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ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κασάπης Φίλιππος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 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, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Στάγκος Κων/νος, 

Σωτηριάδης Δημήτριος, Χαλκιόπουλος Λεωνίδας, Χατζηλίας Αλέξανδρος.   

      

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

Κανείς.            

 

Από τους Παρέδρους των Συνοικισμών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1) Κάπης Δημήτριος (Συνοικισμού Αγ. Ιωάννη) 

2) Στοίλας Συμεών (Συνοικισμού Ξηροτόπου) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

Κανείς. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση έκδοσης αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση μελετών, Σ.Π., κ.λ.π., Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 
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ΘΕΜΑ  4ο: Προμήθεια προγράμματος λογιστικής ταμειακής υπηρεσίας και Προσόδων, 

προϋπολογισμού 3.000.000 δρχ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση - Ενημέρωση επί των αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων.    

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση απολογισμών των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών και τροποποιήσεις Δ.Σ. 

Σχολικών Επιτροπών. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 1997 του Ν.Π. «Κέντρο 

Προστασίας Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απ΄ ευθείας εκποίηση προσκυρούμενων δημοτικών οικοπεδικών τμημάτων σε 

δικαιούχους. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Πρόταση για συμμετοχή του Δήμου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Thalassa 1997 

Forum. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Συμμετοχή του κ. Δημάρχου στις εκδηλώσεις για την Μακεδονία, που οργανώνει 

ο Δήμος Πάρου. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αποπληρωμή προγράμματος HORIZON - Παλιννοστούντες «ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ», κ.λ.π. προγραμμάτων. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόδοση λογαριασμού λειτουργίας Κυνοκομείου κατά το μήνα Ιανουάριο 1997.                  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση αιτήματος «Οικουμενικού Ελληνισμού».  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Οικονομική ενίσχυση του Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ», για την πραγματοποίηση 

του πρωταθλήματος Α΄ και Β΄  Κατηγορίας Συγχρονισμένης Κολύμβησης. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Παραχώρηση οικοπέδου στο σύνδεσμο παραπληγικών «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για τη στέγαση του Συλλόγου τους. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Π. 182-183.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Π. 118 για τη διατήρηση και 

διαπλάτυνση της οδού Μαυροκορδάτου.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Σχετικά με τη μίσθωση δημοτικών οικοπέδων στο αγρόκτημα Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Πληρωμή οφειλής οικοπέδου εκποιημένου στον κ. Χρήστο Παπαγούτη. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (PANEL).  
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6η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1997 

 
  

 κ. Πρόεδρος: Πριν μπούμε στα θέματα, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Το περασμένο 

Δημοτικό Συμβούλιο, το τελευταίο νομίζω ότι δεν ικανοποίησε κανέναν μας και όχι μόνον εμάς, 

αλλά και τα Μ.Μ.Ε. Παράκληση από τους συναδέλφους, να τηρήσουνε τον κανονισμό 

λειτουργίας του Δ.Σ., για να μην δημιουργούνται προβλήματα αυτού του είδους.  

 Έχουμε ορισμένα κατεπείγοντα θέματα, τα οποία θα αναλύσει ο κ. Δήμαρχος.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα θέμα το οποίο έρχεται ως κατεπείγον, είναι η αποδοχή 

χρηματοδότησης 11 εκ. δρχ. για τον εξοπλισμό της  δευτεροβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης 

(Τ.Ε.Λ.). Το δεχόμαστε, τα χρήματα μέσω της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περνάνε στον Δήμο 

και ο Δήμος τα αποδίδει στον αποδέκτη.  

 Ένα άλλο είναι, η μεταβίβαση πίστωσης 25 εκ. δρχ. περίπου, τα οποία έρχονται από το 

ΥΠΕΧΩΔΕ για το υπηρεσιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον» που αφορά την εξυγίανση της παλαιάς 

χωματερής. Αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε εμείς σαν Δήμος Σερρών, τα μεταβιβάζουμε στην 

Κ.Α.Δ.Ε., η οποία Κ.Α.Δ.Ε. τα δίνει με την σειρά της στον αρμόδιο. 

 Ένα άλλο θέμα είναι, η έγκριση μετακίνησης του συναδέλφου κ.  Αγοραστού στην 

Αθήνα, για να προωθήσει διάφορα θέματα κυρίως αθλητικών εγκαταστάσεων και ένα άλλο, όλοι 

σας γνωρίζετε ότι  στις 26-27-28  Μαρτίου, στο Ηράκλειο Κρήτης, γίνεται η έκτακτη 

συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης  Δήμων και Κοινοτήτων, με κυρίαρχο θέμα τις αναγκαστικές 

συνενώσεις.  Το θέμα που έρχεται στο Δ.Σ., είναι ποιοι εκ των μελών του Δ.Σ., θέλουνε να 

συμμετέχουνε σ΄ αυτή την συνεδρίαση. Να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη έκτακτη 

συνεδρίαση  της ΚΕΔΚΕ είχε εγκριθεί η μετακίνησης της κας Ζαπάρα και του κ. Χατζηλία 

Αλέξανδρου. Είχε πει τότε και ο κ. Ζάγκαλης ότι θα ήθελε να παρευρεθεί, αλλά υπήρχε κάποιο 

πρόβλημα με τις μετακινήσεις των αεροπλάνων, λόγω ομίχλης και δεν μπόρεσε να φτάσει.  

 Το θέμα αυτής της συνεδρίασης είναι πιστεύω άκρως ενδιαφέρον, είναι μια ιστορική 

στιγμή για το θεσμό της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Μόλις πριν από 10 λεπτά έχω φτάσει από 

την Θεσσαλονίκη, όπου χθες κλήθηκα εκτάκτως να συμμετέχω σε μια έκτακτη συνάντηση, υπό 

τον γενικό γραμματέα της περιφέρειας, των προέδρων της ΤΕΔΚ των 7 (επτά) Νομών που 

απαρτίζουν την περιφέρεια, με θέμα το πρόγραμμα «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», έτσι είναι γνωστό και 

αφορά τις αναγκαστικές συνενώσεις.  

 Η συνάντηση αυτή σήμερα, ήταν μια ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει ν’ 

ακολουθήσουμε χρονικά, προκειμένου να προετοιμαστούμε σαν οργανισμοί τοπικής αυτ/σης, 

για το πρόγραμμα αυτό, που είναι πρόγραμμα 4ετίας και αφορά τις συνενώσεις, ξεκινάει ένας 

διάλογος ο οποίος, συμβαδίζει μ’ έναν σχεδιασμό και όλος αυτός ο προγραμματισμός, να 

σημειώσω εδώ ότι, συνοδεύεται και με τις ανάλογες πιστώσεις. Τα επιπλέον χρήματα στην 4ετία 

για την εκτέλεση αυτού του προγράμματος, αγγίζουν τα 280 δις δρχ.  Εκείνο που μας 

κατατέθηκε κι εκείνο που πρέπει να μεταφέρω και σε σας είναι, ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η 

επιλογή της κυβέρνησης, οι εκλογές του 1998 να γίνουν με το νέο  καταστατικό χάρτη της 

πρωτοβάθμιας Αυτ/σης. Εμείς σήμερα στην Θεσσαλονίκη, ενημερωθήκαμε από τον γενικό 

γραμματέα  για τα διαδικαστικά, έχουμε μια δέσμευση ότι μέχρι τις 15/4/1997 θα γίνουνε 

μερικές συνελεύσεις, μάλλον ημερίδες σε κάθε νομό προς ενημέρωση, στις οποίες θα είναι 

οπωσδήποτε ο γενικός γραμματέας, θα είναι η γενική γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών 

η κα Σερέλη, και για το Νομό Σερρών προσδιορίστηκε και αποφασίστηκε η ημερίδα αυτή να 

γίνει  το Σάββατο το απόγευμα στις 12/4/1997.  

 

 

3 



 

 

 Εμείς επομένως, μέχρι τις 25/4/1997, πρέπει να προτείνουμε δύο αιρετούς, οι οποίοι θα 

συμμετέχουν σε μια επιτροπή δουλειάς, έτσι ονομάζεται, μαζί με τον Σύμβουλο Ανάπτυξης της 

ΤΕΔΚ, εφόσον υπάρχει, και στην περίπτωση την δική μας υπάρχει, εάν δεν υπάρχει κάποιος 

σύμβουλος ή κάποιος της εταιρείας του Νομού, και αν δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος 

ανάπτυξης, τότε μπορεί να μας προτείνει η περιφέρεια, χρηματοδοτώντας μας, για να εργαστεί 

κάποιος σύμβουλος ανάπτυξης. Θα συμμετέχουν επίσης κάποιοι της περιφερειακής διοίκησης 

του νομού, ένας μηχανικός από την  ΤΥΔΚ (Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και Κοινοτήτων), κι 

ένας διοικητικός υπάλληλος. Περισσότερα θα έχουμε να πούμε, όταν αυτό εδώ ακριβώς το 

πλαίσιο προγράμματος το οποίο σήμερα  πήρα στα χέρια μου, θα φύγει σε όλες τις Κοινότητες, 

προκειμένου  αυτές με την σειρά τους να συζητήσουν, να καταθέσουν τις  δικές τους προτάσεις 

και προβληματισμούς, τυχόν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις. Όλα αυτά, είναι δουλειά αυτής της 

συντονιστικής επιτροπής του Νομού, έτσι την ονομάζουμε, η οποία θα ταξινομήσει όλες αυτές 

τις προτάσεις και να τεθούν όλα υπόψη κατά την διάρκεια της ημερίδας που θα γίνει και είναι 

στις 12/4/1997. Εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι μέχρι τις 30/6/1997, πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί και από τις 13 Περιφέρειες οι προτάσεις, να έχουν συγκεντρωθεί και να είναι στο 

αρμόδιο Υπουργείο, το οποίο θα τις επεξεργαστεί  και το πρώτο νομοσχέδιο που η Βουλή μετά 

τις διακοπές του Καλοκαιριού θα ψηφίσει, θα είναι αυτός ο νόμος, το πρόγραμμα «Ι. 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», που όπως σας είπα, είναι ένα πρόγραμμα 4ετίας. Επομένως πιστεύω πως η 

έκτακτη γενική συνέλευση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ηράκλειο της Κρήτης, 

είναι πολύ σπουδαία, βεβαίως η ΤΕΔΚ θα συμμετέχει, θα δούμε πως μπορούμε να μεταφέρουμε 

τις απόψεις και του Δ.Σ., αλλά και της διοικούσας της ΤΕΔΚ και ότι άλλο μπορεί να 

συγκεντρωθεί στο συνέδριο αυτό. 

 Επομένως, το θέμα τίθεται σήμερα εδώ κ. Πρόεδρε, για να κρίνει το Σώμα, κάποιους 

συναδέλφους που θα πάνε, είναι στις 26, 27 και 28 Μαρτίου, εργάσιμες ημέρες. Προτείνω την 

κα Ζαπάρα, αν θέλει να συμμετέχει, επειδή ήταν και στην έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕΔΚΕ τον 

Δεκέμβριο στην Αθήνα, τον κ. Χατζηλία εφόσον μπορεί και ποιος άλλος νομίζει ότι μπορεί.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Εγώ θα ήθελα να συμμετέχω, αλλά τα σχολεία είναι ανοιχτά. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δηλώσουν συμμετοχή όσοι μπορούν, μέχρι τις 25 Μαρτίου. 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση έκδοσης αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση μελετών, Σ.Π., κ.λ.π., Δημοτικών Έργων. 

 

 

 κ. Μπάρκας Αθ.: Έχουμε εδώ, νομίζω ένα έργο, υπάρχει μια ανάθεση που έγινε και 

υπάρχει ένας συγκριτικός πίνακας, αλλά αυτό που έχω να προτείνω κ. Δήμαρχε, είναι ότι στο 

Ο.Π. 209 Γεωρ. Παπανδρέου και Δημογερόντων, πρώην στρατιωτικός φούρνος, που έχει 

χαρακτηριστεί  ως πράσινο, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μελέτη για να μπορέσουμε, εκεί 

να αναβαθμίσουμε τον χώρο και θα ήθελα εδώ με μια επιφύλαξη, να προτείνω κιόλας άμεσα, να 

χαρακτηρίσουμε τον χώρο αυτό σαν ένα χώρο με την πόλη στην οποία έχουμε αδελφοποιηθεί 

την πόλη Fosses. 
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 κα Ζαπάρα: Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε πως πριν από καιρό, είχαμε περάσει για 

δεύτερη φορά την απόφαση, ότι θα στήσουμε την προτομή των Φωτεινής Αλατά σε κάποιο 

σημείο της πόλης και νομίζω ότι είχαμε αποφασίσει να την στήσουμε στο πάρκο του 

στρατιωτικού φούρνου. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε πει για την οδό Δημογερόντων, στην παιδική χαρά. 

 κα Ζαπάρα: Δύο φορές, η απόφαση που πάρθηκε, ήταν για το πάρκο του στρατιωτικού 

φούρνου. Ας το φροντίσουμε αυτό, για να μην έχουμε δυο διαφορετικές αποφάσεις Δ.Σ. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο μελετητής τότε ας το συμπεριλάβει κι αυτό. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Μια παρατήρηση έχω να κάνω. Οι προμήθειες για βαφές και για 

διαγραμμίσεις, δεν λέω ότι είναι υπερβολικά υψηλές, αλλά επειδή είναι πολλές και είναι ανάγκη, 

έχω την γνώμη ότι μπορούσαν  αυτές να γίνουν ενιαία και όχι με σπαστά τιμολόγια, δηλαδή να 

ζητηθούν προσφορές και καλύτερη τιμή. 

 κ. Πρόεδρος: Πολύ σωστά κ. Μητλιάγκα. 

 κ. Στάγκος Κ.: Κάναμε δοκιμή για να γίνει διαγράμμιση σε διάβαση πεζών, μ’ ένα υλικό 

που έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από την κοινή μπογιά. Μήπως θα πρέπει  να 

στραφούμε σ΄ μία τέτοιου είδους διαγράμμιση;  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να στραφούμε, αλλά να σκεφτούμε και τι στοιχίζει αυτού του είδους η 

διαγράμμιση. 

 κ. Στάγκος Κ.: Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, διότι το κόστος τελικά θα είναι συνολικά 

πολύ μικρότερο, αν σκεφτούμε ότι αυτό το υλικό έχει 3 χρόνια εγγύηση, ενώ τα άλλα τα 

χρώματα τα αγοράζουμε κάθε μήνα, αν σκεφτούμε το κόστος των εργαζομένων κ.λ.π. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ασχολήθηκα με το θέμα, έκρινα ότι αυτή η διάβαση, στοιχίζει 

ακριβά.  

 κ. Αντιδήμαρχος: Υπάρχουν δύο είδη διαγραμμίσεων. Ένα είναι η θερμοπλαστική με 

όλες τις εγγυήσεις κι ένα είναι αυτό που βάφουμε με το πιστολάκι. Με το πιστολάκι όταν 

βάφουμε, σημαίνει ότι σε 6 μήνες το πολύ, πρέπει να το ξαναβάψουμε. Κάναμε μια δοκιμή με 

θερμοπλαστική βαφή, για να δούμε πόσο αυτό το υλικό αντέχει και μέχρι τώρα αντέχει. Ας 

ελπίσουμε ότι θα έχει άλλα 2-3 χρόνια ζωής και τότε θα το σκεφτούμε πολύ σοβαρά εάν θα 

εφαρμόσουμε αυτή την μέθοδο.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Προμήθεια προγράμματος λογιστικής ταμειακής υπηρεσίας και Προσόδων, 

προϋπολογισμού 3.000.000 δρχ. 
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 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Για το θέμα αυτό, είναι βέβαια απαραίτητο να προμηθευτεί 

λογισμικά προγράμματα, μόνο για την διαδικασία προμήθειας θα αναφέρω γενικά. Επειδή 

υπάρχουν στην πόλη μας πολλοί επαγγελματίες, τέτοιων επιχειρήσεων, να γίνεται η προμήθεια 

με άτυπο διαγωνισμό, προσφορά δηλαδή, για να μην έρχονται  εκ των υστέρων και 

διαμαρτύρονται, ότι προτιμούμε από Θεσσαλονίκη κι όχι από τις Σέρρες. 

 Η προμήθεια γίνεται κατά κάποιο τρόπο σωστά νομικά,  και ουσιαστικά, αλλά για την 

αποφυγή τυχόν παραπόνων και παρεξηγήσεων από επιχειρηματίες της πόλης μας, δεν είναι 

άσχημο να ερωτούνται για το κόστος και την ποιότητα των προγραμμάτων και την αξιολόγηση 

βέβαια, θα την κάνουν οι αρμόδιοι και τεχνικοί και διοικητικοί παράγοντες. 

 κ. Σωτηριάδης Δ.: Είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο έχουνε χρησιμοποιήσει γύρω στις 30-

40 Δήμους. Αν πούμε ότι θα  απευθυνθούμε στους Σερραίους μελετητές, πιστεύω ότι το κόστος 

θα είναι πολύ υψηλότερο. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα, στο οποίο συνεργάστηκε και το 

Υπουργείο Εσωτερικών και μόνο απ’ αυτή την εταιρεία έχουνε βοηθηθεί όλοι οι Δήμοι μέχρι 

σήμερα. Εδώ να πούμε, ότι επεκτείνει την μηχανογράφηση στο Ταμείο, Λογιστήριο κι ένα μέρος 

από το Προσόδων και το Προμηθειών και πιστεύω ότι θα είναι σε πλήρη λειτουργία κατά το 

Νοέμβριο. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Έγκριση - Ενημέρωση επί των αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων.    

 

 

 κ. Πισώκας Β.: Επειδή δεν βρισκόμουνα στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., που 

συζητήθηκε ο προϋπολογισμός της Δ.Ε.Π.Κ.Α., θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και 

θα πω και τις απόψεις μου γύρω από τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Π.Κ.Α., αλλά συγχρόνως κι 

ένα άλλο θέμα που υπήρχε στην ημερήσια διάταξη, ειδικά ως προς το θέμα ανάθεσης 

κοινοχρήστων χώρων μέσω της Δ.Ε.Π.Κ.Α., που παίρνουμε ορισμένους εργαζομένους.  

 Απ΄ ότι είδα, μέσα στον πρ/σμό της Δ.Ε.Π.Κ.Α. παρουσιάζεται μια εικόνα πραγματικά 

αγγελική. Δηλαδή, λέει τα έσοδα  είναι 123 εκ. δρχ. και τα έξοδα είναι πάλι 123 εκ. δρχ. Είναι 

έτσι όμως; Βλέποντας και  εξετάζοντας ορισμένους κωδικούς του πρ/σμού, βλέπω ότι ο πρ/σμός 

ειδικά ως προς τις αμοιβές του προσωπικού, αναφέρει ότι ξοδεύτηκαν γύρω  στα 49 εκ. δρχ. 

Μου δίνει την εντύπωση, ότι όταν η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

είναι 60.000.000 δρχ.  τα 49.000.000 δρχ., τα δίνουμε για μισθοδοσία. Αυτά φυσικά, μόνον για 

τους ορισμένου χρόνου, όχι για τους επιμορφωτές τους οποίους τους πληρώνουμε με 

ανταποδοτικά τέλη. Κάνοντας αυτή την σύγκριση, παρατήρησα ότι ο πρσ/μός του 1997 είναι 

πέραν  του δέον αυξημένος, ειδικά ως προς την αμοιβή των εργαζομένων και μάλιστα φτάνει το 

80% της προγραμματικής σύμβασης. Ενώ ο πρ/σμός του 1996 ήταν 45% βάση της 

προγραμματικής σύμβασης και του 1995 ήταν 15%. 

 Οι απορίες μου είναι οι εξής: Η Δ.Ε.Π.Κ.Α., όπως γνωρίζετε, κρίνετε πολύ σωστά, 

επενδύει τα χρήματα των Σερραίων, σε τρεις στόχους. Κι όπως ξέρετε είναι ως προς την 

διαχείριση, ως προς την επένδυση (το τι επενδύσεις κάνει ως προς την πολιτιστική υποδομή) και 

τρίτον, ως προς την προσφορά υπηρεσιών.  
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Ως προς την διαχείριση, πολλά ειπώθηκαν κατά την διάρκεια του 1996 και φυσικά 

εισακούστηκαν κι από την νυν Πρόεδρο ορισμένα πράγματα, ως προς την διαχείριση, όπως 

αλόγιστες δαπάνες και πολλά έξοδα, ανάγκασαν την Δ.Ε.Π.Κ.Α. να έρθει σ’ αυτό το σημείο και 

να απολύσει ορισμένους υπαλλήλους για να μπορέσει ν’ ανταποκριθεί η Δ.Ε.Π.Κ.Α. στις 

υποχρεώσεις της. 

 Όλα αυτά, μου δίνουν το δικαίωμα να πω ότι η Δ.Ε.Π.Κ.Α.  αυτή την στιγμή δεν βρήκε 

ακόμη, αν και πέρασαν 3 χρόνια από την έναρξή της, ένα πρόγραμμα δράσης για να μπορέσει να 

το εφαρμόσει. Κι αυτό τελικά οφείλεται κατά ένα μέρος, ότι το Δ.Σ.  της εκάστοτε διοίκησης της 

Δ.Ε.Π.Κ.Α., αλλάζει κάθε χρόνο και δείχνει ότι ο κάθε ένας Πρόεδρος που πέρασε, έχει 

διαφορετική πολιτιστική πολιτική, ως προς τα πεπραγμένα της Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

 Εκείνο που παρατηρώ και φυσικά εκφράζω την ανησυχία μου, είναι ότι η Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

αυτή την στιγμή, δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να επιλέξει τους δημότες για την παρουσία της και 

την λειτουργία της. Δεν εκμεταλλεύτηκε το σπουδαίο πολιτιστικό δυναμικό της πόλης και 

τρίτον, δεν εξέδωσε ακόμη, παρά την υπόσχεση που έδωσε ο Δήμαρχός μας, πως μέσα στο 1996 

θα εκδοθεί ο τρίτος τόμος των Σερραϊκών Αναλέκτων κι αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι 

δημοσιογράφοι. Δεν έχει συλλάβει δηλαδή ακόμη τα μηνύματα των καιρών και δεν έχει 

υλοποιήσει ορισμένες προτάσεις, οι οποίες έχουν σκοπό την αναβάθμιση του πολιτισμού και 

εκτός αυτού, δεν έχει επενδύσει τίποτα.  

 Αυτό φυσικά, το κάνω σαν κριτική. Πέρα αυτού όμως, στον ισοσκελισμό, βλέπω τον 

πρ/σμό σαν πλασματικό και δεν δείχνει τα πραγματικά στοιχεία τα οποία πρέπει να υπάρχουν 

και γι’ αυτό, είμαι αντίθετος, ειδικά ως προς τον πρσ/μό. Και συγκεκριμένα, θα ήθελα τώρα να 

αναφερθώ στην δεύτερη παρατήρηση, δηλαδή σ’  ένα θέμα που είναι στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Κ.Α.,  

ειδικά ως προς την ανάθεση καθαρισμού  κοινοχρήστων χώρων μέσω της Δ.Ε.Π.Κ.Α.,  για τους 

εργαζόμενους που δίνουμε γύρω στα 9,5 εκ. δρχ. Το πόσο βεβιασμένα, αγαπητοί συνάδελφοι 

έγινε ο πρ/σμός, φαίνεται μέσα στον πρ/σμό. Αναφέρει σαν αμοιβές εργατών καθαριότητας 

4.740.000 δρχ.  Πως είναι δυνατόν όμως εμείς, να δίνουμε 9,5 εκ. δρχ.; 

 Αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσει ο κ. Δήμαρχος. Όπως ξέρετε ήδη, έχει εγκριθεί η 

πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση 8μηνη από το Υπουργείο, για να δουλέψουνε μέσω του 

Δήμου. Ενώ οι συμβάσεις είχανε τελειώσει στις  31/12, αυτό το αναφέρω για τους εργαζομένους 

που αναφέρει  μέσα στην εισήγηση κ. Πρόεδρε, οι εργαζόμενοι δουλεύανε μέχρι πρότινος, χωρίς 

καμία απόφαση του Δ.Σ. και αυτό σημαίνει  το εξής: Αν οι εργαζόμενοι αυτοί μας πάνε στα 

δικαστήρια, σημαίνει αποζημιώσεις  και πολλά άλλα κι εκτός του ότι που δουλεύανε τόσα άτομα 

μέσω της Δ.Ε.Π.Κ.Α., οι εναλλασσόμενες συμβάσεις, τους έκαναν αορίστου χρόνου. 

 Θα ήθελα να μου απαντήσει και σ’ αυτό ο κ. Δήμαρχος και γιατί δεν χρησιμοποιεί αυτά 

τα 25 άτομα που εγκρίθηκαν από το Υπουργείο και χρησιμοποιεί πάλι άτομα μέσω της 

Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

 κ. Γεωργούλας Γ.: Μια παρατήρηση έχω κ. Πρόεδρε. Άκουσα εδώ, ότι τα 49 εκ. δρχ. 

πάνε στους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, ενώ οι επιμορφωτές πληρώνονται από τα 

ανταποδοτικά τέλη. Αν μεν είναι έτσι, με ποιο δικαίωμα γίνεται η πληρωμή των επιμορφωτών 

από ανταποδοτικά τέλη; 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η έγκριση για την απασχόληση εκτάκτου προσωπικού, ξέρετε πότε 

ήρθε στον Δήμο κύριε Πισώκα;  Ήρθε προχθές. Πως δηλαδή απαιτείτε και ζητάτε να 

χρησιμοποιήσω αυτούς; Από δω και πέρα είναι σίγουρο ότι αυτοί θα χρησιμοποιούνται και θα 

σταματήσουμε να δίνουμε τα  8.000.000 δρχ. στην Δ.Ε.Π.Κ.Α. για να προσλαμβάνουμε 10 ή 12 

εργάτες Καθ/τας.  
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Ξεχνάτε επομένως και δεν υπάρχει κενό, διότι μια από τις πρώτες αποφάσεις του Δ.Σ.  του 1997, 

ήτανε μια εκ νέου απόφαση για το νέο έτος, γι’ αυτούς τους εργαζομένους. Μήπως δεν τα 

θυμάστε αυτά; Ξέρετε ποια είναι η διαδικασία των αντικειμενικών κριτηρίων του Νόμου Πεπονή 

ανά κατηγορία; Ξέρετε πόσο χρόνο θα απασχοληθούν οι διοικητικές υπηρεσίες μας, για να 

κάνουν σωστά την δουλειά τους; Έχουμε 300 αιτήσεις για εργάτες στην καθ/τα και αυτό θα 

έπρεπε να μας προβληματίζει. Μέχρι να τελειώσουν δηλαδή όλα αυτά, μπορεί να περιμένει η 

καθ/τα  της πόλης, μπορεί να μην καθαρίζονται οι δρόμοι, να μην μαζεύονται τα σκουπίδια;  

 Όσο για τις αμοιβές του προσωπικού, να θυμίσω ότι εδώ το 1996 πληρώνουμε και το 

1997 θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε και τα ένσημα των εργαζομένων, πράγμα που δεν γινόταν 

κατά το παρελθόν. Γι΄ αυτό εμφανίζεται αυτό το ποσό, για τις αμοιβές του προσωπικού και  θα 

το επιβεβαιώσει αυτό και ο Δ/ντής. 

 κ. Αγγελίδης Π.:  Ειδικά με τον  πρ/σμό της Δ.Ε.Π.Κ.Α., ήθελα να κάνω κάποιες 

παρατηρήσεις. Πράγματι το ποσό των 49 εκ. δρχ. που προβλέπεται για τις αμοιβές προσωπικού 

είναι πολύ υψηλό, ενώ αντίθετα  το ποσό που  προβλέπεται  για εκδηλώσεις και γενικά για 

δραστηριότητες της Δ.Ε.Π.Κ.Α., μέσα στο 1997, είναι 25-26 εκ. δρχ., είναι χαμηλό. Επίσης θέλω 

να επισημάνω, ότι ενώ το ποσό που προβλέπεται για εκδηλώσεις και δραστηριότητες της 

Δ.Ε.Π.Κ.Α., παραμένει στάσιμο εδώ και 2 χρόνια, το 1995 είχαμε 25 εκ. δρχ.  για εκδηλώσεις, 

το 1997 πάλι 25 εκ. δρχ. για εκδηλώσεις, ενώ το ποσό που προορίζεται για αμοιβές προσωπικού 

σε σχέση με το 1995, έχει τριπλασιαστεί. Προβλεπόταν 15 εκ. δρχ. για αμοιβές προσωπικού το 

1995 και  49 εκ. δρχ. για το 1997 και σίγουρα κ. Δήμαρχε, αυτή η αύξηση δεν οφείλεται στο 

γεγονός ότι θα κολλάτε ένσημα στους υπαλλήλους της Δ.Ε.Π.Κ.Α. Είναι γεγονός ότι αναλάβατε 

την Δ.Ε.Π.Κ.Α. με 10-12 άτομα προσωπικό κι αυτή την στιγμή έφτασε το προσωπικό τα 18 

άτομα. Και ο πρ/σμός  αυτός των 49 εκ. δρχ. προβλέπεται για 18 έως 20 άτομα. Δηλαδή ο 

τριπλασιασμός αυτός, οφείλεται σε νέες προσλήψεις.  

 Είναι ένας πρ/σμός προσλήψεων και όχι  δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Π.Κ.Α. Αυτό που 

προτείνω  εγώ, είναι στον κωδικό που έχει τα 49 εκ. δρχ. για αμοιβές προσωπικού και είναι τα 

49 εκ. δρχ. να μην ξεπεράσουν τα 32-35 εκ. δρχ. και στον δε κωδικό που προβλέπει 25 εκ. δρχ. 

για δραστηριότητες της Δ.Ε.Π.Κ.Α. να αυξηθούνε σε 40 εκ. δρχ. 

 Αυτή είναι η πρόταση που κάνω εγώ για τον προϋπολογισμό. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Περίμενα πως, όταν παρέδιδε η Δ.Ε.Π.Κ.Α. τον πρ/σμό της στο Δ.Σ. 

στα μέσα του Μαρτίου του 1997, θα υπήρχε στα χέρια του καθενός Δημοτικού Συμβούλου, μια 

πλήρης και σαφής εικόνα του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχ/σης για το 1997. Όμως 

μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Ενώ λογικά, όταν κάνουμε έναν πρσ/μό προηγείται η εξέταση και η 

έγκριση του προγραμματισμού και στην περίπτωση της Δ.Ε.Π.Κ.Α., τουλάχιστον του 

προγραμματισμού των πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά το τρέχον έτος, αυτό το πράγμα δεν 

υπάρχει. Θα περιμένουμε να το πληροφορηθούμε, στην πορεία των επόμενων μηνών, μέσα από 

τα τοπικά μέσα ενημέρωσης; Δεν υπάρχει άποψη από την  διοίκηση της Δ.Ε.Π.Κ.Α. για το τι θα 

πραγματοποιήσει στον πολιτισμό το 1997; Αν έχει άποψη, γιατί δεν μας την κατέθεσε; Και αν 

δεν έχει άποψη, γιατί κατέθεσε αυτούς τους αριθμούς στον πρ/σμό; Αντιπαρέρχομαι όσα περί 

μισθοδοσίας κ.λ.π. ειπώθηκαν από συναδέλφους και περιορίζομαι όσον αφορά τις αμοιβές των 

εργαζομένων, μονάχα στο ζήτημα των αμοιβών των εργαζομένων της καθ/τας πρασίνου, 

σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που πέρασε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. τον 

Ιανουάριο. Υπάρχει μέσα στον σχετικό φάκελο, υπό μορφή  ενημέρωσης κι άλλο θέμα στην 

Δ.Ε.Π.Κ.Α. που αναφέρεται για την πρόσληψη 25 ατόμων καθ/τας και πρασίνου, που θα λάβουν 

την αμοιβή τους μέσω της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο και στην Δ.Ε.Π.Κ.Α.   
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Η σύμβαση όριζε 9,5 εκ. δρχ. και στον πρ/σμό της Δ.Ε.Π.Κ.Α. υπάρχουν τα μισά 4.700.000 δρχ. 

Στην απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Κ.Α., λείπει πρώτα-πρώτα η καταληκτική ημερομηνία των 

συμβάσεων. Λέει ότι, ξεκινάει στις 3  Φεβρουαρίου η απασχόλησή τους και μένει κενό στο πότε 

θα λήξει.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Για 25 άτομα το ημερομίσθιο συν την εργοδοτική εισφορά, τα ένσημα, 

συν τον φόρο κ.λ.π., βγαίνει γύρω στις 250.000 δρχ. ανά εργαζόμενο, και για 25 εργαζόμενους 

είναι 5 εκ. δρχ. μηνιαίως. Ο Φεβρουάριος τελείωσε, ο Μάρτιος θα τελειώσει, άρα αυτό, σημαίνει  

πως τα 9,5 εκ. δρχ. θα εξαντληθούν μόνο μ’ αυτούς τους 25 εργαζόμενους. Να το χαρακτηρίσω 

ότι είναι πλασματικό το νούμερο για να ισοσκελίσει απλά τον πρ/σμό;  

Δεν νομίζω. Δεν βλέπω και να υπάρχει, ούτε το 1995, ούτε το 1996, ούτε και τώρα το 1997 και 

υποθέτω πως και το 1998 δεν θα υπάρχει κάποιο κονδύλιο το οποίο θα πάει στην επέκταση της 

υποδομής της Δ.Ε.Π.Κ.Α. 

 Ειλικρινά, τρίτος χρόνος της Δ.Α., παρέλαβε μια Δ.Ε.Π.Κ.Α. με την όποια έκταση είχε το 

πολιτιστικό κέντρο της Εθν. Αντίστασης εξοπλισμένο, τα 4 περιφερειακά κέντρα των Σφαγείων, 

Νίκαιας, Ομόνοιας και Κηφισιάς. Τότε υπήρχε  και το 8ο Δημοτικό Σχολείο, το οποίο έφυγε 

πλέον από τα χέρια της Δ.Ε.Π.Κ.Α. με δική σας ευθύνη για άλλους λόγους που εσείς  εκτιμάτε 

ότι αξίζουν τον  κόπο, αλλά τελικά σ’ αυτά που παραλάβατε τι άλλο προσθέσατε, ή τι άλλο θα 

προσθέσετε στην πολιτιστική υποδομή της πόλης; Αυτό που βλέπω και με τρόμαξε τελικά, είναι 

αυτό που φοβόμασταν το 1993 και 1994 που ξεκινήσαμε αυτή την Δημοτική Επιχ/ση. Πως 

τελικά κάποιοι θα κάνουν  το λάθος  και το κάνατε το λάθος. Η τακτική επιχορήγηση της 

Δημοτικής αυτής επιχ/σης από τον Δήμο, ύψους 60 εκ. δρχ. ετησίως να την δίνετε μόνο για 

μισθοδοσία. Από κει και πέρα, δηλαδή πως θα δημιουργήσετε πολιτισμό και πως θα τον 

στηρίξετε;  

 Πως στηρίζετε τεχνικά, υλικά, οικονομικά άλλες δραστηριότητες πολιτιστικών φορέων  

της πόλης, ούτε αυτό υπάρχει, και πολύ φοβάμαι, πως πολύ γρήγορα σε 2 χρόνια  καταφέρατε 

αυτή την Δημοτική Επιχ/ση  να την καταβαραθρώσετε  και να αρχίσει να σκέφτεται το Δημοτικό 

Συμβούλιο, ότι για λόγους οικονομικούς, αύριο θα πρέπει να την κλείσουμε. Και είναι κρίμα, 

γιατί αυτή η επιχ/ση το λιγότερο που δημιούργησε, ήταν την υποδομή για τον πολιτισμό στην 

πόλη. Δεν προσθέσατε ούτε ένα λιθαράκι επιπλέον, απεναντίας σπαταλήσατε ότι επιχορηγήσεις 

έδωσε ο Δήμος για την Δ.Ε.Π.Κ.Α., σε μισθοδοσία.  

 Δεν μπορώ να συναινέσω στην υπερψήφιση αυτού του πρ/σμού, όταν δεν ξέρω καν, 

εκτός από μισθούς, τι άλλο θα γίνει. 

 Και δικαιολογήστε μου κα Κοβούσογλου αυτά τα υπέρογκα λειτουργικά έξοδα 

18.200.000 δρχ. για ΟΤΕ, ΔΕΗ, αναλώσιμα υλικά, κ.λ.π. Δηλαδή με την μισθοδοσία 49 εκ. δρχ., 

συν 20 εκ. δρχ., σύνολο 69 εκ. και τα 18 εκ. δρχ. σαν λειτουργικά έξοδα, πάτε κοντά στα 90 εκ. 

δρχ. χωρίς να έχετε κάνει την πρόβλεψη της διοργάνωσης, μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Πιστεύω ότι η αναφορά των συναδέλφων κύριε Πρόεδρε και κύριοι 

συνάδελφοι, στα νούμερα είναι καθαρά εντυπωσιασμός, είναι ολοφάνερο αυτό, διότι εγώ θα 

κάνω την εξής ερώτηση: Πότε έγινε η Δ.Ε.Π.Κ.Α.;  Το 1992 με προγραμματική σύμβαση 60 εκ. 

δρχ. Σήμερα το 1997, ισχύει η ίδια προγραμματική σύμβαση 60 εκ. δρχ. Το ημερομίσθιο το 1992  

πόσο ήταν, πόσο κόστιζε το πετρέλαιο, πόσο έκανε η βενζίνη, πόσο έκανε το ρεύμα; Σας ρωτώ, 

η ζωή το 1997, στοιχίζει  όσο στοίχιζε το 1992;  

 κ. Περδίκης Ζ.: Το 1993, όχι 1992. 
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 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσο δε για τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Π.Κ.Α., να υπενθυμίσω μερικά 

πράγματα. Ετοιμάζουμε Βαλκανικό Λαογραφικό Μουσείο, ετοιμάζουμε Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας και Μέγαρο Μουσικής. Για το τελευταίο, τώρα σας δίνω την πληροφορία. Επίσης, 

χορωδιακό φεστιβάλ, χορευτικό φεστιβάλ, βαλκανική συμφωνική ορχήστρα, κ.λ.π. 

 Πολιτισμός είναι μόνο η κεραμική και να μάθουμε τα μουσικά όργανα; Όλα τα Βαλκάνια 

και όλη η Ελλάδα μιλούσανε για το χορευτικό φεστιβάλ που συγκέντρωσε συγκροτήματα από 

22 πόλεις της Ελλάδας. Πως δεν κάναμε τίποτα;  

 κ. Στάγκος Κ.:  Εγώ, αποδέχομαι απόλυτα αυτό που λέει ο κ.  Δήμαρχος, ότι άλλη ήταν 

η αγοραστική αξία τότε και άλλη είναι τώρα. Εδώ κι ένα χρόνο έχω κάνει μια πολύ 

συγκεκριμένη πρόταση. Να προσδεθεί η επιχορήγηση του Δήμου με ενοίκια, τα οποία θα 

υπάρχουνε σε καταστήματα του Δήμου, για έναν και απλούστατο λόγο. Πρώτον, διότι έτσι θα 

έχει η ΔΕΠΚΑ μια ταμειακή ρευστότητα κάθε μήνα και  δεύτερον, διότι θα αναπροσαρμόζεται 

συνεχώς. Να τοποθετηθεί σ΄ αυτό η κυρία Πρόεδρος.  

 κα Κοβούσογλου: Όσον αφορά το θέμα με τα λειτουργικά έξοδα που ανέφερε ο κ. 

Περδίκης, ήδη αναφέρθηκε εν εκτάσει  ο κ. Δήμαρχος και δεν θα πω τίποτα, νομίζω ότι ο 

καθένας μας σαν ιδιώτης, ξέρει τι πλήρωνε πριν  από 4 χρόνια σπίτι του και τι πληρώνει σήμερα. 

Επομένως,  αν φαίνεται διογκωμένο  το ποσόν, φαίνεται γιατί έχουνε διογκωθεί τα τιμολόγια. 

Κατά τα άλλα, γίνεται μια λογισμένη χρήση των όσων υπάρχουνε εκεί μέσα, το προσέχουμε και 

το παρακολουθούμε.  

 Να απαντήσω στον κ. Αγγελίδη, επειδή μίλησε για τους εργαζομένους. Κάνατε λάθος 

στα νούμερα. Έχω μια κατάσταση του προσωπικού το 1994, όπως μου παραδόθηκε και τα  

άτομα για σαν ήτανε 18 και εμείς τώρα είμαστε 20, χωρίς τους επιμορφωτές. Και από τον Μάιο 

θα έχουμε 16 άτομα προσωπικό, θα κατεβούμε πιο κάτω, από κει που ήσασταν εσείς και θα 

εξηγήσω το γιατί. Αυτό οφείλεται, ότι έχουμε τώρα 20 άτομα προσωπικό, στο ότι λειτουργεί το 

Γυμναστήριο στην οδό Υψηλάντη, το οποίο δεν λειτουργούσε όταν ήσαστε εσείς και 

απασχολούμε κι εκεί άτομο. Από το Μάιο, θα έχουμε 16 άτομα αντί για 20, γιατί ήδη 4 

καθαρίστριες, από την Μουσική Σχολή λήγει η σύμβαση, από την Υψηλάντη λήγει η σύμβαση, 

από την Κηφισιά λήγει η σύμβαση, θα έχουνε απολυθεί. Αυτό όσον αφορά το νούμερο. 

 Όσον αφορά την διαχείριση, είπατε ότι κάναμε την απόλυση των υπαλλήλων. Δεν 

απολύσαμε, λύθηκαν οι συμβάσεις 8 ατόμων συγκεκριμένα και δεν τις ανανεώσαμε. Και ο 

λόγος, ήταν ότι θέλαμε να ξεπληρώσουμε κάποια χρέη, τα οποία τρέχουν και ήδη για την ώρα 

έχουμε ξεπληρώσει τα χρέη του 1995, μένουνε μόνο 2 εκ. δρχ. και μπαίνουμε στο 1996 και 

επειγόμαστε να τα ξεπληρώσουμε. 

 Πως να δώσουμε κ. Περδίκη πρόγραμμα εκδηλώσεων, όταν δεν έχουμε χρήματα στα 

χέρια μας; Βέβαια θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό και να διογκώνεται το χρέος 

μας, αλλά δεν έχω αυτή την λογική. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι, να μπορέσουμε σαν Δ.Σ. 

και σαν  ΔΕΠΚΑ, να ξεχρεώσουμε. 

 Και μετά τον Μάιο μήνα, θα μπορέσουμε να σας ανακοινώσουμε τις εκδηλώσεις που 

ενδεχόμενα θα γίνουνε μέσα στο καλοκαίρι.  

 Έχουμε κληρονομήσει κι ένα χρέος από σας, το ξέρετε, είναι δεδηλωμένο, έχει συζητηθεί 

εδώ, σε παλαιότερες συνεδριάσεις, όταν ήταν ακόμη ο κ. Στάγκος στην Προεδρεία, και εκείνο 

ακόμη φροντίσαμε να το ξεχρεώσουμε. Πως λοιπόν, θα κάνουμε πολιτισμό, όταν δεν έχουμε 

χρήματα. Αλλά και στον τομέα του πολιτισμού, δεν υπολειτουργούμε. Αυτό που πρέπει να 

γίνεται, γίνεται. 
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 Έχουμε  κάποιο πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις που μπορούμε να κάνουμε με τα χρήματα που 

έχουμε και περιμένετέ μας, έχετε την υπομονή να περιμένετε, γιατί από το καλοκαίρι και μετά τα 

οικονομικά μας θα είναι πολύ καλύτερα.  

 Υπάρχει το πολιτιστικό δυναμικό της πόλης, το οποίο ίσως εμείς δεν το 

εκμεταλλευτήκαμε, είπατε. Νομίζω πως συνεργαζόμαστε με όλους και όσοι μας προσφέρονται 

για εκμετάλλευση, τους εκμεταλλευόμαστε.  

 Τα Ανάλεκτα, ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να τα  εκδώσουμε φέτος. 

 Για τον πολιτισμό, είπατε ότι πήραμε πολλούς υπαλλήλους. ήδη εγώ απέδειξα, ότι δεν 

έχουμε πολλούς υπαλλήλους, αλλά  κι αυτούς που έχουμε μας χρειάζονται, για να 

λειτουργήσουμε. 

 Και το πρόγραμμα δράσης, επίσης απάντησα, ότι δεν σας δώσαμε εδώ πρόγραμμα με 

συγκεκριμένες εκδηλώσεις και το ύψος αυτών των εκδηλώσεων, γιατί ο φόβος μας και ο 

ενδοιασμός μας είναι, πως θα καλύψουμε πρώτα τα  έξοδά μας και μετά να κάνουμε το 

πρόγραμμα. 

 κ. Γεωργούλας Γ.: Δεν πήρα απάντηση στο ερώτημά μου, ότι δηλαδή τα 49 εκ. δρχ. 

πάνε για μισθοδοσία υπαλλήλων, ενώ οι επιμορφωτές πληρώνονται από τα ανταποδοτικά τέλη. 

 κα Κοβούσογλου: Οι γυμναστές, που απασχολούνται στα τμήματα γυμναστικής, 

πληρώνονται από τα χρήματα που πληρώνουν τα άτομα που γυμνάζονται.  

Επίσης, στην σχολή μουσικής, παίρνουμε ένα κοστολόγιο και πληρώνουμε τους υπαλλήλους, 

που απασχολούνται εκεί. Αυτά είναι τα ανταποδοτικά τέλη. Κι όσον αφορά κ. Γεωργούλα τα 49 

εκ. δρχ., απήντησε ο κ. Δήμαρχος. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το παιδί που μαθαίνει μουσική πληρώνει 3.000 δρχ. μηνιαίως. Για να 

κάνει γυμναστική, πληρώνει 5.000 δρχ.  

  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση απολογισμών των Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών και τροποποιήσεις Δ.Σ. 

Σχολικών Επιτροπών. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 1997 του Ν.Π. «Κέντρο 

Προστασίας Περιβάλλοντος - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 

 

 

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Έχω να πω, ότι το Δ.Σ. πραγματικά εργάστηκε σκληρά, και ήδη 

έχουμε την υπόσχεση ότι θα μπούμε στο LEADER, από όπου και θα πάρουμε το ποσό, για να 

μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτό το κέντρο. Αυτή την στιγμή ήδη έρχεται μια σύμβαση για 

την προμελέτη, για να κάνουμε τον απαραίτητο φάκελο και να πάρουμε αυτά τα χρήματα. 

Βεβαίως χρειαζότανε μια οικονομοτεχνική μελέτη, μια μελέτη βιωσιμότητας και μια τυπική 

περιβαντολογική μελέτη. Επειδή ο χρόνος είναι μέχρι τις 15 Μαρτίου, και δεν είχαμε χρόνο 

μπροστά μας, κοιτάξαμε να το δώσουμε απευθείας, αλλά μ’ αυτό δεν θα πούμε ότι δεν ψάξαμε 

ώστε να βρούμε την οικονομικότερη τιμή για να κάνουμε αυτή την προμελέτη.  
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Κάποιοι μας ζητήσανε 1,5 εκ. δρχ. και τελικά καταλήξαμε στην τιμή των 700.000 δρχ. Ήδη 

υπογράψαμε  την σύμβαση και προχωρούμε. Οι υποσχέσεις από την Νομαρχία, όπου χειρίζονται 

το LEADER, είναι ενθαρρυντικότατες και μας λένε ότι σίγουρα θα πάρουμε τουλάχιστον για 

φέτος τα 20 εκ. δρχ., ώστε να αρχίσει να υλοποιείται το μεγάλο μας όνειρο. 

 Το σύνολο των χρημάτων είναι 80 εκ. δρχ. Έπρεπε επίσης να καταθέσουμε κι έναν 

πρ/σμό κι ένα ισολογισμό. Αυτά εδώ ξέρουμε ότι είναι εικονικά, προς το παρόν, γιατί αν δεν 

πάρουμε τα χρήματα, δεν μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απ΄ ευθείας εκποίηση προσκυρούμενων δημοτικών οικοπεδικών τμημάτων σε 

δικαιούχους. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Πρόταση για συμμετοχή του Δήμου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Thalassa 1997 

Forum. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Είναι στην Αθήνα και μπορεί να παρευρεθεί κάποιος. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Συμμετοχή του κ. Δημάρχου στις εκδηλώσεις για την Μακεδονία, που οργανώνει 

ο Δήμος Πάρου. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι από 1-3 Μαΐου. Είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, που 

κατάφερε ο Δήμος Πάρου να  πάρει κάποια χρήματα για να οργανώσει αυτή την εκδήλωση με  

θέμα την Μακεδονία. Όμως υπάρχει πρόβλημα, γιατί εκείνες τις ημέρες έχουμε την επίσημη 

πρόσκληση στην Γαλλία, στον Δήμο Fosses, για την συμπλήρωση 10 χρόνων αδελφοποίησης. 

Επομένως, ο Δήμαρχος δεν μπορεί να βρίσκεται και στα δύο μέρη, γι’ αυτό κάποιοι άλλοι πρέπει 

να πάνε, γιατί η πρόσκληση ισχύει για 4 άτομα. Τα έξοδα για την Πάρο καλύπτονται από τον 

Δήμο Πάρου, και μπορούν να πάνε μέχρι 4 εκπρόσωποι από τον Δήμο μας 

 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Εγώ θα ζητούσα ένα αυτοκίνητο ή της ΔΕΠΚΑ, ή αν έχει του 

θεάτρου, για τις λίγες αυτές μέρες, να βάλουν  ορισμένα πράγματα και να κάνουμε μια έκθεση 

με Μακεδονικά  αντικείμενα, έτσι ώστε να φανεί η πόλη μας περισσότερο.  

 κ. Πρόεδρος: Συμφωνεί το Σώμα πάνω σ΄ αυτό. 
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 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αποπληρωμή προγράμματος HORIZON - Παλιννοστούντες «ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ», κ.λ.π. προγραμμάτων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι παλιό το πρόγραμμα και χρωστάμε την 3η δόση. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόδοση λογαριασμού λειτουργίας Κυνοκομείου κατά το μήνα Ιανουάριο 1997.                  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Εξέταση αιτήματος «Οικουμενικού Ελληνισμού».  

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαβάσατε όλη την εισήγηση, το θέμα που πρέπει να πάρουμε 

απόφαση είναι, να εγκρίνουμε ένα ποσό συμμετοχής  του Δήμου Σερρών, σε όλη αυτή την 

προσπάθεια  που γίνεται. Νομίζω ότι 300.000 - 400.000 δρχ. μπορούμε να δώσουμε. 

 κ. Πρόεδρος: Συμφωνούμε σαν Σώμα για την πρόταση του κ. Δημάρχου;  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Είναι ορισμένα θέματα, τα οποία τα είχαμε συζητήσει και με τον 

Δ/ντή και με τη νομική σύμβουλο και είναι παράνομα, δηλαδή, δεν έχουμε την δυνατότητα να 

δώσουμε. Γι’ αυτό σαν Προεδρείο στέλνουμε ένα έγγραφο και λέμε ότι ευχαρίστως θα 

ενισχύαμε οικονομικά, αλλά αδυνατούμε γι’ αυτόν τον λόγο. Αν όμως σαν  περίπτωση βρούμε 

κάποιον άλλον τρόπο και θέλουμε να τους ενισχύσουμε, θα το φέρουμε σαν θέμα και θα πούμε 

με ποιόν τρόπο θα δώσουμε να φαίνεται μέσα στα πρακτικά μας, ότι ενισχύουμε εμείς έναν 

σύλλογο, ανεξάρτητα αν αυτός ο σύλλογος, μετά τα δώσει για τον σκοπό αυτό, αλλά απευθείας 

δεν έχουμε την δυνατότητα.  

 κ. Πρόεδρος: Διαφωνώ με τον κ. Χατζηλία, για το ότι το θέμα στο Συμβούλιο, πρέπει να 

έρθει και πάντα υπάρχει τρόπος. Σκοπός είναι η διάθεση που έχει το Δ.Σ. 

 κ. Αγγελίδης Π.:  Απ’ ότι διάβασα κ. Πρόεδρε στην εισήγηση, το έγγραφο καλεί τον 

Δήμο να γίνει χορηγός. Αυτός ο «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ»  έχει κάποια βιβλία, 

διάφορες εκδόσεις κι εκεί μέσα θα βάλει και τον Δήμο Σερρών, και ανάλογα με το πως θα τον 

βάλει, μπορεί να πληρώσει 500.000 δρχ. ή 1.500.000 δρχ. Δηλαδή, καλούμαστε να γίνουμε 

χορηγοί των βιβλίων, που θα εκδώσει ο «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ».  

 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Οικονομική ενίσχυση του Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ», για την πραγματοποίηση 

του πρωταθλήματος Α΄ και Β΄  Κατηγορίας Συγχρονισμένης Κολύμβησης. 
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 κ. Αγοραστός Βασ.: Πέρσι  δεν γίνανε οι διεθνείς αγώνες του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ και 

φέτος τον Μάιο, θα έρθουνε στην πόλη των Σερρών 23 πόλεις. Μας έκανε μια αίτηση ο 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ για 2 εκ. δρχ. Όπως ξέρετε, τα οικονομικά του Δήμου μας, δεν είναι πολύ 

ανθηρά, οι αγώνες πρέπει να γίνουν στις Σέρρες οι Πανελλήνιοι, είναι το επίκεντρο όλης της 

Ελλάδας. Μην ξεχνάμε ότι ο Πανσερραϊκός είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα και εκτός της 

πόλης των Σερρών, που εκπροσωπεί και όλη την Ελλάδα στους διεθνείς αγώνες, ακόμη και 

στους προολυμπιακούς αγώνες.  

 Εισηγούμαι, τουλάχιστον 500.000 - 600.000 δρχ. να δώσουμε. 

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Είχαν μια προϊστορία κ. Δήμαρχε αυτοί οι αγώνες. Νομίζω ότι αξίζει 

αυτή η προσπάθεια και είμαι υπέρ αυτής της απόφασης και να δώσουμε και περισσότερα αν 

μπορούμε.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Βεβαίως, το έργο του Πανσερραϊκού  είναι μεγάλο, αλλά όταν 

γίνονται τέτοιοι αγώνες, συμμετέχει και η Ομοσπονδία μ΄ ένα μεγάλο ποσό. Εδώ, είναι 70 οι 

αθλήτριες προς 9.000 δρχ. το άτομο ημερησίως για να φιλοξενηθεί, και ρίχνει όλο το βάρος στον 

Δήμο. Εγώ θα βασιστώ στην αδυναμία του Δήμου, ο οποίος δεν έχει την ευχέρεια αυτή, αλλά 

μπορούμε να το δούμε. Θέλω κι εγώ όπως και ο κ.  Αγοραστός να ενισχυθεί η ομάδα, αλλά όχι 

με ολόκληρο το ποσό. Υπάρχουνε κι άλλες ομάδες που ούτε καν αίτηση δεν έχουνε κάνει και 

δεν έχουνε ενισχυθεί καθόλου. Νομίζω ότι κάποια ισότης και κάποια ισονομία, χρειάζεται και 

στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. 

 κα Αφεντούλη:  Το κόστος που θα αναλάβει η Ομοσπονδία είναι περίπου 8-10 εκ. δρχ., 

διότι δεν είναι μόνο η φιλοξενία των αθλητών, είναι και τα οδοιπορικά. Για να  πραγματοποιηθεί 

ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, πληρώνουμε τα πάντα, ακόμη και τους συνοδούς. Πιστεύω ότι 

είναι ένα  πολύ μεγάλο γεγονός στην πόλη μας, και η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι το μόνο 

άθλημα, το οποίο εκπροσωπείται με αθλήτριες στην Εθνική Ελλάδος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει  

παρόμοιο Σωματείο που είναι σ’ αυτό το επίπεδο και θα παρακαλέσω να το δεχτείτε, διότι το 

ποσόν που ανέφερε ο κ. Αγοραστός είναι πάρα πολύ μικρό, μπροστά στα 10 εκ. δρχ., τα οποία 

θα στοιχίσει στην ομοσπονδία και θα είναι μεγάλη  η λύπη μας, αν χάσουμε τον Πανελλήνιο 

πρωτάθλημα, που το διεκδικούνε πολλές πόλεις.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Να διορθώσω μόνο κ. Πρόεδρε, στην Εθνική ομάδα δεν ήταν μόνο η 

καλλιτεχνική κολύμβηση, αλλά υπήρχε και ο ΣΥΡΕΙΣ ο οποίος είχε 5 αθλητές, τρεις στην 

νεανίδων και δύο στο βόλεϊ στην Εθνική Ελλάδος και οι οποίοι δεν έχουνε πάρει ούτε δραχμή, 

και ούτε θα πάρουν. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι δυνατόν να προκαλέσει κάποια 

ιδιαιτερότητα, από άποψη καλού στην πόλη  και γι΄ αυτό αξίζει να τον ενισχύσουμε. Και ο 

Πανσερραϊκός σαν όνομα, έχει ταυτιστεί με την πόλη. Δεν υποτιμώ τους άλλους συλλόγους, 

αλλά αν σκεφτούμε επιχορηγήσεις που κάνει ο Δήμος, όπως π.χ. για κάποια βιβλία, τα οποία δεν 

θα χάναμε  και τίποτα αν δεν τα παίρναμε. Νομίζω ότι το να είναι κέντρο του πανελλήνιου  

αθλητισμού στην συγχρονισμένη κολύμβηση η Σέρρες, μετράει για την πόλη μας και προσωπικά 

πιστεύω ότι, πρέπει να δώσουμε αυτά τα 2 εκ. δρχ. και αν τα περιορίσουμε να τα περιορίσουμε 

κατά 400.000 δρχ. Εγώ προτείνω, να τα δώσουμε όλα τα  λεφτά στον Πανσερραϊκό και ας 

κόψουμε από πουθενά αλλού. Ίσως και αν ψηφιστεί ο νόμος για τις κλήσεις της Τροχαίας, να 

έχουμε και πρόσθετα έσοδα στον Δήμο. 
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 Να σκεφτούμε δε, ότι τέτοιες δραστηριότητες, μπορεί να είναι μια οικονομική 

αιμορραγία για το Δήμο, ουσιαστικά όμως είναι οικονομική ενίσχυση της πόλης και ίσως και 

κάποτε σε κάποια άλλη συνεδρίαση, να συζητήσουμε και τέτοια πράγματα, την υποβοήθηση 

κάποιων θεσμών, οι οποίοι θεσμοί και λειτουργίες θα κάνουν την πόλη, κέντρο ενδιαφέροντος  

και μ’ αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί και η τοπική αγορά, διότι όταν έρθουνε εδώ πέρα 70 

αθλητές με τους συνοδούς τους, σκεφτείτε ότι εκτός του ότι θα γίνει γνωστή η πόλη, εκτός του 

ότι θα είμαστε η πρωτεύουσα της συγχρονισμένης κολύμβησης, για τόσες μέρες πιθανόν να 

είναι και  άλλα 300 άτομα στην πόλη μας, που θα ψωνίσουν, θα δούνε και δια διαφημίσουν την 

πόλη μας.  

 Μην το δούμε στενά το θέμα, όπως έχουν κάποια αμφισβήτηση, θα ζητήσω από τον κ. 

Δήμαρχο, να το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, κάποιες εκδηλώσεις π.χ. η Τσικνοπέμπτη. 

Μπορεί ο Δήμος να ξοδέψει π.χ. 100.000 δρχ. για μια εκδήλωση, αλλά αν υπάρξει μια 

δραστηριότητα μεγάλη στην πόλη κι εκεί που οι συμπολίτες μας θα πάνε ν’ απολαύσουν κάτι 

άλλο στην Ξάνθη, στην Ηράκλεια κ.λ.π., ενισχύουμε έτσι την τοπική αγορά.  

 Και ο Δήμος είναι συνυφασμένος με την σερραϊκή κοινωνία. 

 κ. Γεωργούλας Γ.:  Είναι γεγονός, πως όσον αφορά τις υπεύθυνες δραστηριότητες για 

την πόλη γύρω από τον αθλητισμό, τις  παραδεχόμεθα  όλοι χωρίς να σημαίνει αυτό, ότι 

υποτιμούμε τις δραστηριότητες άλλων παρόμοιων αθλητικών συλλόγων. Όμως για τον 

Μουσικογυμναστικό σύλλογο συμβαίνει κάτι ιδιαίτερο, κάτι παραπάνω που στα σίγουρα ωφελεί 

και την πόλη μας όχι μόνο, από άποψη γνωριμιών κ.λ.π., αλλά λόγω της εμπορικής κίνησης που 

παρατηρείται, λόγω της συρροής τόσων άλλων ατόμων από τα Βαλκάνια και από τις άλλες 

πόλεις  της πατρίδας μας. Αυτό πρέπει να το δούμε  με τέτοιο μάτι κ. Δήμαρχε, και παρά τις 

όποιες οικονομικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας, νομίζω πως μια χειρονομία 

οικονομικής αξίας  λόγου χάρη, δεν θα έβλαπτε τον Δήμο και την πόλη μας. Και για να γίνω πιο 

συγκεκριμένος, 1.200.000 δρχ. θα μπορούσε να δώσει ο Δήμος. 

 κ. Στάγκος Κων.: Θα έπρεπε ίσως, στην αρχή του κάθε χρόνου, στον πρ/σμό, θα έπρεπε 

να υπάρχει μια σαφής αναφορά τέτοιων γεγονότων, τα οποία πρόκειται να επιχορηγηθούν από 

τον Δήμο και αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, γιατί φοβάμαι ότι πολλές φορές και χάριν του 

ακροατηρίου, ακούγονται ηχηρές κουβέντες. Κάθε φορά έχουμε ένα διαφορετικό ακροατήριο 

και πολύ εύκολα λέμε να πάρουνε. Είμαι απ’ αυτούς που πρόσφατα καταψήφισα τον δανεισμό 

του Δήμου και το έκανα συνειδητά αυτό το πράγμα. Θέλω λοιπόν να πω, ότι έγιναν κι άλλα 

σπουδαία γεγονότα, και δεν επιχορηγήθηκαν. Τι θα έχετε να πείτε σ’ αυτούς; Έγινε το 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΤΑΕ KWO DO, που έχουμε και έναν αθλητή  τον κ. Δάφτσιο μέσα 

στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.  

Θα θυμίσω επίσης ότι έχουμε έναν παγκόσμιο πρωταθλητή  έναν ελληνοπόντιο, ο οποίος 

ετοιμάζεται να φύγει στην Κύπρο, γιατί εμείς δεν του δώσαμε ούτε καν 200.000 δρχ. όταν μας 

ζήτησε ο σύλλογός του. Πολλές φορές λοιπόν και οι σύλλογοι ξεκινάνε να κάνουνε μια καλή 

εκδήλωση, βασιζόμενοι στην ενδεχόμενα καλή διάθεση, που έχει ο Δήμος και προϋπολογίζουν 

κάποια ποσά στον Δήμο, που ο Δήμος όμως δεν μπορεί να τα καλύψει. Στην συνέχει αυτοί οι 

Σύλλογοι βρίσκονται εκτεθειμένοι.  

Πρότασή μου είναι, στην αρχή του χρόνου, στον πρ/σμό, ο Δήμος να καλεί τους αθλητικούς 

συλλόγους και ν΄ ανακοινώνει από τον Δεκέμβριο, ένα συγκεκριμένο κονδύλιο των 5, 10 και 50 

εκ. δρχ., το οποίο θα πρόκειται να μοιράσει στους αθλητικούς συλλόγους, να ξέρουν και οι 

σύλλογοι πως θα πορεύονται.  

 Ας υπάρχει μια συγκεκριμένη και ομόφωνη, θα παρακαλέσω, άποψη του Δ.Σ. 
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 κ. Γκότσης Ηλ.: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, δε νομίζω να υπάρχει άτομο 

εδώ που δεν θέλει να βοηθήσει αυτή την  εκδήλωση, η οποία θα προβάλλει την πόλη μας, θα την 

κάνει γνωστή ανά το πανελλήνιο, ότι η Σέρρες εκτός από τα  άλλα έχει και τον αθλητισμό, την 

συγχρονισμένη κολύμβηση, έχει το βόλεϊ, το μπάσκετ, κ.λ.π..  

 Όμως θα θέσω ένα δίλημμα εδώ, μήπως ανοίξουν οι  ασκοί του Αιόλου. Εννοώ, ότι 

υπάρχουν διάφοροι σύλλογοι και συγκεκριμένα λέω για το βόλεϊ που παίζει στην Α΄ Εθνική κι 

έχουμε αθλήτριες οι οποίες ήτανε στο παρελθόν και δεν ξέρω αν είναι και τώρα στην Α’ Εθνική, 

και οι σύλλογοι αυτοί, ζητήσανε οικονομική βοήθεια από τον Δήμο και δεν τους δόθηκε.  

 Ας βγάλουμε από κοινού μια απόφαση, ένα ποσό, σύμφωνα με τα οικονομικά του Δήμου 

τέτοιο, ώστε να μην χτυπήσουμε ακόμη πιο πολύ τον Δήμο, όσον αφορά την οικονομία του.  

 κα Ζαπάρα Μ.: Εγώ καλύφθηκε με όσα ακούστηκαν και  όσον αφορά την σπουδαιότητα 

των αγώνων, αλλά και όσον αφορά την ισότιμη ή ανισότιμη συμπεριφορά του Δήμου, προς 

κάποιους άλλους συλλόγους. Δεν θα μείνω σ’ αυτά, αλλά θα πω το εξής: όταν πούμε  εδώ ότι θα 

δώσουμε ένα ποσόν, πρέπει να το δώσουμε. Να θυμίσω στο Σώμα, ότι παρά  πολλοί σύλλογοι 

περιμένουνε να πάρουνε από 200.00 δρχ. ο καθένας, που τα υποσχεθήκαμε εδώ και χρόνια. 

Δηλαδή, θα δημιουργήσουμε στον συγκεκριμένο σύλλογο, πιθανόν, και μια αυταπάτη. Θα πούμε 

το ποσόν που θα αποφασίσουμε εδώ και πιστεύω ότι ο Δήμος δεν θα έχει την δυνατότητα να 

τους τα δώσει την στιγμή που τα χρειάζονται. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα εκτεθούμε και θα 

εκθέσουμε και τους ίδιος τους διοργανωτές.  

 Πιστεύω ότι το ποσόν που θα πρέπει να δώσουμε, να είναι τέτοιο, ώστε σίγουρα να το 

πάρουνε και να εξυπηρετηθούν.  

 κ. Κουμπαρούδης Ι.:  Όταν γίνονται τέτοιου είδους αγώνες, πανελλήνιοι, οι 

ομοσπονδίες επιχορηγούν. Κι αυτό γινόταν στο παρελθόν, με μεγάλη καρδιά θα έλεγα. 

Τελευταία, επειδή υπάρχει μια πολιτική για την αποκέντρωση και θα σας θυμίσω ότι πέρσι είχε 

κάνει μια πρόταση η ελληνική ομοσπονδία πάλης, να γίνει το FINAL FORTUNE, το πανελλήνιο 

πρωτάθλημα πάλης ανδρών εδώ στις Σέρρες, και είχε αλλάξει πολιτική, ενώ το 1989 είχε κάνει  

ένα πανέμορφο πανελλήνιο  πρωτάθλημα στο Σιδηρόκαστρο και είχε εγκαινιαστεί τότε το 

κλειστό γυμναστήριο, με μεγάλη συρροή του κόσμου, πέρσι μας ζήτησε ένα ποσό και 

αγνοήσαμε τελείως την ομοσπονδία.  

 Να ξέρετε όμως, ότι αν θέλει η ομοσπονδία επιχορηγεί για τα πανελλήνια 

πρωταθλήματα. Και πρέπει να το κάνουμε το πρωτάθλημα στις Σέρρες, για να τιμήσουν τον 

Πανσερραϊκό.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Χαίρομαι που συνάδελφος του Δ.Σ. ασπάστηκε  αυτά που λέμε χρόνια, 

κατά την συζήτηση του πρ/σμού, ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις και μια 

συγκεκριμένη στρατηγική που θα φαίνεται μέσα από τον πρ/σμό.  

θα σας θυμίσω ότι κατά την συζήτηση του πρ/σμού το 1997, επειδή το λογιστήριο τυποποιημένα 

βάζει κάποιους κωδικούς και κάποιες συγκεκριμένες  εκδηλώσεις και κονδύλια, θα σας 

υπενθυμίσω το εξής: επειδή εδώ και χρόνια ο Δήμος μας ενισχύει με συγκεκριμένο ποσό, 

πάντοτε αρκετά υψηλό με σύγκριση άλλου είδους οικονομικές στηρίξεις άλλων αθλημάτων κι 

άλλων συλλόγων, ενίσχυε τους χειμερινούς κολυμβητικούς αγώνες, τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». 

 Κατά την συζήτηση του πρ/σμού του 1997, δεν τόλμησε κανένας Δ.Σ. να πει, ότι αυτά τα 

περίπου 3,5 εκ. δρχ. για την διοργάνωση των χειμερινών κολυμβητικών σερραϊκών αγώνων, που 

έλεγε ο πρ/σμός του 1997, κανείς δεν είπε ότι 3,5 εκ. δρχ. είναι πολλά λεφτά. Οι αγώνες αυτοί οι 

συγκεκριμένοι, δεν έγιναν και φέτος. Αντί αυτών των χειμερινών κολυμβητικών σερραϊκών 

αγώνων, διοργανώνεται το  πανελλήνιο πρωτάθλημα συγχρονισμένης κολύμβησης. 
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 Οικονομικά λοιπόν ο Δήμος, εφόσον, προϋπολόγισε να ενισχύσει με 3,5 εκ. δρχ. περίπου τους 

χειμερινούς αγώνες που δεν  έγιναν, γιατί να μην ενισχύσει με λιγότερα χρήματα μάλιστα, το 

πανελλήνιο πρωτάθλημα συγχρονισμένης κολύμβησης; Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, όταν 

έχουμε κάποιες αναστολές ή κάποιες αντίθετες απόψεις σ’ ένα θέμα όταν έρχεται έγκαιρα να 

κουβεντιαστεί,  δεν τις εκφράζουμε και τις εκφράζουμε έμμεσα σήμερα, όχι ουσιαστικά 

αποδοκιμάζοντας την οικονομική ενίσχυση, αλλά μπαίνοντας σ΄ ένα λυπηρό για το Δ.Σ. «παζάρι. 

5 εκ. δρχ. ο κ. Αγοραστός, 1.200.000 δρχ. ο κ. Γεωργούλας. 

 Ή στηρίζουμε την εκδήλωση, ή δεν την στηρίζουμε. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Ήθελα να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διάρθρωση ανάμεσα 

στους αθλητικούς συλλόγους που δρουν  για την λειτουργία του συλλόγου αυτού καθεαυτού και 

μια διάκριση ανάμεσα στις δραστηριότητες που συγκεντρώνουν κόσμο στην πόλη μας και 

κάνουν την πόλη μας επίκεντρο κάποιων δραστηριοτήτων, με οφέλη στην τοπική αγορά και 

οικονομία, αλλά και στην δόξα της πόλης.  

 κ. Στάγκος Κ.: Θα πρέπει ο Δήμος να βάζει συγκεκριμένο κονδύλιο κάθε χρόνο π.χ. 10 

εκ. δρχ. να καλούνται οι σύλλογοι και με κοινή απόφαση να διατίθεται αυτό το κονδύλιο.  

 Εγώ μόνο, για την μικροψυχία  που μας διακατέχει σε κάποια πράγματα, μόνο σε 

αντιπαράθεση βάζω την λογική για το αυτοκινητοδρόμιο που θα κοστίσει στον Δήμο πολλά 

εκατομμύρια δραχμές.  

 κ. Αγοραστός Β.: Και σήμερα αν θα γίνουν διεθνείς αγώνες, του Πανσερραϊκού θα 

διαφωνήσουν. Επί προεδρίας του κ. Χατζηλία, είχαμε πει να κοπούνε όλα, γιατί τα οικονομικά 

του Δήμου δεν πηγαίνουν καλά.  

 Όσο για την άρση  βαρών, για τον κ. Κουμπαρούδη, εγώ επικοινώνησα με τον κ. 

Χαμάκο, υπάρχει δυστυχώς μια άποψη, πέρσι μας  ζήτησε η ομοσπονδία 4 εκ. δρχ. και γι’ αυτό 

δεν έγινε το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις Σέρρες. Πέρσι στην άρση βαρών, έχουμε καλύψει 

200.000 δρχ., στους διεθνείς αγώνες κολύμβησης στην Χαλκιδική έχουμε καλύψει 200 

ποδηλάτες που φιλοξενήσαμε εδώ, για το βόλεϊ ανδρών που έγινε δώσαμε 200.000 δρχ., δηλαδή 

δώσαμε 1,5 εκ. δρχ. σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα. Επειδή και οι αγώνες του 

Πανσερραϊκού είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, δεν διαφωνώ να δώσουμε και όλο το ποσό του 

1.900.000 δρχ., εάν πάρει το Σώμα τέτοια απόφαση.  

 Και συμφωνώ με την κα Ζαπάρα, από που θα τα δώσουμε τα χρήματα στα χαρτιά, ή στον 

Πανσερραϊκό που εκπροσωπεί τις Σέρρες και την Ελλάδα, στην Ευρώπη;  

 Πέρσι είχα πάει εκ μέρους του Δήμου στον Βόλο, αυτά τα λεφτά που ακούτε για 

συνεργασία Δήμων και Σωματείων, υπάρχουν αθλητικοί οργανισμοί.  Έχω επικοινωνήσει 

πολλές φορές με τον κ. Δήμαρχο, και μου υποσχέθηκε ότι θα φέρει στο Δ.Σ. ψήφιση για 

αθλητικό οργανισμό στον Δήμο, ο οποίος επιδοτείται από διάφορους φορείς και θα έχει άμεση 

σχέση με τα Σωματεία.  

 Όσο για την πριμοδότηση του Πανσερραϊκού, ότι αποφασίσει το Δ.Σ., εγώ είμαι 

σύμφωνος.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Εδώ και χρόνια, οι αθλητικές δραστηριότητες, το τμήμα νεολαίας και 

άθλησης, μπήκε στην ΔΕΠΚΑ και να μην συζητάμε και την ΔΕΠΚΑ και αθλητικό οργανισμό. 

Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια τέτοιας μορφής συνεργασία, μπορεί να γίνει μέσω της 

ΔΕΠΚΑ. Δείτε όμως και κάτι άλλο. Το τμήμα δημοσίων σχέσεων με φορείς πανελλήνιας 

εμβέλειας  που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος, είτε είναι ομοσπονδίες, είτε οι προσκεκλημένοι 

των ομοσπονδιών στις πανελλήνιες οργανώσεις.  

 

 

17 



 

 

 κ. Μαυροφρύδης: Εγώ είμαι ένας απλός πολίτης και συμφωνώ με όλα όσα ειπώθηκαν 

για το θέμα αυτό. Την ώρα που άκουσα το θέμα, αισθάνθηκα μια ηλεκτρική εκκένωση να 

διαπερνά τω σώμα μου. Είναι η πρώτα φορά που ακούω το θέμα αυτό, στην αίθουσα αυτή. Θα 

σας παρακαλούσα πολύ, σταθείτε υπεράνω των περιστάσεων και κάντε ότι μπορείτε να δώσετε 

το ανώτερο ποσόν σ’ αυτές τις αθλήτριες.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος δεν θέλει να γίνει το πανελλήνιο πρωτάθλημα στις Σέρρες και η 

καρδιά της συγχρονισμένης κολύμβησης να χτυπά για 2 ημέρες στη πόλη των Σερρών; Όλοι 

λέμε ναι, να γίνει. Εδώ όμως έχουμε μια πανελλήνια ομοσπονδία κολύμβησης και όλοι 

συμμετέχουμε στα εθνικά εισοδήματα. Κύριε Μαυροφρύδη, όλοι παίζουμε ΠΡΟΠΟ-ΛΟΤΟ 

κ.λ.π. και συμμετέχουμε έτσι στον αθλητισμό. Δηλαδή τα τρισεκατομμύρια που διαθέτει η 

γενική γραμματεία αθλητισμού γι’ αυτές τις εκδηλώσεις, δεν μπορεί ολόκληρη ομοσπονδία 

κολύμβησης να δώσει 1,5 εκ. δρχ.;  

 Μας βασάνισε το θέμα και είπαμε ότι μπορούμε να  δώσουμε 500.000 δρχ. και αυτό 

εισηγείται ο κ. Αγοραστός. Ξέρετε τι λέει το έγγραφο του Πανσερραϊκού; Ότι κι άλλες πόλεις 

διεκδικούν το πανελλήνιο πρωτάθλημα συγχρονικής κολύμβησης  και θα ήθελα εδώ, να μην 

κάνουμε αυτή την σύγχυση. Άλλο σερραϊκοί χειμερινοί κολυμβητικοί αγώνες που εκεί 

πραγματικά διοργανωτές είναι ο Δήμος Σερρών, βεβαίως χάριν του Πανσερραϊκού, ο οποίος 

αναπτύσσει όλες αυτές τις δραστηριότητες για τις οποίες του αξίζουνε πολλά - πολλά 

συγχαρητήρια και κάνουν υπερήφανο κάθε σερραίο δημότη. Εδώ δεν μιλάμε για κολυμβητικούς 

αγώνες, μιλάμε για έναν τομέα του αθλήματος που λέγεται κολύμβηση.  

 Αναφερθήκατε και στο Αυτοκινητοδρόμιο γι’ αυτό και εγώ θα αναφερθώ σ’ αυτό. Το 

Αυτοκινητοδρόμιο θα κάνει γνωστή  την πόλη μας όχι μόνο στο Πανελλήνιο, αλλά και σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, διότι θα είναι μια και μοναδική πίστα, η οποία θα συγκεντρώνει όχι μόνο 

2 φορές το χρόνο, αλλά σχεδόν κάθε 15 ημέρες κόσμο εδώ και θα κινείται και η αγορά, αυτός 

είναι ο στόχος μας. Αυτή την στιγμή κατασκευάζεται. Ούτε και αναστολές έχουμε, όπως 

ακούστηκε εδώ, δεν δέχομαι ότι έχουμε μικροψυχία. Το πιο εύκολο πράγμα είναι  να πούμε, ότι 

θα τα δώσουμε, αλλά θα μπορούμε την συγκεκριμένη στιγμή που θα τα χρειαστεί ο 

Πανσερραϊκός, να τα βγάλουμε από το Ταμείο μας; Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια και λέμε ότι 

μπορούμε να δώσουμε 500.000 δρχ. 

 Επίσης, δεν είναι σίγουρο ότι η Ομοσπονδία θα αποφασίσει να δώσει το πανελλήνιο 

πρωτάθλημα στις Σέρρες, γιατί το  Δ.Σ. θα ενισχύσει την προσπάθεια. Αν δεχτούνε και οι Δήμοι 

άλλων πόλεων να χρηματοδοτήσουν, θα βρεθεί η ομοσπονδία στο δίλημμα, να διαλέξει σε ποια 

πόλη θα γίνει. Οι υποψήφιες πόλεις που διεκδικούν το πρωτάθλημα είναι αρκετές. 

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Έχουνε γίνει εδώ πανελλήνια πρωταθλήματα ενόργανης γυμναστικής, 

βόλεϊ και Βαλκανικό και ποτέ δεν έγινε αίτηση για να ζητήσουν από τον Δήμο χρήματα, γιατί η 

ομοσπονδία μεριμνά γι’ αυτό. 

 κ. Πρόεδρος: Έχουμε τρεις προτάσεις, του κ. Δημάρχου για  500.000 δρχ., του κ. 

Γεωργούλα για 1.200.000 δρχ. και του κ. Μητλιάγκα για όλο το ποσόν. Πείτε μου ποια πρόταση 

θέλετε ν’ ακολουθήσουμε. Την πρόταση του κ. Δημάρχου. 

- Αγοραστός Β.:       Την πρόταση του κ. Δημάρχου. 

 - Αναστασιάδης Α.:           Την πρόταση του κ. Δημάρχου 

            - Γκότσης Ηλ.:  Την πρόταση του κ. Δημάρχου 

- Σωτηριάδης Δ.:  Την πρόταση του κ. Δημάρχου 

- Γεωργούλας Γ.:  Την δική μου πρόταση 
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- Χαλκιόπουλος Λ.: Συμφωνώ με την πρόταση της Αντιπολίτευσης 

- Σαουλίδης Στ.:  Συμφωνώ με την πρόταση της Αντιπολίτευσης 

- Περδίκης Ζ.:  Συμφωνώ με την πρόταση της Αντιπολίτευσης 

- Μητλιάγκας Ζ.: Ολόκληρο το ποσό που ζητάει ο Πανσερραϊκός 

- Αγγελίδης Π.:  Ολόκληρο το ποσό που ζητάει ο Πανσερραϊκός 

- Βαβαλέκας Ι.:  Ολόκληρο το ποσό που ζητάει ο Πανσερραϊκός 

- Πισώκας Βασ.:  Ολόκληρο  «    «     «      «             « 

- Ζάγκαλης Ι.:  Ολόκληρο  «    «     «      «             « 

- Στάγκος Κ.: Την πρόταση του κ. Δημάρχου 

- Κατιρτζόγλου Ν..:  Την πρόταση του κ. Δημάρχου 

- Χατζηλίας Αλ.:  Την πρόταση του κ. Δημάρχου 

- Σαντοριναίος Ε.:  Την     «            «        « 

- Ζαπάρα Μ.:  Την     «            «        « 

- Μπάρκας Αθ.:  Την     «            «        « 

- Κασάπης Φ.:  Την     «            «        « 

- Νυκτοπάτης Αντ.: Την     «            «        « 

- Σπυρόπουλος Γ.: Την     «            «        « 

- Κοβούσογλου Δ.:  Την πρόταση του κ. Δημάρχου 

  

Ισχύει η πρόταση του κ. Δημάρχου, για οικονομική ενίσχυση με 500.000 δρχ., με 14 

ψήφους.  

  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Παραχώρηση χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Παραχώρηση οικοπέδου στο σύνδεσμο παραπληγικών «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για τη στέγαση του Συλλόγου τους. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Ο Σύλλογος παραπληγικών, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητάει ένα οικόπεδο το 

οποίο  είναι ακριβώς δεξιά από το Γηροκομείο, είναι 213 μέτρα, με συντελεστή δόμησης 1%. 

Παρακαλώ το σώμα να αποφασίσει την παραχώρηση, ή όχι. 

 κα Ζαπάρα: Θέλω να πω κάποιες απόψεις της Δημοτικής Αρχής σχετικά με το αίτημα 

αυτού του συλλόγου, και κατά επέκταση  του τι, αυτή η Δ.Α., θέλει να δημιουργήσει. Από την 

αρχή ακόμη της θητείας μας και νομίζω και στο πρόγραμμά μας, είχε αναφερθεί ότι θέλαμε να 

δημιουργήσουμε ένα κέντρο, μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί μια δημιουργική ενασχόληση, ένα 

ψυχαγωγικό κέντρο που θα εξυπηρετεί και θα  δέχεται τα άτομα με ειδικές ανάγκες γενικά. Το 

συζητήσαμε πολύ παλαιότερα, οι δυνατότητές μας δεν ήταν  τέτοιες που να μπορέσουμε να το 

υλοποιήσουμε και ενημερωτικά θέλω να πω, ότι πριν η ΔΕΥΑΣ πάρει αυτό το κτίριο που έχει 

τώρα, είχαμε επισκεφθεί εκείνο τον συγκεκριμένο χώρο, είχαμε φέρει ειδικούς, είδαμε τον χώρο 

για να τον διαμορφώσουμε έτσι ώστε, να δημιουργήσουμε αυτό που προανέφερα. 
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Θεωρώ ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ο Δήμος να εντάξει, αφού χαρακτηρίσουμε αυτό το οικόπεδο 

του Δήμου σαν χώρο ανέγερσης ενός τέτοιου οικήματος, να αναζητήσουμε χρήματα από ειδικά 

προγράμματα που δίνονται για την δημιουργία τέτοιων κέντρων και αυτός ο χώρος που θα 

δημιουργηθεί, να μην είναι ένας χώρος που θα περάσει στην ιδιοκτησία αυτού του 

συγκεκριμένου συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», που αναφέρεται και  περικλείει στους 

κόλπους του μόνον τους παραπληγικούς, αλλά  να γίνει ένα κέντρο, που ανά όροφο να έχει μια 

διαφορετική κατηγορία ατόμων.  

Το λιγότερο που μπορούμε να κτίσουμε είναι 323 τ.μ. δηλαδή 3 (τρεις) ορόφους από 100 τ.μ. 

τουλάχιστον.  

 Το οικόπεδο, είναι στο κέντρο, νομίζω ότι θα εξυπηρετήσει τους πάντες και συγχρόνως 

έχει το πλεονέκτημα το συγκεκριμένο οικόπεδο, να βρίσκεται και ακριβώς απέναντι  από το 

νοσοκομείο, όπου λειτουργεί και μια ειδική  ομάδα που κάνει εργασιοθεραπεία, απασχόληση και 

κάνει ένα πολύ καλό ψυχαγωγικό πρόγραμμα, σε ημερήσια βάση και από το πρωί έως το 

μεσημέρι. Ένας τέτοιος συνδυασμός νομίζω θα ήταν ο καλύτερος  και δεν θα φαινόμασταν 

άδικοι, απέναντι σε άλλες κατηγορίες που έχουν πρόβλημα, αν διαθέταμε αυτό το οικόπεδο σ’ 

έναν σύλλογο που τα μέλη του εδώ στην πόλη, νομίζω ότι δεν υπερβαίνουνε τα 20 άτομα. Ενώ 

με την συγκεκριμένη πρόταση, θα ικανοποιηθούμε όλοι.  

 Έχει δημιουργηθεί ένα ψυχαγωγικό κέντρο, επί των ημερών του κ. Μητλιάγκα, σε ένα 

στενό. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι ψυχαγωγικό κέντρο, θέλει εξέλιξη.    

 κ. Πρόεδρος: Κάνει μια πρόταση η κα Ζαπάρα, μένει στο σώμα να αποφασίσει αν 

παραχωρήσει ή όχι το οικόπεδο. Εάν αποδεχτούμε  την πρόταση της κας Ζαπάρα, δεν μπορούμε 

να πάρουμε απόψε απόφαση γι’ αυτό, απλώς δεν παραχωρούμε το οικόπεδο στον σύλλογο 

παραπληγικών. 

 κα  Ζαπάρα: Και ενημερωτικά, απλά σήμερα ενημερώνουμε το Δ/κό Συμβούλιο αυτού 

του συλλόγου και προχωρούμε σε μια απόφαση καινούργια για τον χαρακτηρισμό του 

οικοπέδου.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Να ρωτήσω κύριε Πρόεδρε,  δεν πέρασε το θέμα από το Γραφείο 

Κοινωνικής Μέριμνας, που έχουμε εδώ μέσα;  

 κα Ζαπάρα: Δεν πέρασε, αλλά δεν πειράζει κι εδώ όλοι μας κάνουμε κοινωνική 

πολιτική.  

 κ. Πρόεδρος: Εάν δεχτούμε την πρόταση της κας Ζαπάρα, προτείνω το εξής: Να 

κάνουμε σχέδιο στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Φυσικά η μεταφορά του συντελεστή δόμησης, δεν 

είναι εφαρμόσιμη και την άλλη φορά που θα το φέρουμε σαν θέμα, θα ξέρουμε συγκεκριμένα τι 

ακριβώς χτίζουμε, για να έρθει στο Συμβούλιο και να αποφασίσουμε οριστικά.  

     

 

ΘΕΜΑ 17ο: Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Π. 182-183.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλέσω πριν τοποθετηθούμε και αν χρειαστεί να το αποσύρουμε 

το θέμα, να μας κάνει μια εισήγηση ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Κουροπαλάτης. Νομίζω 

ότι πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε  αν θα το αναβάλουμε ή αν θα το συζητήσουμε και μετά να 

μας κάνει την εισήγηση ο κ. Κουροπαλάτης.  
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Εγώ κάνω αυτή την πρόταση, γιατί υπάρχουν συμπολίτες  μας που ενδιαφέρονται και 

ανησύχησαν, διότι υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς ιδιοκτησιών εδώ πέρα και επειδή δεν μελέτησαν 

αυτή την εισήγηση, προτείνω κι εγώ την αναβολή της συζήτησης για μια μόνο συνεδρίαση, να 

έρθουν να συζητήσουν με τον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών και  αντί να φτάσουν στο 

καθεστώς των ενστάσεων, να ενημερωθούνε οι συμπολίτες μας από την Τεχνική Υπηρεσία για 

την διάσταση του προβλήματος, για την τύχη που θα έχουν οι ιδιοκτησίες τους, αφού το 

μελετήσουν το θέμα, να φέρουν τις παρατηρήσεις τους και μετά να έρθει το θέμα για συζήτηση.  

 Κατ’ αρχήν διαδικαστικά θέλω να πω το εξής: Το προεδρείο έχει σαν αρχή να αποφεύγει  

τις αναβολές των θεμάτων, όσο μπορεί. Το θέμα ήρθε ολοκληρωμένο, και η υπόθεση είναι πολύ 

παλιά. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να ενημερώνονται 15 μέρες νωρίτερα. Το προεδρείο, 

θα επιδιώκει μέσω της Τ. Υ.  να ενημερώνει τους πάντες ειδικά για θέματα που αφορούν 

οικόπεδα, για  να μην έχουμε αυτές τις αναφορές.  

 Και από την δική μας πλευρά ζητήθηκε να αναβληθεί το θέμα, αλλά και το Προεδρείο 

φροντίζει να είναι όσο γίνεται πιο σωστό, σ’ αυτά που εισηγείται.  

 κ. Γκότσης:  Για έναν και μόνο  λόγω εγώ προσωπικά, δέχομαι την αναβολή του 

θέματος, σεβόμενος τους συμπολίτες μας, οι  οποίοι θέλουνε να ενημερωθούνε, αλλά το ότι οι 

συνάδελφοι δεν ήρθανε σε επαφή με τον κ. Κουροπαλάτη και με τις Τεχν. Υπηρεσίες, αυτό δεν 

το δέχομαι.  

 κ. Αναστασιάδης: Εμείς ζητήσαμε πιο μπροστά από τον κ. Μητλιάγκα την αναβολή του 

θέματος  από τον κ. Πρόεδρο, για  να ενημερωθούνε οι πολίτες.  

 κ. Στάγκος:  Είναι ένα θέμα ώριμο που μπορεί να συζητηθεί και αν αναβληθεί τώρα, ας 

έρθει στο επόμενο Συμβούλιο, μιλάμε για την διαμόρφωση του κέντρου της πόλεως  των 

Σερρών και το αποτέλεσμα θα κριθεί από το ίδιο το Δημ. Συμβούλιο. Προτείνω να ορίσει το 

Δ.Σ.  έναν ορισμένο χρόνο για τις υπηρεσίες και για τους ενδιαφερόμενους που είναι σ’ εκείνη 

την περιοχή, για να βελτιώσουμε την πρόταση και εν συνεχεία τα συμπεράσματα που θα βγούνε, 

να τα ανακοινώσει δια  του τύπου το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως στο Ο.Π. 118 για τη διατήρηση και 

διαπλάτυνση της οδού Μαυροκορδάτου.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Υπάρχει μια αίτηση από 20-25 κατοίκους της περιοχής εκείνης, από πολύ 

παλιά, οι οποίοι ζητούνε να ανοίξει ένα δρομάκι. Δυστυχώς, με κάποια πράξη τακτοποιήσεως 

που έγινε πριν από κάποιο καιρό, το ένα από  τα οικόπεδα αυτά, κτίστηκε.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Πότε έγινε κ. Πρόεδρε, η πράξη τακτοποίησης;  

 κ. Πρόεδρος: Στις 25 - 6 - 1992. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Πότε συντάχθηκε η πράξη τακτοποίησης από  τον Δήμο Σερρών, να μας 

πείτε.  

 κ. Πρόεδρος: Στις 11 - 6 - 1990.  

 κ. Μπάρκας:  Αυτό το θέμα, αν θέλετε να το συζητήσουμε άλλη φορά, να δείτε τι έχει 

γίνει. Η Μαυροκορδάτου, είναι αυτή η οδός που ξεκινάει από την Βενιζέλου, μπροστά από τον 

Γατίδη και βγαίνει στην Γρ. Ρακιτζή. Μπορούσατε να το μπλοκάρετε κ. Περδίκη, διότι χτίστηκε 

μια οικοδομή στην Ρακιτζή 27 κι αυτές τις μέρες υδροδοτήθηκε αυτή η οικοδομή και έχει 

δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα κυκλοφοριακό σε δύο συνοικίες.  
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Μπορούσατε αν θέλατε να το τροποποιήσετε. Έγραφε τότε ο τοπικός τύπος , όταν άρχισε να 

χτίζεται  η οικοδομή και πως βγήκε αυτή η άδεια και τι πουλήθηκε, πουλήσατε τον δρόμο μ’ 

αυτή την πράξη τακτοποίησης για να γίνει η οικοδομή. Κι αν θέλετε τον φάκελο, θα τον φέρω 

μια άλλη φορά για να τον δείτε όλοι.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Επέμενα να ακουστεί δυνατά κύριοι συνάδελφοι το επιχείρημα του κ. 

Προέδρου, συμμέτοχος κι αυτός σε όλα αυτά, για την περιβόητη οδό Μαυροκορδάτου. 

Δυστυχώς  κύριοι συνάδελφοι κι εσείς κ. Μπάρκα, κι εσείς κ. Νυκτοπάτη, συμμετείχατε στην 

δημοτική πλειοψηφία  του 1990. Τότε δεν βγάλατε άχνα ότι με την πράξη τακτοποίησης η οδός 

Μαυροκορδάτου  που δεν υπήρχε στο σχέδιο πόλεως, χάνεται και τυπικά, Και βγήκατε και στον 

Τύπο και στους περιοίκους και είπατε, ότι πούλησε τον δρόμο ο κ. Μητλιάγκας σε κάποιους. 

 κ. Πρόεδρος: Θα ήθελα να πείτε το όνομα αυτού που τα είπε αυτά που λέτε.       

 κ. Περδίκης Ζ.:  Μόλις τα είπε και ο κ. Μπάρκας. Το 1997 πετάει το μπαλάκι στις Τεχν. 

Υπηρεσίες. Είχατε ευθύνη κύριοι συνάδελφοι, το 1990 που ελέγχατε την Δημοτική Αρχή, να 

καθοδηγήσετε αναλόγως τις Τεχν. Υπηρεσίες αν είχατε την πολιτική επιθυμία να διανοίξετε την 

οδό Μαυροκορδάτου, αλλά δεν το κάνατε. Και φαίνεται,  ότι η πράξη στις 11 Ιουνίου 1990 δεν 

προέβλεψε καμιά Μαυροκορδάτου να διανοιγεί  στο συγκεκριμένο πολύγωνο, ούτε να 

καταθλιβεί στην μέση το πολύγωνο με την Μαυροκορδάτου, και μην λέτε σήμερα πράγματα και 

θάματα, πετώντας το μπαλάκι  σε όσους δεν φταίνε. Ούτε οι Τ. Υ. σας έφταιγαν, ούτε ο κ. 

Μητλιάγκας σας έφταιγε, αλλά το 1990 ποίος ήταν Δημοτική Αρχή; 

 Έχετε ευθύνη επομένως; Αν είχατε διαφορετική πολιτική βούληση, να καταθέτατε τότε 

πρόταση στο Δ.Σ., πρόταση τροποποίησης του συγκεκριμένου πολυγώνου με σπάσιμο στα δύο 

και διατήρηση του εφιστάμενου τμήματος που λέγεται Μαυροκορδάτου, το οποίο στο σχέδιο 

πόλεως ήτανε ανύπαρκτο. Και να μην λέτε ότι ο Μητλιάγκας πούλησε τον δρόμο. 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Περδίκη, δεν μου απαντήσατε ποιος το είπε αυτό. Εγώ τουλάχιστον, 

πρώτη φορά ακούω αυτή την λέξη. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Ο κ. Μπάρκας  τώρα δα το ξαναείπε. 

 κ. Μπάρκας:  Κύριε Περδίκη δεν έχετε άλλοθι για την Μαυροκορδάτου. Τα 

επιχειρήματά σας είναι για να  δικαιολογήσετε κάποια κατάσταση που μπορούσατε να την 

προλάβετε.  

 κ. Πρόεδρος; Κύριε Περδίκη, κακώς οξύνουμε σήμερα το θέμα. Εμείς δεν έχουμε 

σήμερα καμία συγκεκριμένη πρόταση, η Υπηρεσία είναι αρνητική στο θέμα αυτό. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Το φέρατε το θέμα, για να παίξετε αντιπολίτευση στον κ. Μητλιάγκα.  

 κ. Πρόεδρος: Το φέραμε, γιατί  έτσι έπρεπε, γιατί έχουμε υπογραφές 30 δημοτών. 

 κ. Περδίκης Ζ.:  Δηλαδή, αν σας φέρω κι εγώ υπογραφές και ζητάμε την Πλατεία 

Ελευθερίας να γίνει οικόπεδο, θα το φέρετε κι αυτό θέμα; Μην πουλάτε παραμύθι στον κόσμο. 

Και σας αναφέρω και το συγκεκριμένο οικόπεδο της Αρκαδιουπόλεως, που λέγατε ότι ο 

Μητλιάγκας έδωσε την οικοδομική άδεια. Και σας λέω, ότι ο κ. Μητλιάγκας δεν ήταν το 1995 

στις 20 Σεπτεμβρίου, Δήμαρχος.  

 κ. Στάγκος Κων.: Υπάρχει ένα γεγονός, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι 

ζητάνε κάτι από τον Δήμο. Αυτοί οι 30 κάτοικοι, ζητάνε μία δίοδο για να ανεβαίνουν στα σπίτια 

τους. Μπορούμε εμείς με κάποιο τρόπο, να τους διασφαλίσουμε την δίοδο; Αν μπορούμε έχε 

καλώς, να συνεχίσουμε να το κουβεντιάζουμε. 

 Αν δεν κάνω λάθος, οι άνθρωποι αυτοί, ζητάνε μια δίοδο, απλά για να περνάνε να μην 

κάνουν τον κύκλο ολόκληρου του τετραγώνου. Πρέπει να δούμε αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα 

και τι λένε οι υπηρεσίες μας. 
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 κ. Ζάγκαλης Ι.: Νομίζω ότι το λέει καθαρά μέσα η εισήγηση και λέει, ότι δεν γίνεται. 

Πολλές φορές το συζητήσαμε αυτό το θέμα. Από την μια πλευρά είναι η οδός Μιαούλη.  

 κ. Πρόεδρος: Πριν μας εξηγήσει ο κ. Κουροπαλάτης, το πλεονέκτημα είναι το εξής: Ότι 

το ένα  οικόπεδο χτίστηκε, το άλλο οικόπεδο έχει οριακή πρόσοψη 10 μέτρων και δυστυχώς δεν 

μπορεί να γίνει διάδρομος εκεί.  

 κ. Κουροπαλάτης (Δ/ντής Τ.Υ.Δ.):  Η πράξη τακτοποίησης γίνεται σε εφαρμογή ενός 

νομοθετικού σχεδίου. Δεν ξέρω αν έγινε από  την υπηρεσία μας η πράξη τακτοποιήσεως..... 

 κ. Περδίκης Ζ.: Τον Ιούνιο του 1990, δεν είχαμε πολεοδομικό γραφείο στον Δήμο. 

 κ. Κουροπαλάτης: Όποιος και να έκανε την πράξη τακτοποίησης, ήταν υποχρεωμένος 

να εφαρμόσει το σχέδιο πόλεως. Ένα είναι αυτό. 

 Δεύτερον, σήμερα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, να έχουμε μια πράξη τακτοποιήσεως 

η οποία έχει εφαρμοστεί και δεν αλλάζει. Εκτός αν η πράξη τακτοποίησης δίνει τέτοια μεγέθη, 

δηλαδή έχουμε ένα οικόπεδο 5.000 τ.μ., που μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Σήμερα, έχουμε ένα 

γεγονός ότι, η οδός Μαυροκορδάτου δεν μπορεί να αλλάξει.  

 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Σχετικά με τη μίσθωση δημοτικών οικοπέδων στο αγρόκτημα Σερρών.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Συγκεκριμένα, πρόκειται για κάποιο οικόπεδο στον Άγιο Ιωάννη απέναντι 

από το Νοσοκομείο, που κάναμε πρόταση να ενοικιαστεί. Πήραμε απάντηση από τη νομική  μας 

σύμβουλο, ότι δεν είμαστε εξασφαλισμένοι να βγάλουμε τον ενοικιαστή αν χρειαστούμε το 

οικόπεδο κι επομένως δεν το νοικιάζουμε.  

 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Πληρωμή οφειλής οικοπέδου εκποιημένου στον κ. Χρήστο Παπαγούτη. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Έχουμε έκθεση της κας Χριστίνας Καπαμά, και έκθεση της κας Τσινίκα. 

Η κα Τσινίκα Μαρία, λέει ότι πρέπει ο Δήμος να πληρώσει και η κα Καπαμά λέει, ότι πρέπει να 

πληρώσει ο κ. Παπαγούτης. Καλείται το Σώμα να  αποφασίσει, εάν τα πληρώσει ο κ. 

Παπαγούτης και  πάει στα δικαστήρια, ή αν τα πληρώσει ο Δήμος. 

 κ. Ζάγκαλης Ι.:  Επειδή το Σώμα δεν είναι δικαστήριο για να παίρνει τέτοιες αποφάσεις, 

το σωστότερο και για το Σώμα και για τον Δημότη, είναι να πάει στο Δικαστήριο και να φέρει 

την απόφαση. 

 κ. Σπυρόπουλος Γ.: Κύριε Πρόεδρε, εγώ νουθετώ  την εξήγηση της κας Καπαμά και 

θεωρώ ότι σημαντικό και κρίσιμο στοιχείο είναι, το πότε έγινε η πράξη τακτοποίησης. Εάν έγινε 

πριν από την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, ή μετά. Είδα ότι το συμβόλαιο είναι το 

1958 και η πράξη τακτοποίησης το 1980. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του 

1.500.000 δρχ. 

 Δικηγόρος του κ. Παπαγούτη: Ο Δήμος, σαν νομικό πρόσωπο, έχει μια συνέχεια, 

ανεξαρτήτως των προσώπων που υπηρετούν εκάστοτε το Δήμο έως σήμερα. Από το έτος 1980 

και ειδικότερα από το 1984 που βγήκε η απόφαση του Νομάρχη που κύρωσε την πράξη 

τακτοποίησης και δικαίωσε τον κ. Παπαγούτη, οι υπηρεσίες του Δήμου, τόσο το Κτηματολόγιο, 

όσο και η Πολεοδομία, αποφέρονταν  και αποδέχονταν την υποχρέωση του Δήμου, να 

καταβάλλει την συγκεκριμένη αποζημίωση για λογαριασμό του κ. Παπαγούτη.  
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Τόσο και η Νομική Σύμβουλος του Δήμου, εισηγείται ότι πρέπει να πληρώσει ο Δήμος, 

δεδομένης της οικονομικής αδυναμίας του κ. Παπαγούτη να πηγαίνει στα δικαστήρια, 

προκειμένου να υποχρεώσει τον Δήμο να καταβάλλει την συγκεκριμένη αποζημίωση με 

δικαστική απόφαση. 

 Η πράξη τακτοποίησης το 1980, έγινε για να εφαρμοστεί το σχέδιο πόλεως.  Και στο 

προηγούμενο Δ.Σ. τέθηκε ένα ζήτημα, κατά πόσο η οικοδομική  άδεια ανέγερσης της 

συγκεκριμένης οικοδομής, εδόθη από το πολεοδομικό γραφείο του Δήμου και διαβεβαιώνω και 

έχω και τα έγγραφα, ότι η οικοδομική άδεια εδόθη από το ειδικό γραφείο του Δήμου, πράγμα 

που σημαίνει ότι, ο Δήμος θα το δεχόταν  και ότι ήταν αυτός υπόχρεος καταβολής της 

συγκεκριμένης αποζημίωσης και όχι ο κ. Παπαγούτης. Διότι αν ο Δήμος έλεγε ότι ήταν ο κ. 

Παπαγούτης υπόχρεος  καταβολής της αποζημίωσης, δεν θα έδινε την οικοδομική άδεια. 

 κ. Πρόεδρος:  Θα τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα: 

 

1)  Φ. Κασάπης: Να πάει στο δικαστήριο 

2)  Α. Αναστασιάδης: Να πάει στο δικαστήριο 

3)  Η. Γκότσης: Να πάει στο δικαστήριο 

4)  Β. Αγοραστός: Να πάει στο δικαστήριο 

5)  Γ. Σπυρόπουλος: Να πάει στο δικαστήριο 

6)  Δ. Σωτηριάδης:  Να πάει στο δικαστήριο  

7)  Κ. Στάγκος: ΠΑΡΩΝ 

8)  Γ. Γεωργούλας: ΠΑΡΩΝ 

9)  Λ. Χαλκιόπουλος: ΠΑΡΩΝ 

10) Στ. Σαουλίδης: Να πάει στο δικαστήριο 

11) Ζ. Περδίκης: Να πάει στο δικαστήριο 

12) Ζ. Μητλιάγκας: ΠΑΡΩΝ 

13) Π. Αγγελίδης: Να πάει στο δικαστήριο 

14) Ι. Βαβαλέκας: Να πάει στο δικαστήριο 

15) Β. Πισώκας: Να πάει στο δικαστήριο 

16) Ι. Ζάγκαλης: Να πάει στο δικαστήριο 

17) Ι. Κουμπαρούδης:  Να πάει στο δικαστήριο 

18) Ι. Κατιρτζόγλου: Να πάει στο δικαστήριο 

19) Α. Χατζηλίας: ΠΑΡΩΝ 

20) Ε. Σαντοριναίος: Να πάει στο δικαστήριο 

21) Μ. Ζαπάρα: Να πάει στο δικαστήριο 

22) Α. Μπάρκας: Να πάει στο δικαστήριο 

23) Δ. Κοβούσογλου: Να πάει στο δικαστήριο 

24) Α. Νυκτοπάτης: Να πάει στο δικαστήριο 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων (PANEL).  

 

 

 κ. Μπάρκας Αθ.: Υπάρχει η πρόταση της επιτροπής, την οποία θα εφαρμόσουμε, δεν 

υπάρχει εισήγηση. Θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Δ.Σ., δηλαδή 15 μικρά και 6 μεγάλα, 

διαφημιστικά πανό. 
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 Έχουμε μοιράσει κάποια έντυπα, όπου δείχνουμε τα 9 που έβαλε η εταιρεία. Απ’ αυτά 

εισηγούνται 2 ή 3 πανό να αλλάξουνε τοποθεσία και να πάνε ή στην Ανθέων ή στην Εξοχών. 

Κατ΄ αρχάς, γι’ αυτά τα διαφημιστικά παίρνουμε 4.160.000 δρχ., το λέω αυτό γιατί με είχε 

ρωτήσει ο κ. Αγγελίδης. Εδώ όμως, ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο, το οποίο έχει σχέση καθαρά 

με την διαφήμιση. Πέρσι νομίζω το Δ.Σ. πήρε μια απόφαση για τις σερραϊκές εταιρείες που  

διαφημίζονται, ή ακόμα πως θα μπορέσουμε να τις προβάλλουμε έμμεσα μέσω του Δ.Σ. Ένα 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε πέρσι αν θυμάστε, ήταν ότι πολλά ψυγεία από άλλες εταιρείες 

τοποθετηθήκανε σε πολλά σημεία σε πλατείες και σε πεζόδρομους και πουλούσανε προϊόντα 

από εταιρείες ανταγωνιστικές των σερραϊκών που βγάζανε τα ίδια προϊόντα. 

 Και θα ήθελα να πω το εξής εδώ, αν αυτή η εταιρεία αύριο έρθει εδώ, γιατί τους 

ενδιαφέρει η Σέρρες και πάρει το πακέτο για 3 μήνες και διαφημίζει το παγωτό ΑΓΝΟ, τότε τι 

θα γίνει με το παγωτό ΚΡΙ-ΚΡΙ; Εγώ δεν  εκπροσωπώ την συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά είναι ένα 

σοβαρό θέμα που θα προκύψει. Θα πρέπει εδώ, με κάποια απόφαση, να αποκλείσουμε κάποια 

προϊόντα που βγαίνουν εδώ και ακόμη θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση, σ’ αυτά τα 

διαφημιστικά, να μην διαφημίζεται ο προεκλογικός αγώνας καμιάς παράταξης σε επίπεδο 

δημοτικών εκλογών. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλων των εκλογών ίσως. 

 κ. Μπάρκας: Συμφωνούμε σ’ αυτά τα σημεία κ. Περδίκη και κ. Πισώκα;  

 κ. Σαουλίδης Στ.: Υπάρχουνε κάποια διαφημιστικά σε πεζοδρόμια. Θα αλλάξουνε 

τοποθεσία αυτά, ώστε να μην εμποδίζουν τους πεζούς;  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Οι τοποθεσίες που μπαίνουνε αυτά, είναι σε νησίδες και είναι εκτός 

πόλεως, εκτός κατοικημένης περιοχής, εμπορικού κέντρου.  

 κ. Ζάγκαλης Ι.:  Αυτά που τοποθετήθηκαν, μοιράσατε αυτό το έντυπο για να 

συμφωνήσουμε αν θα παραμείνουν εκεί, η αν θα φύγουνε;  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Το έντυπο μοιράστηκε, για να δούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. 

Νομίζω ότι σε 2-3 σημεία διαφωνούμε. Στην οδό Ζλάτκου, όπου υπάρχει εισήγηση της 

επιτροπής που έγινε και του Δ/ντή και το τοποθετούνε νομίζω πάνω στην κοιλάδα, στην αρχή 

της κοιλάδας.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ νομίζω, ότι το τοποθετούνε στην Εθν. Αντίστασης 23. Ας το δει ο 

κ. Πρόεδρος. 

 κ. Μπάρκας Αθ.: Ναι. Εθν. Αντίστασης 23 λέει η εισήγηση, Εμείς θα εφαρμόσουμε την 

απόφαση του Δ.Σ. τον Ιανουάριο του 1996, που μιλάει για 15 διαφημιστικά πανό, οπότε έχουμε 

περιθώρια να βρούμε 7-8 σημεία που δεν θα εμποδίζουνε. Αυτά τα σημεία είναι κάπου στο 

πρακτορείο, ένα σημείο είναι απέναντι  από την Νομαρχία κοντά στο περίπτερο..... 

 κ. Γκότσης Ηλ.: Κύριε Μπάρκα, εκτός απ’ αυτά που είπαμε, δηλαδή, στο περίπτερο στο 

Ι.Κ.Α., στην Ζλάτκου γωνία, το άλλο είναι έναντι στην ΔΕΠΚΑ και είναι ακριβώς σε σημείο που 

εμποδίζει τους πεζούς. 

Και στο «Χρυσό» το μπουγατσατζίδικο εμποδίζει επίσης. Είναι δηλαδή, το 3, 4, 5 και 9 σημεία.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Συμφωνούμε να μπούνε σε άλλη τοποθεσία το 3, 4, 5 και 9 σημεία. 

Οπότε 3 συν άλλα 6, θέλουμε 9 νέα σημεία. 

 κ. Αγγελίδης Π.: Γιατί η Επιτροπή δεν πήγε να τα δει αυτά και να μας φέρει εδώ την 

εισήγηση;  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Η επιτροπή κ. Αγγελίδη πήγε, αλλά έφερε μια ανοικτή εισήγηση. και 

τοποθετεί πάλι ορισμένα απ’ αυτά τα PANEL σε ορισμένα σημεία που δημιουργούνε πάλι 

πρόβλημα. Και  καλύτερα είναι εδώ μέσα να καθορίσουμε εμείς τα σημεία. Ένα σημείο είναι 

απέναντι από το ουζερί «ΚΕΝΤΡΙΚΟ», όπου μπορεί να τοποθετηθεί ένα PANEL. 
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 κ. Χατζηλίας Αλ.:  Κύριε Πρόεδρε, είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά όταν φέραμε 

το θέμα, αυτό για τις θέσεις, πήγε η υπηρεσία, δηλαδή ένας τεχνικός δικός μας κι ένας της 

Τροχαίας, και καθόρισαν ορισμένες θέσεις. Κατά παράξενο τρόπο όμως, αυτές οι θέσεις 

εξαφανίστηκαν και ήρθε η νέα πρόταση με τις 30 θέσεις. Σκανδαλώδες είναι αυτό. 

 κ. Μπάρκας Αθ.: Δεν εξαφανίστηκε τίποτα,  πάλι αυτές οι θέσεις είναι  μέσα, αλλά 

δημιουργούνε κι αυτές πρόβλημα. Να επιλέξουμε 9 νέα σημεία και να τελειώσουμε.  

 κ. Πρόεδρος: Η επιθυμία του Προεδρείου είναι, από την ώρα που ανακοινώνεται η 

ημερήσια διάταξη, να είναι πλήρης οι φάκελοι και από την ώρα που αρχίζει ο έλεγχος από τους 

συναδέλφους, να μην προσθέτουμε τίποτε άλλο. Δυστυχώς όμως, καμιά φορά αυτό γίνεται και 

κάνω παράκληση σε όλους τους συναδέλφους να μην  επαναληφθεί. Το προεδρείο εδώ και 10 

μέρες, περίμενε την εισήγηση αυτή της επιτροπής, με τις νέες θέσεις. 

 κ. Σαουλίδης Στ.: Να ρωτήσω κάτι Πρόεδρε, μπορούμε να καταλήξουμε σήμερα και 

στην τοποθέτηση, να εντοπίσουμε 1 - 2 λάθη πάλι;  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Κύριε Σαουλίδη, εγώ αυτή την στιγμή, ερμηνεύω το έγγραφο του κ. 

Δ/ντή, πιστεύω ότι πρέπει να έχει γίνει και κάποια συζήτηση με κάποιους δημοτικούς 

συμβούλους και με κάποια επιτροπή στις 26 Φεβρουαρίου το 1997. Είδα τα σημεία, από  την 

δική μου πλευρά η εργασία που έγινε, ήταν να πω σε  κάθε υπηρεσιακό παράγοντα να μου φέρει 

ακριβώς τα ακριβή σημεία που μπήκανε τα PANEL, ποία από αυτά βγάλαμε, όπως και 

αποφασίσαμε τα 3 να φύγουνε κι εδώ βλέπω ότι, λέει να μπει ένα στον Αγ. Ιωάννη, ένα στον 

σταθμό, δύο να μπούνε στην οδό Εξοχών, δύο να μπούνε στο πρακτορείο σε κάποια νησίδα, και 

σε κάποια άλλα σημεία της πόλης. Η εισήγηση αυτή, μιλάει για 30 PANEL. Και βλέπουμε ότι 

έχει πάρα πολλά σημεία. Εφόσον εμείς έχουμε αποφασίσει για 15, μπορεί να βρεθεί η λύση και 

για τα άλλα 9 σημεία και να τελειώσει το θέμα.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Ας καθίσουν 3 άτομα να ορίσουν αυτά τα υπόλοιπα 9 σημεία και να 

θεωρήσουμε εδώ, ότι αυτοί οι 3 Δημ. Σύμβουλοι, θα πάρουνε και την οριστική απόφαση, χωρίς 

να παρέμβουμε πάλι.  

 Να πω ένα παράδειγμα. Προσωπικά, πιστεύω ότι χωρίς να βλάπτεται το διαφημιστικό 

αποτέλεσμα των πινακίδων και της εταιρείας, πιστεύω ότι ο πεζόδρομος ουσιαστικά είναι  και ο 

χώρος αναψυχής και κάποιος έρχεται για να περπατήσει, χωρίς να ενοχλείται  από άλλα. Αν η 

πινακίδα που  είναι μπροστά από την Εμπορική Τράπεζα μπει δίπλα από το περίπτερο στην 

κατηφόρα της Πλατείας Ελευθερίας, είναι μαζικότατη η θέση και δεν σπάζει την αισθητική του 

πεζοδρόμου. 

 Αν θέλει ο κ. Ζάγκαλης, ο Αντιδήμαρχος των Τεχνικών Έργων και κάποιος άλλος από 

εσάς, να τα δούνε αυτά και να κρίνουνε ένα σχέδιο γι’ αυτές τις 15 και 21 θέσεις και να 

θεωρηθεί ότι είναι απόφαση σημερινή και οριστική.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Μητλιάγκα, εξουσιοδοτούμε την επιτροπή σήμερα, οπότε δεν 

επανέρχεται το θέμα στο Δ.Σ.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Χθες το μεσημέρι, συνάδελφος της Δ. Α., σε συνέντευξή του σε τοπικό 

κανάλι, περηφανευόταν πως το συγκεκριμένο θέμα, με πολύ μεγάλη ευθύνη και σοβαρότητα, το 

έχει προχωρήσει, μην τολμώντας να ομολογήσει αυτό που είχαμε πει σε κάποια συνεδρίαση σ’ 

αυτό εδώ το τραπέζι, ότι τελικά την «φάγαμε την παπάρα». 

 κ. Πρόεδρος: Μην το λέτε έτσι. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Δεύτερον, κάποια ερωτηματικά είχα ζητήσει από τον κ. Κουμπαρούδη, 

γιατί είχε πει σε κείνη την συνεδρίαση την δυσάρεστη, πως παλαιότερα είχε προηγηθεί και ο 

διαγωνισμός κ.λ.π. - κ.λ.π. και πως φτάσαμε να έχει περάσει από  το Δ.Σ. αυτή η σύμβαση. 
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 Εγώ, δεν βρήκα να έγινε ποτέ διαγωνισμός για το συγκεκριμένο θέμα. Δώστε εντολή  στο 

γραφείο Προσόδων, αν εγώ δεν κατάφερα να το βρω, να μου δείξει τα πρακτικά του 

διαγωνισμού, ας μου δείξει την διακήρυξη στον τοπικό τύπο, ας μου δείξει το αποτέλεσμα  

αυτού του διαγωνισμού.  

 Στο ιδιωτικό συμφωνητικό στις 1/1/1996 που υπογράφτηκε κακώς κι έχουμε ξεκαθαρίσει 

ότι δεν φταίει  ο κ. Δήμαρχος γι’ αυτό, άλλοι φταίνε που του πήγαν να υπογράψει ένα χαρτί, πως 

το μίσθωμα ανάμεσα στην διαφημιστική εταιρεία και στον Δήμο, θα ήτανε 5.160.000 δρχ.  Μετά 

από 10 ημέρες στις 11/1/1996 που έρχεται στο Δ.Σ., ενώ το ιδιωτικό συμφωνητικό μιλούσε για 

τα 5 εκ. δρχ., στην εισήγηση το ποσό ήταν κατεβασμένο κατά 1 εκ. δρχ., ήταν 4.160.000 δρχ.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Ο αριθμός των PANEL καθορίστηκε στις 11/1/1996. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Ο συνάδελφος κ. Στάγκος, μίλησε σε εκείνη την συνεδρίαση και περί 

Ε.Δ.Ε. (ένορκη διοικητική εξέταση). Ψάχνοντας, ασπάζομαι την άποψή του, πως έφτασε στο 

γραφείο του Δημάρχου, προς υπογραφή ιδιωτικό συμφωνητικό, να υπογράψει ο Δήμαρχος  

χωρίς να έχει περάσει πρώτα από το Δ.Σ.  

 Δεύτερον, πως ενώ στο ιδιωτικό συμφωνητικό που δόθηκε  στον κ. Δήμαρχο, μιλούσε 

για 5.160.000 δρχ., στο Δ.Σ. δέκα μέρες μετά ήρθε για 4.160.000 δρχ.;  

 κ. Πρόεδρος: Ο κ. Σωτηριάδης παρακαλώ να ελέγξει το θέμα και στο επόμενο Δ.Σ. να 

δώσει μια απάντηση σ’ όλα αυτά.  

 Να ορίσουμε τώρα την επιτροπή που θα γίνει και η οποία θα πάρει την οριστική 

απόφαση. Θα είναι ο κ. Μπάρκας, ο κ. Σαντοριναίος και ο κ. Ζάγκαλης, αν συμφωνείτε όλοι, απ’ 

ότι βλέπω συμφωνείτε.  

 κ. Χατζηλίας Αλ.: Μια άλλη παρατήρηση κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι, εμείς 

αποφασίσαμε  1.20 μ. και αυτοί βάζουν 1.20 σαν σύνολο, δηλαδή, αυτή την στιγμή η 

διαφημιστική εταιρεία βάζει μόνο την διαφήμιση 1.20 μ. και από και πέρα βάζουν ένα πλαίσιο κι 

έτσι γίνεται υπερβολικά μεγάλο το PANEL κι αυτό είναι εις βάρος μας. 

 κ. Πρόεδρος: Η επιτροπή να ελέγξει αυτά που είπε ο κ. Χατζηλίας. 

 κ. Ζάγκαλης Ι.: Κι εγώ είμαι υπέρ της αρχής, ο Δήμος θέλει και έσοδα. Εκτός κι αν δεν 

θέλουμε και πούμε ότι δεν δίνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε μόνο εμείς να λέμε που θα πάνε, γιατί 

δεν θα ξανάρθουνε. Αν θέλουμε έσοδα, θα δώσουμε και στο κέντρο σημεία και στην 

Περιφέρεια.  

 

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

αποφάσεις: 

 

272 / 1997 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Καφενείου – Ψητοπωλείου» του 

κ. Μάνδαλου  Άγγελου.  
6112/21-3-1997 

 

273 / 1997 Όμοια «Μπαρ» του κ. Μούσκα Ιωάννη.   
5637/18-3-1997 

 

274 / 1997 Όμοια «Καφενείου» της κας Τούση Μαρίας.  
5527/14-3-1997 

 

275 / 1997 Όμοια «Μπαρ» του κ. Γκιοιυζέλη Στέργιου.   
6418/27-3-1997 
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276 / 1997 Όμοια «Οπωρολαχανοπωλείου» της κας Γκαϊταντζή Θεονίτσας.  
6471/31-3-1997 

 

277 / 1997 Όμοια «Μπουγατσατζίδικου» του κ. Παπαθεοδώρου Γεωργίου.   
6470/31-3-1997 

 

278 / 1997 Όμοια «Οβελιστηρίου» του κ. Κόλλια Γεωργίου.   
6468/31-3-1997 

 

279 / 1997 Όμοια «Ταβέρνας» της κας Πουρνάζη Φωτεινής. (απορρίπτεται) 
  22/16-5-1997 

 

280 / 1997 Όμοια «Κυλικείου» της κας Παπαδοπούλου Ανδρομάχης.   
6469/31-3-1997 

 

281 / 1997 Όμοια Μ. Ο. στην «Καφετέρια-Σνακ Μπαρ» του κ. Μπούτσιου Δρόσου και ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
5539/14-3-1997 

 

282 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης στη ΔΕΗ για τις οδούς Σκρα και Θύρας.  
6480/2-4-1997 

 

283 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού.  
6472/2-4-1997 

 

284 / 1997 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Κατασκευή μεταλλικών προστατευτικών κάδων 

απορριμμάτων». 
6425/26-3-1997 

 

285 / 1997 Έγκριση μελέτης προμήθειας συσκευών ειδικού ραδιοδικτύου.  
6658/3-4-1997 

 

286 / 1997 Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια δύο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων 

οχημάτων τύπου πρέσας 16m3». 
9320/19-5-1997 

 

287 / 1997 Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια ενός πλυντηρίου κάδων, χωρητικότητας καθαρού 

νερού 5μ3». 
7027/10-4-1997 

 

288 / 1997 Έγκριση μελέτης: «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου σαρώθρου χωρητικότητας 

4μ3».  
 

289 / 1997 Έγκριση συνέχισης και του 1ου Σ.Π. του έργου: «Διαπλάτυνση και κατασκευή οδών 

και πεζοδρομίων». 
6593/2-4-1997 

 

290 / 1997 Έγκριση καταβολής οφειλής στην εφημερίδα «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ».               
6475/2-4-1997 
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291 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης στον κ. Κούλα Χαράλαμπο.  
6552/28-3-1997 

 

292 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης στον κ. Κούλα Χαράλαμπο και Βαίτση Νικόλαο. 
6601/2-4-1997 

 

293 / 1997 Έγκριση καταβολής διαφόρων δαπανών.                 
6659/3-4-1997 

 

294 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών πετρελαιοειδών.          
6481/12-5-1997 

 

295 / 1997 Έγκριση προμήθειας διαφόρων ειδών.                  
6473/4-4-1997 

 

296 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. 
6668/3-4-1997 

 

297 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 
7030/8-4-1997 

 

298 / 1997 Έγκριση προμήθειας προγράμματος λογιστικής ταμειακής υπηρεσίας και 

προσόδων. 
7028/8-4-1997 

 

299 / 1997 Έγκριση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Π.Κ.Α.                          
6663/4-4-1997 

 

300 / 1997 Έγκριση προϋπολογισμού της Κ.Α.Δ.Ε.                            
6662/4-4-1997 

 

301 / 1997 Έγκριση αποφάσεων της Δ.Ε.Π.Κ.Α.                               
 

302 / 1997 Έγκριση επί των αποφάσεων της Δ.Ε. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

303 / 1997 Τροποποίηση Δ.Σ. του Ν.Π. «50η Σ.Ε. του 3ου Λυκείου».          
6669/4-4-1997 

304 / 1997 Όμοια της «20η  Σ.Ε. του 9ου Νηπιαγωγείου 11ου Δ.Σ.».           
6671/4-4-1997 

 

305 / 1997 Έγκριση του απολογισμού της «18η Σ.Ε. του 8ου Δ.Σ.».           
6599/2-4-1997 

 

306 / 1997 Έγκριση του απολογισμού της «22η Σ.Ε. του 13ου Δ.Σ. – 17ου Νηπιαγωγείου». 
6600/2-4-1997 
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307 / 1997 Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας 

Περιβάλλοντος-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας». 
15205/19-6-1997 

 

308 / 1997 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρουμένων δημοτικών οικοπέδων στους 

Πηλίτση Νικόλαο-Ιωάννη. 
6676/3-4-1997 

 

309 / 1997 Όμοια στους Σαρρή Σοφία, Φαρμάκη Σουλτάνα, Γεωργιάδου Αικατερίνη κ.λ.π.  

δικαιούχους. 
6156/24-3-1997 

 

310 / 1997 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους Νικόλαο Λαζαρίδη και Μαρία Λαζαρίδου. 
6672/10-4-1997 

 

311 / 1997 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο  Thalassa ’97 Forum. 
6666/4-4-1997 

 

312 / 1997 Έγκριση συμμετοχής του κ. Δημάρχου στις εκδηλώσεις για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ που 

διοργανώνει ο Δήμος Πάρου. 
7912/30-4-1997 

 

313 / 1997 Αποπληρωμή προγράμματος «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ-ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ».              
7295/18-4-1997 

 

314 / 1997 Αποπληρωμή προγράμματος «Χαρτογράφηση-Κτηματολόγιο».           
7292/18-4-1997 

 

315 / 1997 Αποπληρωμή προγράμματος HORIZON-ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ-ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
7294/18-4-1997 

               

316 / 1997 Απόδοση λογαριασμού λειτουργίας Κυνοκομείου κατά τον μήνα Ιανουάριο 1997.     
6479/2-4-1997 

 

317 / 1997 Δεν εγκρίνεται η ικανοποίηση του αιτήματος «Οικουμενικού Ελληνισμού».        
6477/31-3-1997 

 

318 / 1997 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ» με το ποσό των 

500.000 δρχ.  
6660/3-4-1997 

 

319 / 1997 Έγκριση παραχώρησης χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου στην κα 

Λαζούδη Ευσταθία.  
6474/31-3-1997 

 

320 / 1997 Δεσμεύεται το Δ.Σ. να ανεγείρει μέγαρο για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου θα 

στεγασθεί και ο Σύνδεσμος Παραπληγικών «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ». 
6655/4-4-1997 
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Πρ. 

6 /1 / 1997 Αναβάλλεται το θέμα για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Π. 182 και 

183.  
 

321 / 1997 Απόρριψη αιτήματος για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Π. 118. 
6664/7-4-1997 

 

322 / 1997 Δεν εγκρίνεται η μίσθωση δύο εκτάσεων στο αγρόκτημα Αγίου Ιωάννη.        
6667/21-4-1997 

 

323 / 1997 Δεν εγκρίνεται η καταβολή αποζημίωσης για λογαριασμό Παπαγούτη Χρήστου.  
7029/10-4-1997 

 

324 / 1997 Τοποθέτηση πινακίδων της PANEL.  
 

325 / 1997 Συγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου.  

 

326 / 1997 Συμμετοχή του Δήμου στο έκτακτο θεματικό συνέδριο των εκπροσώπων των 

Τοπικών Ενώσεων στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (Ηράκλειο 26-27-28/3). 
7293/15-4-1997 

 

327 / 1997 Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Αγοραστού Βασιλείού στην Αθήνα.  
6657/7-4-1997 

 

328 / 1997 Μεταβίβαση πίστωσης 24.780.000 δρχ. στην Κ.Α.Δ.Ε. για την υλοποίηση του 

έργου: «Αποκατάσταση παλαιάς χωματερής».  
6665/10-4-1997 

 

329 / 1997 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 11.000.000 δρχ. προς εξοπλισμό του  Σ.Ε.Κ. 

Σερρών.  
6656/4-4-1997 

 

330 / 1997 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5/97 απόφασης του Ν.Π. «Κέντρο Προστασίας Φυσικού 

Περιβάλλοντος-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας», περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου από 

τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σερρών.  
5601 και 5389/17-3-1997 

 

331 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. 
7031/8-4-1997 

 

332 / 1997 Έγκριση απ’ ευθείας προμήθειας εκτυπωτών και αναλωσίμων  Η/Υ και ψήφιση της 

σχετικής πίστωσης.  
6661/3-4-1997 

   

332α/ 1997 Έγκριση της μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου στην οδό Φλωρίνης».  
8988/7-5-1997 
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   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 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 

 

 Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

 Στάγκος Κων/νος  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

Χαλκιόπουλος Λεωνίδας  

 

Χατζηλίας Αλέξανδρος        

 


