χρήματα με δάνειο που θα 

έπαιρνε, τα χρήματα των ΤΕΙ θα έπαιρνε, δεν θα πλήρωνε τους υπαλλήλους, θα έβαζε  

ανταποδοτικό τέλος, πάντως έπρεπε  τα χρήματα αυτά να βρεθούνε. Έρχομαι τώρα και 

προβληματίζομαι. Όταν ήρθαμε το 1995, υπήρχε ένα αυτό το πρόβλημα κι ένα δεύτερο 

πρόβλημα, στην Κων/λεως που υπήρχαν τα καπνομάγαζα, που έπρεπε να παρθούνε κι 

εκείνα και χρειαζότανε  άλλα 200 εκ. δρχ. και φτάσαμε σ’ ένα σημείο να χρειαζόμαστε 

1 δις δρχ. για να αγοράσουμε οικόπεδα δημοτών. Τώρα, ξαναπαίρνουμε μια απόφαση, 

που πιστεύω, ότι αν δεν την υλοποιήσουμε, καταλαβαίνετε ότι μόνοι μας οδηγούμαστε 

την επόμενη φορά που θα περάσουν οι 18 μήνες ή οι 26 μήνες, ή οι 37 μήνες, θα πρέπει 

να το δώσουμε για  τροποποίηση για να το αποδεσμεύσουμε. Ας αναλογιστούμε και 

αυτή την περίπτωση. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

  

 

ΘΕΜΑ 20ο:   Τροποποίηση και κωδικοποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Σερρών. 

 

 

κ. Αγγελίδης Π.: Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τον Ο.Ε.Υ., ήθελα να κάνω την 

εξής πρόταση: Οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, επειδή αυτοί είναι που ζουν στο πετσί τους 

καθημερινά  την υπηρεσία με τα προβλήματά της και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από 

τον καθένα μας ποια πρέπει να είναι η οργάνωση της υπηρεσίας, προτείνω, ο σύλλογος 

των Δημοτικών Υπαλλήλων ή και ο οποιοσδήποτε μεμονωμένος δημοτικός υπάλληλος, 

από την στιγμή που έχουνε διαφορετικές απόψεις από την προτεινόμενη εισήγηση για 

τον Ο.Ε.Υ, να κάνουν εγγράφως τις προτάσεις και τις απόψεις τους, ώστε να μας δοθεί 

η δυνατότητα  να τις εξετάσουμε. 

 

 

 - Αναβάλλεται.  
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ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

  

 - Αναβάλλεται.  

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

67  / 1997 Έγκριση απολογισμού της 5ης Σ. Ε.  
7025/10-4-1997 

 

68  / 1997 Όμοια στην 6η Σ. Ε.                 
7024/10-4-1997 

 

69  / 1997 Όμοια στην 10η  Σ. Ε.  
7023/10-4-1997 

 

70  / 1997 Όμοια στην 12η  Σ. Ε.  
7013/10-4-1997 

 

71  / 1997 Όμοια στην 14η Σ. Ε.  
7022/10-4-1997 

 

72  / 1997 Όμοια στην 15η  Σ. Ε.  
7014/10-4-1997 

 

73  / 1997 Όμοια στην 16η  Σ. Ε.  
7015/10-4-1997 

 

74  / 1997 Όμοια στην 19η  Σ. Ε.  
7026/10-4-1997 

 

75  / 1997 Όμοια στην 20η  Σ. Ε.  
 

76  / 1997 Όμοια στην 21η  Σ. Ε.  
7021/10-4-1997 

 

77  / 1997 Όμοια στην 23η  Σ. Ε.  
7018/10-4-1997 

 

78  / 1997 Όμοια στην 24η  Σ. Ε.  
7016/10-4-1997 

 

79  / 1997 Όμοια στην 28η  Σ. Ε.  
7297/10-4-1997 
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80  / 1997 Όμοια στην 29η  Σ. Ε.  
7020/10-4-1997 

 

81  / 1997 Όμοια στην 30η  Σ. Ε.  
7019/10-4-1997 

 

82  / 1997 Όμοια στην 31η  Σ. Ε.  
7012/10-4-1997 

 

83  / 1997 Όμοια στην 33η  Σ. Ε.  
7017/10-4-1997 

 

84  / 1997 Όμοια στην 35η Σ. Ε.  
4638/7-3-1997 

 

85  / 1997 Όμοια στην 36η  Σ. Ε.  
4639/7-3-1997 

 

86  / 1997 Όμοια στην 39η  Σ. Ε.  
4622/7-3-1997 

 

87  / 1997 Όμοια στην 42η  Σ. Ε.  
4621/7-3-1997 

 

88  / 1997 Όμοια στην 46η  Σ. Ε.  
4614/5-3-1997 

 

89  / 1997 Όμοια στην 48η  Σ. Ε.  
4637/7-3-1997 

 

90  / 1997 Εγκρίνεται ο διορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο της Δ.Ε.Κ.Ε.Κ. 
3279/21-2-1997 

 

91  / 1997 Εγκρίνεται ο διορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο της Δ.Ε.Π.Κ.Α. 
3278/21-2-1997 

 

92  / 1997 Εγκρίνεται ο διορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο της Δημ. Επιχ/σης Παιδικών Σταθμών. 
3277/19-2-1997 

 

93  / 1997 Εγκρίνεται ο διορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό 

έλεγχο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
3276/21-2-997 

 

94  / 1997 Εγκρίνεται ο διορισμός δύο ελεγκτών  για τον τακτικό διαχειριστικό  

έλεγχο της Κ.Α.Δ.Ε. 
3275/21-2-1997 
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95  / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας και λειτουργίας καταστήματος Οβελιστηρίου 

στον Ιορδανίδη Αναστάσιο.  
3264/20-2-1997 

 

96  / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας και λειτουργίας καταστήματος Κρεοπωλείου-

Πτηνοπωλείου-Αλλαντικών στον κ. Γουγούση  Παναγιώτη. 
3265/18-2-1997 

 

97  / 1997 Όμοια Ψητοπωλείου στον κ. Πιστικόζογλου Δημοσθένη. 
3033/13-2-1997 

 

98  / 1997 Όμοια Ψητοπωλείου στον κ. Δημητριάδη Βασίλειο. 
3267/20-2-1997 

 

99  / 1997 Όμοια Καφετέριας-Ψητοπωλείου στον κ. Γκίρμπα  Άγγελο. 
3266/20-2-1997 

 

100 / 1997 Όμοια Σνακ-Μπαρ στον κ. Μάτσικα Μιχαήλ.                 
3268/20-2-1997 

 

101 / 1997 Όμοια Καφενείου-Ψητοπωλείου στον κ. Καραμανίδη Φώτιο. 
3258/20-2-1997 

 

102 / 1997 Όμοια Καφενείου-Ψητοπωλείου στην κα Παπαράση Κυριακή. 
3259/20-2-1997 

 

103 / 1997 Όμοια Καφετέριας στον κ. Παύλου Αλέξανδρο.              
3262/20-2-1997 

 

104 / 1997 Όμοια Οβελιστηρίου στον κ. Σταμάτη Δημήτριο.           
3263/18-2-1997 

 

105 / 1997 Έγκριση έκδοσης λειτουργίας καταστήματος Οπωρολαχανοπωλείου στον 

κ. Σαββίδη Μιχαήλ. 
3255/12-2-1997 

 

106 / 1997 Όμοια Οπωρολαχανοπωλείου στην κα Γουγαλάκη Μαρία.    
3256/20-2-1997 

 

107 / 1997 Όμοια Παντοπωλείου – Κρεοπωλείου – Κατεψυγμένων – 

Γαλακτοκομικών – Εμφιαλωμένων Ποτών – Είδη Καθαρισμού – 

Καλλυντικών ειδών, κ.λ.π. στον κ. Κάντζα Δημήτριο. 
 2873/12-2-1997 

 

108 / 1997 Έγκριση έκδοσης μουσικών οργάνων καταστήματος Μπαρ του κ. Κούτρη 

Ιωάννη. 
 2419/6-2-1997 

 

109 / 1997 Όμοια  Ψητοπωλείου του κ. Μασμανίδη Γρηγορίου.  
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110 / 1997 Όμοια Καφέ – Ουζερί του κ. Ακριτίδη Νικολάου.            
3257/20-2-1997 

 

111 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης στις τοπικές εφημερίδες  («ΠΡΟΟΔΟΣ»- 

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» - «ΣΕΡΡΑΪΚΑ ΣΠΟΡ»). 
4060/3-3-1997 

 

112 / 1997 Έγκριση καταβολής διαφόρων δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών 

του Δήμου μας. 
4057/27-2-1997 

 

113 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης ποσού 75.600 δρχ. από επιδόσεις εξώδικων 

και αιτήσεων που διενήργησε η κα Αργυρή Βελίκη – Γεωργιάδου. 
3780/26-2-1997 

 

114 / 1997 Έγκριση προμήθειας φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και 

ψήφισμα της σχετικής πίστωσης ποσού 3.000.000 δρχ. 
4177/28-2-1997 

 

115 / 1997 Εγκρίνεται η ψήφιση πίστωσης ποσού 2.500.000 δρχ. για διαφημίσεις-

δημοσιεύσεις.  
3273/19-2-1997 

 

116 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης ύψους 1.000.000 δρχ.  για τοποθέτηση 

ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ στην Πλατεία Ελευθερίας. 
3280/19-2-1997 

 

117 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης για τη δημοσίευση ανακοίνωσης. 
3781/24-2-1997 

 

118 / 1997 Έγκριση  καταβολής δαπάνης παράθεσης γεύματος.         
3281/20-2-1997 

 

119 / 1997 Έγκριση συνέχισης για το έτος 1997 της μελέτης πυροπροστασίας του 

κινηματογράφου ΑΣΤΕΡΙΑ. 
4687/6-3-1997 

 

120 / 1997 Όμοια της μελέτης θέρμανσης-θερμομόνωσης  του Κινηματογράφου 

ΑΣΤΕΡΙΑ 
4656/6-3-1997 

 

121 / 1997 Έγκριση συνέχισης για το έτος 1997 της μελέτης αερισμού – κλιματισμού 

του Κινηματογράφου ΑΣΤΕΡΙΑ. 
4688/6-3-1997 

 

122 / 1997 Όμοια συντήρησης και βελτίωσης φωτεινής σηματοδότησης πόλης έτους 

1996. 
4691/6-3-1997 
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123 / 1997 Όμοια της μελέτης φωτισμού και ηλεκτρ/κών εγκαταστάσεων του 

Κινηματογράφου ΑΣΤΕΡΙΑ. 
4689/6-3-1997 

 

124 / 1997 Όμοια του έργου: «Σηματοδότηση οδικών κόμβων».         
4692/11-3-1997 

 

125 / 1997 Όμοια του έργου: «Κατασκευή 11ου και 24ου Νηπιαγωγείου».  
3795/24-2-1997 

 

126 / 1997 Όμοια του έργου: «Κατασκευή ποτίστρας βόρεια του οικισμού Μετόχι». 
4690/11-3-1997 

 

127 / 1997 Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης: «Σύνταξη προδιαγραφών όψεων 

κτιρίων εμπορικού κέντρου πόλης Σερρών». 
7326/21-4-1997 

 

128 / 1997 Έγκριση εγκατάστασης περιπτέρού του Δημ. Παπαδόπουλου, στην οδό 

Κομνηνών.  
 

129 / 1997 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί των αποφάσεων της Δ.Ε. Κ.Α.Δ.Ε. Σερρών. 

 

130 / 1997 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί των αποφάσεων της Δ.Ε.  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

 

131 / 1997 Έγκριση αποφάσεων της Δ.Ε.  Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

 

132 / 1997 Καταβολή αποζημίωσης στον Δοδόπουλο Χρήστο, κ.λ.π.  δικαιούχους. 
3274/21-2-1997 

 

133 / 1997 Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή αποζημίωσης στην Έλλη συζ. 

Νικολάου Τερζή. 
3252/19-2-1997 

 

134 / 1997 Όμοια για τον κ. Κούσιο Κων/νο.                                  
3208/17-2-1997 

 

135 / 1997 Έγκριση διενέργειας ανασκαφής για την ανεύρεση θησαυρού.          
                

136 / 1997 Γνωμοδότηση του Δ.Σ. προς το σκοπό επιβολής προστίμου.           
3789/26-2-1997 

 

137 / 1997 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. 

Ζαπάρα Κων/νο 
3261/20-2-1997 

 

138 / 1997 Όμοια της κας Χίτογλου Βικτωρίας.                                
3270/19-2-1997 
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139 / 1997 Όμοια του κ. Παπαδόπουλου Παναγιώτη.                              
3272/19-2-1997 

 

140 / 1997 Όμοια του κ. Παπαδόπουλου Συμεών.                                 
3273/19-2-1997 

 

141 / 1997 Όμοια του κ. Παπακυριάκου Κυριάκου.                               
3269/19-2-1997 

 

142 / 1997 Όμοια της κας Μαντζιαρίδου Μελπομένης.                             
3260/20-2-1997 

  

143 / 1997 Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε διάφορα έντυπα.       
3790/3-3-1997 

 

143α/ 1997 Συμμετοχή του Δήμου δι’ εκπροσώπου του στη Διεθνή Διάσκεψη με 

θέμα: «Έγκλημα και Αστική Ανασφάλεια στην Ευρώπη». 
                  

144 / 1997 Εκπροσώπηση του Δήμου στην 3η Διεθνή Συνδιάσκεψη Aquapolites  

Icap. 
3785/28-2-1997 

 

145 / 1997 Έγκριση δαπανών λειτουργίας κυνοκομείου κατά τον μήνα Δεκέμβριο 

1996. 
4178/28-2-1997 

 

146 / 1997 Οριστική  ονοματοδοσία οδών της πόλης.                            
5429/31-3-1997 

 

147 / 1997 Σύναψη σύμβασης με την Δ.Ε.Π.Κ.Α. για την εκτέλεση του έργου: 

«Πλύσιμο οδών και πλατειών της πόλης».  
3892/24-2-1997 

 

148 / 1997 Άρση και επαναυποβολή απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας Κων/νου Κουτούζη. 
 

149 / 1997 Σύναψη σύμβασης με την Δ.Ε.Ε.Κ. για την διαχείριση των προγραμμάτων 

του Δήμου Σερρών ύψους 8.000.000 δρχ. 
4176/28-2-1997 

 

Πρ. 

1 / 3/ 1997 Αναβάλλονται τα αριθμ. 20- 21 θέματα.                             
                 

150 / 1997 Έγκριση αποφάσεων της ΔΕΥΑΣ.                                     
3689/25-2-1997 

 

151 / 1997 Έγκριση προμήθειας υλικών για την κατασκευή βιβλιοθηκών          
3420/18-2-1997 
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152 / 1997 Έγκριση προμήθειας υλικών ψευδοροφής.                            
3792/24-2-1997 

 

153 / 1997 Ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης για την καταβολή ειδικού 

επιδόματος.  
3791/25-2-1997 

 

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

 

 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ                          ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 
Κασάπης Φίλιππος 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αγοραστός Βασίλειος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Γεωργούλας Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Ζάγκαλης Ιωάννης 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κατιρτζόγλου Νικόλαος 

 

Κουμπαρούδης Ιωάννης 

 

Μητλιάγκας Ζήσης 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Περδίκης Ζήσης 

 

Πισώκας Βασίλειος 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Στάγκος Κων/νος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος   


