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ΘΕΜΑ  2ο: Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 
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ΘΕΜΑ  4ο:  Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 
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τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 
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"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ" προς τις 

διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡEYΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΕΥΑΣ)" προς τις διατάξεις της παρ. 23 του 

άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ".  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ". 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία  "ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΧΕΙΡΗΣΗ".  

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ".  

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης  με την 

επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  AΝΑΠΤΥΞΗΣ".  

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ". 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ".  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ". 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ". 
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ΘΕΜΑ 17ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  του 

"ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ".         

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των Κρατικών Παιδικών 

Σταθμών.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. "Κέντρο Προστασίας 

Φυσικού Περιβάλλοντος-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας".               

  

ΘΕΜΑ 20ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. "Κ.Α.Π.Η." Δήμου 

Σερρών.                

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. "Δημοτικό Γυμναστήριο".  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών στην Επιτροπή του άρθρου 

8 του Ν. 1590/1986. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου  στοιχείων 

προς απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων  και επί των 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης.  

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Ορισμός οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων  και το 

κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή του άρθρου 67 του 

Π.Δ. 28/1980. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών στην Επιτροπή 

καταχώρησης ακινήτων στο Κτηματολόγιο.         

               

ΘΕΜΑ 27ο:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών στην Επιτροπή παραλαβής 

μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη του καθενός απ' 

αυτά δεν υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 248, παρ. 6, Π.Δ. 410/1995.         

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου  32, του Ν. 1080/80 (δια 

συμβιβασμού επίλυσης διαφορών). 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Συγκρότηση Επιτροπής προέγκρισης προμηθειών.                        

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Υπόδειξη Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου για την Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας.  

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Ενημέρωση για αποφάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση ισολογισμού έτους 1997 της Δημοτικής Επιχείρησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. 
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ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση ισολογισμού έτους 1997 του Δημοτικού Περιφερειακού 

Θεάτρου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση δαπάνης τεχνικού ελέγχου έξι (6) αυτοκινήτων του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.   

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.                

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Συμψηφισμός της αξίας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης με την 

αξία των ρυμοτομουμένων οικοπεδικών εκτάσεων και κτισμάτων 

ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Ποτονού. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Ορισμός των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π. των  Σχολικών 

Επιτροπών. 

 

 

2η   Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η   1999 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζουμε 

ουσιαστικά την 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της δημοτικής 

θητείας 1999-2002. Πρώτα να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω για την έλευση και 

παρουσία τους στην συνεδρίασή μας, τους συναδέλφους Δημάρχους, Προέδρους 

Δ.Σ., Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους των γειτονικών Δήμων. Να τους 

ευχηθούμε, το έχουμε ανάγκη εμείς, υγεία, ευτυχία, καλό κουράγιο και δημιουργική 

θητεία, προς όφελος των συμπολιτών μας. Επιτρέψτε μου να ζητήσω την κατανόησή 

σας για την ταλαιπωρία που υφίσταται το Δ.Σ., λόγω της διευθέτησης του χώρου της 

συνεδρίασης. Πιστεύω πως, αρκετά σύντομα έστω και προσωρινά, τεχνικά θα 

επιτευχθεί κάποια λύση και σε επόμενη φάση, να διευθετηθεί οριστικά το ζήτημα του 

χώρου των συνεδριάσεων του Δ.Σ.  

Δυο παρακλήσεις θέλω να κάνω. Απευθύνομαι κυρίους στους  συναδέλφους και 

συναδέλφισσες καπνιστές και καπνίστριες, να αποδεχθούν την πρόταση 

απαγόρευσης του καπνίσματος στην αίθουσα συνεδριάσεων. 

Δεύτερη παράκληση, έχει σχέση με τα κινητά τηλέφωνα. Παράκληση να 

απενεργοποιηθούν, γιατί δεν πιστεύω και εγώ και όλοι, ότι το κουδούνισμά τους δεν 

είναι η κατάλληλη μουσική υπόκρουση για τις συνεδριάσεις. Θα δείξουμε 

κατανόηση βέβαια, για λόγους ευνόητους, στους χρήστες αυτών των συσκευών, 

γιατρούς.  

Πριν μπω στην ημερήσια διάταξη, θα πω δυο πράγματα ακόμη. Από αβλεψία, δεν 

συμπεριελήφθη  στο κείμενο της ημερήσιας διάταξης που σας διανεμήθηκε, ο 

ορισμός του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ. Το ότι είναι κατεπείγουσα η διαδικασία, 

δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ακέφαλες για μακρό 

χρονικό διάστημα Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα και Επιτροπές. Ζητώ 

την συναίνεση του Σώματος, να θεωρηθεί ως κατεπείγουσα η διαδικασία συζήτησης 

και ορισμού των μελών του Δ/κού Συμβουλίου αυτής της Δημοτικής Επιχείρησης.  

Όπως επίσης και η συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, μιας 

επιτροπής που αποτελείται από 3 υπαλλήλους του Δήμου, για να γίνονται οι 



προμήθειες βασικών λειτουργικών υλικών του Δήμου Σερρών. Έχω την συναίνεσή 

σας;  

 κα Ζαπάρα: Κύριε Πρόεδρε, και εμείς δεν έχουμε κανέναν λόγο να 

διαφωνήσουμε. Πλην όμως, μήπως υπάρξει κάποιο θέμα, επειδή δεν είναι γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση.  

 κ. Πρόεδρος: Ακριβώς γι’ αυτό, ζητάω την τυπική συναίνεση να  θεωρηθεί 

ως κατεπείγον. Μόνο γι’ αυτό τον λόγο. Από αβλεψία, δεν συμπεριελήφθη. 

Συμπεριελήφθη το θέμα περί της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων και γι’ αυτή την Επιχείρηση. Παραλήφθηκε  να μπει το 

θέμα <ορισμός των μελών του Δ.Σ.> αυτής. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα το 

νομότυπο, το βάζω ως κατεπείγον. Έτσι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Για τον ορισμό 

των μελών του Δ.Σ. της συγκεκριμένης επιχείρησης, θα αναφερθούμε στη σειρά μαζί 

με τις άλλες επιχειρήσεις.  

Υπάρχει από κανέναν συνάδελφο, θέμα ή ερώτηση εκτός ημερήσιας διάταξης; Για να 

προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. 

 
 
 - Εγκρίνονται. 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Σύσταση Δημοτικού Συμβουλίου Εφήβων Σερρών.   

 

 κ. Πρόεδρος: Στην προηγούμενη θητεία του Δ.Σ., έγινε συζήτηση για 

αποδοχή της φιλοσοφίας ενός τέτοιου θεσμικού οργάνου, από την απελθούσα 

Δημοτική Αρχή. Σήμερα, κατατίθεται μια ολοκληρωμένη σχεδόν πρόταση, από την 

σημερινή Δημοτική Αρχή για την σύσταση Δ.Σ. Νεολαίας. Πριν δώσω τον λόγο στον 

κ. Δήμαρχο για να αναφέρει σχετικά τις δικές του απόψεις για το θέμα, απλά να 

επισημάνω δυο-τρεις παρατηρήσεις, για να αποφευχθεί η ίδια παρατήρηση από 

συναδέλφους που θα μιλήσουν αργότερα, εφόσον το θελήσουν. 

Πρώτον, ο τίτλος να γίνει, «Δημοτικό Συμβούλιο των νέων των Σερρών», αντί των 

εφήβων των Σερρών.  

Δεύτερον, ο αριθμός αυτού του Δ.Σ. των Νέων, από 23 μέλη να γίνει 25. Να 

προσθέσουμε σε αυτά που προτείνονται ήδη, εκπροσώπηση από το νυκτερινό 

Γυμνάσιο και το Νυκτερινό Λύκειο. Άλλους δυο εκπροσώπους δηλαδή, με την 

δυνατότητα εφόσον στην πορεία λειτουργίας αυτού του θεσμού, το ίδιο το συμβούλιο 

των νέων αποφασίσει, την διεύρυνσή του και με άλλους εκπροσώπους, να καταθέσει 

την πρότασή του στο Δ.Σ. και τότε βέβαια, θα την συζητήσουμε και ενδεχόμενα θα 

την επικυρώσουμε.  

Όσον αφορά τον ορισμό των εκπροσώπων, μια παρατήρηση ακόμα. Να γίνεται 

άμεση εκλογή των εκπροσώπων του Δ.Σ. των νέων από το σύνολο της μαθητικής και 

σπουδαστικής κοινότητας της συγκεκριμένης σχολικής ή σπουδαστικής μονάδας. 

Σαν μεταβατική διάταξη, να αποδεχθούμε πως στην πρώτη εφαρμογή του θεσμού, 

για να λειτουργήσει και να μην περιμένουμε εκλογικές διαδικασίες, που κάποιες 

μονάδες θα έχουν ενδεχόμενα το  Φθινόπωρο του 1999, να αποδεχθούμε τον ορισμό 

τους κατά πως λέει και η εισήγηση από τα 15/μελή μαθητικά ή τα Δ.Σ. των 

σπουδαστικών συλλόγων του ΤΕΙ και των ΤΕΦΑΑ. Η θητεία των μελών, προτείνεται 

να είναι μονοετής, για ένα δηλαδή ημερολογιακό έτος, το οποίο θα ξεκινά την 1η 

Γενάρη και θα τελειώνει στις 31/12, εκτός βέβαια από τον φετινό χρόνο που θα 

ξεκινήσει ας πούμε 1 Μαρτίου, ή 1 Απριλίου και να λήξει 31/12.  



Και ακόμα να συμπληρώσουμε, με ένα ακόμη άρθρο για την κάλυψη των δαπανών 

λειτουργίας  αυτού του Δ.Σ. των Νέων, ψηφίζοντας σήμερα και όταν θα έρθει η ώρα 

ψήφισης του οικονομικού πρ/σμού του 1999, ένα κονδύλι. Προτείνω 5.000.000 δρχ. 

Ας υπάρχει μέσα στον πρ/σμό, ανεξάρτητα  αν στην πορεία λειτουργίας του Δ.Σ. των 

Νέων, κατατεθούν στο Δ.Σ. προτάσεις, οι οποίες θα έχουν ένα κόστος ενδεχόμενα 

πολύ μεγαλύτερο από τα 5 εκ. δρχ. που θα πάρουν απόφαση σαν επιχορήγηση 

σήμερα. Εκείνα θα αναλάβει το Δ.Σ. να τα καλύψει με την συνδιοργάνωση κ.λ.π. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα-πρώτα,  η απόφαση για την ίδρυση και λειτουργία 

του Δ.Σ. Νεολαίας, είναι ομόφωνη απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ.  Σαν έκφραση 

βούλησης. Μόνο που τότε αυτή  η απόφαση, λήφθηκε παραμονές εκλογών και δεν 

καταφέραμε να κάνουμε οργανισμό λειτουργίας και να υλοποιήσουμε αυτή την 

απόφαση.  

Ερχόμαστε σήμερα, και με εισήγηση του Δ/ντή του Δήμου του κ. Υψηλάντη, να 

ψηφίσουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. των Νέων. Είχα την άποψη ότι, 

πρέπει να βάλουμε των «Εφήβων», κατά το «Η Βουλή των Εφήβων», αλλά με μια 

επαφή που είχαμε με το Υπουργ. Νέας Γενιάς, μας είπαν ότι, για να υπάρξει 

δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα και χρηματοδότησης, αν και δεν είναι ουσίας, 

πρέπει να είναι ο τίτλος ενιαίος σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, να λέγεται «Δημοτικό 

Συμβούλιο Νεολαίας» ή «των Νέων». Γι’ αυτό, ενώ η εισήγηση του Δ/ντή γράφει 

«των Εφήβων» και έγινε με πρόταση δική μου, κάνουμε εδώ σήμερα την πρόταση να 

το αλλάξουμε αυτό. Να γίνει «των Νέων», όπως είναι σε όλη την Ελλάδα, για να 

μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα της Ε.Ε. ή της Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

Δεν χρειάζεται να πω για την σημασία και την αξία των θεσμών. Σήμερα η νεολαία 

μας έχει πολλά προβλήματα, πολλές δυνατότητες, πολλούς κινδύνους, είναι αρκετά 

ευάλωτη και νομίζουμε ότι, έχοντας μια οργανωμένη έκφραση και λειτουργία των 

νέων με τον Δήμο, θα μπορέσουμε πρώτα-πρώτα να δώσουμε την αίσθηση της 

συμμετοχής και της ενεργοποίησης των νέων και ύστερα, το σπουδαιότερο απ’ όλα, 

μέσα από τους ίδιους τους νέους, να προγραμματιστούν δράσεις που με τον 

συντονισμό και την υποβοήθηση του Δήμου, θα έχουμε αποτελέσματα στον χώρο 

της νεολαίας. Τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν, ότι βλέπουμε ότι μπορεί να πάει 

καλύτερα, θα το κάνουμε. Όσο για το  κονδύλι που είπατε κ. Πρόεδρε, έχω την 

εντύπωση ότι, και να μην συμπεριληφθεί δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στον  υπό 

ψήφιση Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, του οποίου ο σκελετός έχει γίνει από τον 

Δ/ντή του Δήμου, κ.λ.π., που αυτή την στιγμή καθαρογράφεται και θα δοθεί στους 

Δ.Σ. για να τον διαβάσουν, να κάνουν τις παρατηρήσεις τους κ.λ.π., προβλέπεται στο 

οργανόγραμμα  και η υπηρεσία Νεολαίας και Πολιτισμού. Επειδή υπάρχουν κάποια 

προβλήματα στη λειτουργία και κυρίως στην χρηματοδότηση των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων, οπότε είτε βάλουμε είτε δεν βάλουμε, είναι το ίδιο. Ας μπει όμως εδώ 

ένα άρθρο, που θα προβλέπει μια πάγια χρηματοδότηση και από κει και πέρα, 

ανάλογα του πως πάνε τα πράγματα, ο Δήμος μπορεί να κάνει και τροποποιήσεις. 

Εγώ, εντελώς συμπτωματικά εχθές, είχα μια επαφή με ένα εκπ/πο του Υπ. Νέας 

Γενιάς και πραγματικά, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση, ότι είναι μια καλή συγκυρία 

μέσα από προγράμματα που προγραμματίζει η κεντρική εξουσία, αλλά χρηματοδοτεί 

και η Ε.Ε., να έχουμε έναν θεσμό  έτοιμο, μέσα από τον οποίο, πλην πολιτικής,  με 

την καλή σημασία του όρου, ενεργοποίησης της νεολαίας μας σε τοπικό επίπεδο, να 

είναι και το όργανο και ο θεσμός, με τον οποίο θα χρηματοδοτούνται από το Κράτος 

ή από την Ε.Ε., δράσεις για την νεολαία.  

 κ. Αναστασιάδης: Το ποσό είναι πάρα πολύ λίγο. 5.000.000 δρχ., είναι πολύ 

λίγα λεφτά.  

 



 κ. Γκότσης: Μια σκέψη να κάνω πάνω στο θέμα. Το Σώμα του Δ.Σ. 

Νεολαίας, θα αποτελείται από 25 άτομα μαθητές. Εκφράζω τώρα τους φόβους μου, 

μήπως …..  Σίγουρα το προεδρείο θα εκλεγεί από τους μαθητές, αφού είναι 

περισσότεροι. Θα είναι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, κ.λ.π., θα συνεννοηθούν 

μεταξύ τους. Μήπως ο φοιτητής των ΤΕΦΑΑ ή των ΤΕΙ, το θεωρήσει αυτό και δεν 

λειτουργήσει σωστά, να είναι κάτω από τους μαθητές, γιατί ο μαθητής ο οποίος θα 

έρθει και θα εκπροσωπήσει το Συμβούλιο, θα υποδειχθεί από τα 15/μελή συμβούλια. 

Μπορεί να είναι 16 χρονών, ή 17. Ξέρετε τι γίνεται στα 15/μελή! Αν κανένας είναι 

λιγάκι ζωηρός κ.λ.π., μπορεί να είναι και πρόεδρος, μπορεί και να εκλεγεί. Και λέω, 

μήπως κάπως εδώ, δημιουργηθεί πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία αυτού του 

συμβουλίου, όσον αφορά το προεδρείο.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε να 

αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αν δημιουργηθεί,  και ας αφήσουμε σύμφωνα με την 

εισήγηση αυτόνομη την λειτουργία αυτού του οργάνου. Να μην κάνουμε εμείς 

παρεμβάσεις ορισμού, διορισμού των επιλογών των νέων. Ας αφήσουμε μόνοι τους 

να βρουν τον δρόμο και την λειτουργία αυτού του οργάνου.  

 κ. Γκότσης:  Κύριε Δήμαρχε, είστε πρώτα εκπαιδευτικός και γνωρίζετε γι’ 

αυτά τα 15/μελή συμβούλια.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ρίξουμε αυτά τα παιδιά στην θάλασσα της δημοτικής 

δημιουργίας και εγώ πιστεύω, ότι θα κολυμπήσουν καλά. 

 κ. Γκότσης: Δεν λέω εγώ να μην είναι. Αλλά μήπως δεν προχωρήσει. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει διαδικασία.  Να κάνουμε 

ηλικιακό προσδιορισμό; Όπως και στις εκλογές, ψηφίζει ο τάδε που έχει φοβερά 

προσόντα, αλλά ψηφίζει και κάποιος που έχει ελειπή προσόντα. Αλλά η δημοκρατία, 

τους έχει όλους μέσα. Δεν βλέπω άλλον τρόπο. Δεν είναι νομικός θεσμός, αλλά 

πολιτικός καθαρά.  

 κ. Γκότσης:  Πάντως εγώ επισημαίνω, αυτά τα πιθανόν  προβλήματα, που 

μπορεί να δημιουργηθούν στην πορεία.  

 

 

 - Εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 Τα θέματα  2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο και 7ο,  συζητούνται μαζί. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"  προς τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 11 του  Ν. 

2503/1997. 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟTΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ" 

προς τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 

 

  

ΘΕΜΑ  4ο:  Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ" προς τις 

διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 



 

ΘΕΜΑ  5ο:  Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ" προς 

τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ" προς τις 

διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Προσαρμογή της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡEYΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΔΕΥΑΣ)" προς τις διατάξεις της παρ. 23 του 

άρθρου 11 του Ν. 2503/1997. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις όλες 

σχεδόν έχουν συσταθεί πριν απ’ αυτό τον Νόμο, παρ’ όλο που υπήρξε πρόβλεψη, ή 

υπήρξε ανάλογη συμπεριφορά από τις Δημοτικές Αρχές που προηγήθηκαν. Η 

συγκεκριμένη διάταξη του Νόμου, αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο, στην 

υποχρεωτική συμμετοχή εκπ/που της μειοψηφίας στα όργανα διοίκησης αυτών των 

Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνω μόνο μια παρατήρηση. Επειδή και το Δ.Σ. μεγάλωσε 

και τα όρια του Δήμου μεγάλωσαν, πιστεύουμε και αισιοδοξούμε, ότι θα μεγαλώσει 

και το ενδιαφέρον της κοινωνίας για τα δημοτικά πράγματα. Είδα ότι διαδικαστικά 

σήμερα, δεν μπορεί να περάσει, αλλά το εκφράζω σαν άποψη  και σαν πίστη, θα 

φέρουμε στην επόμενη συνεδρίαση μια πρόταση, να διευρυνθούν τα Δ/κά Συμβούλια 

των Δημοτικών Επιχειρήσεων ή και των Νομικών Προσώπων που λειτουργούν εδώ 

πέρα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερης εκπροσώπησης και 

συμμετοχής. Λόγου χάρη τα 5/μελή να γίνουν 7/μελή και τα 7/μελή να γίνουν 

9/μελή, για να συμμετέχουν και περισσότεροι Σύμβουλοι που το επιθυμούν και 

περισσότεροι δημότες των Σερρών.  

 

 

 - Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

"ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ".  

 

  

 κ. Πρόεδρος:  Το Δ/κό Συμβούλιο αυτό, είναι 7/μελές από την συστατική του 

πράξη, με 3 αιρετούς από το Δ.Σ., 1 εκπ/πο των εργαζομένων εφόσον υπήρχε 

αριθμός εργαζομένων 20, που δεν υπάρχει στην συγκεκριμένη επιχείρηση, 1 εκπ/πο 

κοινωνικού φορέα της περιοχής και 2 δημότες. Κατά συνέπεια, θα υποδειχθούν 4 

Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τις προτάσεις κ. Δήμαρχε. 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω σαν Πρόεδρο του "ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ", τον συνάδελφο κ. Νίκο Αργυριάδη. Σαν 

Αντιπρόεδρο τον κ. Σαουλίδη Στέλιο, σαν μέλος τον κ. Σπύρο Μισυρλή, επειδή 



συμμετέχει και στην Νεολαία. Εάν είναι αποδεκτό και από το σύνολο της 

Αντιπολίτευσης, τον κ. Σωτηριάδη Δημήτριο. Σαν εκπρόσωπο του κοινωνικού φορέα 

τον κ. Βλάχμπεη που υπήρχε και στο μέχρι τώρα λειτουργόν Δ/κό Συμβούλιο και 

επιπλέον σαν πολίτες, την κα Ανδρικοπούλου Σοφία, η οποία είναι Καθηγήτρια 

Μαθηματικών σε σχολείο της πόλης μας και τον κ. Μαραγκάκη Λευτέρη, ο οποίος 

είναι Δικηγόρος. Να μου δώσετε την δυνατότητα με την σύνταξη της απόφασης να 

ορίσουμε και έναν αναπληρωματικό, για να μην χρονοτριβούμε τώρα.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ". 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι 5/μελές, με 3 Δημοτικούς Συμβούλους που θα υποδείξει 

το Δ.Σ., μια που δεν υπάρχουν παραπάνω από 20 εργαζόμενοι σε αυτή την 

επιχείρηση, 1 εκπ/πο κοινωνικού φορέα και  έναν δημότη. 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Σαν Πρόεδρο, προτείνουμε την κα Μπόγιογλου – 

Μποστάνη Βάσω, την κα Ζαπάρα Μαίρη, τον κ. Νίκο Αργυριάδη, 1 εκπ/πο που θα 

μας δώσει το Εργατικό Κέντρο και την κα Καριώτου-Μπόνα Πηνελόπη, σαν 

δημότισσα.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία  "ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΧΕΙΡΗΣΗ".  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι 9/μελές. Θα υποδειχθούν από το Δ.Σ., 5 Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, 1 εκπ/πος τεχνικού φορέα, 2 δημότες και επειδή δεν υπάρχουν παραπάνω 

από 20 εργαζόμενοι, θα υποδειχθούν 3 δημότες.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν είναι 6 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, επειδή δεν συμμετέχει 

εκπ/πος των εργαζομένων, είναι καλό να είναι 2 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από την 

Αντιπολίτευση.  Δηλαδή, ο Δήμαρχος σαν  Πρόεδρος, ο κ. Γεωργίου σαν 

Αντιπρόεδρος, ο κ. Αγγελίδης σαν Μέλος, η κα Κωνσταντινίδου Μέλος, ο κ. 

Αναστασιάδης Μέλος. Και επιπλέον, η κα Κυριακίδου Γεωργία, πρώην υπάλληλος 

του Κτηματολογίου, ο κ. Παπαευαγγέλου Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο κ. 

Βεζύρογλου Δικηγόρος και ο κ. Χρήστος Μοσχίδης Οικονομολόγος.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 



ΘΕΜΑ 11ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την 

επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ".  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι 5/μελές. Επειδή δεν υπάρχει εκπ/πος των εργαζομένων, 

μια και δεν υπάρχουν 20 εργαζόμενοι, θα υποδείξουμε 3 Δημοτικούς Συμβούλους, 1 

θα υποδείξει το Εργατικό  Κέντρο, και 1 ακόμη πολίτη, που έχει σχέση με το 

αντικείμενο της Επιχείρησης.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω σαν Πρόεδρο τον κ. Κουρουζίδη Μηνά, τον κ. 

Καβακλιώτη Αντώνη, τον κ. Σίγκα Γεώργιο, 1 εκπ/πο του Εργατικού Κέντρου και 

σαν δημότη, τον κ. Γουτρουβέλη  Θεόδωρο, που είναι υπάλληλος της Ν.Ε.Λ.Ε., 

αρκετά έμπειρος για τα θέματα της επιμόρφωσης.  

 

 κα Ζαπάρα: Θα ήθελα και ο συνδυασμός μας, να προτείνει, μέλος.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή στην ερχόμενη συνεδρίαση, θα γίνει τροποποίηση 

και θα αυξηθούν τα μέλη από 5 σε 7, δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα 10 ημερών να 

υπάρχει μέλος από τον συνδυασμό σας.  

 κ. Σωτηριάδης: Ας ορισθεί η κα Ζαπάρα τώρα. Είναι μια επιχείρηση που την 

έκτισε η κα Ζαπάρα και όταν θα γίνει 7/μελές το Δ/κό Συμβούλιο της επιχείρησης, να 

ορισθεί το άλλο μέλος της Αντιπολίτευσης. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εξήγησα στην κα Ζαπάρα το εξής: όταν σκεφτόμασταν να 

κάνουμε την σύνθεση των Δ/κών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων, είπαμε 

να συμμετέχει 1 Σύμβουλος σε κάθε Δημοτική Επιχείρηση. Να μην είναι δύο. Επειδή 

θεώρησα  και ήθελά προσωπικά να είναι η κα Ζαπάρα στους Παιδικούς Σταθμούς, 

και επειδή ο κ. Σίγκας σαν Πρ/νος του ΟΑΕΔ, προσωπική μου αντίληψη, είχε μια 

εμπειρία για ενασχόληση με προγράμματα κατάρτισης, μπορεί να έκανα και λάθος, 

ήρθα σε προσωπική επικοινωνία με τον κ. Σίγκα μέσω του κ. Κουρουζίδη, και έδωσα 

τον λόγο μου γιατί κι αυτός είναι Δημοτικός Σύμβουλος και όλη η Αντιπολίτευση 

πρέπει να συμμετέχει. Δεν νομίζω ότι είναι κακό. Εφόσον στην επόμενη συνεδρίαση 

θα φέρουμε τροποποίηση και τα 5 μέλη θα γίνουν 7, να συμμετέχει και η κα Ζαπάρα. 

Αλλά αυτή την στιγμή αρνούμαι να αθετήσω αυτό τον σχεδιασμό που έχουμε κάνει. 

Τώρα δεν μαλώσουμε ανάμεσα στον κ. Σίγκα και στην κα Ζαπάρα! Αφού είναι θέμα 

10 ημερών.  

 κ. Αναστασιάδης: Είναι παράτυπο όμως, γιατί δεν πάει από την μείζονα 

Αντιπολίτευση, αλλά από την ελάσσονα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δημοκρατία δεν έχει αποκλεισμούς κ. Αναστασιάδη. 

Προστατεύει και τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Εδώ κάνομε μια προσπάθεια και 

λέμε, να συμμετέχει όλη η Αντιπολίτευση. Με ποια δικαιολογία θα αποκλείσουμε 

έναν…. Άμα θέλετε να βάλετε υποψηφιότητα κα Ζαπάρα, θα γίνει ψηφοφορία. 

 κα Ζαπάρα: Κύριε Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε, εγώ δεν θα έπαιρνα τον λόγο 

αυτή την στιγμή, αλλά άφησα λίγο να εξελιχθεί η κουβέντα.  Θέλω να τοποθετηθώ 

στο θέμα που αφορά την μείζονα και ελάσσονα Αντιπολίτευση. Έχω την εντύπωση, 

ότι όταν μιλούμε για ελάσσονα και μείζονα, και να διευκρινίσω ότι εγώ δεν έχω 

τίποτα με τον κ. Σίγκα, τον ψηφίσαμε προχθές στην Δημ. Επιτροπή και νομίζω ότι  

δεν είχαμε καμία αντίρρηση. Νομίζω όμως, ότι όταν εδώ μέσα διεξάγονται κάποιες  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ψηφοφορίες ή κάποιες επιλογές από εσάς τον ίδιο, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη 

ακριβώς πόσες περισσότερες θέσεις πρέπει να δοθούν στην μείζονα Αντιπολίτευση 

και πόσες στην ελάσσονα. Να απαντήσω λοιπόν σήμερα και να πω, μετά τις επιλογές 



που έχουν γίνει, ότι ο κ. Σίγκας και η κα Κωνσταντινίδου, με τους οποίους εξηγώ ότι 

δεν με χωρίζει τίποτα, και είμαι συνάδελφος με τους οποίους τώρα ξεκινάω να 

συνεργαστούμε, έχουνε καταλάβει από δυο θέσεις και εμείς η μείζονα 

Αντιπολίτευση, έχουμε πάρει 2 (δύο) θέσεις και το θεωρείτε και πάρα πολύ. 

Τουλάχιστον για να μεταφράσω και την ουσία, της σημερινής μας επίπληξης. Εδώ 

είναι η διαμαρτυρία μας και όχι γιατί ο κ. Σίγκας συμμετέχει. Ας συγκροτήσουμε 

λοιπόν τώρα το Δ/κό Συμβούλιο με την συμμετοχή την δική μου ή οποιουδήποτε 

άλλου συναδέλφου και να ακολουθήσει στην διεύρυνση αυτού του Δ/κού 

Συμβουλίου η συμμετοχή του κ. Σίγκα, που έτσι και αλλιώς έχει καταλάβει ήδη μια 

θέση. Εδώ, είναι η διαμαρτυρία μας και όχι στο να μπω εγώ ή κάποιος άλλος.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ’ αρχάς ξέρετε ποιος είναι στην Δημαρχική Επιτροπή 

εκτός από την κα Κωνσταντινίδου; Είναι ο κ. Αναστασιάδης, στον οποίο δεν 

αρνηθήκαμε να μπει και σε  Δ/κό Συμβούλιο Δημοτικής Επιχείρησης. Τι μας λέτε 

τώρα; Ε, δεν είστε εσείς το σύνολο της Αντιπολίτευσης! Είναι όλοι. 

Δεύτερον, όταν γίνονταν συζήτηση για συμπλήρωση του προεδρείου, είπα στον κ. 

Βλάχο, ότι εάν η παράταξη του κ. Βλάχου πρότεινε μέλος της για Αντιπρόεδρο, θα 

ψηφίζαμε αυτόν που θα πρότεινε ο κ. Βλάχος. Εάν ψηφίσαμε την κα 

Κωνσταντινίδου, είναι γιατί ο κ. Βλάχος δεν επρότεινε μέλος για την θέση του 

Αντιπροέδρου. Και εφόσον κα Ζαπάρα είστε μέλος Δ/κού Συμβουλίου Δημοτικής 

Επιχείρησης, με ποια λογική, επειδή τα μέλη της Αντιπολίτευσης δεν  είναι πολλά, 

εσείς θα είστε σε δύο και άλλος συνάδελφος θα αποκλειστεί εντελώς. Δεν την βλέπω 

αυτή την λογική. 

 κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν θα σας αμφισβητούμε, σεβόμαστε 

τις αποφάσεις σας και εμείς σαν Δημοτική Αρχή όταν ήμασταν, τις αποφάσεις που 

παίρναμε τις δεχόσασταν. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες, κάποια 

απόφαση για να γίνει αποδεκτή, νομίζω ότι πρέπει να μπει στην ψηφοφορία. Δεν 

πρόκειται να διαμαρτυρηθούμε  σε οποιαδήποτε απόφαση και αν πάρετε, διότι τα 

ζητήματα αυτά, είναι εξ’ ολοκλήρου δικά σας.  

 κα Ζαπάρα: Για την Αντιπροεδρεία θέλω να πω κάτι, γιατί πρέπει να 

αποκαθίστανται εδώ κάποια πράγματα. Αν εμείς την προηγούμενη φορά, δεν 

κατεβάσαμε υποψήφιο για Αντιπρόεδρο, εξήγησα στον κ. Δήμαρχο, όταν ζήτησε μια 

διακοπή της συνεδρίασης για να υποβάλλουμε τις προτάσεις μας, ο κ. Νυκτοπάτης 

είχε πει πως ότι και να αποφασιστεί,  θα κατεβάσει την κα Κωνσταντινίδου. Εμείς 

λοιπόν, λειτουργώντας εκείνη την στιγμή συναινετικά, και μη θέλοντας να 

παρουσιάσουμε εκείνη την στιγμή και ένα άλλο άτομο στην Αντιπροεδρεία, δεν 

κατεβάσαμε και νομίζω ότι διευκολύναμε την διαδικασία. Αυτό είναι θετικό και όχι 

αρνητικό.  

 κ. Πρόεδρος: Προχωράμε σε ψηφοφορία. Ψηφίζουμε υπέρ του κ. Σίγκα.  

 

 

κα Κωνσταντινίδου:  ΝΑΙ 

κ. Γεωργίου: ΝΑΙ 

κ. Καδής: ΝΑΙ 

κ. Νέδος: ΝΑΙ 

κ. Μισυρλής: ΝΑΙ 

κ. Βέρρος: ΝΑΙ 

κ. Τότσιος: ΝΑΙ 

κ. Αργυριάδης: ΝΑΙ 

κ. Νυκτοπάτης: ΝΑΙ 

κ. Σίγκας: ΝΑΙ 



κ. Μπάρκας: ΟΧΙ 

κ. Σωτηριάδης: ΟΧΙ 

κα Ζαπάρα: ΟΧΙ 

κ. Αναστασιάδης: ΟΧΙ 

κ. Βλάχος Ηλ.: ΟΧΙ 

κ. Συμεωνίδης Βασ.: ΟΧΙ 

κ. Γκότσης Ηλ.: ΠΑΡΩΝ 

κ. Καβακλιώτης: ΝΑΙ 

κ. Κουρουζίδης: ΝΑΙ 

κα Μπόγιογλου: ΝΑΙ 

κα Εμμανουηλίδου: ΝΑΙ 

κ. Στρατουδάκης: ΝΑΙ  

κ. Αγγελίδης: ΝΑΙ 

κ. Συμεωνίδης Δημ.: ΝΑΙ 

κ. Περδίκης: ΝΑΙ 

κ. Βαβαλέκας: ΝΑΙ 

κ. Τερζόπουλος: ΝΑΙ 

κ. Σαουλίδης: ΝΑΙ 

 

 

 - Εγκρίνεται η συμμετοχή του κ. Σίγκα, στο Δ/κό Συμβούλιο της 

παραπάνω Δημοτικής Επιχείρησης. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης  με την 

επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  AΝΑΠΤΥΞΗΣ".  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι επταμελές. Επειδή δεν υπάρχει εκπ/πος των 

εργαζομένων, υποδεικνύονται 4 Δημοτ. Σύμβουλοι. Ένας εκπ/πος κοινωνικού φορέα 

και δυο δημότες. Ένας από την συστατική πράξη, αλλά επειδή δεν υπάρχει εκπ/πος 

των εργαζομένων, προτείνονται δυο δημότες.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνουμε την κα Καίτη Εμμανουηλίδου σαν Πρόεδρο 

και τον κ. Μισυρλή Σπύρο, επειδή είναι υπεύθυνοι για το Δ.Σ. των Εφήβων από την 

παράταξή μας, σαν Αντιπρόεδρο, τον κ. Γεώργιο Τερζόπουλο σαν μέλος. Από την 

Αντιπολίτευση, τον κ. Αναστασιάδη. Από φορείς, τον κ. Χρήστο Παπαδόπουλο από 

την ΕΛΜΕ, την κα  Πόπη Πανοπούλού-Τζιώνη από το ΤΕΦΦΑ και τον κ. Βασίλη 

Βαφειάδη, ο οποίος ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΠΚΑ.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

 Στο επόμενο θέμα, όπως σας είχα πει και προ ημερήσιας διάταξης, θα 

προχωρήσουμε στον ορισμό των μελών του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτ. 

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης.  

Με την συστατική πράξη σύμφωνα με τον Νόμο 1069/1980, πρόεδρος ορίζεται ο κ. 

Δήμαρχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, θα ορίσει τρία μέλη του, και υποχρεωτικά έναν 

από τους συνδυασμούς της μειοψηφίας, έναν εκπ/πο των εργαζομένων που εκλέγεται 



από το Σωματείο της Επιχείρησης, ένας εκπ/πος του Ιατρικού Συλλόγου και ένας 

δημότης που έχει σχέση με το αντικείμενο της Επιχείρησης. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Προτείνω, τον Δήμαρχο σαν Πρόεδρο, τον Σαουλίδη τον 

Στέλιο σαν Αντιπρόεδρο, τον κ. Ζήση Περδίκη σαν Μέλος. Και από την 

Αντιπολίτευση, ο πρώην Δήμαρχος…… 

 κα Ζαπάρα: Ο κ. Δήμαρχος χθες, φεύγοντας για τις Βρυξέλλες, εξέφρασε την 

βούλησή του να εκπροσωπήσει  τον συνδυασμό ο ίδιος στο Δ/κό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΣ. Γιατί πιστεύει, ότι μέσα από την θέση που κατέχει στην Επιτροπή των 

Περιφερειών, θα βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο σε εκταμίευση χρημάτων, σε 

υλοποίηση προγραμμάτων και νομίζω ότι, έτσι θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 

λειτουργία της επιχείρησης.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το αποδεχόμαστε. Ολοκληρώνοντας, προτείνω τον εκπ/πο 

των εργαζομένων, ένα μέλος που θα μας ορίσει ο Ιατρικός Σύλλογος και τον κ. 

Βαβαλίδη Δημήτριο, που ήταν και στο πρώτο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, σαν 

πολίτης.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

  Τα θέματα 13ο, 14ο, 15ο, 16ο και 17ο, συζητούνται μαζί.  

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ". 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ".  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ". 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  της 

"ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ". 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Επιλογή δύο (2) ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο  του 

"ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ".         

 

 κ. Πρόεδρος:  Ύστερα από μια συνεργασία που έγινε, μεταξύ του κ. 

Τερζόπουλου και του Συλλόγου Φοροτεχνικών-Ελευθεροεπαγγελματιών, 

προτείνονται οι κ.κ.: 

- Παναγιώτης Στεφανίδης και Ιωάννης Καρύδας,για την ΔΕΠΣ. 

- Ζαφειρίου Φώτης και Μαλαβέτος Δημήτριος, για την ΚΑΔΕ  

- Δαμκαλής Ιωάννης και Τερζής Σπύρος, για την ΔΕΕΚ 

- Κεχαγιόγλου Δημήτριος και Φαρμάκης Νικόλαος, για την ΔΕΠΚΑ 

- Πάντσιου Σταμάτης και Σοφιανίδου Αρετή, για το ΔΗΠΕΘΕ. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 



 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων των Κρατικών Παιδικών 

Σταθμών.  

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι 5 οι Παιδικοί Σταθμοί στην πόλη, και ένας  

Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Βενιζέλου. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω: 

- τον κ. Στρατουδάκη Στυλιανό,  για τον 1ο Παιδικό Σταθμό 

- τον κ. Καβακλιώτη Αντώνη,     για τον 2ο Παιδικό Σταθμό 

- τον κ. Συμεωνίδη Δημήτριος,   για τον 3ο Παιδικό Σταθμό 

- τον κ. Καδή Νικόλαο,               για τον 4ο Παιδικό Σταθμό 

- τον κ. Κουρουζίδη Μηνά,         για τον 5ο Παιδικό Σταθμό 

 

Θα έχω μια συνεργασία με τις Δ/ντριες  των Παιδικών Σταθμών, για να οριστεί ένας 

γονέας που έχει άμεση σχέση. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. "Κέντρο Προστασίας 

Φυσικού Περιβάλλοντος-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας".               

  

  

 κ. Πρόεδρος:  Πρέπει να ορισθούν 4 αιρετοί από το Δημ. Συμβούλιο, εκ των 

οποίων ο κ. Δήμαρχος σαν Πρόεδρος, ή άλλο μέλος  αντί αυτού. Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού της Νομαρχιακής Αυτ/σης, ο Πρόεδρος του 

Κυνηγετικού Συλλόγου Σερρών και ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων  Φυσικών. 

Προς διερεύνηση, η διεύρυνση ενδεχόμενα του Δ.Σ. αριθμητικά του οργάνου, ή 

τροποποίηση που αφορά την συμμετοχή της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών με άλλον 

φορέα.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνω σαν Πρόεδρο τον κ. Καβακλιώτη Αντώνη, τον κ. 

Βέρρο Κώστα και τον κ. Συμεωνίδη Δημήτριο από την συμπολίτευση. Και από την 

Αντιπολίτευση τον κ. Βλάχο Ηλία. Οι υπόλοιποι είναι θεσμικοί, μπαίνουν 

αυτοδίκαια.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. "Κ.Α.Π.Η." Δήμου 

Σερρών.                

 

 

 κ. Πρόεδρος: Η σύνθεση του Δ/κού Συμβουλίου, είναι η εξής: 

Πρόεδρος, ο Δήμαρχος, ή αντί αυτού ένα άλλο μέλος του Δ/κού Συμβουλίου, που 

ορίζεται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Και ένας Δημοτικός Σύμβουλος, που ορίζεται 

από το Δημοτ. Συμβούλιο. Εμείς μπορούμε να ορίσουμε έναν Δημοτ. Σύμβουλο. 



Ακόμα όμως, μπορούμε να διορίσουμε και δεύτερον Δημ. Σύμβουλο, μια και στην 

θέση του εκπ/που των εργαζομένων δεν υπάρχει άτομο. Οι υπόλοιπες θέσεις, εκτός 

από την θέση ενός δημότη που θα υποδειχθεί από το Δ.Σ., είναι εκπ/ποι άλλου φορέα. 

Ένας κοινωνικός λειτουργός από το Υπ. Πρόνοιας, δυο αιρετά μέλη από τα ίδια τα 

μέλη του ΚΑΠΗ, το Α’ και το Β’, και δυο συνταξιούχοι, από την Ομοσπονδία 

Συνταξιούχων.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνουμε τον κ. Συμεωνίδη Δημήτριο σαν Πρόεδρο, 

τον κ. Γιάννη Βαβαλέκα σαν Μέλος. Στην θέση του εκπ/που των εργαζομένων που 

δεν υπάρχει, από την Αντιπολίτευση ορίζεται ο κ. Σίγκας. Και ως δημότης ορίζεται ο 

κ. Καφανάς.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

  

ΘΕΜΑ 21ο:  Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. "Δημοτικό Γυμναστήριο".  

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Διοικούσα Επιτροπή, είναι 7/μελής. Τρεις  Δημ. 

Σύμβουλοι και τέσσερις δημότες.  

 κ. Σωτηριάδης: Τέσσερις Δημ. Σύμβουλοι κ. Δήμαρχε, ένας δημότης, ένας 

ακόμη Δημ. Σύμβουλος και ένας εκπ/πος …………….. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω  την γνώμη, ότι ή το προηγούμενο Δ/κό Συμβούλιο 

είχε συγκροτηθεί λανθασμένα, ή άλλαξαν οι διατάξεις, γιατί η εισήγηση του Δ/ντή 

του Δήμου, αναφέρει για τρεις Δημ. Συμβούλους. Η άποψη του κ. Δ/ντή είναι 

θεμελιωμένη και θα γίνει έτσι. Οι τρεις Δημ. Σύμβουλοι, προτείνω να είναι, ο κ. 

Βέρρος Κώστας, ο κ. Νέδος Νίκος και από την Αντιπολίτευση, ο κ. Συμεωνίδης 

Βασίλειος. Οι πολίτες θα είναι, ο κ. Παντέλης Δημήτριος, σαν Πρόεδρος. Κάνω αυτή 

την πρόταση, γιατί σχετίζεται και με την ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ, για να υπάρχει μια 

σύνδεση ανάμεσα στην Επιτροπή. Ο κ. Βάβαλης Δημήτριος, ποδοσφαιριστής του 

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ, ο κ. Αγοραστός Βασίλης, πρώην Δημ. Σύμβουλος και ο κ. 

Σαββίδης Ηλίας, εκπαιδευτικός.  

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών στην Επιτροπή του άρθρου 

8 του Ν. 1590/1986. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Έργο της Επιτροπής είναι, η κατάσχεση μη απομακρυθέντων 

ζώων, εφαρμόζοντας διατάξεις  του Ποινικού Δικαίου και η απ’ ευθείας πώληση 

αυτών των κατασχεθέντων, χωρίς άλλες διατυπώσεις. Πρέπει να ορίσουμε έναν 

εκπ/πο του Δ.Σ. μαζί  με τον αναπληρωματικό του.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή η επιτροπή δεν λειτούργησε ουσιαστικά καμιά φορά, 

διότι, παρότι υπάρχουν παρανομίες γύρω από την πόλη από στάβλους, σταβλισμένα 

ζώα κ.λ.π., ποτέ δεν υπήρξε περίπτωση ο Δήμος να επέμβει βίαια και να πουλήσει τα 

ζώα κ.λ.π. Εμείς ορίζουμε, τον Αντιδήμαρχο για την Καθ/τα κ. Καδή.  

 



 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή ελέγχου  στοιχείων 

προς απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων  και επί των 

ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης.  

 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Ορισμός οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων  και το 

κλείσιμο των άνευ αδείας λειτουργούντων καταστημάτων 

υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή του άρθρου 67 του 

Π.Δ. 28/1980. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών στην Επιτροπή 

καταχώρησης ακινήτων στο Κτηματολόγιο.         

               

ΘΕΜΑ 27ο:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών στην Επιτροπή παραλαβής 

μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης που η δαπάνη του καθενός απ' 

αυτά δεν υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 248, παρ. 6, Π.Δ. 410/1995.         

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου  32, του Ν. 1080/80 (δια 

συμβιβασμού επίλυσης διαφορών). 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Συγκρότηση Επιτροπής προέγκρισης προμηθειών.                        

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Υπόδειξη Δημοτικού Συμβούλου ως Προέδρου για την Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας.  

 

ΘΕΜΑ 32ο:  Ενημέρωση για αποφάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση ισολογισμού έτους 1997 της Δημοτικής Επιχείρησης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Έγκριση ισολογισμού έτους 1997 του Δημοτικού Περιφερειακού 

Θεάτρου Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση δαπάνης τεχνικού ελέγχου έξι (6) αυτοκινήτων του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση καταβολής εξωϊδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.   

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.                

 



ΘΕΜΑ 38ο:  Συμψηφισμός της αξίας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης με την 

αξία των ρυμοτομουμένων οικοπεδικών εκτάσεων και κτισμάτων 

ιδιοκτησίας Ευαγγελίας Ποτονού. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Ορισμός των Διοικητικών Συμβουλίων των Ν.Π. των  Σχολικών 

Επιτροπών. 

 

 


