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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ 
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Της   3ης  Ιανουαρίου 1999 

Ημέρα  Kυριακή  και ώρα 12.00'  π.μ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 
  Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  ΤΩΝ 

          ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998 

  

                       ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος, Αργυριάδης Νικόλαος, Βαβαλέκας Ιωάννης, Βέρρος 

Κωνσταντίνος, Βλάχος Ηλίας, Βλάχος Ιωάννης, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, 

Εμμανουλίδου Καίτη, Ζαπάρα Μαίρη, Καβακλιώτης Αντώνιος, Καδής Νικόλαος, 

Κουρουζίδης Μηνάς, Κωνσταντινίδου Ελένη, Μισυρλής Σπύρος, Μπάρκας 

Αθανάσιος, Μπόγιογλου Βάσω, Νέδος Νικόλαος, Νυκτοπάτης Αντώνιος, Περδίκης 

Ζήσης, Σαουλίδης Στέλιος, Σίγκας Γεώργιος, Στρατουδάκης Στέλιος, Συμεωνίδης 

Βασίλειος, Συμεωνίδης Δημήτριος, Σωτηριάδης Δημήτριος, Τερζόπουλος Γεώργιος, 

Τότσιος Ηλίας. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 Κανείς. 

Θ Ε Μ Α Τ Α   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του  Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 ΘΕΜΑ  2ο: Εκλογή  τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής 

και των αναπληρωτών τους.                         
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1η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   1999 

 

 

 κ. Αγγελίδης Πέτρος (Πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος του 

πλειοψηφίσαντος συνδυασμού των εκλογών της 11ης Οκτωβρίου 1998): Αρχίζει η 

συνεδρίαση. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, καταρχήν σας εύχομαι 

Χρόνια Πολλά και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 1999. Επίσης, εύχομαι το νέο Δ.Σ. να  

λειτουργήσει με υπευθυνότητα και σύνεση και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του 

σερραϊκού λαού για μια καλύτερη πόλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να ευχηθείτε οι αρχηγοί 

των συνδυασμών τώρα. Όχι; Εντάξει.  

 

Μπαίνουμε στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του  Δημοτικού 

Συμβουλίου.  

 

 κ. Αγγελίδης: Για την εκλογή Προέδρου. Ακούω προτάσεις από τους 

αρχηγούς των συνδυασμών. Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά.  Υγεία, προσωπική 

και οικογενειακή και εύχομαι γονιμότητα και δημιουργικότητα  στο έργο, με το οποίο 

μας έχει επιφορτίσει ο σερραϊκός λαός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Είναι 

και προσωπική άποψη, αλλά και άποψη και πρόταση της δημοτικής μας παράταξης, 

ότι στα όργανα τα οποία θα συγκροτήσουμε σαν Δ.Σ., θεωρούμε ουσιαστικό το να 

συμμετέχει σε όλα τα όργανα εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης. Γιατί νομίζουμε, ότι 

ένα κύριο χαρακτηριστικό του δημοκρατικού πολιτεύματος, είναι ο «έλεγχος». 

Επιζητούμε τον έλεγχο, γιατί και τις καλύτερες προθέσεις να έχει κανείς, χωρίς  

έλεγχο μπορεί κάποια φορά κανείς χωρίς  να το καταλάβει να ξεφύγει. Απ΄ αυτή την 

άποψη εμείς, θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση, αν μπορεί να είναι ομόφωνη, η 

παρουσία όλων σε όλα τα αξιώματα του προεδρείου. Δηλαδή και για Πρόεδρο και για 

Αντιπρόεδρο και για Γραμματέα. Εάν υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές προτάσεις, 

τότε θα συζητήσουμε στην κάθε μια θέση ξεχωριστά, χωρίς να αφιστάμεθα της 

άποψής μας, ότι στο προεδρείο θα συμμετέχει η Αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν πάνω σ’ 

αυτό, οι αρχηγοί των συνδυασμών έχουν να πουν τίποτε. Εσείς κ. Βλάχο, για την θέση 

του Προέδρου, με τα δεδομένα που είπαμε, έχετε κάτι να προτείνετε;  

 κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, εμείς συμφωνούμε με το πνεύμα 

και την φιλοσοφία αυτή, αποφασίσαμε όμως να προτείνουμε για την θέση του 

Προέδρου την κα Ζαπάρα.  

 κ. Νυκτοπάτης: Εμείς αποφασίσαμε την κα Κωνσταντινίδου. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, τότε ας προχωρήσει κ. Προεδρεύοντα της 

συνεδρίασης η  ψηφοφορία, για την εκλογή του Προέδρου.  

Η πρόταση από μέρους της παράταξής μας, είναι να είναι υποψήφιος για τη θέση του 

Προέδρου ο συνάδελφος κ. Ζήσης Περδίκης.  

 κ. Αγγελίδης: Οπότε οι υποψήφιοι είναι τρεις (3): ο κ. Περδίκης, η κα Ζαπάρα 

και η κα Κωνσταντινίδου.  
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Χρειαζόμαστε δυο ψηφολέκτες, για να βοηθήσουν  την διαδικασία της ψηφοφορίας. 

Πρέπει να είναι οι νεαρότεροι σε ηλικία Δημοτικοί Σύμβουλοι και είναι ο κ. 

Μισυρλής και ο κ. Αργυριάδης. Τους παρακαλώ, να βοηθήσουν την διαδικασία.  

Πρέπει να πω, ότι  σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου, τον οποίο ψήφισε το προηγούμενο Δ.Σ. τον Απρίλιο του 1997, η μυστική 

ψηφοφορία διεξάγεται, αφού ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος αποσυρθεί στο ειδικό 

παραβάν που έχει τοποθετηθεί.  

Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος λοιπόν, που θα ακούει το όνομά του, με την αλφαβητική 

σειρά που είναι γραμμένα τα ονόματα, θα έρχεται θα παραλαμβάνει το ψηφοδέλτιο με 

τον φάκελο, θα αποσύρεται στο ειδικό παραβάν, θα ψηφίζει και εν συνεχεία θα 

επιστρέφει και θα ρίχνει τον φάκελο σφραγισμένο στην κάλπη. Αυτό λέει ο 

καινούργιος κανονισμός και εγώ θα τον τηρήσω.  

Πρώτος με  αλφαβητική σειρά τυχαίνει να είμαι εγώ, οπότε τότε θα ψηφίσω εγώ και 

στην συνέχεια οι υπόλοιποι. 

 κ. Σαουλίδης: Διευκρινίστε, κυρίως για τους καινούργιους συναδέλφους, ότι 

τα ονόματα είναι όλα γραμμένα στο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά και πρέπει 

να μπαίνει μόνο σταυρός. 

 κ Αγγελίδης: Ένας σταυρός μπαίνει μόνο, δίπλα στο όνομα που θέλετε να 

ψηφίσετε. Υπάρχει και λευκό ψηφοδέλτιο για όσους επιθυμούν. Στο παραβάν υπάρχει 

στυλό. Αυτά ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας, θα τον τηρήσω κατά γράμμα, γιατί δεν 

θέλω να δεχτώ ενστάσεις.  

 

Ψήφισαν οι κ.κ.: 

 

-Αγγελίδης Πέτρος 

-Αναστασιάδης Αντώνιος 

-Αργυριάδης Νικόλαος 

-Βαβαλέκας Ιωάννης 

-Βέρρος Κωνσταντίνος 

-Βλάχος Ηλίας 

-Βλάχος Ιωάννης 

-Γεωργίου Γεώργιος 

-Γκότσης Ηλίας 

-Εμμανουλίδου Καίτη 

-Ζαπάρα Μαίρη 

-Καβακλιώτης Αντώνιος 

-Καδής Νικόλαος 

-Κουρουζίδης Μηνάς 

-Κωνσταντινίδου Ελένη 

-Μισυρλής Σπύρος 

-Μπάρκας Αθανάσιος 

-Μπόγιογλου Βάσω 

-Νέδος Νικόλαος 

-Νυκτοπάτης Αντώνιος 

-Περδίκης Ζήσης 

-Σαουλίδης Στέλιος 

-Σίγκας Γεώργιος 
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-Στρατουδάκης Στέλιος 

-Συμεωνίδης Βασίλειος 

-Συμεωνίδης Δημήτριος 

-Σωτηριάδης Δημήτριος 

-Τερζόπουλος Γεώργιος 

-Τότσιος Ηλίας 

 

Ψήφισαν 29 (είκοσι εννέα) Δημοτικοί Σύμβουλοι.  

 

 κ. Αγγελίδης: Βρέθηκαν 29 φάκελοι. Αν θέλει, ένας σύμβουλος από κάθε 

συνδυασμό της μειοψηφίας, να παραβρίσκεται στην καταμέτρηση των ψήφων, για να 

μην υπάρχει καμία αμφιβολία.  

 

Έλαβαν:  

 

Ζαπάρα Μαίρη: 1ο, 4ο, 14ο, 18ο, 21ο, 25ο, 26ο, 28ο   

Περδίκης Ζήσης:2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 13ο, 15ο, 16ο, 17ο, 19ο, 20ο, 22ο, 23ο, 24ο, 

29ο  

Κωνσταντινίδου: 11ο, 12ο, 27ο  

 

Έλαβαν:  

 

-Περδίκης Ζήσης: 18 (δέκα οκτώ) ψήφους 

-Ζαπάρα Μαίρη:     8  (οκτώ)         ψήφους 

-Κωνσταντινίδου:   3  (τρεις)          ψήφους 

 

 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο κ. Ζήσης Περδίκης. 

 

 

Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο την διαδικασία για την εκλογή Αντιπροέδρου. Ακούω 

προτάσεις από τους Αρχηγούς των συνδυασμών. Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς επιμένουμε στην άποψή μας, 

για την συμμετοχή της Αντιπολίτευσης στο προεδρείο και προτείνουμε ο 

Αντιπρόεδρος να είναι από την μειοψηφία. Παρακαλώ, να γίνει ένα διάλειμμα  πέντε 

(5΄) λεπτών, για να βρούμε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής.  

 κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, εδώ μπορεί να εφαρμοστεί αυτό 

που είπατε, σίγουρα ο πρόεδρος ανήκει στην πλειοψηφία. Δεν διαφωνώ να γίνει μια 

συνεννόηση.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Προτείνεται σαν υποψήφια για την θέση του Αντιπροέδρου, 

η κα Κωνσταντινίδου Ελένη. 

 κ. Αγγελίδης: Οπότε η υποψήφια  είναι μια (1): η κα Κωνσταντινίδου Ελένη. 
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Ψήφισαν οι κ.κ.: 

 

-Αγγελίδης Πέτρος 

-Αναστασιάδης Αντώνιος 

-Αργυριάδης Νικόλαος 

-Βαβαλέκας Ιωάννης 

-Βέρρος Κωνσταντίνος 

-Βλάχος Ηλίας 

-Βλάχος Ιωάννης 

-Γεωργίου Γεώργιος 

-Γκότσης Ηλίας 

-Εμμανουλίδου Καίτη 

-Ζαπάρα Μαίρη 

-Καβακλιώτης Αντώνιος 

-Καδής Νικόλαος 

-Κουρουζίδης Μηνάς 

-Κωνσταντινίδου Ελένη 

-Μισυρλής Σπύρος 

-Μπάρκας Αθανάσιος 

-Μπόγιογλου Βάσω 

-Νέδος Νικόλαος 

-Νυκτοπάτης Αντώνιος 

-Περδίκης Ζήσης 

-Σαουλίδης Στέλιος 

-Σίγκας Γεώργιος 

-Στρατουδάκης Στέλιος 

-Συμεωνίδης Βασίλειος 

-Συμεωνίδης Δημήτριος 

-Σωτηριάδης Δημήτριος 

-Τερζόπουλος Γεώργιος 

-Τότσιος Ηλίας 

 

 

Ψήφισαν 29 (είκοσι εννέα) Δημοτικοί Σύμβουλοι.  

 

 κ. Αγγελίδης: Βρέθηκαν 29 φάκελοι. Ας έρθει πάλι ένας σύμβουλος από κάθε 

συνδυασμό της μειοψηφίας, να παραβρίσκεται στην καταμέτρηση των ψήφων, για να 

μην υπάρχει καμία αμφιβολία.  

 

Έλαβαν:  

 

Λευκά: 1ο, 7ο, 12ο, 14ο, 19ο, 25ο, 27ο, 29ο  

Άκυρα: 13ο (κενός φάκελος)   

Συμεωνίδης Δημήτριος: 2ο, 20ο  

Κωνσταντινίδου: 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο,   

26ο, 28ο  
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Έλαβαν:  

 

-Κωνσταντινίδου:  18  (δέκα οκτώ)          ψήφους 

-Συμεωνίδης Δημ.:  2  (δύο)                      ψήφους 

-Λευκά:                   8  (οκτώ)                    ψήφους 

 -Άκυρα                   1  (ένα)                      ψήφους 

 

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται η κα Κωνσταντινίδου Ελένη. 

 

 

Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο την διαδικασία για την εκλογή Γραμματέα. Ακούω 

προτάσεις από τους Αρχηγούς των συνδυασμών. Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνουμε τον κ. Συμεωνίδη Δημήτριο, για Γραμματέα 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Ψήφισαν οι κ.κ.: 

 

-Αγγελίδης Πέτρος 

-Αναστασιάδης Αντώνιος 

-Αργυριάδης Νικόλαος 

-Βαβαλέκας Ιωάννης 

-Βέρρος Κωνσταντίνος 

-Βλάχος Ηλίας 

-Βλάχος Ιωάννης 

-Γεωργίου Γεώργιος 

-Γκότσης Ηλίας 

-Εμμανουλίδου Καίτη 

-Ζαπάρα Μαίρη 

-Καβακλιώτης Αντώνιος 

-Καδής Νικόλαος 

-Κουρουζίδης Μηνάς 

-Κωνσταντινίδου Ελένη 

-Μισυρλής Σπύρος 

-Μπάρκας Αθανάσιος 

-Μπόγιογλου Βάσω 

-Νέδος Νικόλαος 

-Νυκτοπάτης Αντώνιος 

-Περδίκης Ζήσης 

-Σαουλίδης Στέλιος 

-Σίγκας Γεώργιος 

-Στρατουδάκης Στέλιος 

-Συμεωνίδης Βασίλειος 

-Συμεωνίδης Δημήτριος 

-Σωτηριάδης Δημήτριος 

-Τερζόπουλος Γεώργιος 

-Τότσιος Ηλίας 
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Ψήφισαν 29 (είκοσι εννέα) Δημοτικοί Σύμβουλοι.  

 

 κ. Αγγελίδης: Βρέθηκαν 29 φάκελοι.   

 

Έλαβαν:  

 

Λευκά: 2ο, 16ο, 26ο  

Άκυρα: 25ο (κενός φάκελος)   

Συμεωνίδης Δημήτριος: 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 17ο, 

18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο, 27ο, 28ο, 29ο.  

  

Έλαβαν:  

 

-Συμεωνίδης Δημ.:  25 (είκοσι πέντε)  ψήφους 

-Λευκά:                     3  (τρία)              ψήφους 

 -Άκυρα                     1  (ένα)               ψήφους 

 

Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγεται ο κ. Συμεωνίδης Δημήτριος. 

 

 

 Ανακεφαλαιωτικά το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ως εξής: 

 

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, για την ερχόμενη διετία 1999-2000, ο κ. 

Περδίκης Ζήσης.  

 

Αντιπρόεδρος, η κα Κωνσταντινίδου Ελένη. Και, 

 

Γραμματέας, ο κ. Συμεωνίδης Δημήτριος. 

 

Παρακαλώ τον Πρόεδρο, να προεδρεύσει στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 ΘΕΜΑ  2ο: Εκλογή  τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής 

και των αναπληρωτών τους.                         

 
 
 κ. Περδίκης Ζήσης (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου): Κύριε Δήμαρχε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από μέρους των δυο συναδέλφων του προεδρείου και 

εμού, εκφράζω τις ευχαριστίες για την τιμητική εκλογή μας στις θέσεις του 

προεδρείου. Δεν έχω καμία πρόθεση να κάνω προγραμματικές δηλώσεις, άλλωστε 

αυτού του είδους οι δηλώσεις δεν είναι αρμοδιότητα και ρόλος των προέδρων, 

αντιπροέδρων και γραμματέων των Δημοτικών Συμβουλίων.  

Δυο-τρία πράγματα τελείως επιγραμματικά, θα πω. Το Δ.Σ., είναι το γενικό 

αποφασιστικό όργανο της Τοπικής Αυτ/σης που για κάθε θέμα που αφορά τις τοπικές 

υποθέσεις, θα πρέπει να παίρνει θέσεις και αποφάσεις. Δίνουμε την υπόσχεση πως θα 

καταβάλουμε eκάθε δυνατή προσπάθεια οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. να γίνονται μέσα 

στα όρια κανονισμού λειτουργίας του και των Νόμων  περί Τοπικής Αυτ/σης.  
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Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να γίνεται έγκαιρη και επαρκής ενημέρωση των 

θεμάτων τα οποία θα εισάγονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Η κάθε άποψη του 

οποιουδήποτε συναδέλφου, σε όποιο συνδυασμό και αν ανήκει, θα είναι σεβαστή από 

το προεδρείο, με μια μόνο προϋπόθεση. Να είναι οι προτάσεις που θα καταθέτει ο 

κάθε συνάδελφος, μέσα στα πλαίσια του Νόμου. Δυο πράγματα μοναχά θα 

παρακαλέσω να γίνουν σεβαστά από τους συναδέλφους μας: πρώτα να σέβονται  τον 

κάθε συνάδελφο και κάθε μια συναδέλφισσα σ’ αυτό το τραπέζι. Να σέβονται την 

όποια πολιτική άποψη κατατίθεται, είτε αντίρρηση, είτε ένσταση, είτε πρόταση και 

από κει και πέρα για να μην μακρηγορώ, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αυτά τα 

δυο χρόνια, από τώρα μέχρι το 2000, να αποδείξουμε πως το προεδρείο είναι 

προεδρείο όλου του Δ.Σ., χωρίς βέβαια ο καθένας από εμάς τους τρεις, να απεμπολεί 

τις προσωπικές-πολιτικές απόψεις που αυτονόητο είναι, ότι έχει το δικαίωμα να τις 

καταθέτει σ’ αυτό το τραπέζι. Θα προσπαθήσουμε στο τέλος αυτής της διετίας, να 

αποδείξουμε ότι πετύχαμε στο έργο μας καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια. Σας 

ευχαριστώ για μια φορά ακόμη και ζητάμε την συμπαράστασή σας και την 

συνεργασία σας στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και  όχι μόνο σ΄ αυτές, αλλά  και όλο 

εκείνο το χρονικό διάστημα πριν έρθει οποιοδήποτε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Θα προχωρήσουμε στο 2ο θέμα της σημερινής πρώτης συνεδρίασης αυτού του Δ.Σ., 

με την εκλογή των μελών της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ζητώ την άδεια του Σώματος, 

να συμπιέσω τις διαδικασίες, χωρίς να ξεπεράσουμε τα όρια του Νόμου.  

Η Δημαρχιακής Επιτροπή είναι πενταμελής. Προεδρεύει ο  κ. Δήμαρχος και 

συναπαρτίζεται από τέσσερα (4) μέλη. Με απόφαση του Δ.Σ., μέσα στον Κανονισμό 

εμπεριέχεται το δικαίωμα της εκπροσώπησης μέσα στην Δημαρχιακή Επιτροπή των 

συνδυασμών της μειοψηφίας. Κατά συνέπεια, θα υπάρχουν δυο (2) εκπρόσωποι του 

συνδυασμού της πλειοψηφίας στην Δημαρχ. Επιτροπή και άλλοι δύο (2) εκπρόσωποι 

των συνδυασμών της μειοψηφίας, σ’ αυτό το όργανο. Υποχρεωτική είναι η εκλογή 

των δυο της πλειοψηφίας, όπως υποχρεωτική είναι και η εκλογή των άλλων δυο 

συναδέλφων που εκπροσωπούν τους συνδυασμούς της μειοψηφίας.  

Για να συμπιέσω λοιπόν τις διαδικασίες, θα σας μοιράσω ψηφοδέλτια και για την 

εκλογή των τεσσάρων (4), δυο + δυο  (2+2) τακτικών μελών της Δημαρχιακής 

Επιτροπής, αλλά και των τεσσάρων (4), δυο + δυο  (2+2) αναπληρωματικών  μελών 

της Δημαρχιακής Επιτροπής. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση είναι, η υπερψήφιση 

του καθενός υποψηφίου μέλους της Δημαρχ. Επιτροπής με την επιλογή του απολύτου 

αριθμού των παρισταμένων. Δηλαδή, ο καθένας που θα εκλεγεί, θα πρέπει να έχει 

απαραίτητα δεκαπέντε (15) ψήφους. Διαφορετικά, θα οδηγηθούμε σε 2η και 3η 

εκλογή, μέχρι την σχετική πλειοψηφία. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ τις προτάσεις σας.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρος, κύριε Γραμματέα, 

αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα να ευχηθώ στο προεδρείο την καλύτερη δυνατή 

ανταπόκριση στα καθήκοντά του. Ξέρουμε όλοι μας εδώ πέρα, διότι οι περισσότεροι 

δεν είμαστε για πρώτη φορά στο Δ.Σ., ότι ο τρόπος διεξαγωγής των συζητήσεων στο 

Δ.Σ. ωφελεί διπλά. Πρώτον, συντελεί στο να παίρνονται οι σωστότερες και οι 

καλύτερες αποφάσεις και δεύτερον, είναι ένα μάθημα πολιτικού ήθους προς τη 

σερραϊκή κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι το Δ.Σ. των Σερρών, δεν εκπέμπει κακό ήθος, 

αλλά καλό ήθος προς τα έξω. Στο χέρι μας είναι να το κάνουμε ακόμη καλύτερο. 

Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι, ότι πρέπει να υπάρξει απρόσκοπτος και 

απερίσπαστος διάλογος και αντίλογος. Δηλαδή,  χάριν κάποιων άλλων πραγμάτων,  με 

 

8 



 

 

κανέναν  τρόπο  δεν  εννοείται  να  μην  εκφράζονται  όλες  οι   απόψεις,  ελεύθερα, 

απρόσκοπτα, ακόμα και αν δεν αρέσουν σε κάποιον από εμάς. Γιατί πολλές φορές οι 

αντίθετες απόψεις, στεναχωρούν. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το προεδρείο θα 

διευθύνει κατά τον καλύτερο τρόπο, τον ουσιαστικότερο και αποτελεσματικότερο και 

για τον Δήμο και για την σερραϊκή κοινωνία και ότι θα αναδείξει αυτό το όργανο σαν 

μια πραγματική εκκλησία του Δήμου. Κύριε Πρόεδρε, με τις καλύτερές μου ευχές.  

Τώρα όσον αφορά τις προτάσεις, έχω να πω ότι, επειδή έχουμε πει ότι πρέπει να 

συμμετέχουμε όλοι, όπως το προβλέπει και ο κανονισμός και δεν είναι δωρεά δική 

μας, εγώ έχω να προτείνω μόνο από τον συνδυασμό  που αντιπροσωπεύω. Προτείνω 

για τακτικούς, τον κ. Βέρρο Κώστα και τον κ. Τερζόπουλο Γεώργιο και για 

αναπληρωματικούς, τον κ. Καβακλιώτη Αντώνη και τον κ. Μισυρλή Σπύρο. 

 κ. Πρόεδρος: Θα παρακαλέσω τους αρχηγούς των δυο συνδυασμών, τον κ. 

Βλάχο και τον κ. Νυκτοπάτη, να υποδείξουν τους δικούς τους εκπροσώπους στην 

Δημαρχ. Επιτροπή.  

 κ. Βλάχος Ι.: Επιτρέψτε μου να προβώ στην ανακοίνωση του προσώπου από 

τον συνδυασμό, ο οποίος θα συμμετέχει στην Δημαρχ. Επιτροπή, να συγχαρώ όλους 

σας για την εκλογή σας, τόσον εσάς όσο και την κα Αντιπρόεδρο και τον κ. 

Γραμματέα. Είμαι σίγουρος κι εγώ, και κύριε Πρόεδρε ιδιαίτερα απευθύνομαι σε 

εσάς, εξαιτίας του ότι εδώ είστε πολλά χρόνια Δ.Σ., σ’ αυτό το τραπέζι, αλλά και 

πολλά χρόνια έχετε ασκήσει στο παρελθόν τα καθήκοντα του προέδρου του Δ.Σ.. Η 

εμπειρία αυτή, πιστεύω ότι εξασφαλίζει, ή μάλλον εγγυάται, μια ομαλή, αντικειμενική 

και πέρα ως πέρα δημοκρατική λειτουργία του ανώτατου αυτού οργάνου, που είναι το 

Δ.Σ. Βέβαια, αυτό δεν εξαρτάται μόνο από εσάς και το Προεδρείο. Όπως κι εσείς 

σωστά είπατε, εξαρτάται και απ’ όλους τους υπόλοιπους, οι  οποίοι συμμετέχουμε. Με 

τις σκέψεις αυτές, εύχομαι να ανταποκριθείτε κατά το δυνατόν καλύτερα στο δύσκολο 

έργο σας.  

Για την θέση του τακτικού μέλους της Δ.Ε., προτείνω τον κ. Αναστασιάδη Αντώνιο. 

Και για αναπληρωματικό μέλος, τον κ. Συμεωνίδη Βασίλειο. Ευχαριστώ. 

 κ. Νυκτοπάτης:  Εμείς προτείνουμε τον κ. Σίγκα σαν τακτικό μέλος και σαν 

αναπληρωματικό μέλος, δεν προτείνουμε κανέναν. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν δεν έχει να προτείνει  αναπληρωματικό μέλος ο κ. 

Νυκτοπάτης, κ. Βλάχο  προτείνετε εσείς κάποιον. 

 κ. Βλάχος Ι.: Τον κ. Βλάχο Ηλία 

 κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω ότι ζητώ την συναίνεσή  

σας, για να ψηφίσουμε μια φορά στο παραβάν. Θα σας μοιράσω δυο ψηφοδέλτια. Το 

ένα θα είναι για την εκλογή των τεσσάρων τακτικών και το άλλο, για την εκλογή των 

τεσσάρων αναπληρωματικών. Έχετε δικαίωμα να βάλετε μέχρι και τέσσερις 

σταυρούς, όσες και οι θέσεις των μελών της Επιτροπής. Υποχρεωτικά εκλέγονται δυο 

(2) μέλη της πλειοψηφίας και άλλα δύο (2) μέλη ένα + ένα  των συνδυασμών της 

μειοψηφίας. Θα συμπληρώνετε λοιπόν δυο ψηφοδέλτια, ένα για τα τακτικά μέλη και 

θα το ρίχνετε σε μια κάλπη και ταυτόχρονα, αφού θα το έχετε συμπληρώσει στο 

παραβάν και το δεύτερο ψηφοδέλτιο για τα αναπληρωματικά μέλη, θα το ρίχνετε στην 

2η κάλπη.  

Τα τακτικά μέλη είναι: ο κ. Βέρρος και ο κ. Τερζόπουλος από τον συνδυασμό της 

πλειοψηφίας και ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης και κ. Σίγκας Γεώργιος, από τους 

συνδυασμούς της μειοψηφίας.  
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Τα αναπληρωματικά μέλη είναι: ο κ. Καβακλιώτης Αντώνιος και ο κ. Μισυρλής της 

πλειοψηφίας και ο κ. Βασίλης Συμεωνίδης του ενός συνδυασμού της μειοψηφίας και 

ο κ. Βλάχος Ηλίας του άλλου.  

Συμφωνείτε για να γίνει η εκλογή με αυτόν τον τρόπο; Εντάξει τότε.  

 

Ψήφισαν οι κ.κ.: 

-Αγγελίδης Πέτρος 

-Αναστασιάδης Αντώνιος 

-Αργυριάδης Νικόλαος 

-Βαβαλέκας Ιωάννης 

-Βέρρος Κωνσταντίνος 

-Βλάχος Ηλίας 

-Βλάχος Ιωάννης 

-Γεωργίου Γεώργιος 

-Γκότσης Ηλίας 

-Εμμανουλίδου Καίτη 

-Ζαπάρα Μαίρη 

-Καβακλιώτης Αντώνιος 

-Καδής Νικόλαος 

-Κουρουζίδης Μηνάς 

-Κωνσταντινίδου Ελένη 

-Μισυρλής Σπύρος 

-Μπάρκας Αθανάσιος 

-Μπόγιογλου Βάσω 

-Νέδος Νικόλαος 

-Νυκτοπάτης Αντώνιος 

-Περδίκης Ζήσης 

-Σαουλίδης Στέλιος 

-Σίγκας Γεώργιος 

-Στρατουδάκης Στέλιος 

-Συμεωνίδης Βασίλειος 

-Συμεωνίδης Δημήτριος 

-Σωτηριάδης Δημήτριος 

-Τερζόπουλος Γεώργιος 

-Τότσιος Ηλίας 

Ψήφισαν 29 (είκοσι εννέα) Δημοτικοί Σύμβουλοι, για τακτικά μέλη της Δημαρχιακή 

Επιτροπής και 29 (είκοσι εννέα) Δημοτικοί Σύμβουλοι, για αναπληρωματικά  μέλη 

αυτής. 

 κ. Πρόεδρος: Βρέθηκαν 29 φάκελοι στην κάλπη εκλογής τακτικών μελών 

της Δημαρχιακής Επιτροπής.   

 

Έλαβαν:  

 -Βέρρος:1ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,13ο,14ο,15ο,16ο,19ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο,26ο,27ο, 

                28ο και 29ο.    

-Τερζόπουλος:2ο,3ο,5ο,6ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,14ο,15ο,16ο,18ο,19ο,22ο,23ο,24ο,25ο,26ο,27ο, 

                        28ο και  29ο.     

-Αναστασιάδης:1ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,19ο,20ο,21ο,24ο,25ο και 29ο. 

-Σίγκας:1ο,2ο,4ο,5ο,7ο,9ο,10ο,11ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο,19ο,21ο,22ο,24ο,25ο,27ο, 28ο &29ο.  
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 Έλαβαν: 

- Τερζόπουλος:    22 (είκοσι δύο)    ψήφους 

- Σίγκας:               21 (είκοσι έναν)  ψήφους 

- Βέρρος:             19 (δεκαεννέα)   ψήφους 

- Αναστασιάδης:  16 (δεκαέξι)   ψήφους 

 Λευκά:                  2 ψήφους 

και οι τέσσερις συνάδελφοι υποψήφιοι για τακτικά μέλη της Δ.Ε. εκλέγονται. 

 

Βρέθηκαν 29 φάκελοι στην κάλπη εκλογής αναπληρωματικών μελών της 

Δημαρχιακής Επιτροπής.   

 

Έλαβαν:  

 - Καβακλιώτης:2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,19ο,20ο,21ο,22ο, 

                          23ο,24ο,25ο,26ο,27ο & 29ο.    

-Μισυρλής:2ο,3ο,4ο,5ο,7ο,8ο,9ο,10ο,12ο,14ο,15ο,16ο,17ο,19ο,22ο,23ο,25ο,26ο,28ο & 29ο.     

-Βλάχος Ηλίας:3ο,4ο,6ο,7ο,8ο,10ο,11ο,12ο,16ο,17ο,19ο,20ο,21ο,22ο,24ο,26ο,27ο,28ο, 29ο.  

-Συμεωνίδης Βασ.:4ο,6ο,7ο,8ο,10ο,11ο,12ο,13ο,16ο,17ο,20ο,21ο,22ο,24ο,26ο,27ο,28ο, 29ο.  

Λευκά: 1ο  και 18ο. 

 

Έλαβαν: 

- Καβακλιώτης:                 26 (είκοσι έξι)  ψήφους  

- Μισυρλής:                      20 (είκοσι)        ψήφους 

- Βλάχος Ηλίας:                19 (δεκαεννέα) ψήφους 

- Συμεωνίδης Βασίλειος:  18 (δεκαοκτώ)  ψήφους 

  

και οι τέσσερις συνάδελφοι υποψήφιοι για αναπληρωματικά μέλη της Δ.Ε. 

εκλέγονται. 

 Συγχαρητήρια για την εκλογή τους. Κύριοι συνάδελφοι λύεται η συνεδρίαση. 

Θα βρεθούμε όταν σας δοθεί η πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση του κανονικού 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

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

ακόλουθες αποφάσεις: 
 

1  / 1999 Εκλογή Προέδρου,  Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ., για τη 

χρονική περίοδο από 1/1/1999 μέχρι 31/12/2000. 

 

2  / 1999 Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών μελών Δημαρχιακής Επιτροπής και 

τεσσάρων (4) αναπληρωματικών για τη χρονική περίοδο από 1/1/1999 

μέχρι 31/12/2000. 
 

  Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  ΤΩΝ 

          ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 11ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1998 

 

 

 
                       ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 
 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κωνσταντίνος 

 

Βλάχος Ηλίας 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μισυρλής Σπύρος 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Περδίκης Ζήσης 

 

Σαουλίδης Στέλιος 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στέλιος 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Συμεωνίδης Δημήτριος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


