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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΗΣΗΣ  ΜΗΤΛΙΑΓΚΑΣ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Αγγελίδης Πέτρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Αργυριάδης Νικόλαος, Βαβαλέκας 

Ιωάννης, Βέρρος Κων/νος, Βλάχος Ιωάννης, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, 

Εμμανουηλίδου Καίτη, Καβακλιώτης Αντώνιος, Κωνσταντινίδου Ελένη, Μπόγιογλου 

Βάσω,  Νέδος Νικόλαος, Παπαδόπουλος Χρήστος, Σαουλίδης Στυλιανός, Σίγκας 

Γεώργιος, Στρατουδάκης Στυλιανός, Σωτηριάδης Δημήτριος, Τερζόπουλος Γεώργιος, 

Τότσιος Ηλίας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1)Μπάρκας Αθανάσιος, 2)Βλάχος Ηλίας, 3)Ζαπάρα Μαίρη, 4)Κουρουζίδης Μηνάς, 

5)Μισυρλής Σπυρίδωνας, 6)Νυκτοπάτης Αντώνιος, 7)Συμεωνίδης Βασίλειος.  

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

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2000, του 

Ν.Π. "Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο Προστασίας  Φυσικού 

Περιβάλλοντος".  

ΘΕΜΑ  2ο: Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην 2η Πανελλήνια Συνάντηση 

Νέων Νομαρχιακών και Δημοτικών  Συμβούλων.  

 

1 

 

 

 

 



 

 

 

ΘΕΜΑ  3ο: Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών.                  

ΘΕΜΑ  4ο: Αντικατάσταση μέλους της ομάδας εργασίας γενικής απογραφής 

Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 1999-2000.         

ΘΕΜΑ  5ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή οριστικών διανομών.  

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση καταβολής εξωιδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση συμμετοχής των γυναικών δημοτικών συμβούλων στο δίκτυο 

αιρετών γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

ΘΕΜΑ  8ο: Ενημέρωση - Έγκριση αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για την λειτουργία των Υπηρεσιών 

του Δήμου.  

ΘΕΜΑ 10ο: Υλοποίηση συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του 

Προγράμματος "Κατάρτιση παιδαγωγών στη δυσλειτουργική 

απασχόληση παιδιών". 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αυτοκινητοδρομίου 

Σερρών Α.Ε.       

ΘΕΜΑ 12ο: Προμήθεια Η/Υ, προϋπολογισμού 14.000.000 δρχ.  

ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου για την επέκταση του 6ου Γυμνασίου. 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο. 

ΘΕΜΑ 15ο: Επιχορήγηση  του Μ.Γ.Σ. "ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ", για την διοργάνωση των 

Διεθνών Κολυμβητικών Αγώνων Νέων-Νεανίδων. 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση μελετών , Α.Π.,  κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

ΘΕΜΑ 18ο: Απασχόληση κτηνιάτρων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την 

λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου-Καταφυγίου. 
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1η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η  2000 

 

 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Είναι η πρώτη συνεδρίαση της χρονιάς, να καλωσορίσω τον νέο 

μας συνάδελφο στο Σώμα τον κ. Χρήστο Παπαδόπουλο, σαν επιλαχών του συνδυασμού 

της ΔΗΣΑΝ και αντικαθιστά τον παραιτηθέντα Δημοτικό Σύμβουλο και Αντιδήμαρχο 

τον κ. Καδή Νικόλαο. Ο κ. Παπαδόπουλος είναι εκπαιδευτικός, γνωστό και 

καταξιωμένο στέλεχος στον χώρο της εκπαίδευσης σαν συνδικαλιστής χρόνια, στον 

χώρο της ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ. 

Πιστεύω πως η εμπειρία του και οι γνώσεις του, θα είναι χρήσιμες στην λειτουργία του 

Δ.Σ. και να του ευχηθώ, σιδερένιος, ωφέλιμος για την πόλη. 

 κ. Βλάχος Ι.:  Κι εγώ με την σειρά μου καλωσορίζω τον συνάδελφο τον κ. 

Παπαδόπουλο και να του ευχηθώ καλή επιτυχία, όπως επίσης καλή επιτυχία θα ευχηθώ 

και στους νέους Αντιδημάρχους.  

 κ. Πρόεδρος: Πριν από την ημερήσια διάταξη, ζητείται η έγκριση από το Σώμα, 

τριών εισηγήσεων, για την καταβολή σε Δημοτικές Επιχειρήσεις μέσω των 

προγραμματικών συμβάσεων για το τρέχον έτος, το αντίστοιχο ποσό. 

 κ. Σωτηριάδης:  Δυο ερωτήματα κ. Πρόεδρε. Επειδή απ' ότι διαβάζω στον 

τοπικό τύπο, έχετε καλές σχέσεις με τον κ. Φούρα, θα αναφερθώ στο Δημοτικό Γήπεδο, 

το οποίο είναι ακατάλληλο και ακούμε παράγοντες, προπονητές, αθλητές, ότι παίζουν 

με δυο αντιπάλους, ανάμεσα στην ομάδα και στο γήπεδο. 

Μήπως θα μπορούσαμε κ. Δήμαρχε, να εξασφαλίσουμε κάποια χρηματοδότηση, μια 

και ο Πανσερραικός, ευχόμαστε και πιστεύουμε, ότι θα είναι του χρόνου στην Α' 

Εθνική Κατηγορία, ώστε να μπορεί να παίζει σ' ένα γήπεδο της προκοπής;  

Δεύτερον, ενημερώστε μας λίγο κ. Δήμαρχε, γι' αυτή την αγορά μουσικών οργάνων των 

8 εκ. δρχ. Εγώ ρώτησα την υπηρεσία και πριν δει ακόμη το φως της δημοσιότητας, 

γιατί ήρθε ένας από τους ενδιαφερόμενους και εξέφρασε παράπονα, ότι η επιτροπή, δεν 

συνεδρίασε καθόλου και πάρθηκαν τα μουσικά όργανα έτσι, από τις 3 προσφορές που 

είχαμε, χωρίς καν να δούμε τις οικονομικές  τους προσφορές. Το τιμολόγιο μάλιστα 

λέει, ότι πήραμε τα μουσικά όργανα από τις 31 Δεκεμβρίου, από  τον κύριο Νάκα, από 

την Αθήνα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Δημοτικό Γήπεδο, εγώ είχα πει από καιρό  στην 

διοίκηση του γηπέδου, να μας φέρουν ανάλογες μελέτες και προτάσεις και θα 

φροντίσουμε να βρούμε έναν τρόπο, να ενισχύσουμε. Έχουν γίνει αυτές οι προτάσεις 

από την Διοίκηση του Νομικού Προσώπου που διοικεί το γήπεδο και προσωπικά 

πιστεύω, ότι θα υπάρξει και η εξασφάλιση οικονομικών πόρων, για να  γίνουν οι 

απαραίτητες εργασίες. Με τον κ. Φούρα  δεν έχω ιδιαίτερη γνωριμία, το τι γράφουν οι 

εφημερίδες είναι δικό τους θέμα, εγώ επισκέπτομαι όλους τους φορείς. 

Πήγαμε με τον κ. Νέδο  και τον κ. Ανθόπουλο στον κ. Φούρα, ζητώντας ουσιαστικά, 

την ένταξη χρηματοδότησης του έργου ολοκλήρωσης του Αυτοκινητοδρομίου, με μια 

πρόταση οικονομική ύψους 700 εκ. δρχ. περίπου. Βέβαια αυτός λέει, ότι το μεγαλύτερο 

εμπόδιο είναι το Υπ. Εθνικής Οικονομίας, το οποίο δεν ακούει για κανένα άλλο 

Αυτοκινητοδρόμιο, παρά μόνο για την άπιαστη ιδέα και ο κ. Φούρας  το πιστεύει αυτό 

του Ορχομενού κι έτσι δεν χρηματοδοτούνε. 
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Εμείς βέβαια είπαμε ότι το έργο έχει ξεκινήσει με έσοδα του Δήμου, εμείς δεν θέλουμε 

δισεκατομμύρια που θέλουν οι άλλοι, θέλουμε συμπλήρωση της υποδομής αυτής και 

μας υποσχέθηκε ότι θα κάνει θετική πρόταση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να 

ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα του 2000. Μαζί με την παράλληλη υπόσχεση του 

κ. Ανθόπουλου, ότι θα προσπαθήσει αυτά τα εμπόδια που υπάρχουν από το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας για να ενταχθεί ένα τέτοιο έργο να τα υπερκεράσει και λόγω   της 

πολιτικής λειτουργίας σαν υφυπουργός που είναι, αλλά διετέλεσε και στο Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας, σαν υφυπουργός. 

Και είπε ο κ. Φούρας, ότι για τα άλλα δεν το συζητάμε, θα υπάρξει ένα κονδύλιο των 

30, 40, 50 εκατομμυρίων δραχμών, για να γίνουν κάποιες δουλειές στο γήπεδο, κ.λ.π. 

Εγώ όμως πιστεύω ότι, αν  η διοίκηση του γηπέδου έχει μελέτες και σχέδια, μπορούμε 

να τα κάνουμε. 

Για τα μουσικά όργανα, θέλω να ξέρετε, ότι εμείς εδώ πέρα, δεν κάνουμε καμιά 

παράνομη προμήθεια και να θέλουμε, δεν μπορούμε. Ο κ. Μπατάλης που 

διαμαρτύρεται, ήρθε και σε μένα. Η σύζυγός του, συμβαίνει να ήταν παλιά μαθήτριά 

μου και του εξηγήθηκε εκεί, ότι αυτά που ζητάμε για να γίνει μια φιλαρμονική, είναι 

αυτά, που και ο ίδιος θα τα έπαιρνε από το ίδιο κατάστημα. Το κατάστημα, μπορεί να 

είναι μεγάλη και πανελλήνια εταιρεία, αλλά έχει την έδρα του εδώ, στις Σέρρες. 

Ανάλογα με τις προσφορές που εδόθησαν, τιμή και ποιότητα, επιλέξαμε. Ο σκοπός 

είναι να γίνει μια φιλαρμονική ορχήστρα, που να μπορεί να στέκεται σωστά. 

 κ. Σωτηριάδης: Τουλάχιστον, έπρεπε να δούμε τις οικονομικές προσφορές. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και βέβαια τις είδαμε, εγώ είδα και τιμές. 

 κ. Σωτηριάδης: Κύριε Δήμαρχε, με την κα Κούρτογλου που μίλησα, μου είπε 

ότι η επιτροπή δεν συνεδρίασε καθόλου. Δεν είδαν  τις οικονομικές προσφορές, αλλά 

τα όργανα ήδη είχαν παραγγελθεί. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η προμήθεια, είναι καθ' όλα νόμιμη, με σκοπό να 

γίνει η Φιλαρμονική, όσο το δυνατόν καλύτερη. Εάν κάποιος επαγγελματίας της πόλης 

μας θίγεται, γιατί νομίζει ότι δεν προτιμήσαμε αυτόν, τελικά θα κάνουμε το καλό. 

 κ. Σωτηριάδης:  Μα ο ίδιος ο κ. Ματαλής, ισχυρίζεται ότι είχε καλύτερη 

οικονομική προσφορά. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Λάθος κάνει. Αυτό το  οποίο  προσφέρει αυτός  και φαίνεται 

καλύτερο, το ελέγξαμε όργανο προς όργανο.  Είναι  άλλης  χειρότερης  ποιότητας κι 

έχει, την ίδια τιμή μ' αυτό που πήραμε από την ΥΑΜΑΗΑ και είναι ανώτερης 

ποιότητας. 

 κ. Σωτηριάδης:  Έγιναν κάποιες ενστάσεις όμως και η αγορά 

τυν οργάνων έγινε πριν εξεταστούνε οι ενστάσεις. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Υπήρξαν κάποιες εκδηλώσεις, που έπρεπε να γίνουν. Και επί 

δικής μας θητείας, παρήκμασε η Φιλαρμονική και δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόθεση να 

ευνοήσουμε κάποιον. 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2000, του 

Ν.Π. "Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο Προστασίας  Φυσικού 

Περιβάλλοντος".  
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 κ. Πρόεδρος:  Συνεδρίασε στο τέλος του 1999, το Ν.Π., απλά τώρα ήρθε στο 

Δ.Σ.   για έγκριση. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην 2η Πανελλήνια Συνάντηση 

Νέων Νομαρχιακών και Δημοτικών  Συμβούλων.  

  

 κ. Πρόεδρος: 'Ήδη ο συνάδελφος κ. Μισυρλής Σπύρος που εκπροσώπησε τον 

Δήμο, στην 1η συνάντηση πέρσι, βρίσκεται ήδη στην Αθήνα.  Ζητείται ουσιαστικά η 

έγκριση κάλυψης των δαπανών μετακίνησης - παραμονής. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο  

Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών. 

 

 κ. Πρόεδρος:  Θα γίνει στην Αθήνα επίσης, σης 28, 29, 30 Ιανουαρίου, το 2ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών. Προτείνεται από το 

Προεδρείο ένας Δημοτικός Σύμβουλος, να συμμετέχει στην συγκεκριμένη συνάντηση. 

Η κα Εμμανουηλίδου Καίτη, ενδιαφέρεται. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Αντικατάσταση μέλους της ομάδος εργασίας γενικής απογραφής 

Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 1999-2000. 

 

κ. Πρόεδρος: Προτείνεται ο κ. Καβακλιώτης Αντώνιος, μετά την παραίτηση 

του κ. Κάδη Νικολάου. 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 5ο:  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή οριστικών διανομών. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Πάλι ο κ. Καβακλιώτης Αντώνιος, προτείνεται 

αντί του κ. Καδή Νικολάου. 'Ηταν και αναπληρωματικός, αλλά και ένας 

αναπληρωματικός  του κ. Καβακλιώτη. Ορίζεται ο κ.  Βέρρος Κωνσταντίνος. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση καταβολής εξωιδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης.  

 

 

-  Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση συμμετοχής των γυναικών Δημοτικών Συμβούλων, στο δίκτυο 

αιρετών γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Με την απόφασή μας ουσιαστικά, θα νομιμοποιήσουμε την 

δαπάνη για την εγγραφή και την ετήσια εισφορά στο δίκτυο αιρετών γυναικών, των 

γυναικών συναδέλφων μας.  Είναι 1.000 δρχ. η εγγραφή  και 5.000 δρχ.  η συνδρομή η 

ετήσια, για κάθε μια γυναίκα δημοτική σύμβουλο. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση - Έγκριση αποφάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση προμηθειών και δαπανών για την λειτουργία των Υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Υλοποίηση συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του προγράμματος 

"Κατάρτιση Παιδαγωγών στη δυσλειτουργική απασχόληση παιδιών". 
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κ. Πρόεδρος: Είναι πρόγραμμα που υλοποιείται από το Κ.Ε.Κ. "ΕΥΒΟΥΛΟΣ" 

Σερρών και ο Δήμος Σερρών, θα συμμετέχει στις συνοδευτικές υποστηρικτικές 

υπηρεσίες. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αυτοκινητοδρομίου 

Σερρών Α . Ε . 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Έχει τον λόγο ο κ. Νέδος. 

 κ. Νέδος:  Είναι ο Οργανισμός Λειτουργίας του προσωπικού και των 

προσλήψεων. 'Οπως ξέρετε, προσλήφθηκε ο Δ/ντής από το Δ/κό 

Συμβούλιο, οι άλλες προσλήψεις είναι μέσω του ΑΣΕΠ και επίσης 

διευκρινίζεται, τι υποχρεώσεις έχει ο Δ/ντής και τι υποχρεώσεις 

έχουν    οι υπάλληλοι. Ο Δ/ντής προσλήφθηκε για 11   μήνες, δοκιμαστικά. 

κ. Γκότσης Ηλ.:  Και  μετά  υπάρχει, η δυνατότητα στο Δ/κό Συμβούλιο, να 

τον μονιμοποιήσει; 

κ. Πρόεδρος:  Είναι Α.Ε, που εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου του κ. 

Πεπονή. 

κ. Νέδος: Για την θέση του Δ/ντή, δεν εμπίπτει. Αν είναι καλός, θα  τον 

κρατήσουμε.  

κ. Σωτηριάδης:  Ο κανονισμός διαχείρισης όπως ακριβώς αναφέρεται και ο 

εσωτερικός κανονισμός, είχε παραδοθεί, τον Οκτώβριο του 1998, λίγες ημέρες μετά τις 

Δημοτικές εκλογές, οπότε δεν τον είχανε φέρει, προς συζήτηση.  'Ερχεται τώρα προς 

συζήτηση, μετά από ένα (1) χρόνο καθυστέρηση και με μια μικρή τροποποίηση. Γι ' 

αυτό, έγινε η τροποποίηση και η ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού, για να 

προσλάβουμε τον Δ/ντή. Τον Δ/ντή όμως, όπως προείπε και ο Αντιπρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος, ήδη τον έχουμε προσλάβει. Η πλειοψηφία του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Αυτοκινητοδρομίου, έκανε την πρόσληψη και στη συνέχεια φέρνει τον 

εσωτερικό κανονισμό  για ψήφιση. Το ίδιο έκανε βέβαια, και στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του Αυτοκινητοδρομίου.  Αυτό τι σημαίνει;  'Οτι πήραμε τον Διευθυντή, 

χωρίς να ξέρουμε ουσιαστικά τις αρμοδιότητές του και ουσιαστικά, χωρίς να έχουμε 

δημιουργήσει την θέση του Δ/ντή. Μέχρι εδώ,  λειτουργήσαμε ανορθόδοξα. 

Το σωστό θα ήταν να έρθει ο κανονισμός προς ψήφιση από το Δ/κό   Συμβούλιο του 

Αυτοκινητοδρομίου και από το   Δημοτικό Συμβούλιο, να δημιουργηθεί η θέση του 

Δ/ντή, να γνωρίζουμε τις αρμοδιότητές του και στην συνέχεια, να γίνει η πρόσληψη. 

Επιπλέον, δεν του έχουμε θέσει στόχους, τι θα κάνει αυτός ο Δ/ντής. Γιατί αν 

περιοριστούμε μόνο στις αρμοδιότητες που αναφέρει   ο κανονισμός, αυτό, μπορεί να 

το κάνει ήδη ο κ. Σαμαράς, ο οποίος βρίσκεται  εκεί με απόφαση Δ.Σ. 'Εγινε η 

πρόσληψη, χωρίς να ξέρουμε με ποια σχέση εργασίας θα τον πάρουμε. Αφού πήραμε 

την απόφαση να τον προσλάβουμε, στην συνέχεια πήρε το Δ/κό Συμβούλιο απόφαση 

και ακόμη δεν έχουμε καταλήξει, ποια θα είναι η σχέση εργασίας, θα είναι ορισμένου 

χρόνου ή θα είναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών; Και ακόμη δεν έχουμε κατασταλάξει.  
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Τον επιλέξαμε, χωρίς να ζητήσουμε απ' αυτόν ένα πλάνο δράσης, όπως γίνεται με το 

ΔΗ.ΠΕ.θΕ. Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., για να προσλάβουμε τον καλλιτεχνικό 

Δ/ντή, ζητήσαμε ένα πλάνο δράσης. Ένα βιογραφικό τέλος πάντων, να ξέρουμε ποιος 

είναι αυτός ο άνθρωπος. 

Το μόνο που ξέραμε τελικά από την 1η μέρα πρόσληψης, ήταν πόσα λεφτά θα του 

δώσουμε. Επειδή το Αυτοκινητοδρόμιο είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, ίσως λίγο - 

πολύ το οικονομικό να μην μας ενδιαφέρει, θα πληρώσουμε λοιπόν γύρω στα 5.000.000 

δραχμές για 11 μήνες, χωρίς να ξέρουμε τελικά τι ζητούμε απ' αυτόν τον Δ/ντή. Εμείς 

δεν λέμε να μην γίνει η πρόσληψη του Δ/ντή, το Αυτοκινητοδρόμιο χρειάζεται έναν 

μάνατζερ, χρειάζεται έναν ηγέτη. Έπρεπε να κάνουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Υπάρχουν και άλλοι, ενδεχομένως αξιολογότεροι. Ο κύριος αυτός όμως, είχε μια 

μοναδική ικανότητα, να πείσει τον κ. Νέδο ότι αυτός είναι ο καλύτερος. Το ότι τον 

παίρνουμε μόνο για 11 μήνες, δεν λέει τίποτα και μετά αν δεν μας κάνει, πάρνουμε 

άλλον. Αυτό κύριοι συνάδελφοι, δεν δείχνει σοβαρότητα και για ένα μεγάλο μοναδικό 

στην Ελλάδα  και στα  Βαλκάνια, έργο.  

Πιστεύω ότι το Αυτοκινητοδρόμιο, μπορεί να ανεχτεί κι άλλες στραβοτιμονιές κι εγώ 

θεωρώ ότι το λίγο διάστημα, που είχαμε   την τύχη να το διοικήσουμε έκανα και ο  

σημερινός συνάδελφος κι αυτός επίσης κάνει στραβοτιμονιές, κάποια 

στιγμή, όμως πρέπει να σοβαρευτούμε, πρέπει να λειτουργούμε, όπως πρέπει να 

λειτουργούμε. 

κ. Σαουλίδης: Στο Συμβούλιο του Αυτοκινητοδρομίου, κουβεντιάσαμε το θέμα 

του Δ/ντή, πήραμε απόφαση, την ψήφισε ο συνάδελφος  ο κ. Σωτηριάδης και 

επανέρχεται τώρα ο κ. Σωτηριάδης, με το θέμα του  Δ/ντή. Εδώ υπάρχει πιστεύω, 

διαφορά φιλοσοφίας. Εμείς ξεκαθαρίσαμε από την αρχή και ο διευθύνων σύμβουλος 

και ο Δήμαρχος, ότι θα ζητήσουμε   την καλύτερη λύση. Κι   επειδή ξεκαθαρίστηκε ότι 

εμείς δεν ξέρουμε τα πάντα, θέλαμε εκ των προτέρων και το είπε και δημόσια ο κ. 

Νέδος, ότι θα κάνουμε το καλύτερο γι' αυτή την φάση. Προσλήφθηκε ένας άνθρωπος, ο 

οποίος θεωρήθηκε από το Δ/κό Συμβούλιο, ο καταλληλότερος. 

Είναι γεγονός όπ δεν είχε περάσει το οργανόγραμμα, αλλά γι' αυτό δεν έχουμε ευθύνη 

εμείς. Το Αυτοκινητοδρόμιο, λειτουργεί εδώ και 19-20 μήνες και το οργανόγραμμα 

ήταν έτοιμο και δεν πέρασε. Από κει και πέρα, το να γίνεται επιλογή από την 

πλειοψηφία του Συμβουλίου, δεν είναι αρνητικό. Αξιολογήθηκε και   υπάρχουν 

συνάδελφοι στο Συμβούλιο αυτό, που έχουν σχέση περισσότερη απ' ότι έχω εγώ στο 

Συμβούλιο, στο Αυτοκινητοδρόμιο. 'Οταν η άποψή τους είναι αυτή, είναι δυνατόν εμείς 

που ερχόμαστε εκεί να συμπαρασταθούμε, να έχουμε διαφορετική άποψη; Κι έπειτα 

δεν πήραμε έναν άνθρωπο, για να τον κρατήσει σε όλη του την θητεία το Δ/κό 

Συμβούλιο, τον πήραμε για 11 (ένδεκα) μήνες. Είναι γεγονός ότι είναι ο πιο 

καταξιωμένος στον χώρο αυτό. 

κ. Σωτηριάδης: Ποιος το λέει αυτό κ. Σαουλίδη; 

 κ. Σαουλίδης: Το λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται, εκτός από 

εσάς. Επειδή εσείς έχετε  διαφορετική άποψη μέσα σ'  ένα  Δημοπκό Συμβούλιο, που 

είμαστε 30, σημαίνει ότι είναι και σωστή; 'Ολοι οι εμπλεκόμενοι άνθρωποι στον 

μηχανοκίνητο αθλητισμό εκτιμούν ότι είναι από τους ανθρώπους που μπορεί να 

βοηθήσει το Αυτοκινητοδρόμιο.  Γίνεται μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί ο ρόλος 

του Αυτοκινητοδρομίου, που την προηγούμενη περίοδο είχε φορτιστεί 

ο κ. Νέδος, ο οποίος είναι επαγγελματίας και όσο χρόνο και να διαθέσει, δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί και δεν είναι και ειδικός. Είναι λογικό. Πέρασε ο οργανισμός, χωρίς 

αντιρρήσεις και προχωράμε στο να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα προσλήψεων 

ανθρώπων, που είναι απαραίτητοι, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.  
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 κ. Γκότσης: Κύριε Πρόεδρε του Αυτοκινητοδρομίου, εγώ θέλω να πω ότι αν η 

επιλογή είναι σωστή ή όχι, θα φανεί στο μέλλον. Αν το Αυτοκινητοδρόμιο λειτουργήσει 

σωστά, αν φέρει κέρδη, αν γίνει μια εξιγύανση, κ.λ.π., θα φανεί στο μέλλον. Δικαίωμά 

σας είναι να  πάρετε όποιον θέλετε. Εγώ όμως, θέλω να δω για το νόμιμο του 

πράγματος. Θεωρώ ότι είναι Ανώνυμος Εταιρεία και ότι οι αποφάσεις 

παίρνονται κι έρχονται  εδώ μόνο για ενημέρωση.    

 κ. Πρόεδρος:  Όχι συνάδελφε, να διορθώσω, έρχεται τυπικά για έγκριση του 

οργανογράμματος, του κανονισμού λειτουργίας  της εταιρείας και του οργανισμού 

εσωτερικής υπηρεσίας. Η συζήτηση εξετράπει στο πρόσωπο του Δ/ντή, οπως τον 

αποκαλείτε. Άλλο ζήτημα αυτό.         

 κ. Γκότσης: Παίρνει την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο και για την 

πρόσληψη κι έρχεται, το θέμα εδώ να μας ενημερώσει, ή έστω να εγκρίνουμε. Αυτή 

είναι η σειρά, διότι αν είναι διαφορετικά, έχετε παρανομήσει. Εάν έπρεπε πρώτα να 

εγκρίνουμε τον εσωτερικό κανονισμό Υπηρεσίας, να ανοιχθεί η θέση και μετά να 

προκυρηχθεί ή να γίνει η πρόσληψη, τότε εδώ υπάρχει μια παράβαση του Νόμου, δεν 

λειτουργήσατε σωστά. Πέστε μας λοιπόν, ποια είναι η ορθή διαδικασία. 

 κ. Σίγκας: Εγώ μόνο θα ήθελα, να μας πει ο κ. Νέδος, αν είχαμε αίτηση από 

κάποιο άτομο ικανό μέσα από την πόλη μας και αν είχαμε, γιαιί δεν προτιμήθηκε ο 

ντόπιος και πήραμε άτομο από Θεσσαλονίκη; 

 κ. Νέδος:  Πρώτον,  για την ψήφιση του οργανισμού. Μέχρι πέρυσι το 

Αυτοκινητοδρόμιο, στην ουσία λειτουργούσε χωρίς προσωπικό. Λειτουργούσε μόνο με 

2 άτομα, ένα ήμουνα εγώ και το άλλο ο κ. Σαμαράς, ο οποίος στην ουσία πληρωνότανε, 

χωρίς να είναι υπάλληλος του Αυτοκινητοδρομίου. Άρα  δεν υπήρχε λόγος, να 

ψηφίσουμε πέρσυ τον κανονισμό, κάτι που δεν ψηφίστηκε και από την προηγούμενη 

διοίκηση. 

Δεύτερον, ο Δ/ντής ακόμη δεν προσλήφθηκε κι ούτε υπογράψαμε τίποτα ακόμη. 

Ετοιμάζει ένα πρόγραμμα και ξέρει ο κ. Σωτηριάδης, ότι την Δευτέρα θα το 

παρουσιάσει στο Δ.Σ. της εταιρείας. 

Τρίτον, δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, γιατί δεν έχει υπογραφεί τίποτα. Ο οργανισμός 

ήρθε να ψηφιστεί και σε λίγες ημέρες, θα γίνει η πρόσληψη. 

Κύριε Σίγκα, δεν έχει γίνει καμιά αίτηση από Σερραίο, γιατί και η αλήθεια είναι ότι 

μετά από ένα χρόνο εμπειρίας, επειδή είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, εγώ έχω κρίνει 

ότι είναι ένα από τα πιο κατάλληλα άτομα, το άτομο αυτό. 

κ. Πρόεδρος: Επιτρέψτε μου κύριοι συνάδελφοι, να λάβω τον λόγο κι εγώ, πριν 

γίνει οποιαδήποτε δευτερολογία. Ξεκαθαρίζω, άλλη μια φορά, ότι συζητάμε στο Δ.Σ. 

την έγκριση του Ο.Ε.Υ. και τον κανονισμό λειτουργίας και όχι αν προσλάβαμε κάποιον. 

Ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, τώρα λέει, ότι ναι έχουν κάνει επαφές με κάποιο 

πρόσωπο, αλλά δεν έχουν υπογράψει σύμβαση. Κατά συνέπεια, ενώ συμφωνώ μ' αυτά 

που είπε ο κ. Γκότσης περί νομίμου, δεν είναι όμως το ζητούμενο στην αποψινή 

συνεδρίαση. Ετέθη στον ομιλήσαντα συνάδελφο το ζήτημα και νομίζω ότι αυτό έφαγε 

τον χρόνο της συζήτησης κι όχι το περιεχόμενο του οργανογράμματος και του 

Κανονισμού Λειτουργίας. 

Εγώ δεν νιώθω ευχάριστα, να κατατίθενται στο τραπέζι επιθετικές κουβέντες 

από ένα μέλος της ιδίας εταιρείας, το οποίο χωρίς να έχει ψηφισμένο κανένα κανονισμό 

λειτουργίας, είτε από το Δ.Σ. της εταιρείας, όχι επικυρωμένο από το Δ.Σ., προέβη 

σε συμβάσεις έργου, χορίς καμία διαδικασία. 'Αρα εάν εκτιμήσουμε 

και ό,τι είδους συμβάσεις υπογράφηκαν το 97 και 98, ότι είναι παράνομες, αλλάζει το 

τροπάριο και πρέπει σε άλλο επίπεδο να κουβεντιάσουμε αυτά τα θέματα. 
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Αλλά εγώ θεωρώ, πως είναι υποκριτικό, στέλεχος της ίδιας εταιρείας, όσο ασκούσε 

διοίκηση, χωρίς κανονισμούς λειτουργίας και χωρίς οργανογράμματα, ξαφνικά να 

ανακαλύπτει πως το Δ.Σ. δεν ψήφισε το οργανόγραμμα, αλλά κινείται σε 

διαπραγματεύσεις με κάποιο πρόσωπο, για να στελεχώσει την συγκεκριμένη θέση. 

Σταματάω εδώ, γιατί νομίζω ότι αν πω περισσότερα, δεν θα ωφελήσουν.            

 κ. Γκότσης:  Κύριε Πρόεδρε, το παρελθόν όμως δεν θα δεσμεύει το μέλλον.  

 κ. Σωτηριάδης: Κύριε Πρόεδρε, για ότι έγινε επί των ημερών μου, υπάρχουν 

αποφάσεις. Εγώ ούτε αυταρχικά λειτούργησα ποτέ, ούτε ανορθόδοξα.     

Θέλω να πω, να μην μας ρίχνουν ευθύνη, ο κ. Σαουλίδης και ο κ. Νέδος, λένε ότι 

λειτουργούσαμε χωρίς οργανισμό. Προείπα ότι τον Οργανισμό τον πήραμε στα χέρια 

μας μετά τις εκλογές, τον Οκτωβριο. 'Επρεπε να τον ψηφίσουμε σε εκείνο το δίμηνο; Κι 

εσείς που έχετε 13 μήνες και δεν τον ψηφίσατε, λέτε γιατί δεν προλάβαμε εμείς μέσα 

στο 1998; Για όνομα του Θεού. 

Και για να επιλέξουμε τον καλύτερο, κάνουμε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος και 

ξέρουμε τι ζητάμε. 'Ερχονται οι ενδιαφερόμενοι με τα βιογραφικά τους, τις γνώσεις 

τους, τα Πτυχία τους, μας τα καταθέτουν και επιλέγουμε. Δεν μπορεί να θεωρηθεί 

καλύτερη επιλογή, επειδή αυτό άρεσε στον κ. Νέδο. 

Κύριε Σίγκα, δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος, γιατί δεν κάναμε πρόσκληση 

ενδιαφέροντος. 

 κ. Αγγελίδης:  Κύριε Πρόεδρε, κάτι διαδικαστικό, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, επειδή πρόκειται περί ανωνύμου εταιρείας δεν χρειάζεται 

έγκριση από το   Δημοτικό Συμβούλιο, απλώς ενημέρωση γίνεται. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το  είχα  πει και στο Δ/κό Συμβούλιο, το λέω τώρα και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Και εγώ προσωπικά, αλλά και η Δημοτική Αρχή, είμαστε 

αποφασισμένοι να διοικήσουμε τον Δήμο. Και τις ευθύνες των επιλογών, τις παίρνουμε 

και κριτής είναι ο χρόνος. Κι εσείς κάνατε επιλογές, άλλες ήτανε σωστές και άλλες 

όχι.  

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Προμήθεια Η/Υ, προϋπολογισμού 14.000.000 δρχ. 

 

 κ. Πρόεδρος: Στις 30/12/1999, έγινε τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, για την 

προμήθειά τους. Απέβη άγονος, λόγω μη προσέλευσης των ενδιαφερομένων. Ο 

προϊστάμενος μηχανογράφησης, ο οποίος είχε εισηγηθεί και το συγκεκριμένο θέμα στο 

Δ.Σ. από τον Σεπτέμβριο, παρίσταται στη συνεδρίαση και παρακαλώ με λίγα λόγια να 

εξηγήσει στο Σώμα. Μπαίνει το ζήτημα, εάν θα επαναλάβουμε τον διαγωνισμό, ή αν 

εφαρμόσουμε τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας του ΕΚΠΟΤΑ, θα πάμε σε 

απευθείας προμήθεια. 

 κ. Γιαννάκης Γεώργιος: Στις 30-12-1999, έγινε κλειστός διαγωνισμός με 

σφραγισμένες προσφορές, αφού είχε δημοσιευθεί πρώτα στις ανάλογες εφημερίδες. Για 

ποιους λόγους δεν προσήλθε κανείς; 

Πρώτον, οι προδιαγραφές ήταν αυστηρές και οι ικανότητες των υπολογιστών, ήταν 

αυξημένες. 

Δεύτερον, εκείνο τον καιρό, γινόταν πανελλαδικά, μια σωρεία διαγωνισμών, στους 

οποίους έπρεπε οι εταιρείες να πάρουν μέρος. Ας πούμε μας ξέχασαν. 
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Επειδή όμως η μηχανογράφηση σ'  αυτήν  την φάση που είμαστε, πρέπει  να 

προχωρήσει και τα μηχανήματα  είναι απαραίτητα και μια διαδικασία 

επαναπροκήρυξης του  διαγωνισμού θα μας  πήγαινε μετά το Πάσχα, γι' αυτό έκανα την 

εισήγηση, η προμήθεια να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ, με απ' ευθείας 

ανάθεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Κουροπαλάτη, πόσο είναι το χρονικό περιθώριο από την 

απόφασή μας για την δημοσίευση; Αν μπορεί να  συντμηθεί ο χρόνος.  

 κ. Κουροπαλάτης:   15 - 20 ημέρες. 

 κ. Πρόεδρος:  Προτείνεται, να πάμε με επανάληψη του  διαγωνισμού, απλά 

συντομεύοντας τον χρόνο δημοσίευσης; 

κ. Δήμαρχος: Εάν η απόφαση για απ' ευθείας προμήθεια ήταν ομόφωνη, το 

δέχομαι. Αλλιώς όχι. 

 

 

- Εγκρίνεται η επανάληψη. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλοτρίωση αγροτεμαχίου για την επέκταση του 6ου Γυμνασ ίου. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει το σχετικό αίτημα της Δ/νσης Εκπαίδευσης και η 

ανάλογη εισήγηση από το Γραφείο Κτηματολογίου. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο. 

 

 

-  Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Επιχορήγηση του "Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ", για την διοργάνωση των 

Διεθνών  Κολυμβητικών Αγώνων Νέων-Νεανίδων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Στο τέλος του Ιανουαρίου θα γίνουν οι αγώνες. Κυρία   

Εμμανουηλίδου,  μιλάμε για επιχορήγηση και   όχι   για συνδιοργάνωση. Και 

ταυτόχρονα για τον "ΑΤΡΟΜΗΤΟ". 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  'Εγκριση μελετών, Α.Π., κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απασχόληση κτηνιάτρων με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την  

λειτουργία του Κυνοκομείου - Καταφυγίου.  

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά 

και  οι  ακόλουθες αποφάσεις: 

 

1  / 2000  Έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού του έτους 2000, του Ν.Π. 

"Μουσείο Φυσικής Ιστορίας-Κέντρο Προστασίας Φυσικού 

Περιβάλλοντος". 

 

2  / 2000  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπου του Δήμου στην 2η Πανελλήνια 

Συνάντηση Νέων Νομαρχιακών   και   Δημοτικών Συμβούλων.   

 

3  / 2000 Ομοίως στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Αθλητικών 

Οργανισμών. 

 

4  / 2000  Αντικατάσταση μέλους της ομάδος εργασίας γενικής απογραφής 

Γεωργίας - Κτηνοτροφίας  999-2000. 

 

5  / 2000  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την επιτροπή οριστικών διανομών.  

 

6  / 2000  Εγκριση καταβολής εξωιδρυματικής οικονομικής ενίσχυσης. 

 

7  / 2000 Έγκριση συμμετοχής των γυναικών Δημοτικών Συμβούλων στο δίκτυο 

αιρετών γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

8  / 2000 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. "ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.". 
 

9  / 2000        Έγκριση μελέτης "Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών".    

 

10 / 2000 Έγκριση αναμόρφωσης του πρ/σμού του Δήμου χρήσης 2000. 

 

11 / 2000  Εγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου (Μιγγιάνης Δ.). 

 

12 / 2000 Έγκριση δαπάνης για τέλη και δικαιώματα αυταγωγής στον 

Υποθηκοφύλακα Σερρών. 
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13 / 2000  Έγκριση  διαιφόρων δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου  

(28/80). 

 

14 / 2000 Έγκριση διαφόρων προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ). 

 

15 / 2000 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τον εορτασμό 

Χριστουγέννων και Νέου 'Ετους. 

 

16 / 2000 Έγκριση δαπάνης διοργάνωσης Διεθνούς Τουρνουά Βόλεϊ.  

 

17 / 2000 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του ειδικού συνεργάτη 

κ. Πούλιου Ιωάννη. 

 

18 / 2000 Έγκριση καταβολής ποσού 400.000 δρχ. στον κ. Αιδόνη Ζούλη, λόγω 

συμβιβασμού. 

 

19 / 2000 Έγκριση υλοποίησης συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών του 

προγράμματος "Κατάρτιση παιδαγωγών στη δυσλειτουργική 

απασχόληση παιδιών". 

 

20 / 2000 Έγκριση Ο.Ε.Υ. του "Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε.". 

 

21 / 2000 Έγκριση επανάληψης διαγωνισμού για την προμήθεια Η/Υ, 

προϋπολογισμού 14.000.000 δρχ. 

 

22 / 2000 Έγκριση απαλλοτρίωσης αγροτεμαχίου, για την επέκταση του 6ου 

Γυμνασίου. 

 

23 / 2000 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο. 

 

24 / 2000 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης του "Μ.Γ.Σ. ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ", 

για την διοργάνωση των Διεθνών Κολυμβητικών Αγώνων Νέων-

Νεανίδων (1.500.000 δρχ.). 

 

25 / 2000 Ομοίως του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου "ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 

ΣΕΡΡΩΝ". 

 

26 / 2000 Έγκριση της μελέτης του έργου: "Συντήρηση και βελτίωση φωτεινής 

σηματοδότησης πόλης έτους 2000". 

 

27 / 2000 Έγκριση καταβολής δαπάνης στη ΔΕΗ, για επέκταση-συμπλήρωση 

δικτύου ΦΟΠ στους Επταμύλους". 

 

28 / 2000 Ομοίως δεκαπέντε (15) φωτιστικών γύρω από την πόλη.  
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29 / 2000 Έγκριση συνέχισης της μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής 

γειτονίας Αλημπέκιοι. 

 

30 / 2000 Έγκριση μεταφοράς πίστωσης  στο 2000 και έγκριση ανάθεσης 

εκπόνησης της "Μελέτη αντισεισμικού ελέγχου φέροντος οργανισμού 

του  Κινη/θεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>". 

 

31 / 2000 Έγκριση μελέτης του έργου: "Τσιμεντοστρώσεις - πλακοστρώσεις 

κοινοχρήστων χώρων". 

 

32 / 2000 Ομοίως του έργου: "Συντήρηση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών". 

 

33 / 2000 Ομοίως του έργου: "Συντήρηση δρόμων". 

 

34 / 2000 Ομοίως του έργου: "Επισκευή - Συντήρηση πεζοδρομίων".  

 

35 / 2000 Ομοίως του έργου: "Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων".   

 

36 / 2000 Έγκριση συνέχισης εκπόνησης της  μελέτης ανυψωτικών συστημάτων  

προσώπων και φορτίων  του κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>". 

 

37 / 2000 Ομοίως ειδικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων σκηνής 

κινηματοθεάτρου <ΑΣΤΕΡΙΑ>". 

 

38 / 2000 Ομοίως φωτισμού σκηνής.  

 

39 / 2000 Ομοίως ηλεκτροακουστικής μελέτης.                            

 

40 / 2000 Ομοίως εφαρμογής Η/Υ εγκαταστάσεων και τευχών δημοπράτησης.   

 

41 / 2000 Ομοίως ειδικών συστημάτων κεντρικού έλεγχου Η/Μ εγκαταστάσεων 

και συστημάτων ασφαλείας. 

 

42 / 2000 Ομοίως υδραυλικών εγκαταστάσεων.                               

 

43 / 2000 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

"Κατασκευή δρόμου με ασφαλτοτάπητα από την Ε.Ο. Σερρών-Θεσ/νίκης 

έως Ιππικό Όμιλο". 

 

44 / 2000 Ομοίως του έργου: "Διαπλάτυνση και τσιμεντόστρωση δρόμου στο 

Νότιο Τμήμα της πόλης". 

 

45 / 2000 Ομοίως του έργου: "Διάνοιξη-Κατασκευή βάσης δρόμου στον οικισμό 

Φλωρίνης". 

 

46 / 2000 Ομοίως του έργου: "Ασφαλτόστρωση αυλείων χώρων 13ου και 19ου 

Δημοτικών Σχολείων". 
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47 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος 

"ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ", της κας Πασσιά Μ.  

 

48 / 2000 Ομοίως του "ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ" του κ.  Λαδόπουλου Σωτηρίου.           

 

49 / 2000 Ομοίως του "ΚΑΦΕ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ" του κ. Φαρμάκη Ευθυμίου.      

 

50 / 2000 Ομοίως του "ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" του κ. Δαμιανίδη Ιωάννη.  

 

51 / 2000 Ομοίως του "ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ 

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" του κ. Γιάτσιου Στέφανου.      

 

52 / 2000 Ομοίως του "ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ" της κας Αιβατλή Μαρίας. 

 

53 / 2000 Ομοίως του "ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 2ου ΤΕΕ", του κ. Ασημακίδη Βασιλείου.  

 

54 / 2000 Ομοίως του "ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ" του κ. Σερέτη Γεωργίου.                 

 

55 / 2000 Έγκριση απασχόλησης κτηνιάτρων με σύμβαση έργου.               

 

56 / 2000 Έγκριση καταβολής στην ΔΕΠΚΑ του ποσού των 200.000.000 δρχ., 

δυνάμει προγραμματικής σύμβασης. 

 

57 / 2000 Ομοίως  100.000.000 δρχ. στην ΔΕΠΣ.       

 

58 / 2000 Ομοίως   50.000.000 δρχ. στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.    

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. 

 

 
 
 
 
   ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                          ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αργυριάδης Νικόλαος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 
 

 

 


