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Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  8η 

 

Της 17ης Απριλίου 1997  

 

Ημέρα Πέμπτη  και ώρα 21.00΄ μ.μ. 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

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

Αναστασιάδης Αντώνιος, Γεωργούλας Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Κατιρτζόγλου Νικόλαος, 

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

Βασίλειος, Σαντοριναίος Ευάγγελος, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Στάγκος Κων/νος, Σωτηριάδης 

Δημήτριος, Χαλκιόπουλος Λεωνίδας, Χατζηλίας Αλέξανδρος.   

      

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1) Βαβαλέκας Ιωάννης, 2) Ζάγκαλης Ιωάννης, 3) Ζαπάρα Μαίρη, 4) Καδής Νικόλαος, 5) 

Σαουλίδης Στυλιανός.              

 

Από τους Παρέδρους των Συνοικισμών ήταν ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1) Στοίλας Συμεών (Συνοικισμού Ξηροτόπου) 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

  

1) Κάπης Δημήτριος (Συνοικισμού Αγ. Ιωάννη) 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.  

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση μελετών, Σ.Π., κ.λ.π., Δημοτικών Έργων. 
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ΘΕΜΑ  4ο: Αγορά πινάκων ζωγραφικής.      

 

ΘΕΜΑ  5ο: Προμήθεια ελκυστήρα πολλαπλών χρήσεων.               

 

ΘΕΜΑ  6ο: Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.           

 

ΘΕΜΑ  7ο: Εκπροσώπηση Δήμου σε ημερίδα.  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Φιλοξενία Γάλλων μαθητών.  

 

ΘΕΜΑ  9ο: Καθιέρωση εργασίας υπερωριακής για την Υπηρεσία Νεκροταφείων, Οδοποιίας, 

Καθαριότητας.   

 

ΘΕΜΑ 10ο: Οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου Φιλολόγων.          

 

ΘΕΜΑ 11ο: Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση δημότη μας.                                        

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.               

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους λόγω ρυμοτομίας.        

 

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1000/1992 απόφασης του Δ.Σ.                                                          

 

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στα Ο.Π. 182 και 183.  

 

 

8η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1997 

 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

 κ. Σαντοριναίος: Επειδή άργησε η πρόσληψη κάποιων ατόμων στην Καθαριότητα, με 

τον τρόπο πρόσληψης μέσω της ΔΕΠΚΑ, έχουνε μείνει απλήρωτοι εδώ και καιρό. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Δηλαδή δεν μιλάμε για πρόσληψη άλλων, αλλά για πληρωμή ήδη 

δεδουλευθέντων, 8 εκ. δρχ. συν το Φ.Π.Α. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Όταν πέρασε εδώ πριν από 1 μήνα περίπου, ο πρ/σμός της ΔΕΠΚΑ, 

μέσα σ’ αυτόν, φαινόταν και ένα κονδύλιο που θα πήγαινε γι’ αυτή την προγραμματική σύμβαση 

και εγώ το είχα σχολιάσει, ενώ εσείς δεν το αποδεχτήκατε. Μήπως τελικά είχα δίκιο τότε;  

Επιμένετε, για πολλοστή φορά, να φέρνετε προγραμματικές συμβάσεις, όπου πλασματικά, 

ανεβάζουν τα κόστη σ’ αυτές τις υπηρεσίες, χωρίς να φαίνονται ούτε στους πρ/σμούς του 

Δήμου, ούτε στους απολογισμούς του Δήμου τους οικονομικούς. Γιατί αυτή η φάμπρικα 

προγραμματικών συμβάσεων, έχει στο άλλα παραμάγαζο στην ΔΕΥΑΣ, ίδια λογική, δηλαδή να 

πληρώνει η ΔΕΥΑΣ για ανταποδοτικά τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης από τους  καταναλωτές 

προσωπικό, το οποίο δεν προσφέρει στην ΔΕΥΑΣ και προσφέρει κάπου αλλού;   
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Και τι κάνατε εδώ και 2,5 χρόνια, όταν ξέρετε πως ο τομέας Καθαριότητας, έχει κενές οργανικές 

θέσεις και ανάγκες; Ούτε μια αίτηση στο Υπ. Εσωτερικών, να σας εγκρίνουν την κάλυψη των 

οργανικών θέσεων και να τις προκηρύξετε. Δεν το κάνατε. Εγώ για μια ακόμη φορά θα 

καταψηφίσω αυτή την πρακτική σας.  

 κ. Κατιρτζόγλου Ν.: Δεν είναι φάμπρικα  αγαπητέ κ. Περδίκη, για προσλήψεις. Πέρσι 

από την Υπηρεσία δεν εγκρίναμε, δεν πήραμε αυτά τα άτομα με 8μηνες συμβάσεις. Και μέσω 

της ΔΕΥΑΣ γινότανε αυτές οι προσλήψεις, που πράγματι τις έχει ανάγκη η πόλη για την 

καθαριότητα. Αυτή η περίπτωση είναι, για να συμπληρώσουμε κάποια μεροκάματα αυτών των 

ανθρώπων που δουλεύουν, διότι άργησε φέτος να έρθει η διαταγή. Όταν ήρθε, έγινε η επιλογή 

των ατόμων, βάση των κριτηρίων και θα γίνουν οι προσλήψεις αυτές τις μέρες. Όμως θέλουμε 

να εξοφλήσουμε μ’ αυτό το ποσό τα άτομα που δουλέψανε μέχρι τώρα.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Κατ’ αρχήν ήθελα να πω, ότι η απόφαση του Δ.Σ. μέχρι να έρθει η 

νομιμοποίηση της πληρωμής, το Πάσχα θα περάσει. Εκτός κι αν το ταμείο δώσει λεφτά έναντι. 

Ένα είναι αυτό. 

 Δεύτερον, έχει γίνει ανέκδοτο της Υπηρεσίας, ότι κάποιους οι ημέτεροι τους βάζουν και 

κρύβονται στα γραφεία και στις αποθήκες του αμαξοστασίου, ιδίως στην προεκλογική περίοδο, 

για να μην φαίνεται ότι είναι αργόσχολοι κι άλλοι κάνουν βόλτες στον ΟΒΑ και είναι 

προσληφθέντες μέσω της ΔΕΥΑΣ, τους οποίους είπα και δημοσίως, θα μπορούσατε να τους 

χρησιμοποιήσετε για να καθαριστούν αυτοί οι δρόμοι δίπλα από τα σκάμματα της  ΔΕΥΑΣ 

κ.λ.π., γιατί κοντεύει η πόλη να βρωμίσει. Και οι  υπεύθυνοι αυτών των τομέων, αντί να κάνουν 

κάτι τέτοιο, σωστή χρησιμοποίηση έστω αυτού του καταχρηστικά προσλαμβανομένου και 

χαριστικά προσωπικού, συνέχεια έχουμε προγραμματικές συμβάσεις. Πριν από 1 μήνα, 

ψηφίσαμε  8.000.000 δραχμές γι’ αυτό τον σκοπό.  

 Συνάντησα δε, έναν εργαζόμενο, ο οποίος μου είπε ότι εδώ και 11 μήνες, δουλεύει χωρίς 

σύμβαση στο αμαξοστάσιο.  

 Να μας φέρετε κ. Σαντοριναίε, όλα τα ονόματα  όσων ασχολούνται στον Δήμο, πέρα  των 

όσων είναι  μόνιμοι, και ποια απασχόληση έχουν. Ξέρω ότι δεν  φταίτε συγκεκριμένα εσείς γι’ 

αυτή την περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να εκτίθεται όλο το Σώμα.  

 Το τελευταίο που ήθελα να πω, είναι ότι είναι ψευδαίσθηση το πολιτικό όφελος από 

προσλήψεις. Είναι τόση η ανεργία, που νομίζετε ότι με 30 άτομα παραπάνω κερδίζετε, αλλά 

τελικά δυσαρεστείτε πολύ περισσότερο κόσμο από αυτός που προσλαμβάνετε. 

 κ. Αγοραστός Βασ.: Το 1995 πήραμε 13 άτομα στην καθαριότητα. Εμείς σαν Δ.Α. 

πήραμε 8 (οκτώ) άτομα και 5 (πέντε) άτομα, τα οποία βρήκαμε από την προηγούμενη Δ.Α.  

 Όσο για τον κύριο τέως Δήμαρχο, που είπε ότι περιφέρονται κάποια άτομα στο κλειστό 

Γυμναστήριο Ομονοίας, θα αναφερθώ. Όπως ξέρετε, κάποια άτομα είναι δυσμενώς 

αποσπασμένα εκεί, από το Αμαξοστάσιο.  

 κ. Πρόεδρος: Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. 

 

1)  Αγοραστός Βασ.:  ΝΑΙ 

2)  Γκότσης Ηλ.:    ΝΑΙ 

3)  Αναστασιάδης Αντ.: ΝΑΙ 

4)  Σπυρόπουλος Γ.: ΝΑΙ 

5)  Σωτηριάδης Δημ.: ΝΑΙ 

6)  Γεωργούλας Γ.: ΝΑΙ 

7)  Περδίκης Ζ.: ΟΧΙ 

8)  Μητλιάγκας Ζ.:   ΟΧΙ 
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9)  Αγγελίδης Π.:  ΟΧΙ 

10) Πισώκας Βασ.: ΟΧΙ 

11) Κουμπαρούδης Ι.:  ΝΑΙ 

12) Χατζηλίας Αλ.: ΝΑΙ 

13) Κατιρτζόγλου Ν.: ΝΑΙ 

14) Σαντοριναίος Ευαγ.: ΝΑΙ 

15) Μπάρκας Αθαν.: ΝΑΙ 

16) Στάγκος Κων.: ΝΑΙ 

17) Κασάπης Φ.:   ΝΑΙ 

18) Νυκτοπάτης Αντ.: ΝΑΙ 

 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Κύριε Πρόεδρε, εκτός ημερησίας διατάξεως. Στο προηγούμενο Δ.Σ., 

παρόλο που ο κ. Δήμαρχος ήτανε ενημερωμένος από τις Υπηρεσίες, για το ποιοι τηλεοπτικοί 

σταθμοί παίρνουν ρεύμα και πως παίρνουν ρεύμα, είπε ότι δεν ξέρει. Εμένα τουλάχιστον οι 

Υπηρεσίες, με διαβεβαίωσαν ότι είχαν ενημερώσει τον κ. Δήμαρχο, αλλά δικαίωμά του ήταν, να 

μην συζητηθεί εκείνη την φορά. Βλέπω ότι το θέμα της ενημέρωσης, το ποιοι σταθμοί παίρνουν 

ρεύμα από τον Λυκίσκο του Δήμου και πως πληρώνουν και ποιοι δεν παίρνουν ρεύμα, αυτό πάλι 

δεν συζητείται.  

 κ. Πρόεδρος: Έστειλα μια επιστολή στον αρμόδιο, ότι λόγω της απουσίας του κ. 

Δημάρχου, δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτή η επιτροπή. Εντός της εβδομάδος θα δώσουμε όμως 

την απάντηση.  

 κ. Μπάρκας: Δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, είναι και ότι οι Υπηρεσίες δεν φέρανε την 

εισήγηση. Ο ηλεκτρολόγος της υπηρεσίας μόλις χτες πήγε επάνω να ελέγξει και ακόμη δεν έχει 

φέρει το πόρισμα.  

 κ. Γεωργούλας Γ.: Έχει αναστατωθεί  η πόλη κ. Πρόεδρε, από τα έργα της ΔΕΥΑΣ και 

οι δημότες ζητούν από τον Δήμο να εντείνει τις προσπάθειές του, ώστε αυτοί οι εργολάβοι που 

έχουν αναλάβει κάποια έργα, να τελειώνουν αποκαθιστώντας γρήγορα τα χαλασμένα κομμάτια 

της πόλης.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Περίπου 25 χιλιόμετρα είναι σκαμμένα και αυτά τα έχουνε αναλάβει 

οι εργολάβοι και γύρω στα 10-15 χιλ. τα έχουμε κάνει με αυτεπιστασία στην ύδρευση, στην Ι. 

Δραγούμη, στη Νικομηδείας, στην Εμ. Παπά, στην Πολυτεχνείου, κ.λ.π. 

 Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι, ότι ορισμένες φορές υπάρχουν και κάποιες 

υπερβολές, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, το ποιος εργολάβος θα το πάρει και πότε θα γίνει η 

δημοπρασία. Το γνωρίζουν πολύ καλά οι υπηρεσίες μας, ότι όταν έγιναν αυτές οι δημοπρασίες 

το 1995 και 1996, μέσα ήταν και η αποκατάσταση των δρόμων. Ήδη η Μεραρχίας, η Σινώπης, 

στα Κιουπλιά κάποιοι δρόμοι, στο Καλκάνι κάποιοι δρόμοι, ήδη έχουνε αποκατασταθεί και 

μέχρι την  Μεγάλη Εβδομάδα θα αποπληρωθεί η αποκατάσταση. 

 κ. Πισώκας Βασ.: Για κάποιο άλλο θέμα, για μια συνάντηση  που είχατε με τους 

κατοίκους - εκπροσώπους των συνοικισμών 40 Μαρτύρων και Σφαγεία τον Οκτώβριο του 1996 

και  συγκεκριμένα για ένα πρόβλημα που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των συνοικισμών 

αυτών, ομιλώ για τον καταυλισμό των Τσιγγάνων, είχατε δηλώσει και συγκεκριμένα δια 

στόματος του κ. Δημάρχου, όσον αγορά για τον καταυλισμό των Τσιγγάνων, ότι εγκρίνατε 130 

εκ. δρχ. από ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το διαδημοτικό δίκτυο ROME, που ιδρύθηκε για να 

στηρίξει τους Αθίγγανους.  

 κ. Πρόεδρος: Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη.  
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ΘΕΜΑ  1ο: Έγκριση έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Υπάρχει συνάδελφοι, ένα σοβαρό πρόβλημα, με τα καταστήματα αμιγούς 

κατοικίας. Υπάρχουν ορισμένα καταστήματα, τα οποία με την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. που 

γίνεται τώρα και θα αργήσει να ολοκληρωθεί, δεν μπορούν να εκδώσουν άδεια λειτουργίας. 

Προτείνω να γίνει μια επιτροπή, εάν το Σώμα εγκρίνει, για κάποιες περιοχές και να δίνουμε 

στους δημότες μας άδειες. 

 κ. Στάγκος Κ.: Θέλω να υπενθυμίσω στο Σώμα, ότι αυτό που συζητούμε, δεν είναι ένα 

καινούργιο θέμα. Είναι δεδομένο ότι μέσα στην πόλη των Σερρών στο παρελθόν, οι χρήσεις γης 

ήταν πολύ συγκεκριμένες και δεσμεύουν ακόμη και σήμερα. 

 Θα πρέπει να καθορίσουμε χρήσεις γης, οι οποίες θα καθορίζουν και το μέλλον.  

 κ. Γκότσης Ηλ.:  Η άποψή μου είναι, ότι πρέπει να δούμε το θέμα με μεγαλύτερη 

σοβαρότητα. Νομίζω ότι κάνοντας έτσι πρόχειρα μια επιτροπή, δεν θα λειτουργήσει κατά τον 

ορθό τρόπο. Άποψή μου είναι, να φέρουμε το θέμα με μια μικρή μελετούλα με τους τεχνικούς 

μας, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε άποψη. Σ’ έναν άξονα όμως πρέπει να κινηθούμε. 

Ότι θα πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα στους συνοικισμούς, όπως η Ομόνοια, οι Άγιοι 

Ανάργυροι, Αγία Σοφία, κ.λ.π. 

Και είχα πει και παλαιότερα, ότι δεν νοείται αποκέντρωση της πόλης, όταν περιφερειακά δεν 

υπάρχει ένα καφενείο για τους κατοίκους των συνοικισμών. Όταν όλοι συγκεντρώνονται στο 

κέντρο για έναν καφέ, σβήνει η περιφέρεια.  

 κ. Πρόεδρος: Ήδη γίνεται η μελέτη, όμως επειδή η τροποποίηση θα αργήσει πάρα πολύ, 

η σκέψη του Προεδρείου είναι, να συντομέψουμε.  

 κ. Αγγελίδης Π.:  Φοβάμαι ότι οι αποφάσεις της επιτροπής δεν θα έχουνε ισχύ και θα 

γυρίζουνε πίσω.  

 κ. Πρόεδρος: Αν και στην Νομαρχία κάνουν μια παράκληση οι αρχηγοί των κομμάτων, 

νομίζω ότι θα είναι πιο θετική η αντιμετώπιση.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για την κάλυψη αναγκών των 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση μελετών, Σ.Π., κ.λ.π., Δημοτικών Έργων. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 
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ΘΕΜΑ  4ο: Αγορά πινάκων ζωγραφικής.      

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται για δύο πίνακες, με θέμα την απελευθέρωση των Σερρών. Ο 

ζωγράφος δώρισε κι έναν πίνακα στην ΔΕΠΚΑ.  

 Μετά από διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων, ο Πρόεδρος προχώρησε σε ψηφοφορία: 

 

1)  Αγοραστός Βασ.:  ΝΑΙ 

2)  Γκότσης Ηλ.:    ΝΑΙ 

3)  Αναστασιάδης Αντ.: ΝΑΙ 

4)  Σπυρόπουλος Γ.: ΝΑΙ 

5)  Σωτηριάδης Δημ.: ----- 

6)  Γεωργούλας Γ.: ΝΑΙ 

7)  Περδίκης Ζ.: ΠΑΡΩΝ 

8)  Μητλιάγκας Ζ.:   ΠΑΡΩΝ 

9)  Αγγελίδης Π.:  ΠΑΡΩΝ 

10) Πισώκας Βασ.: ΝΑΙ  

11) Κουμπαρούδης Ι.:  ΝΑΙ 

12) Χατζηλίας Αλ.: ΝΑΙ 

13) Κατιρτζόγλου Ν.: ----- 

14) Σαντοριναίος Ευαγ.: ΝΑΙ 

15) Μπάρκας Αθαν.: ΝΑΙ 

16) Στάγκος Κων.: ----- 

17) Κασάπης Φ.:   ΝΑΙ 

18) Νυκτοπάτης Αντ.: ΝΑΙ 

19) Χαλκιόπουλος Λ.: ΠΑΡΩΝ 

20) Κοβούσογλου Δ.: ΝΑΙ 

 

 

 -Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Προμήθεια ελκυστήρα πολλαπλών χρήσεων.               

 

 

 -Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου.           

 

 

 -Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Εκπροσώπηση Δήμου σε ημερίδα.  
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 κ. Πρόεδρος: Έχει περάσει η ημερομηνία της ημερίδας. 

 

 

 - Αποσύρεται το θέμα για την εκπροσώπηση του Δήμου σε ημερίδα, στο Ρέθυμνο. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Φιλοξενία Γάλλων μαθητών.  

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο με τον γνωστό τρόπο. 

 

 

 

 -Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Καθιέρωση εργασίας υπερωριακής για την Υπηρεσία Νεκροταφείων, Οδοποιίας, 

Καθαριότητας.   

 

 

 -Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Οικονομική ενίσχυση του συνδέσμου Φιλολόγων.          

 

 

 -Εγκρίνεται, για το ποσό των 100.000 δραχμών. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση δημότη μας.  

 

 

 - Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική έκταση του κ. Κυριαζίδη 

Ιωάννη.  

 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.               

 

 

 κ. Στάγκος Κων.:  Στο άρθρο 2, στην εκλογή του Προεδρείου που κάνουμε δύο (2) 

φορές και στις επιτροπές που γίνονται στις αρχές κάθε διετίας, να προστεθεί στην μυστική 

ψηφοφορία και το παραβάν. Θεωρώ ότι, η μορφή αυτής της ψηφοφορίας που γίνεται μέχρι 

τώρα, δεν είναι μυστική ψηφοφορία.  

 Ένα δεύτερο θέμα, είναι για την ύπαρξη 50-50 μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας στην 

Δημαρχιακή Επιτροπή (Δ.Ε.) και χαίρομαι γι’ αυτό.  
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 Επίσης, θεωρώ σημαντικό να υπάρχει ειδικό βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ., όπου θα υπάρχει 

αναφορά για τα θέματα του Δ.Σ.  Δηλαδή, όταν κάποιοι πολίτες απευθύνονται στον Πρόεδρο του 

Δ.Σ. και απευθύνουν ενδεχόμενα προτάσεις, να μην μπαίνουν  μέσα στο γενικό πρωτόκολλο, 

αλλά να υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο Δ.Σ., όπου θα μπαίνουν τα ζητήματα.  

 Επίσης, όταν μας φέρνετε την ημερήσια διάταξη, απλά με κάποια αναφορά θεμάτων, 

πιστεύω ότι καλύτερα θα ήταν να συνοδευόταν το κάθε θέμα με μια σύντομη εισήγηση. Να 

υπάρχει δηλαδή, υπηρεσιακή εισήγηση σε περίληψη για το κάθε θέμα, ώστε ο Δ.Σ. να μπορεί 

ήδη να διαμορφώνει  άποψη. 

 Στο άρθρο 19, παράγραφος 1, πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική παρουσία των Διευθυντών. 

Μιλάω πρώτα, σύμφωνα με το χειρόγραφο του Δ/ντή. Είναι δεδομένο ότι πολλές φορές 

διεξάγουμε συζητήσεις χωρίς να έχουμε τον υπηρεσιακό παράγοντα, ή τον εισηγητή του κάθε 

θέματος, από  άποψη των παραγόντων του Δήμου, με συνέπεια και σε εσφαλμένα 

συμπεράσματα ενδεχόμενα να οδηγούμαστε, αλλά και πολλές φορές να διακόπτεται ένα θέμα, 

διότι η άποψη η οποία έχουμε δεν είναι και η καλύτερη, και αν θέλετε, γιατί δεν υπάρχει η 

απόλυτη διευκρίνιση στα πάντα.  

Συνεπώς, πιστεύω ότι μέσα από τον ίδιο τον κανονισμό, πρέπει να υπάρχει αυτή η ασφαλιστική 

δικλείδα, να είναι υποχρεωτική η παρουσία των Δ/ντών, των Υπηρεσιών του Δήμου, που θα 

δίνει τις κατάλληλες διευκρινίσεις.  

 Στο άρθρο 29, στα κωλύματα συμμετοχής στην συνεδρίαση, πιστεύω ότι θα πρέπει τα 

πράγματα λίγο να ξεκαθαρίσουν. Και προτείνω τα εξής: ως την συνέχεια του 1ου άρθρου, να 

ορισθούν και συγκεκριμένες ποινές, να είναι ποινές αργίας και έκπτωσης σε περίπτωση 

επανάληψης, είναι στην περίπτωση που ο δημοτικός σύμβουλος είναι προμηθευτής του Δήμου. 

Εκτός αν το συγκεκριμένο είδος που παρέχεται, είναι μονοπωλιακό του συγκεκριμένου Δ.Σ. Ο 

κώδικας ο οποίος υπάρχει, δίνει ένα μίνιμουμ αυτής της λειτουργίας. Ο κανονισμός λειτουργίας, 

μπορεί αυτό το μίνιμουμ να το επαυξήσει.  

 Για το άρθρο 33, πάντα από το χειρόγραφο του κ. Υψηλάντη, στην παράγραφο 2, να 

συμπληρωθεί ότι αν  αρνηθεί ο σύμβουλος να συμμορφωθεί, ο Πρόεδρος του  Δ.Σ. 

προκαλώντας  απόφαση του Συμβουλίου, μπορεί να τον ανακαλέσει στην τάξη και μπορεί να 

διατάξει να γραφεί η ανάκληση στα πρακτικά.  

 Εδώ, πιστεύω ότι, πρέπει να μπει μια ειδική πλειοψηφία, η οποία πρέπει να ξεπερνάει την 

πλειοψηφία  της Δ.Α., να είναι 2/3 συν ένα, δηλαδή τουλάχιστον 16 ψήφους, για να γίνει αυτό, 

για να μην φτάσουμε σε κάποια άλλη σημεία, που λέγονται σημεία δικτατορίας της 

πλειοψηφίας.  

 Και θέλω εδώ να τονίσω ότι, ο παρών κανονισμός είναι το σύνταγμα και ο τρόπος που θα 

κινηθεί το Σώμα, το Δ.Σ. για τα επόμενα 10-15 χρόνια και πρέπει να δούμε με ποιόν τρόπο θα 

μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτές τις λειτουργίες αυτού του Συμβουλίου. 

 Πιστεύω ότι στο άρθρο 36, θα πρέπει να περιληφθεί η διαδικασία της κλήρωσης για την 

σειρά των ομιλητών για σοβαρά θέματα. Κι αυτό, για να μην υπάρχει μονοφωνία, αλλά μια 

ποικιλία απόψεων.  

 Επανέρχομαι στον θεσμό των δημοψηφισμάτων. Πιστεύω ότι για σπουδαία θέματα,  το 

Δημ. Συμβούλιο, θα πρέπει να ανακηρύσσει αυτή την διαδικασία και να προσφεύγει απ’ ευθείας 

στην λαϊκή ετυμηγορία σε θέματα τα οποία «καίνε» τους δημότες της πόλης μας. Και για να 

διασφαλίσουμε την σπουδαιότητα ενός θέματος, θα έπρεπε να έχει την παμψηφία του Σώματος 

των 25 ατόμων και να συνοδεύεται από  15.000 υπογραφές των κατοίκων αυτής της πόλης.  
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 Αν θυμάστε και παλαιότερα, με το θέμα της Λαϊκής, ήμουν από αυτούς που ζήτησαν να 

γίνει δημοψήφισμα.  Είδα ότι με τις Επιτροπές, κάποια ζητήματα έχουνε διευθετηθεί, θα 

μπορούσαμε όμως στο άρθρο 64, να συμπεριλάβουμε ότι το θέμα θα περνάει προς έγκριση, ή 

προς γνωμοδότηση στην μόνιμη επιτροπή  και δεν θα μπορείτε να εισηγηθείτε διαφορετικά και 

να έρχεται ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν υπάρχει και η κατάλληλη θετική ή 

απορριπτική θέση της συγκεκριμένης επιτροπής.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Μια παρατήρηση. Σε μια σειρά ζητημάτων, η επιτροπή δεν ομοφώνησε. 

Δεύτερον, δεν δεσμεύει κανένα Δ.Σ., ότι αυτό το κείμενο της  επιτροπής, θα πρέπει να 

υπερψηφιστεί  από το Δ.Σ. Μπορεί είτε να καταψηφιστεί, είτε τμήματά του να καταψηφιστούν, 

ή να υπερψηφιστούν είτε να τροποποιηθούν. Δεν σημαίνει ότι μια επιτροπή που γίνεται από το 

Δ.Σ., ότι καταθέτει μια πρόταση πανάκια, που θα λύσει τα πάντα, άρα περιττεύει και η συζήτηση 

στο Σώμα και η διαφοροποίηση στις προτάσεις της Επιτροπής.  

 κ. Πρόεδρος: Τι προτείνετε κύριε Περδίκη σ’ αυτή την επιτροπή; 

 κ. Αγγελίδης Π.: Μα είναι υποχρεωτικό να είναι ομόφωνες οι προτάσεις της επιτροπής; 

Εγώ κάνω την εξής πρόταση. Προτείνω, ή μάλλον συμφωνώ στην εισήγηση  που κάνει η 

επιτροπή, κατά πλειοψηφία, όπως την κάνει.  

 κ. Σωτηριάδης Δ.: Οι προτάσεις του κ. Στάγκου συζητήθηκαν όλες από την τριμελή 

επιτροπή, που γι’ αυτό τον λόγο συστήθηκε άλλωστε. Για να απαλλαγούμε από αυτή την 

χρονοβόρο διαδικασία στο Δ.Σ. να συζητούμε ένα-ένα τα άρθρα.  

 κ. Αγγελίδης Π.: Κύριε Πρόεδρε, μέχρι στιγμής υπάρχουνε δύο προτάσεις. Υπάρχει η 

πρόταση της επιτροπής που πάρθηκε κατά πλειοψηφία και υπάρχουν και κάποιες 

διαφοροποιήσεις του κ. Στάγκου. Αν υπάρχουν κι άλλες διαφοροποιήσεις, να τεθούν εδώ στο 

τραπέζι.  

 κ. Γκότσης Η.: Κάθε φορά που συγκροτούμε μια επιτροπή, είναι για να γίνεται το Σώμα 

πιο ευέλικτο, να μας φέρνει τις προτάσεις και μετά εμείς θα δούμε αν συμφωνούμε σε όλες τις 

προτάσεις, ή όχι. 

 Δεύτερον, το 1999 με τους νέους ισχυρούς Δήμους  πολλά θα αλλάξουν και στον 

κανονισμό, διότι δεν θα είμαστε 25 χρόνια εδώ, αλλά πιθανόν να είμαστε  και 65. Γι’ αυτό, ας 

δεχτούμε αυτά  που προτείνει η επιτροπή, να τελειώνουμε.  

 κ. Στάγκος Κ.: Αυτά τα οποία λέει μια επιτροπή, δεσμεύουν μόνο αυτούς που 

συμμετέχουν στην επιτροπή. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι βρίσκονται σ’ αυτή την θέση, δεν θα 

χρειαζόταν διαφορετικά να είναι εδώ μέσα και θα αναθέταμε και τις  ψηφοφορίες δια 

αντιπροσώπων.  

 Άρα, καλώς έρχονται τα θέματα της επιτροπής και καλώς το Δ.Σ. στην συνέχεια τα 

συζητάει. Βασικός θεσμός της δημοκρατίας.  

 Εδώ, από τις προτάσεις που έκανα, βλέπω ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες σχεδόν. Από κει 

και πέρα, έχω να κάνω και τις εξής προσθήκες και να τις  θέσω πλέον στο Σώμα. Για λόγους που 

η Επιτροπή  ήθελε και αποφάσισε, δεν τις έκανε δεκτές. Εγώ όμως, οφείλω άρθρο-άρθρο πλέον, 

να τα θέσω προς  ψηφοφορία στο Σώμα.  

 Μιλάμε για κανονισμό και κανένας κανονισμός  δεν ψηφίζεται ποτέ συνολικά. Αυτό 

είναι πάγια  αρχή, παντού. Ψηφίζεται άρθρο προς άρθρο, διότι  σε κάθε άρθρο μπορεί να 

υπάρχουν τροποποιήσεις.  Κι εγώ δεν συζητάω για όλα τα άρθρα, μίλησα για  5 άρθρα μόνο. Ας 

τοποθετηθεί λοιπόν ο καθένας, ή να περάσουμε σε ψηφοφορία.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Στάγκο, το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία και αν το Σώμα δεχτεί την 

πρόταση της επιτροπής, νομίζω το θέμα έχει λήξει.  
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 κ. Αγγελίδης Π.: Καταθέσατε κ. Στάγκο κάποιες διαφοροποιήσεις σε κάποια άρθρα και 

τις ακούσαμε και είναι ξεκάθαρες. Από την άλλη, υπάρχει η εισήγηση της  επιτροπής, που 

πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, όποιος συμφωνεί  με τις 

διαφοροποιήσεις, θα τις ψηφίσει.  

 κ. Στάγκος Κων.:  Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επιμένω να ψηφίσουμε άρθρο προς 

άρθρο.  

 κ. Χαλκιόπουλος Λ.:  Κύριε Πρόεδρε έχει δίκιο. Δεν ψηφίζονται συλλογικές προτάσεις, 

ψηφίζονται άρθρο προς άρθρο, παντού σε όλα τα Συμβούλια.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριοι σύμβουλοι, γίνανε γραπτές προτάσεις από συναδέλφους. Πήρε η 

επιτροπή αυτές τις προτάσεις και έβγαλε το πόρισμα. Θα επανέλθουμε στα ίδια;  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Μια διαδικαστική πρόταση θα κάνω προς  τον κ. Στάγκο. Επειδή 

αυτή δεν είναι η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά το Δ.Σ. τον διάβασε τον 

κανονισμό που συνέστησαν οι υπηρεσίες και συνέστησε την επιτροπή που θα μελετούσε τυχόν 

προτάσεις, για να υποβάλλει το πόρισμά της. Το δίκαιο είναι να γίνει η ψηφοφορία κατά τον 

τρόπο που είπατε. Επειδή  όμως η εισήγηση της επιτροπής εστάλη στον κάθε σύμβουλο μαζί με 

την ημερήσια διάταξη, εάν κάποιος  Δημοτικός Σύμβουλος έχει αντίρρηση επί του πρακτικού  

της επιτροπής, να το βάλει για συζήτηση και ψηφοφορία. Εάν δεν έχει, να ψηφίσουμε συνολικά 

για το πρακτικό της επιτροπής και είναι ιερό χρέος, να ψηφίσουμε ξεχωριστά στην κάθε 

πρόταση που κάνει ο κ. Στάγκος, εντός εάν θέλει να ψηφίσουμε όλες μαζί τις προτάσεις του.  

 Ακόμη κι αν είναι ολοφάνερη η αντίρρηση του Σώματος, εφόσον το θέλει, η ψηφοφορία 

πρέπει να γίνει.  

 Εγώ προτείνω να γίνει η ψηφοφορία στην κάθε μια πρόταση που κάνει ο κ. Στάγκος, 

αλλά συνολικά επί του πρακτικού, επειδή το διαβάσαμε. Όχι άρθρο-άρθρο στο πρακτικό, επειδή 

το διαβάσαμε και δεν προβάλλαμε αντιρρήσεις.  

 κ. Πρόεδρος: Το Σώμα θα αποφασίσει τον τρόπο, γιατί βλέπω ότι όλοι οι συνάδελφοι 

έχουν τελείως διαφορετική γνώμη.  

 κ. Περδίκης: Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποιείται 

μετά από πάροδο πολλών ετών. Η προηγούμενη τροποποίηση έγινε το 1983, σήμερα το 1997 

ξανακουβεντιάζουμε την τροποποίησή του κι ενδεχόμενα η επόμενη τροποποίηση, να γίνει είτε 

το 1999, είτε και το 2009. 

 Αξίζει τον κόπο να δείξουμε και ανοχή και να σπαταλήσουμε λίγα λεπτά παραπάνω από 

τον χρόνο της συνεδρίασης γι’ αυτό το θέμα, γιατί αυτός ο κανονισμός θα δείχνει την λειτουργία 

του Σώματος, ποιος ξέρει για πόσα χρόνια.  

 Μια παρατήρηση και με τον ισχύοντα κανονισμό και με τον κανονισμό που καταθέτουμε. 

Οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις όποιων επιτροπών στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είναι δεσμευτικές 

για το Δ.Σ. Συζητούνται όλες οι εισηγήσεις  αυτών των επιτροπών στο Δημοτικό Συμβούλιο  και 

μπορεί ο  καθένας να τις αποδεχτεί, ή να τις καταψηφίσει, μπορεί ο καθένας να προσθέσει, ή να 

αφαιρέσει κάτι. 

 Και σήμερα, ισχύει ο κανονισμός του 1983. Κατά συνέπεια, σε μια σειρά επιλυμάτων 

που ανέπτυξε ο συνάδελφος ο κ. Στάγκος, έχει δίκιο.  

 Τρίτον, για να ξεμπλοκαριστούμε και να προχωρήσουμε πιο πρακτικά. Υποθέτοντας ότι 

οι συνάδελφοι έχουνε διαβάσει το πρακτικό και το αρχικό κείμενο  που κατέθεσε ο Δ/ντής του 

Δήμου, πάνω στο οποίο έγιναν κάποιες διορθώσεις.  
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Αντί να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση κατά άρθρο, μια και τα  άρθρα ξεπερνάνε τα 60 και να 

φτάσουμε και σε  60 περίπου ψηφοφορίες, συμφωνώντας ή διαφωνώντας με κάποια άρθρα, ή 

παραγράφους, επιτρέψτε μου να σταθώ μόνο στις προτάσεις του κ. Στάγκου, οι οποίες 

κατατέθηκαν μεν στην γραμματεία του Δ.Σ., συζητήθηκαν στην επιτροπή του Δ.Σ., κάποιες ήταν  

κοινές με προτάσεις άλλων συναδέλφων που ήδη είχαν κατατεθεί και κάποιες ομόφωνα από την 

Επιτροπή, δεν έγιναν αποδεκτές. Ο κ. Συνάδελφος καλά έκανε  και τις ανέφερε.  

 Επιτρέψτε μου να αναφερθώ μόνο στις προτάσεις του κ. Στάγκου, που εμείς σαν 

επιτροπή, τις απορρίψαμε. Προτάσεις έγιναν και από τον κ. Γεωργούλα που δεν παρίσταται 

τώρα και από σας κύριε Πρόεδρε και  από τον κ. Σωτηριάδη και από μένα και από την κα 

Ζαπάρα. Οι περισσότερες από αυτές έγιναν δεκτές  από την επιτροπή και κατατέθηκαν στο Δ.Σ. 

Στις προτάσεις του κ. Στάγκου, στις οποίες δεν υπήρξε συμφωνία και δεν καταγράφονται εδώ 

μέσα, να σας πω δυο λόγια, για να μην προχωρήσουμε σε κατά άρθρο ψηφοφορία, παρόλο που 

αυτό είναι το νομικά και κανονιστικά σωστό. Για να μην κάνουμε 60 ψηφοφορίες, σχολιάζω 

μόνο την περίπτωση, της  μυστικής ψηφοφορίας με παραβάν, που δεν είναι κάποια καινούργια 

πρόταση. Αυτό είναι το σωστό και το νόμιμο. Κρίναμε σκόπιμο ότι η προσθήκη στον κανονισμό 

περιττεύει, μια και ο νόμος επιβάλλει αυτό το πράγμα.  

 Για την τήρηση του βιβλίου  πρωτοκόλλου στην γραμματεία του Δ.Σ., αυτή η πρακτική 

δεν χρειάζεται να αναγράφεται στον κανονισμό. Αυτή η πρακτική ακολουθήθηκε και την 

προηγούμενη τετραετία το 1991-1994  και υπάρχει στην γραμματεία βιβλίο, όπου κάθε έγγραφο 

που έρχεται και αφορά το Δ.Σ., είτε κατατίθεται και μπαίνει στην ημερήσια διάταξη για να 

συζητηθεί, είτε όχι, υπάρχει. Δεν ξέρω αν από το 1995 και μετά, συνεχίζεται αυτή η πρακτική, 

όπου και θέματα τα οποία συζητήθηκαν  στο Δ.Σ. σε διπλανή στήλη αναγραφόταν η ημερομηνία  

της συνεδρίασης, σε παραδίπλα στήλη μιλούσε για  την απόφαση που πήρε το Δ.Σ., σε άλλη 

στήλη για την εγκριτική ή απορριπτική θέση, από άποψη νομιμότητας της πράξης του Δ.Σ. από 

την Νομαρχία και σε τελευταία στήλη, αν δεν μπήκε και στο Δ.Α. και για ποιόν λόγο δεν μπήκε.  

 Κατά συνέπεια, δεν θέσαμε αυτή την πρόταση μέσα  για τροποποίηση, γιατί ήταν μια 

πρακτική που την εφήρμοσε η γραμματεία του Δ.Σ., αλλά δεν ξέρω αν συνεχίζεται σήμερα, ή 

όχι.  

 Για τις περιληπτικές εισηγήσεις που θα πηγαίνουν στα χέρια των Δ.Σ. λίγες μέρες προ 

της συνεδρίασης, κρίνεται μεν ενδιαφέρουσα, αλλά αρκετά γραφειοκρατική σε όγκο δουλειάς, 

που δεν θα  μπορούσε να αντεπεξέλθει η γραμματεία Δ.Σ. Φανταστείτε σ’ έναν όγκο φακέλων 

που έρχεται εκεί μέσα, να παίρνει έναν-έναν φάκελο η γραμματεία, να κάνει μια περίληψη, να 

φωτοτυπεί τουλάχιστον 25 αντίγραφα και να τα κοινοποιεί στους Δ.Σ. 

Θα έπρεπε να κατατίθεται η ημερήσια διάταξη στην γραμματεία 20 ημέρες νωρίτερα, για να έχει 

ένα περιθώριο τουλάχιστον 10 ημερών, να κάνει αυτή την εργασία και να μας την στείλει 

έγκαιρα και σε μας.  

 Και  ποιος μας λέει ότι, σε μια απολύτως εξειδικευμένη εισήγηση ενός υπηρεσιακού 

παράγοντα και όχι μόνο, είναι  σε θέση η γραμματεία να πιάσει και να κάνει σωστή περίληψη. 

Μπορεί να παραλείψει σημαντικά στοιχεία που είναι χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Για τους 

λόγους αυτούς, δεν μπήκε η πρόταση στην τροποποίηση.  

 Για την πρόταση να μπει μέσα στο πρακτικό, στον κανονισμό για την υποχρεωτική 

παρουσία των Δ/ντών των Υπηρεσιών του Δήμου, έχω να πω το εξής: αν προσέχετε σε κάθε 

ημερήσια διάταξη στο τέλος, υπάρχει κοινοποίηση αυτής της ημερήσιας διάταξης, που πέραν 

των άλλων, απευθύνεται  και στον Δ/ντή του Δήμου και στον Δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών.  
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Το αν έρχονται, ή όχι. είναι πάντοτε ευθύνη του Δημάρχου και του Προέδρου του Δ.Σ., να 

καλούνται, όπως έχουν και το δικαίωμα από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων να τους 

καλούν, όπως και από  τον κανονισμό. Την υποχρεωτική παρουσία δεν μπορέσαμε να την 

κάνουμε αποδεκτή, για τον εξής λόγο: η υποχρεωτική αυτή παρουσία των Δ/ντών του Δήμου σε 

κάθε συνεδρίαση, έχει και την ανάλογη υποχρέωση από πλευράς  του Δήμου, να τους 

καταβάλλει  και  μια αποζημίωση.  Έχουν το ωράριό τους, δουλεύουν και κάποιες ώρες εκτός 

ωραρίου, αν τους υποχρεώσουμε να παρίστανται  και στις συνεδριάσεις μας, ευλόγως κάποτε θα 

ζητηθούν και οι υπερωριακές  αποζημιώσεις. Με τον Κώδικα όμως των Δημοσίων και των  

Δημοτικών Υπαλλήλων, μπορούμε να αποδώσουμε τέτοια αποζημίωση σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, κάποιες ώρες ετησίως. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε ένα διευθυντικό 

στέλεχος του Δήμου να παρίσταται σε όλες τις συνεδριάσεις  του Σώματος.  

 Για κάποιο άρθρο που αναφερθήκατε σε ειδική πλειοψηφία, δεν πέρασε, γιατί πέρασε 

κάποια άλλη πρόταση  που είχα καταθέσει εγώ, να απαλειφθεί όλο το άρθρο, για τους λόγους 

που επικαλεστήκατε κι εσείς. Η πρόταση η δική μου ήτανε, να απαλειφθεί όλο το άρθρο, για να 

μην δώσουμε το δικαίωμα  στην όποια πλειοψηφία του Δ.Σ. να λογοκρίνει και να κατευθύνει και 

να  μην επιτρέπει σε δημοτικούς συμβούλους  να εκφράζουν την αντίρρησή τους.  

 Για την περίπτωση του δημοψηφίσματος, παρόλο που εκρίθη ενδιαφέρουσα η άποψη, 

εκείνα τα αντικειμενικά προβλήματα τα οποία δημιουργεί ένα δημοψήφισμα, είναι πρώτον, η 

συλλογή υπογραφών. Ποιος θα πιστοποιήσει τις 15.000 υπογραφές; Και ποιος θα τις συλλέξει 

αυτές τις υπογραφές; Ποιος θα υποχρεώσει τον πολίτη, ότι θα πάει να ψηφίσει; Ποιος μου 

διασφαλίζει εμένα ότι δεν θα πάνε μόνον ενδιαφερόμενες ομάδες δημοτών να ψηφίσουν και η 

συντριπτική πλειοψηφία δεν θα πάει να ψηφίσει; Και που θα βρίσκεται το έγκυρο του 

αποτελέσματος, εάν τελικά στην κάλπη προστρέξουν μόνο 10% ή 20%, ή 49% των 

εγγεγραμμένων εκλογέων του Δήμου Σερρών; Για να δεσμεύει αυτό το αποτέλεσμα του 

δημοψηφίσματος του Δ.Σ. στην λήψη μιας απόφασης.  

 Αυτή ήταν η λογική που οι συγκεκριμένες προτάσεις του κ. Στάγκου, γιατί οι 5 

προτάσεις  του είναι ήδη μέσα, δεν τα περάσαμε στο πρακτικό.  

 Εγώ πιστεύω, ότι για να προχωρήσουμε, αντί να  προβούμε στην κατά άρθρο ψήφιση, να 

ψηφίσουμε πρώτα στις προτάσεις που η επιτροπή τις απέρριψε  και αν υπερψηφιστούν να 

προστεθούν κι αυτές μέσα στο πρακτικό της επιτροπής, να γίνουν κι αυτές απόφαση μέσα στον  

κανονισμό του Δ.Σ., αλλά και να μην ξεχνάμε και το εξής:  αυτός ο κανονισμός με όποιες 

τροποποιήσεις γίνανε, ή θα γίνουν και στο μέλλον, έχει δυνατότητα κινήσεων αυστηρά 

περιορισμένη. Καθορίζεται από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σαφέστατα το πως θα 

λειτουργεί ένα Δ.Σ. νομίμως. Τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία με σαφήνεια δεν 

προσδιορίζονται στον Κώδικα που προανέφερα, είναι αυτό που σαν επιτροπή, το θέτουμε ρητά. 

Η εκλογή στην Δ. Ε. από την πλευρά της μειοψηφίας 2 Δ.Σ., αντί του  ενός, που ορίζει ο Νόμος. 

Ο Νόμος λέει ότι υποχρεωτικά ένας από  την μειοψηφία θα εκπροσωπείται στην Δημαρχιακή 

Επιτροπή.  

 Το υποχρεωτικά ένας, σημαίνει ότι, δεν έχει δικαίωμα η  πλειοψηφία να μην βγάλει κανέναν.  

 Η πρόταση λοιπόν κ. Στάγκο, που είχατε καταθέσει 50% + 50%, είναι ακριβώς αυτή που 

βάλαμε κι εμείς 2 + 2 άτομα. Και ο 5ος, ο Πρόεδρος της επιτροπής, που είναι ο κ. Δήμαρχος και 

δεν εκλέγεται.  

 Μια πρόταση που ενδεχόμενα θα έβρισκε κάποιες αντιρρήσεις, είναι ότι για την 

καλύτερη μελέτη και εισήγηση των θεμάτων που συζητεί το Συμβούλιο, συγκροτούνται οι 

παρακάτω μόνιμες επιτροπές του Δ.Σ.: Οικονομικών, Τεχνικού Προγράμματος,  Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού, Κοινωνικής Μέριμνας.   
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Υπήρχαν αυτές οι επιτροπές και στον κανονισμό του 1983, εκτός από την τελευταία  που ήτανε 

πρόταση της κας Ζαπάρα και έγινε αποδεκτή. Άσχετα αν κάποιες απ΄ αυτές δεν λειτουργούν, ή 

δεν έχουν συγκροτηθεί κι αυτό συνέβη, γιατί στον παλιό κανονισμό, δεν έχει 4 επιτροπές, έχει 

14. Στην πορεία όμως των χρόνων, δημιουργήθηκαν Δημοτικές Επιχειρήσεις, που το 

αντικείμενο ενδιαφέροντος αυτών των επιτροπών, το καλύπτουν οι δραστηριότητες των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων. Δηλαδή, δεν συγκροτήσαμε επιτροπή πολιτιστική, που  υπήρχε στον 

κανονισμό, γιατί υπήρχε η ΔΕΠΚΑ. Δεν βάλαμε μια επιτροπή για θέματα ύδρευσης, γιατί 

υπήρχε η ΔΕΥΑΣ. Μ’ αυτό το σκεπτικό καταργήσαμε και τυπικά εκείνες τις επιτροπές, που δεν 

χρειαζόταν να υπάρχουν στο Δ.Σ. και περιοριστήκαμε μόνο σ’ αυτές τις 4 (τέσσερις). 

 Τώρα, αντί να πάμε σε κατά άρθρον ψήφιση, εάν γίνονται αποδεκτές οι προτάσεις της 

επιτροπής, έχει καλώς. Εάν γίνει ψηφοφορία, πρώτα να γίνει για τις προτάσεις του κ. Στάγκου 

που απορρίφθηκαν από την επιτροπή. Εάν μεν γίνουν αποδεκτές, τότε κι εγώ δεν θα φέρω 

αντίρρηση.  Εάν όμως  καταψηφιστούν οι προτάσεις αυτές, τότε να προχωρήσουμε κατευθείαν 

με την υπερψήφιση της πρότασης της επιτροπής.  

 κ. Πρόεδρος: Η επιτροπή είχε 2 (δύο) χρόνια να μελετήσει τις προτάσεις της. Χαίρομαι 

για το ενδιαφέρον των συναδέλφων για το θέμα, αλλά αν είναι δυνατόν να συντομεύουμε.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Εγώ νομίζω κατ’ αρχήν, ότι το Δ.Σ. Σερρών δεν έμεινε ποτέ στο 

τυπικό γράμμα του κανονισμού και τελικά  το έργο μας είναι εάν οι Δημοτικές Αρχές και η 

πολιτική εξουσία, έχει την τόλμη να συζητήσει ουσιαστικά.  

 Μάλλον, το 1999 εφόσον ψηφιστεί το σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας για την συνένωση 

Δήμων και Κοινοτήτων, θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να κάνουμε μια αναπροσαρμογή, 

διότι θα είμαστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο 40 - 50 ατόμων.  

 Το δημοψήφισμα δε, δεν είναι θέμα κανονισμού, είναι θέμα ουσιαστικής πολιτικής 

λειτουργίας.  

 κ. Στάγκος: Είπατε ότι υπάρχει η πρακτική, στα Δ.Σ. να καλούνται οι Δ/ντές και υπάρχει 

κοινοποίηση. Να σταματήσει λοιπόν να υπάρχει μόνο πρακτική και να κατοχυρωθεί. Μην 

ξεχνάμε ότι ουσιαστικά είναι 24 συνεδριάσεις τον χρόνο, συνεπώς το οικονομικό ζήτημα 

νομίζω,  ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί.  

 Όσο για την διαδικασία του δημοψηφίσματος. Γι’ αυτό τον λόγο ακριβώς, χρειάζονται οι 

15.000 υπογραφές, ώστε να μην έρχεται το οποιοδήποτε θέμα. Να έρχονται θέματα, τα οποία 

όντως θα βασανίζουν την κοινωνία των Σερρών. Και 15.000 υπογραφές όπως  είπατε, δεν 

μαζεύονται εύκολα, συνεπώς αυτό το θέμα που θα έρθει με 15.000 υπογραφές, έχει καλώς. Για 

το πως θα το διαπιστώσουμε, υπάρχουν οι δειγματολογικοί  έλεγχοι.  

 Σχετικά με το παραβάν, θεωρώ ότι κι αυτό πρέπει να κατοχυρωθεί.  

 Επίσης, θέλω να ψηφιστούν κατά άρθρο οι προτάσεις.  

 κ. Πρόεδρος: Να τις αναφέρετε. 

 κ. Στάγκος:  1) Στο άρθρο 2, να προστεθεί η λέξη «παραβάν». 

 κ. Πρόεδρος: Διαφωνούμε.  

 κ. Στάγκος:  2) Για το πρακτικό στο γραφείο του Δ.Σ. , να θεσμοθετηθεί και όχι να 

υπάρχει μόνο πρακτική διαδικασία.   

 Γραμματέας: Διατηρείται αυτό στην γραμματεία του πρωτοκόλλου και συνδέεται και με 

την μηχανογράφηση. 

 κ. Πρόεδρος: Διαφωνούμε.  

 κ. Στάγκος:  3) Για τα δημοψηφίσματα.                            

 κ. Πρόεδρος: Διαφωνούμε όλοι.  
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 κ. Στάγκος Κ.: Και για την υποχρεωτική παρουσία των Διευθυντών. 

 κ. Πρόεδρος: Διαφωνούμε όλοι.  

 

 Προχωράμε στην ψηφοφορία για το πρακτικό της επιτροπής. Το Σώμα, με  ομόφωνη 

απόφαση το εγκρίνει.  

 

 - Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε δικαιούχους λόγω ρυμοτομίας.        

 

 

 κ. Πρόεδρος: Πρόκειται, για 4 (τέσσερις) δικαιούχους, που θα αποζημιωθούν από τον 

Δήμο.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1000/1992 απόφασης του Δ.Σ.                                                          

 

 

 κ. Πρόεδρος: Υπάρχει ένα θέμα που  απασχολεί την πόλη, αυτό που μας απασχολεί 

όμως είναι, η τροποποίηση. Και την εισήγηση την έκανε ο κ. Σπυρόπουλος. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Εγώ έχω να πω και γι’ αυτό και για επόμενο θέμα, ότι τροποποιήσεις 

δεν γίνονται ύστερα από μια πολεοδομική μελέτη. Γιατί για τις τροποποιήσεις κανονικά, πρέπει 

να προηγούνται πολεοδομικές μελέτες που να λαμβάνουν υπόψη τον πληθυσμό, τις 

ιδιαιτερότητες των περιοχών, κ.λ.π. και ανοίγουνε πάντα τους ασκούς του Αιόλου, γιατί 

ουσιαστικά φέρνουν αντικρουόμενα συμφέροντα, από την άποψη ότι πιάνει μια ιδέα ο κάθε Δ.Σ. 

Π.χ. εγώ έχω την ιδέα να κάνω πεζοδρομήσεις ή κάτι άλλο και βάζουμε τις τεχνικές υπηρεσίες 

να μας κάνουν μια πρόταση για τροποποίηση και τελικά κάνουμε τροποποιήσεις στο σχέδιο 

πόλεως, στην ουσία για μερικά θέματα, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο να διολισθίζονται  

χωρίς να το καταλάβουμε σε προσωπικά οφέλη, ή σε ζημιές. Γι’ αυτό νομίζω και καλώς 

αποσύρεται αυτό το θέμα, διότι δεν συζητούνται εδώ πέρα εισηγήσεις Δ.Σ. Οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι τα προτείνουν στην Δημοτική Αρχή και  η Δ.Α. τα αποδέχεται ή δεν τα αποδέχεται 

και τα συνοδεύει με εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

 Αλλά, και για το επόμενο θέμα, τελικά νομίζω ότι, είναι λίγο βιαστικά αυτά τα πράγματα 

και επικίνδυνα, γιατί δεν έχουνε μελετηθεί από την Τ.Υ. και από τον Δήμο, όλες οι πιθανές 

επιπτώσεις  για την ζωή και την λειτουργία των κατοίκων και των διαφόρων λειτουργιών εκεί 

πέρα. Θα πρότεινα, να έρθει η  εισήγηση μαζί με την πολεοδομική μελέτη.  

 κ. Σπυρόπουλος: Συμφωνώ κι εγώ με την πρόταση του πρώην Δημάρχου, αλλά νομίζω 

ότι είναι θέμα χρόνου και θα έπρεπε να γίνει μια ενιαία πρόταση.  

 κ. Γκότσης Η.: Εγώ θα ήθελα να θυμίσω στον κ. Μητλιάγκα για το 1993. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Και τότε, παρομοίως έγινε η τροποποίηση. Δεν λέω ότι εμείς την 

κάναμε σωστά.  
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 κ. Γκότσης Η.: Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είχε γίνει τότε η πεζοδρόμηση του 

ΜΠΟΕΜ. 

 κ. Κουροπαλάτης: Νομίζω ότι το θέμα είναι αρκετά σαφές. Το 1926 ορίσθηκαν 

οικόπεδα με έγγραφα από τον Δήμο, αλλά δεν υπάρχει μια σαφής πολεοδομική έκθεση. Αυτή 

την πολεοδομική έκθεση, την κάνουμε και τώρα, θεσπίζοντας οικοδομικές και πολεοδομικές 

γραμμές και θεσπίζοντας και ορισμένες άλλες πολεοδομικές διατάξεις, που αναγράφονται μέσα.  

 

 

 - Αποσύρεται.  

 

 

 ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης στα Ο.Π. 182 και 183.  

 

 

 κ. Στάγκος Κ.: Είναι ένα θέμα, το 15ο, που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής μέσα 

στην πόλη μας. Είναι ένα ώριμο ζήτημα η πεζοδρόμηση, που πλέον είναι επιτακτική ανάγκη των 

καιρών, όχι απλά να συζητηθεί, αλλά να παρθούν ουσιαστικές και γενναίες αποφάσεις. Να 

πάρουμε ως δεδομένο τα ενδεχόμενα λάθη που είχανε γίνει στις προηγούμενες πεζοδρομήσεις 

και να δούμε πως μπορούμε ακόμα καλύτερα να εξελιχθούμε σ’ αυτήν την πεζοδρόμηση. Επειδή 

είχα την τύχη πέρσι να διαχειριστώ αυτό το ζήτημα και να το φτάσω μέχρι εδώ κι  εγώ πιστεύω 

ότι φτάνουμε στο τέλος, θα ήθελα να προχωρήσει έχοντας την απόλυτη ομοφωνία όλων των 

παρατάξεων, μια και είναι δεδομένο ότι είναι ένα έργο, το οποίο δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί 

ούτε σε ένα, ούτε σε δύο χρόνια, μιλάμε για ανάπλαση του κέντρου, άρα θα πρέπει να έχει την 

καθολική αποδοχή του Σώματος. Γι’ αυτό αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα από συναδέλφους της 

πλειοψηφίας, αλλά και της μειοψηφίας, προφανώς με προβληματίζει. Αλλά αν τυχόν αποσυρθεί 

το θέμα κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να μπει μια καθοριστική ημερομηνία, για να συμφωνήσω με 

τον κ. Μπάρκα, να μην είναι αυτή η απόσυρση και οριστική.  

 Σε τελική ανάλυση, να γίνουν όποιες παρατηρήσεις υπάρχουν επί του φακέλου, να 

συμπληρωθεί ο φάκελος και να έρθει ολοκληρωμένος και ουσιαστικά και αμετάκλητα την 

επόμενη φορά.  

 κ. Πρόεδρος: Αυτή την πρόταση έκανε και ο κ. Μητλιάγκας, να έρθει στο επόμενο Δ.Σ.  

Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία ή να αποσυρθεί το θέμα και να έρθει στην επόμενη 

συνεδρίαση;  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Στάγκο, η άποψή του για ανάπλαση του 

ιστορικού και εμπορικού κέντρου, αφορά μόνο αυτό το οικοδομικό πολύγωνο, ή και επάνω 

μέχρι την Ερμού και ως την Αγροτική Τράπεζα;  

 κ. Στάγκος Κ.: Στόχος της Δ.Α. του κ. Βλάχου, είναι ότι όλο το ιστορικό κέντρο πρέπει 

να αναπλαστεί. Γίνονται απλά κάποιες επιλογές κομματιών, για να προχωρήσουμε. 

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Γιατί δεν κάνετε μια ολοκληρωμένη πρόταση;  

 κ. Στάγκος Κ.: Υπάρχει, είναι το πιλοτικό σχέδιο και το έχουμε ψηφίσει κιόλας.  

 

 

 - Αναβάλλεται το θέμα.  
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 Μετά από το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

 

399 / 1997 Έγκριση σύναψης σύμβασης με την ΔΕΠΚΑ για τον καθαρισμό οδών και 

πλατειών της πόλης, ύψους 9.440.000 δρχ. 
 8084/21-4-1997 

 

400 / 1997 Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Ιχθυοπωλείου» στον κ. 

Σιδηρόπουλο Νικόλαο-Κυριάκου Δήμητρα Ο.Ε.  
 8956/12-5-1997 

 

401 / 1997 Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος «Καφετέρια-Ψητοπωλείου» 

στον κ. Μπαλαμπανίδη Φαίδωνα.                                 
 8955/12-5-1997 

 

402 / 1997 Έγκριση χορήγησης άδειας Μ. Ο. στο κατάστημα της κας Κουκούσογλου-

Καρακούση Μαρίας.   
 8953/12-5-1997 

 

403 / 1997 Όμοια του κ. Βακαρίρη Αθανασίου.   
 8943/12-5-1997 

 

404 / 1997 Όμοια του κ. Κυράδη Ευαγγέλου.   
 8315/23-4-1997 

 

405 / 1997 Όμοια της κας Θεοδωρίδου Ελένης.   
 8949/12-5-1997 

 

406 / 1997 Όμοια του κ. Σπαθά Κυριάκου.   
 8951/12-5-1997 

 

407 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης προκήρυξης διαγωνισμού.  
 9015/13-5-1997 

 

408 / 1997 Προμήθεια χρειωδών για τους οικονομικά αδύνατους κατοίκους της πόλης για το 

Πάσχα.                               
 8952/12-5-1997 

 

409 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης μετακίνησης της κας Ζαπάρα Μαρίας.   
 8945/12-5-1997 
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410 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης ανακοίνωσης για την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου: «Εργασίες Οδοποιίας».       
 

411 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας των Δ.Σ. κ.κ. Ζαπάρα και 

Χατζηλία.                            
 8950/12-5-1997 

 

412 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας του Δ.Σ. κ. Σαντοριναίου 

Ευάγγελου.                           
 8946/13-5-1997 

 

413 / 1997 Έγκριση καταβολής διαφόρων δαπανών.                             
 8948/12-5-1997 

 

414 / 1997 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Διαμορφώσεις και κατασκευή τοιχίου στον Αγ. 

Ιωάννη».                             
 9769/21-5-1997 

 

415 / 1997 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Μακεδονομάχων».                                
 9013/16-5-1997 

 

416 / 1997 Έγκριση συνέχισης της μελέτης: «Αναθεώρησης Γ.Π.Σ. Δήμου Σερρών».                                   
 8971/12-5-1997 

 

417 / 1997 Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση φωτεινής 

σηματοδότησης  πόλης έτους 1996».           
 8973/5-5-1997 

 

418 / 1997 Έγκριση του 2ου Σ.Π. της εργολαβίας του έργου: «Αποπεράτωση αρδευτικού 

δικτύου Δήμου Σερρών».                   
 8822/9-5-1997 

 

419 / 1997 Έγκριση καταβολής δαπάνης μετακίνησης στύλου.                               
 9381/20-5-1997 

 

420 / 1997 Έγκριση πρωτοκόλλου του έργου: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης 

Κεντρικού Πάρκου».                              
 9012/16-5-1997 

 

421 / 1997 Έγκριση πρωτοκόλλου του έργου: «Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων Κεντρικού 

Πάρκου».                                     
 9380/16-5-1997 

 

422 / 1997 Έγκριση προμήθειας πινάκων ζωγραφικής.                                      
 9960/9-6-1997 
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423 / 1997 Έγκριση προμήθειας ελκυστήρα πολλαπλών χρήσεων.                                  
 8391/24-4-1997 

 

424 / 1997 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κα ΤΙΛΚΟΓΛΟΥ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ.                                 
 9386/19-5-1997 

 

425 / 1997 Όμοια στον κ. Κωνσταντά Κων/νο.                                      
 9385/19-5-1997 

 

426 / 1997 Όμοια στην κα Παπαγεωργίου Δήμητρα.                                      
 9384/19-5-1997 

 

427 / 1997 Όμοια στον κ. Τζέμπελο Ιωάννη.                                      
 9382/19-5-1997 

 

428 / 1997 Όμοια στον κ. Νυκτοπάτη Αντώνιο.                                      
 9387/19-5-1997 

 

429 / 1997 Όμοια στην κα Χαλάτση Άννα.                                      
 9383/19-5-1997 

 

Πρ. 

8 /1/ 1997 Αποσύρεται το θέμα για την εκπροσώπηση του Δήμου σε ημερίδα στο Ρέθυμνο.                                       
 

430 / 1997 Έγκριση φιλοξενίας Γάλλων μαθητών.                                         
 9054/9-5-1997 

 

431 / 1997 Καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό της Καθαριότητας.                                      
  

 

432 / 1997 Όμοια για το προσωπικό της Υπηρεσίας Νεκροταφείων.                                      
 

433 / 1997 Όμοια για το προσωπικό της Υπηρεσίας Οδοποιίας.                                                 
  

434 / 1997 Όμοια για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού.                                      
  

435 / 1997 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης  του Συνδέσμου Φιλολόγων.                                      
 9016/13-5-1997 

 

436 / 1997 Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική έκταση, του κ. 

Κυριαζίδη Ιωάννη.                          
 8957/13-5-1997 

 

437 / 1997 Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.                                      
 9577/21-5-1997 
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438 / 1997 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στην κα Πηνελόπη 

Σαραφίδου και Κων/νο Σαραφίδη.                   
 9959/30-5-1997 

 

439 / 1997 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας του κ. Φωτιάδη Νικολάου.                                          
 8947/13-5-1997 

 

440 / 1997 Έγκριση καταβολής δικαστικών δαπανών.                                      
 8954/13-5-1997 

 

 

Πρ. 

8 /2 / 1997 Αποσύρεται το θέμα για την τροποποίηση του σχεδίου πόλης στο Ο.Π. 184, με 

τροποποίηση της αριθμ. 1000/92 Α.Δ.Σ. 
                 

Πρ. 

8 /3 / 1997 Αναβάλλεται η λήψη αποφάσεως επί του θέματος «Τροποποίηση σχεδίου πόλης 

στα Ο.Π. 182 και 183».                           

 

441 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου.                                     
 9962/30-5-1997 

 

442 / 1997 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του 

Δήμου.                                    
 9776/21-5-1997 

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ                            ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η  

 

 

 

Κασάπης Φίλιππος   

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αγοραστός Βασίλειος  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Γεωργούλας Γεώργιος  

 

Γκότσης Ηλίας  

 

Κατιρτζόγλου Νικόλαος  

 

Κουμπαρούδης Ιωάννης 

 

Μητλιάγκας Ζήσης  

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

 Περδίκης Ζήσης  

 

Πισώκας Βασίλειος 

 

 Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

 Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

 Στάγκος Κων/νος  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

Χαλκιόπουλος Λεωνίδας  

 

Χατζηλίας Αλέξανδρος        

 

 

 

 


