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ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

Αγγελίδης Πέτρος, Αναστασιάδης Αντώνιος, Αργυριάδης Νικόλαος, Βαβαλέκας Ιωάννης, 

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

Εμμανουηλίδου Καίτη, Καβακλιώτης Αντώνιος, Κουρουζίδης Μηνάς, Κωνσταντινίδου 

Ελένη, Μπόγιογλου Βάσω, Μισυρλής Σπυρίδωνας, Νέδος Νικόλαος, Νυκτοπάτης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Χρήστος, Σαουλίδης Στυλιανός, Σίγκας Γεώργιος, Στρατουδάκης Στυλιανός, 
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1) Ζαπάρα Μαίρη, 2) Μπάρκας Αθανάσιος.      

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:  Απόφαση δυνατοτήτων συμμετοχής του Δήμου για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου κατασκευής μονάδας συμπαραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο καθώς και συστήματος τηλεθέρμανσης-

τηλεψύξης της πόλης των Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Αγορά ακινήτων ιδιοκτησίας ΣΕΚΕ Α.Ε.   

 

ΘΕΜΑ  3ο: Επιλογή επενδυτικού φορέα για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των 

Σερρών.                                      
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ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π. "Κ.Α.Π.Η." Δήμου Σερρών, οικονομικού 

έτους 2001. 

 

ΘΕΜΑ  5°:  Οργάνωση του 2ου Συνεδρίου λαϊκού πολιτισμού τον Νοέμβριο του 2001 

με θέμα : « Ρυθμός, Λόγος, Κίνηση και Παραδοσιακή Φορεσιά». 

 

ΘΕΜΑ  6°: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για καταβολή αποζημίωσης για 

παράνομη χρήση καλλιέργειας Δημοτικών Κτημάτων. 

 

ΘΕΜΑ  7°:  Εξέταση αιτήματος του κ. Γεωργίου Ξανθόπουλου, μισθωτή των 

διαφημιστικών στεγάστρων αναμονής επιβατών της Αστικής Συγκοινωνίας. 

 

ΘΕΜΑ  8°: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

ΘΕΜΑ  9°:  Επαναδημοπράτηση του κυλικείου στο πάρκο Κτηνιατρείου. 

 

ΘΕΜΑ 10°: Επανασυγκρότηση του Δ. Σ. του Ν. Π. «51η Σχολική Επιτροπή του 5ου 

Γυμνασίου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 11°:  Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου στις ημερίδες με θέματα α)«Η εφαρμογή 

των αρχών ποιότητας στο Δημόσιο τομέα» και β) «Ολυμπιακοί Αγώνες και 

Τοπικές Κοινωνίες». 

 

ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση μελετών Α.Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ 13°: Έγκριση τροποποίησης κανονισμού προσωπικού της Δ. Ε. Π. Κ. Α. . 

 

ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της 

Δ. Ε. Π. Κ Α. . 

 

ΘΕΜΑ 15°:  Έγκριση συμμετοχής της Δ. Ε. Π. Κ. Α .στην κοινοπραξία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Πολιτισμού Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Νομού Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση συμμετοχής της Δ. Ε. Π. Κ. Α. στην κοινοπραξία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία:«Δίκτυο Ισότητας Δημοτικών Επιχειρήσεων». 

 

ΘΕΜΑ 17°: Ενημέρωση για αποφάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 18°: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 

Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 19°:  Έγκριση έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 
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18η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ  Ι Α Σ Η  2000 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, κ. κ. συνάδελφοι, το Προεδρείο του Δημοτικού 

Συμβουλίου βρίσκεται στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάκριση ενός συναδέλφου 

μας, την αγόρευσή του ως Διδάκτορας της Γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο της 

Θεσσαλονίκης, του συναδέλφου κ. Αργυριάδη Νικόλαου. Να μεταφέρουμε τις ευχές και τα 

συγχαρητήρια μας για ακόμη πιο μεγάλη πρόοδο. 

κ. Αργυριάδης:  Σας ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Στα θέματα πριν από την Ημερήσια Διάταξη, υπάρχει ο σχολικός 

κλήρος της πρώην κοινότητας Ελαιώνα που πιέζεται να δημοπρατήσει τον κλήρο του για να 

νοικιάσει και να εισπράξει τα έσοδα υπέρ της Σχολικής Επιτροπής. Παρακαλείτε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη μίσθωση με δημοπρασία των αγροτεμαχίων με εμβαδόν 

περίπου 17 στρέμ. και 80 ελαιόδεντρα που βρίσκονται στην περιοχή του αγροκτήματος του 

Ελαιώνα. 

κ. Γκότσης: Κύριε Κ. Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι, θα ήθελα να θέσω 2 θέματα εκτός 

ημερήσιας Διάταξης και αν μπορείτε να μου δώσετε απάντηση ή αλλιώς σε μία άλλη 

συνεδρίαση. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε πάρει μία απόφαση ή μάλλον 

ενημερωθήκαμε για μία απόφαση, για τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση της 

κενής οργανωτικής θέσης του Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης «Δ.Ε.Π.Κ.Α.»Σερρών. 

Με πολύ χαρά επικροτήσαμε την πρόταση, ότι η πρόσληψη θα γίνει με τον Νόμο 2190, νόμο 

του Πεπονή, ο γνωστός Α. Σ. Ε. Π. . 

κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, επιτρέψτε μου, αυτό το θέμα, είναι θέμα ημερήσιας  

διάταξης, κατά συνέπεια όποια ερωτήματα έχετε θα τεθούν εκεί στην Πρόεδρο και τα μέλη 

της «Δ.Ε.Π.Κ.Α.». Θα ειπωθούν στα δύο θέματα που υπάρχουν στην ημερήσια διάταξη για 

την «Δ.Ε.Π.Κ.Α.». Προχωρήστε στο επόμενο θέμα. 

κ. Γκότσης:      Και το 2° θέμα αφορά την «Δ. Ε. Π. Κ. Α.», θα τα θέσω την ώρα της 

συζητήσεως που αφορά αποφάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 κ. Πρόεδρος: Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 
 
ΘΕΜΑ  1ο:  Απόφαση δυνατοτήτων συμμετοχής του Δήμου για την υλοποίηση του 

επενδυτικού σχεδίου κατασκευής μονάδας συμπαραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό αέριο καθώς και συστήματος τηλεθέρμανσης-

τηλεψύξης της πόλης των Σερρών. 

 
 

κ. Πρόεδρος: Στο 1° θέμα ζητείται η απόφαση εξέτασης δυνατοτήτων συμμετοχής 

του Δήμου για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου κατασκευής μονάδας συμπαραγωγής 

θερμότητας και ηλεκτρισμού με καύσιμο το φυσικό αέριο καθώς και τα συστήματα 

τηλεθέρμανσης-τηλεψύξης της πόλης των Σερρών.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα είναι γνωστό. Έχει απασχολήσει το 

Δημοτικό Συμβούλιο εδώ και 4 χρόνια περίπου. Θα πω λίγα πράγματα και αν χρειαστεί θα 

προσθέσω ότι χρειάζεται στο κλείσιμο της κουβέντας.  

 Είναι γνωστή η προϊστορία. Ξεκινήστε το θέμα συνεργασίας με εταιρεία ελληνική και 

δανέζικη, για την δυνατότητα δημιουργίας σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και 

ζεστού νερού, με το διερχόμενο φυσικό αέριο από τα νότια τη πόλης. Το ξεκίνημα εκείνης 

της κουβέντας δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.  
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Θα αναφέρω μόνο τα βήματα τα οποία έγιναν και πως φτάνουμε σήμερα να φέρνουμε το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε απόφαση αν θα γίνει εκείνη η επιθυμία 

συνεργασίας που ξεκίνησε ή αν δεν γίνει. 

Όπως ξέρετε, είχαμε πει και στην αρχή της θητείας μας αλλά και στον ενδιαφερόμενο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, ότι ο Δήμος Σερρών είναι πρόθυμος να εξετάσει την δυνατότητα 

για ένα τέτοιο εκσυγχρονιστικό και βελτιωτικό έργο των συνθηκών διαβίωσης της πόλης, 

αλλά βέβαια πρέπει να δίνει κάποια πράγματα. Έγινε καθαρά γνωστό, από τότε που 

αναλάβαμε την Δημοτική Αρχή, με μία φράση που είπα εγώ τότε στην εταιρεία 

«γουρούνι στο σακί δεν παίρνουμε». Πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα. Δεν απέκρυψα 

επίσης από το Δημοτικό Συμβούλιο, το είχα πει νομίζω, ότι επισκέφτηκα και τη χώρα της 

Δανίας και είδα μία - δύο τέτοιες μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ζεστού 

νερού. Επίσης είδα και ένα - δύο αιολικά πάρκα, στις ακτές του Ατλαντικού. Υπήρξε 

επίσκεψη από την ενδιαφερόμενη δανέζικη εταιρεία να δει τον τόπο, τα μέρη κ.λ.π.. Υπήρξε 

πρόταση αυτών ότι έχουν την διάθεση να εκπονήσουν μια μελέτη. 

Μετά από προεργασία 6-7 μηνών, περίπου το φθινόπωρο του 1999, αν θυμάστε με μια 

ημερίδα η οποία έγινε στο «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», παρουσιάστηκαν τα βασικά σημεία αυτή της 

μελέτης. 

Παρουσιάστηκε το επιχειρηματικό και επενδυτικό σχήμα. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των 

διαδικασιών, η εταιρεία «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ» σε συνεργασία με τους Δανούς, προχώρησαν 

στις διαδικασίες να εκπονήσουν κάποια πράγματα. Αγοράστηκε ένα οικόπεδο, πάρθηκε η 

προέγκριση χωροθέτησης, εγκρίθηκαν οι όροι περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με 

την μελέτη η οποία επεβλήθη. Έτσι ολοκληρώθηκε η προεργασία για να βγει η άδεια από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης, το αρμόδιο τμήμα της ενέργειας. Επικείμενης της έκδοσης αυτής της 

άδειας, η εταιρεία «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ» η οποία είναι αυτή που ξεκίνησε την 

διαδικασία για την  δημιουργία  αυτής  της  μονάδος συμπαραγωγής. Με μία επιστολή που 

υπάρχει στο φάκελο του θέματος, ζητά να προχωρήσει με το Δήμο σε συζήτηση και 

διαπραγμάτευση τη σύναψη των όρων συμφωνίας. Αν κρίνουμε ότι αποδεχόμαστε μια τέτοια 

συνεργασία. 

Εκείνο που θέλω να πω περιληπτικά είναι ότι εάν η μονάδα αυτή γίνει, θα παράγει ηλεκτρική 

ενέργεια με φυσικό αέριο και θερμική ενέργεια πάλι με το φυσικό αέριο. Η θερμική ενέργεια 

θα ζεσταίνει νερό. Το νερό με ειδικό σύστημα σωλήνων, όπως γίνεται στην Κοζάνη και στην 

Πτολεμαϊδα, θα έρχεται στα σπίτια της πόλης, στα Δημόσια κτίρια, χωρίς καμία άλλη 

παραπανίσια τεχνολογία. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έρχεται το νερό. Το κάθε σπίτι θα 

έχει τον μετρητή του και θα βάζει στις συσκευές που χρειάζονται το ζεστό νερό, καλοριφέρ, 

θερμοσίφωνα και ο μετρητής θα γράφει πόσο χρωστάει η κάθε οικογένεια. Δεν θα υπάρχουν 

καυστήρες, λέβητες κ.λ.π.. 

Επίσης η καινούργια τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα να δούμε την προοπτική 

εγκατάστασης και συστήματος τηλεψύξης. Κατά τους θερινούς μήνες η ίδια ενέργεια, 

θερμική, που δίνει το ζεστό νερό μπορεί να μετατραπεί και να δίνει ψυχρό νερό. Τα 

μεγάλα κτίρια της πόλης, νοσοκομείο, σχολεία κ.λ.π., αλλά και τα ιδιωτικά κτίρια είναι 

δυνατόν να ψύχονται. 

Είναι πολύ σπουδαία ενέργεια, από την άποψη ότι γλιτώνει κι από την επιβάρυνση της 

ατμόσφαιρας με τα air-condition κ.λ.π. και βέβαια γίνεται καλύτερη και υγιεινότερη η 

κατάσταση. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι έχει γίνει πρόταση από αρμόδιο   

καθηγητή   του   Αριστοτελείου   Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι Σύμβουλος 

του Υπουργείου Ανάπτυξης για θέματα ενέργειας. 
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Ειδικά για τον Δήμο Σερρών, επειδή υπάρχει αυτή η ειδική προεργασία, να υπάρξει μία 

επιπλέον χρηματοδότηση σεβαστού ποσού, γύρω στο 1,5 δις  δρχ. για να εφαρμοστεί 

πιλοτικά και η τηλεψύξη. Το καταναλώσιμο ρεύμα κατά τους θερινούς μήνες και μάλιστα με 

την κατάσταση ανόδου της θερμοκρασίας που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, κάνει εφιαλτικά 

για την χώρα μας τα ενεργειακά προβλήματα. 

Μία τέτοια ενέργεια και δραστηριότητα είναι δυνατόν να δημιουργήσει  μία πάρα πολύ 

υγιεινή και εκσυγχρονιστική κατάσταση. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα μέσα από τα δίκτυα 

που θα γίνουν να περάσουν και τα σύγχρονα καλωδιακά οπτικο-ακουστικά συστήματα, 

οπτικές ίνες κ.λ.π., για να εκσυγχρονιστεί και το σύστημα των τηλεπικοινωνιών, των οπτικών 

μέσων, τηλεοράσεις, να γλιτώσουμε από κεραίες και από πολλά άλλα. 

Σήμερα κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση να διερευνήσει αυτή την δυνατότητα 

συνεργασίας. Δεν λέμε να την αποδεχτεί την πρόταση αλλά να την διερευνήσει. Να συστήσει 

μία επιτροπή. Να διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασίας και κατάρτισης των όρων της 

σχετικής σύμβασης. Έργο της επιτροπής θα είναι η αναλυτική διερεύνηση όλων των 

τεχνικών, οικονομικών και νομικών παραμέτρων συνεργασίας του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Επειδή πρόκειται για διαχείριση νερού, η εμπειρία από τους Δήμους Κοζάνης και 

Πτολεμαϊδας είναι ότι τη διαχείριση αυτού του δικτύου την έχει η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και 

η Δ. Ε. Υ. Α. Πτολεμαϊδας. 

Στην υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου, η αποτίμηση των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και συνεπειών από τη συνεργασία αυτή τόσο για τον Δήμο και τη 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ., όσο και για την τοπική κοινωνία και η διατύπωση της τεκμηριωμένης 

άποψης γνωμοδοτικού χαρακτήρα προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Θα ζητήσουμε από την εταιρεία, ήδη έχει κάνει προτάσεις η εταιρεία, αλλά δεν έχουν καμία 

επίσημη θέση, να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις αυτής της συνεργασίας, το πώς τη 

βλέπει. Η επιτροπή, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με ένα ή δύο εξωτερικούς συνεργάτες, 

θα κάνω στο τέλος την πρόταση, θα δει όλα αυτά, θα συζητήσει μαζί μας και εμείς α πάρουμε 

την απόφαση. Θα καλέσουμε εδώ την εταιρεία να δώσει εξηγήσεις. Προσωπικά πιστεύω ότι 

αν γίνει κατορθωτό να συναφθεί μία τέτοια συμφωνία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και 

βέβαια με όρους που θα διασφαλίζουν, πρώτα την εκτέλεση του έργου και μετά την αβλαβή 

οικονομικά τουλάχιστον συνεργασία. Από άποψη περιβάλλοντος δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον υπάρξουν αποτελέσματα, πάντοτε σε αυτές τις 

περιπτώσεις, αν δεν δούμε υλοποίηση, δεν λέμε, θα πάρει μία ιστορική απόφαση για ένα 

φοβερά εξυγιαντικό έργο μέσα στην πόλη των Σερρών. Η πρόταση που κάνουμε είναι να 

αποτελείται η επιτροπή από τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, να είναι διαπαραταξιακή. 

Δύο (2) από την πλειοψηφία και από έναν (1) από την πλευρά των αντιπολιτευόμενων 

παρατάξεων. Να είναι ένας εκπρόσωπος του Δήμου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

που θα έχει την στήριξη και του προϊσταμένου σε θέματα διοικητικά των Διοικητικών 

Υπηρεσιών. Να είναι ένας Νομικός από τους δύο (2) που έχουμε. Και να είναι ένας από την 

Δ.Ε.Υ.Α., κατά προτίμηση βέβαια θα είναι ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών επειδή το 

θέμα για την Δ.Ε.Υ.Α. θα είναι κυρίως το οικονομικό. Εξωτερικά να είναι ένας συνεργάτης 

από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ένας συνεργάτης από τη   Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ή 

Πτολεμαϊδας. Να είναι ένας έμπειρος περί  αυτών. Είναι γνωστό ότι οι δύο αυτές πόλεις 

λειτουργούν σύστημα τηλεθέρμανσης και μάλιστα αν χρειαστεί αμοιβή για αυτούς τους δύο 

(2) συνεργάτες, αυτή την αμοιβή να αναλάβει Η Δ. Ε. Υ. Α. Σ. να την πληρώσει, μία που θα 

είναι και θα έχει τη διαχείριση του συστήματος.  
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Εκείνο που θέλω να καταλάβετε και να σας πω μια διαφορά που υπάρχει με τα συστήματα 

της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας. Εκεί η ενέργεια παράγεται από την καύση του λιγνίτη με 

την οποία καύση του παράγεται ηλεκτρική ενέργεια και με την εκλυόμενη ενέργεια, αυτή που 

περισσεύει, παράγουν ζεστό νερό. Μάλιστα έχουν εφεδρικές μονάδες με πετρέλαιο, γιατί 

είναι δυνατόν καμιά φορά να υπάρξουν προβλήματα στην λειτουργία του εργοστασίου. Εκεί 

πέρα δεν υπήρξε επενδυτής εξωτερικός. Η ίδια η Δ.Ε.Η. δίνει ενέργεια δωρεάν, σαν 

ανταποδοτικά για ότι δημιουργεί εκεί πέρα κ.λ.π. και από το 1983-1984 ο Δήμος Κοζάνης και 

ο Δήμος Πτολεμαϊδας, είτε εντασσόμενοι σε ένα πρόγραμμα, το γνωστό «ΒΑΛΟΡΕΝ»,    είτε    

παίρνοντας    δάνεια    αρκετών δισεκατομμυρίων, τα οποία πληρώνουν με τα έσοδα που 

έχουν από την τηλεθέρμανση. Λειτουργούν ένα σύστημα που δίνει άριστα αποτελέσματα, 

πάρα πολύ καλή θέρμανση και καθόλου φασαρία είτε για την διαχείριση των σπιτιών για το 

πετρέλαιο με τους καυστήρες κ.λ.π.. 

Ενώ η προοπτική ήταν ότι οι αιτήσεις σύνδεσης με το δίκτυο θα ήταν λίγες, τελικά έφτασαν 

πολύ γρήγορα να συνδεθούν με το δίκτυο σχεδόν το 80% των σπιτιών. Από τις πρώτες 

σκέψεις, ο Δήμος Σερρών καλείτε απλά να γίνει πελάτης. Να κάνει μία συμφωνία 

συνεργασίας. Ούτε δάνεια θα κάνει, ούτε ένταξη σε επενδυτικά σχήματα και προγράμματα θα 

κάνει, ούτε τη σύνδεση με το δίκτυο θα κάνει. Θα γίνει απλός πελάτης μιας εταιρείας η οποία 

αποφάσισε να κάνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα με την δυνατότητα που τις δίνει ο 

νόμος, με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και τη διέλευση του φυσικού αερίου νότια 

της πόλης. Ίσως η εισήγηση που κάνουμε έρχεται λίγο αργά, όμως έπρεπε κάποια πράγματα 

να ξεκαθαριστούν, λόγου χάρη η μελέτη, οι διαδικασίες αδειοδότησης με την προέγκριση 

χωροθέτησης με την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λ.π.. Αυτή τη στιγμή που είναι 

υπό έκδοση η άδεια, νομίζουμε ότι είναι και η καλύτερη χρονική στιγμή για να κάτσουμε να 

το κουβεντιάσουμε και εφόσον επιτύχουμε όρους οι οποίοι θα εγγυώνται τη λειτουργία του 

συστήματος και θα είναι οικονομικά συμφέροντες για την πόλη, δεν μιλάω στο 

περιβαλλοντικό αυτό είναι αυτονόητο, να προχωρήσουμε σε μία Β' φάση και μετά την 

πρόταση που θα μας κάνει η επιτροπή, την συζήτηση που θα κάνουμε και με την εταιρεία. 

Στη σύναψη αυτής της συμφωνίας θα είναι κάτι τρομερά εξυγιαντικό για την πόλη. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω, ότι θα έπρεπε να ξέρουμε ότι είναι μία διαδικασία η οποία δεν 

θα τελειώσει από την μία μέρα στην άλλη. Για να φτάσει ο Σερραίος ή ένα μεγάλο κομμάτι 

της πόλης να απολαύσει αυτό το αγαθό θα περάσουν τουλάχιστον 3- 4 χρόνια. Η κάλυψη των 

αναγκών της πόλης θα γίνει σταδιακά. Δεν είναι δυνατόν όλη η πόλη να καλυφθεί μια κι έξω. 

Αν χρειαστεί στη δευτερολογία μου θα επεκταθώ. 

 κ. Αναστασιάδης: Τα οφέλη των πολιτών και του Δήμου. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια πρώτη άποψη που μας την είπανε από την εταιρεία μας την 

είπανε από την αρχή, είναι ότι η παραγόμενη ενέργεια δεν θα υπερβαίνει, θα είναι κατώτερη 

της τιμής του πετρελαίου.  

Παράδειγμα, θα πρέπει να γίνουν κάποιες διασφαλίσεις, γιατί λόγου χάρη η τιμή του φυσικού 

αερίου να ανέβει στον αέρα. Τώρα στον αέρα είναι το πετρέλαιο. Μπορεί η παραγωγή ακόμα 

περισσότερου φυσικού αερίου είτε από την Ρωσία, είτε με τις συμφωνίες που έχει το κράτος 

με τη χώρα της Βορείου Αφρικής που παίρνει πετρέλαιο και το αποθηκεύει σε κάποια νησιά 

όπως Αρέθουσα κ.λ.π., να κάνει πολύ πιο φτηνές και συμφέρουσες τις διεθνείς τιμές του 

φυσικού αερίου. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα είναι στο 90% της τιμής του πετρελαίου. Όλα 

αυτά θα είναι αντικείμενο διασφάλισης μέσα από την συμφωνία που θα κάνει η επιτροπή. 

Εμείς ουσιαστικά θα την κουβεντιάσουμε και εμείς θα πάρουμε την απόφαση. Η επιτροπή θα 

είναι γνωμοδοτική και συμβουλευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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 κ. Πρόεδρος: Ερωτήσεις υπάρχουν; Τότε θα κάνουμε τοποθετήσεις.      

 κ. Νυκτοπάτης: Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα να πω το εξής: όταν το θέμα 

ήρθε επί των ημερών του κ. Βλάχου, η άποψη η δική σας ήταν τελείως αρνητική. Θυμάται τι 

είπε ο κ. πρόεδρος, λευκό ψήφισε ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Αγγελίδης, ο κ. Σαουλίδης. Τα θέμα 

πέρασε στα πολύ απαρατήρητα. Χαίρομαι ειλικρινά η μία πλευρά αν τότε θεώρησε το θέμα 

πολύ απλό, σήμερα το παρουσιάζει σαν ένα πολύ μεγάλο έργο. 

Ομολογουμένως, τότε παρασύρθηκα και εγώ από αυτά που είχε πει ο κ. Πρόεδρος. 

Παρασύρθηκα από κάποια επιχειρήματα για ποιον λόγο είναι αρνητικός και ούτε καν το 

συζητούσε το θέμα. Θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς σας έπεισε και σήμερα αυτό το 

έργο το παρουσιάζετε σαν ένα από τα μεγαλύτερα έργα. Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί, θα 

ήθελα να μας πείτε τι οικονομικό όφελος, τι ακριβώς θα δώσει στους Σερραίους και αν 

φτάσουμε στο θέμα της επιτροπής, θα έπρεπε να είναι πολύ ειδική επιτροπή η οποία θα 

διαπραγματευτεί. Μέχρι τώρα οι διαπραγματεύσεις που γίνανε από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

οι περισσότερες ήταν ασύμφορες και για τον Δήμο και για τους Σερραίους. Εσείς έχετε 

πάρει την απόφαση. «Εσείς έχετε και τα χτένια και τα γένια». Εμείς λέμε απλώς τη γνώμη 

μας. 

Θα ήθελα το κέρδος του κάθε Σερραίου δημότη σε ποσοστό. Αν υποτεθεί σήμερα ότι ο 

Σερραίος στο σπίτι του έχει 10 δρχ. Θα ήθελα να μάθω το κέρδος του. Το κέρδος του Δήμου 

και δεν αρκεί σε μένα τουλάχιστον να γίνει ένα έργο, όπου ο Δήμος δεν θα έχει έξοδα, αλλά 

δεν θα έχει και κέρδος ουσιαστικό. Σταδιακά πως θα γίνει ο χρόνος, πως θα καλύπτονται οι 

Σερραίοι. 

Η επιτροπή να μην είναι όπως την είπε ο κ. Δήμαρχος. Πρέπει να γίνει μία άλλου είδους 

επιτροπή, η οποία πραγματικά θα γνωρίζει το αντικείμενο και θα έχει αποδείξεις για αυτά που 

θα πει, θα υπάρχουν στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις παρακάτω ενέργειες. 

Για αυτού του είδους τα θέματα ούτε εμείς είμαστε αρμόδιοι και για να πάρουμε μία τέτοιου 

είδους απόφαση, θα πρέπει τα στοιχεία να είναι πολύ σοβαρά.  
 κ. Πρόεδρος: Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Θα ορίσουμε μια επιτροπή, η οποία θα 

διερευνήσει ένθεν και έκθεν και αν μεν αυτοί οι όροι κατασταλάξουν κάπου, θα έρθουν στο 

Δ.Σ. και εκεί θα κουβεντιάσουμε και τα ερωτήματα που βάλατε, τότε θα γίνουν αυτά.  

 κ. Νυκτοπάτης: Πιστεύω ότι εσείς έχετε πάρει την απόφασή σας. Τα συμβούλια 

συνήθως γίνονται για να συζητάμε. 

 κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ. συνάδελφε, ανακαλέστε. Δεν δώσαμε ποτέ τέτοια 

δείγματα.  

 κ. Νυκτοπάτης: Μέχρι στιγμής κ. Πρόεδρε, δεν νομίζω πως θα χρειαστεί να ζητήσω 

συγνώμη, γιατί είμαι σίγουρος ότι η απόφαση είναι δεδομένη. Ότι κάνουμε συζήτηση 

σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει η απόφαση η δική σας με την γνώμη τη δική μας. 

Υπάρχει ποτέ αυτή η περίπτωση; 

κ. Πρόεδρος: Αυτά που λέτε προσβάλουν τους συναδέλφους, οι οποίοι μετά τη δική 

σας τοποθέτηση, εφόσον πειστούν θα πουν ότι είναι άσκοπο να συνεχίσουμε τη συζήτηση. 

Να σηκωθούμε να φύγουμε γιατί κάποιοι εφόσον διαθέτουν την πλειοψηφία έχουν 

προχωρήσει σε επιλογές. Είναι άδικα αυτά που λέτε για όλο το Σώμα.  

κ. Νυκτοπάτης: Οι περισσότεροι συνάδελφοι ψηφίζουν αυτό που λέει η παράταξη. 

 κ. Αγγελίδης:  Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι. Συμφωνώ με την 

υλοποίηση του έργου αυτού. Πράγματι είναι σημαντικό έργο, με πολλαπλά οφέλη για την 

πόλη μας. 
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Οφέλη ενεργειακά, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, οικονομικά για τον καταναλωτή-χρήστη, 

λόγω ότι θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά ως προς τα κλασικά συστήματα θέρμανσης. Ναι στο 

έργο. 

Εγκρίνω και επαυξάνω. Ναι στη σύνταξη της επιτροπής. Στα μέλη αυτά της επιτροπής να 

προστεθούν και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κ. Κουρουπαλάτης και ο 

Διευθυντής του Δήμου και από  ένας εκπρόσωπος του  οικονομικού Επιμελητηρίου και του 

τεχνικού επιμελητηρίου. Και οι φορείς της πόλης πρέπει να έχουν θέση και άποψη πάνω σε 

αυτό το θέμα. Στο σημείο που θέλω να σταθώ ιδιαίτερα είναι η διασφάλιση της διαφάνειας  

στην ανάθεση του έργου. Λέω ναι  στη σύσταση της επιτροπής με την προϋπόθεση όμως ότι 

το πρώτο μέλημα της επιτροπής θα είναι να διενεργήσει μία πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ή διαγωνισμό όπως θέλετε πέστε το. Για να κατατεθούν προτάσεις και από 

άλλες εταιρείες ελληνικές ή ξένες και να μας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουμε την 

συμφερότερη πρόταση προς όφελος του Δήμου. Αυτή η επένδυση είναι μία μεγάλη, γύρω στα 

9 δις δρχ. . Για αυτό επιμένω ότι στο θέμα της διασφάλισης της διαφάνειας θα πρέπει 

να δοθεί μεγάλη προσοχή. Αυτή η επένδυση δεν μπορεί να γίνει εάν εμείς δεν δώσουμε το 

Ο.Κ. στον ιδιώτη. Αν δεν πούμε ναι στη συνεργασία του. 

Αυτή η ευκαιρία που μας δίνετε πρέπει να την εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. Ευχαριστώ. 

 κ. Γκότσης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι. Δεν θα συμφωνήσω με 

τον φίλο μου κ. Νυκτοπάτη, όσον αφορά  την πρόταση που κάνατε ότι έχει ληφθεί, γιατί τότε 

δεν έχουμε  καμία θέση μέσα από τις αντιπαραθέσεις και το διάλογο, αν όχι ορισμένα θέματα 

να τα «κόψουμε», μπορούμε να τα βελτιώσουμε και να προσεγγίσουμε καλύτερα το θέμα. Αν 

εσείς που έχετε την πλειοψηφία κάνετε πάντοτε το δικό σας και φέρεστε με 

αλαζονεία θα κριθείτε από την σερραική κοινωνία. 

Κύριε Πρόεδρε, μπήκαμε στη νέα χιλιετία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι ιλιγγιώδης. Σίγουρα θα 

πρέπει να τους ακολουθήσουμε. Θα μας βρείτε σύμφωνους. Ας κάνουμε όμως μία αναδρομή 

στο παρελθόν να δούμε ποιοι θέλουν το όφελος της πόλης, ποιοι θέλουν την εξυγίανση της 

πόλης, ποιοι θέλουν την καλύτερη ποιότητα ζωής αυτής της πόλης. Σε αυτό εδώ το τραπέζι 

πρέπει ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία να μην υπάρχουν. 

Το 1997 έρχεται το θέμα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, κατασκευή 

δικτύου τηλε-θέρμανσης και οι δυνατότητες του δικτύου τηλε-ψύξης στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με 13 ψήφους εγκρίνει την υποβολή πρότασης από το Δήμο Σερρών 

στο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για παραγωγή ζεστού νερού. Αυτά που είπε 

προηγουμένως ο κ. Δήμαρχος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος και σήμερα Πρόεδρος , κ. Ζήσης 

Περδίκης δεν ενέκρινε την υποβολή πρότασης. Μαζί με τον κ. Περδίκη συμφώνησαν και ο 

κ. Μητλιάγκας, ο κ. Γεωργίου, ο κ. Κάδης και ο κ. Αγγελίδης και ψήφισαν λευκό με την 

δικαιολογία ότι δεν είχαν ενημερωθεί επί του θέματος επαρκώς. 

Το 1998, έρχεται και πάλι το θέμα και πάλι δυστυχώς η απόφαση είναι αναβολή της 

απόφασης προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς κ. Γεωργίου. Κ. Πρόεδρε βλέπουμε ότι 

επικρατεί ένας φαρισαϊσμός, μία υποκρισία. 

 κ. Πρόεδρος: Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε στα τελευταία, παρακαλώ ανακαλέστε 

αυτούς τους ισχυρισμούς. Για την αναβολή μιας συζήτησης, μιας απόφασης την κάνει μία 

πλειοψηφία. Τα χρόνια που αναγνώσατε την πλειοψηφία την είχε κάποια άλλη παράταξη. 

Μπορεί να το ζητάει η μειοψηφία, αλλά η πλειοψηφία το αποφασίζει. Μην ρίχνετε ευθύνες 

αλλού. 
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 κ. Γκότσης: Βεβαίως η πλειοψηφία παίρνει την απόφαση για να αναβάλει κάποια 

θέμα η πλειοψηφία μπορεί να διακατέχεται από έντονα δημοκρατικά αισθήματα και την άλλη 

πλευρά. Ο τρόπος λειτουργίας δείχνει τελικά ποιοι είναι δημοκρατικοί και ποιοι όχι. 

Θα συμφωνήσω. Βεβαίως και πρέπει να γίνει. Θα είμαι και ένας θερμός συμπαραστάτης σε 

αυτή την προσπάθεια. Πρέπει όμως να διασφαλιστεί το όφελος του Σερραίου πολίτη. Η 

επιτροπή που θα συσταθεί για να διερευνήσει τους όρους θα πρέπει να είναι πλήρως 

καταρτισμένη, εκτός από τους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έχουν πολιτικό ρόλο, ώστε 

οι όροι να είναι άκρως ωφέλιμοι για την πόλη μας, για τους πολίτες. Αυτοί που έρχονται 

να κάνουν για να κάνουν το έργο δεν έρχονται για το καλό των Σερραίων, δεν έρχονται να 

μας δώσουν τζάμπα την θέρμανση, να μας δώσουν τζάμπα την ηλεκτρική ενέργεια. Στόχος 

τους είναι οι επιχειρήσεις. Τότε που ήρθανε ήτανε μέσα η «Τ.Ε.Ρ.Ν.Α.» που είναι και στο 

Χρηματιστήριο και κοιτάζει το κέρδος της. Θα έρθει για να έχει οφέλη σαν εταιρεία. Δικός 

μας στόχος είναι να έχει κέρδη, όφελος ο Σερραίος πολίτης. Τα οικονομικά εν 

ξέρουμε αν είναι καλύτερα για τον Σερραίο πολίτη. Αυτά θα φανούν μέσα από τους όρους 

και τη σύμβαση. Τώρα μας νοιάζει να ληφθεί η απόφαση. Ναι στην απόφαση, αλλά στην 

επιτροπή που θα συνταχθεί κ. Δήμαρχε να την προσέξετε πάρα πολύ. Θα πρέπει να βάλετε 

ανθρώπους που σκέφτονται χωρίς παρωπίδες για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους 

καλύτερους όρους. Πρέπει αυτό το πράγμα να γίνει, μπορούσε αυτό να γίνει και πριν 

από 2-3 χρόνια. Μπορούσε να γίνει, αν υπήρχε η καλή προσπάθεια και από τις 2 πλευρές. Δεν 

αμφισβητώ την αποτελεσματικότητα των προθέσεων. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλω να αδικήσω κανέναν, αλλά τότε που ξεκίνησε η κουβέντα 

δεν μπορούσε να έχει άμεσο αποτέλεσμα. Η ίδια η εταιρεία το έδειξε.  Ήρθε είδε το μέρος, ο 

κ. Δήμαρχος έκανε καλά που ξεκίνησε τότε την διαδικασία, έκανε μελέτη, έκανε 

ολόκληρη ημερίδα και την παρουσίασε εδώ. Δεν εμπόδισε κανείς την τότε Δημοτική Αρχή να 

προχωρήσει. Νομίζω ότι δεν ήταν δυνατόν τότε να προχωρήσει. Ίσως εμείς έπρεπε να 

ξεκινήσουμε νωρίτερα. 

 κ. Γκότσης: Δεν πιστεύω ότι είναι άθλος ενός Δημάρχου, όταν περνάει το φυσικό 

αέριο και σου προτείνει μία εταιρεία αυτό κι αυτό θα κάνουμε. Δεν είναι όραμα αυτό, είναι 

μία πραγματικότητα. Περνάει το φυσικό αέριο και καλό θα ήταν να το εκμεταλλευτούμε. Θα 

μας βρείτε συμπαραστάτες κ. Δήμαρχε, αρκεί η επιτροπή να αποτελείται από καταρτισμένους 

επιστημονικά ανθρώπους. 

 κ. Σωτηριάδης: Κύριε Πρόεδρε,  κ. Δήμαρχε, αν μου δίνατε τον λόγο πριν 2 λεπτά  

θα έλεγα γιατί κατά την διάρκεια συζήτησης ενός τόσου σοβαρού θέματος ο κ. Δήμαρχος 

έλειπε μισή ώρα από την αίθουσα, χωρίς να έχει την δυνατότητα να ακούσει τις απόψεις 

κάποιων συναδέλφων. Αυτό δείχνει μία προχειρότητα και ίσως συμφωνήσω εν μέρει με τον 

κ. Νυκτοπάτη. 

Πολύ μεγάλη ικανοποίηση νοιώθω εγώ προσωπικά διότι αυτό το θέμα ήρθε επί των ημερών 

της Δημοτικής Αρχής του κ. Ιωάννη Βλάχου και αυτό το λέω για τους νέους κυρίως 

συναδέλφους. 

Είναι καταγεγραμμένες όλες οι αντιρρήσεις που είχαν οι συνάδελφοι σας με την πρόταση της 

τότε Δημοτικής Αρχής. Όλοι μίλησαν και ο κ. Νυκτοπάτης και ο κ. Γκότσης είπαν ότι ήρθε 

το θέμα με την τότε Δημοτική Αρχή του κ. Βλάχου Ιωάννη. Δεν είπε όμως το ίδιο και ο κ. 

Δήμαρχος. Όταν έχει υψηλούς προσκεκλημένους και τους γυρίζει στα δικά μας έργα, 

υδροηλεκτρικός σταθμός, Αυτοκινητοδρόμιο, χωματερή και έχει το θάρρος να πει ότι αυτό το 

έργο είναι της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής.  
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Θα περίμενα κ. Δήμαρχε στην τοποθέτηση σας να πείτε σαφέστατα ότι αυτό ξεκίνησε επί 

Δημοτικής Αρχής του κ. Βλάχου Ιωάννη, με τις δικές σας αντιρρήσεις, με τις δικές σας  

αντιδράσεις και έφτασε μέχρι εκεί που έφτασε. Σήμερα δεν είδα κανέναν από τους 

παλαιότερους να παίρνει το λόγο, όπως ο κ. Αγγελίδης, ο οποίος έκανε μία πρόταση να 

ανατρέξει και να δει τι είπε στο παρελθόν. Όπως και ο κ. Πρόεδρος είπε ας 

περιοριστούμε σήμερα στο αν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου. 

 κ. Πρόεδρος: Δεν μίλησα ακόμη. Μην λέτε πράγματα που δεν είπα. 

 κ. Σωτηριάδης: Ορισμένες φορές σας τιμά ιδιαίτερα να αναφέρεστε σε αυτά που 

κληρονομήσατε. Σήμερα περίμενα να το κάνετε και πάλι δεν το κάνατε. Μεταξύ των όσων 

είπε ανάφερε ο κ. Δήμαρχος και ένα όνομα, τον κ. Σαφαρίκα θα βάλουμε. Δεν έχω τίποτα με 

τον Διευθυντή των Οικονομικών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. Ο κ. Σαφαρίκας είναι οικονομολόγος, γιατί 

εντέχνως παραγκωνίζουμε και απορρίπτουμε τον Γενικό Διευθυντή, τον κ. Γεωργιάδη; Γιατί 

κ. Δήμαρχε όμως ονομάζεται ότι από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πρέπει να μπει αυτός; Ένας 

οικονομολόγος και απορρίπτετε τον Γενικό Διευθυντή ο οποίος γνωρίζει τα πάντα. Τι μπορεί 

να γνωρίζει ο κ. Σαφαρίκας ή αν θέλετε κάποιον άλλον από την Τεχνική Υπηρεσία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Το λέω αυτό γιατί αυτόν ονομάσατε. Αν είχατε ονομάσει κάποιον άλλον μπορεί 

και πάλι να το έλεγα. Μην το πάρετε σαν παρατήρηση. Δείτε το σαν μία παρένθεση για την 

ντομπροσύνη σας. Μην ονομάζεται και τόσο πρόωρα. 

 κ. Πρόεδρος: Υποχρεωτικά θα ονομάσουμε για να συμπεριληφθεί στην πρότασή μας. 

 κ. Σωτηριάδης: Ονόμασε κάποιον. Δεν το συνειδητοποιούμε όλοι ότι αυτό είναι 

μεμπτό; Αυτό είναι για προστασία. Μην το δέχεστε σαν παρατήρηση, αλλά σαν προστασία. 

 κ. Αγγελίδης: Όσον αφορά για τις τοποθετήσεις μου στην προηγούμενη Δημαρχιακή 

Θητεία. Την πρώτη φορά που ήρθε  το θέμα ψήφισα λευκό, γιατί δεν ήμουν ενημερωμένος. 

Τις άλλες φορές που συζητήθηκε το θέμα είχα την ίδια θέση που ανέπτυψα τώρα. Αυτά έλεγα 

τότε, αυτά λέω και τώρα. 

 κ. Βλάχος Ι.: Θέλω να ακούσω όλες τις απόψεις. 

 κ. Κουρουζίδης:  Σε κάποια ζητήματα με πρόλαβε ο κ. Σωτηριάδης. Μια που ήρθε 

ένα θέμα που έχει προηγηθεί από την δική σας Δημοτική Αρχή,  περίμενα να νοιώθετε μια 

ευχαρίστηση και ικανοποίηση, που αυτό το θέμα έστω και από την Δημοτική μας αρχή 

προχωράει. 

Αυτό που έχει σημασία είναι αν θα έχει όφελος ο σερραικός λαός. Θα έλεγα ότι οποιοιδήποτε 

ενδοιασμοί όσον αφορά μια καχυποψία τι ήταν αυτό που ανάγκασε κάποιους Δημοτικούς 

Συμβούλους στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή να σταθούν αρνητικά σε αυτό το θέμα. 

Νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι αποδεχθήκατε να μην συζητηθεί εκείνη την στιγμή, να 

μην παρθεί απόφαση, δικαιολογεί απόλυτα τους λόγους ότι πράγματι δεν υπήρχε η σωστή 

ενημέρωση. Γι' αυτό δεν προχωρήσατε έστω και μονομερώς να πάρετε μία απόφαση τόσο 

σημαντική, που σήμερα αν την είχατε πάρει τότε, θα είχε προχωρήσει. Επομένως υπάρχουν 

και κάποιοι άλλοι λόγοι που έκαναν και εσάς να αναστείλετε εκείνη την απόφαση. 

 κ. Σωτηριάδης: Υπάρχει δημοκρατικότητα κ. συνάδελφε. 

 κ. Κουρουζίδης:  Αν ανατρέξουμε στις αποφάσεις των τότε Δημοτικών Συμβουλίων, 

θα δούμε πόση δημοκρατικότητα υπήρχε τότε και αν ακούγατε την μειοψηφία ή όχι. Εγώ δεν 

θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα. 

Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το θέμα της επιτροπής όπως την πρότεινε ο κ. Δήμαρχος στην 

σύνθεση της διασφαλίζει και την πολιτική ευθύνη με την συμμετοχή των Δημοτικών 

Συμβούλων αλλά και την τεχνική ευθύνη αφού μέσα συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, 

τεχνοκράτες, οι οποίοι μπορούν κάλλιστα με τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν να 

διασφαλίσουν αυτούς τους όρους που εμείς βάζουμε. 
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Ποιοι είναι οι όροι; Ένας είναι ότι θα έχουμε ένα οικονομικό όφελος σαν καταναλωτές 

Σερραίοι και το δεύτερο, μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο είναι το περιβάλλον. Σήμερα 

γίνονται τεράστιες προσπάθειες σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Αγνοούμε εκείνο το κόστος και το επικεντρώνουμε στο θέμα να θα έχουμε κάποιο 

οικονομικό κόστος; Οι περισσότεροι από εμάς που παραβρέθηκαν στην ενημέρωση από την 

Δανέζικη τεχνική εταιρεία, ακούσανε ότι στο πρώτο χρόνο λειτουργίας η κάθε οικογένεια 

είχε πάνω από 100.000 δρχ.  όφελος στα καύσιμα τους. Επομένως μπορεί η επιτροπή που θα 

συνεδριάσει και φέρει μετά το Συμβούλιο την γνωμοδότηση της, να διασφαλίσει αυτούς τους  

όρους. Άλλωστε δεν θα αποφασίσει από μόνη της αυτή η επιτροπή. Θα έρθει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και θα κριθεί. 

Επειδή μπαίνουν κάποια θέματα διαφάνειας θα έλεγα ότι αν από μία τέτοια σύνθεση δεν 

υπάρχει διαφάνεια, στην οποία δεν συμμετέχει μονομερώς μία παράταξη. Συμμετέχουν και 

πολιτικοί και τεχνοκράτες και πανεπιστημιακοί τότε δεν βλέπω ποια άλλη επιτροπή θα είχε 

διασφαλίσει αυτά τα πράγματα. 

Θα πω και το εξής: στο θέμα του κ. Αγγελίδη ότι θα πρέπει να κάνουμε και εκδήλωση 

ενδιαφέροντος, θα του έλεγα ότι το θέμα αυτό δεν ξεκίνησε τώρα. Είναι μία ιστορία που 

απαιτεί μία χρονοβόρα διαδικασία στο να γίνει μία προετοιμασία και να φτάσουμε σε ένα 

τέλος. Ο Δήμος δεν κάνει μία ανάθεση ενός έργου, θα επιλέξει αν θα γίνει πελάτης ή όχι. 

Ούτε θα υποχρεώσει κανέναν καταναλωτή να γίνει πελάτης της εταιρείας αυτής. Από τη 

στιγμή που θα υπάρχει αυτή η επιτροπή μπορούμε να διευρύνουμε το έργο της, αν θα 

υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πραγματικά ενδιαφέρονται και έχουν όλες εκείνες τις 

προϋποθέσεις για να κάνουν μία ουσιωδέστερη και ωφελιμότερη πρόταση, να την 

καταθέσουν στην ίδια επιτροπή. Δεν μπορεί έπ' άπειρον να περιμένουμε πότε κάποιος θα έχει 

αυτές τις προϋποθέσεις για να κάνει μία συγκεκριμένη πρόταση. Φτάσαμε σε ένα σημείο που 

νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία απόφαση προκειμένου ένα έργο ουσιαστικό 

και ωφέλιμο για την σερραική κοινωνία να τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. 

 κ. Αναστασιάδης: Πρώτα, πρέπει να εξασφαλίσουμε τα οφέλη των Σερραίων όσον 

φορά την πόλη, με πολλή χαρά θα το δεχτούμε. Να είναι σίγουρα για το καλό των δημοτών 

όμως. 

 κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι,  ακούγοντας σήμερα 

τον κ. Δήμαρχο με μεγάλη προσοχή έχω να πω τα εξής: δεν είπατε τίποτα περισσότερο, 

τίποτα λιγότερο  από εκείνα τα οποία, εγώ όταν ήμουν στη δική σας θέση πριν από 38 μήνες, 

είχα πει. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Την ίδια εισήγηση είχα κάνει κι εγώ.  

Πάρτε την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών του Οκτωβρίου του 1997, δείτε τι είπε ο κ. 

Δήμαρχος τώρα και τι είχα πει εγώ τότε και αν θέλετε συγκρίνετε τα. 

Το ερώτημα είναι το εξής : πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια και κάτι μήνες. Τότε το θέμα όταν το 

είχα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την συμμετοχή ή μη και την εξέταση των 

δυνατοτήτων ή μη του Δήμου στο πρόγραμμα συμπαραγωγής της τηλεθέρμανσης, 

αργότερα προέκυψε η τηλεψύξη. Να θυμίσω ότι το 1997 είχε ανοίξει η Β' φάση του 

επιχειρησιακού προγράμματος του Υπουργείου Ανάπτυξης, υποπρόγραμμα συμπαραγωγής. 

Να θυμίσω ότι στην Α' φάση εκείνου του συγκεκριμένου προγράμματος ο Δήμος Σερρών είχε 

ενταχθεί για την κατασκευή του υδροηλεκτρικού της Οινούσας. Ήμασταν από τις 4 πόλεις 

της χώρας που στην πρώτη φάση του προγράμματος είχαμε καταφέρει να ενταχθεί. 

Στην προσπάθεια του υδροηλεκτρικού Οινούσας, το οποίο ευελπιστώ του χρόνου τέτοιο 

καιρό, ελπίζω να το εγκαινιάσουμε. Ξεπεράστηκαν τα όποια εμπόδια είχαμε. Ο κ. 

Σωτηριάδης είχε απόλυτο δίκιο, κ. Δήμαρχε, που είπε για την συμμετοχή του κ. Γεωργιάδη.  
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Σε εκείνη τη φάση ο κ. Γεωργιάδης είχε βοηθήσει πάρα πολύ, είχε προσφέρει τα μέγιστα. 

Μαζί του είχα κατέβει κι εγώ, στο ήδη υπάρχοντα υδροηλεκτρικό σταθμό της Δ. Ε. .Η., 

είχαμε δει το νερό που εκμεταλλευόταν η Δ. Ε. Η.  Είχαμε δει το άλλο νερό, ίδια ποσότητα 

και περισσότερη που χάνεται. Είχαμε την πληροφορία από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα 

ανοίξει και όντως ανοίγει το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενέργειας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Είχαμε ετοιμαστεί και το καταφέραμε, υποβάλαμε εγκαίρως έναν φάκελο και 

τελικά ενταχθήκαμε στο πρόγραμμα. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο από σήμερα οι Σερραίοι θα 

απολαμβάνουν τα αγαθά του υδροηλεκτρικού Οινούσας. 

Επανέρχομαι στο θέμα της συμπαραγωγής. Είχα ζητήσει και είχα πει ακριβώς τα ίδια κ. 

Πρόεδρε. Δεν μου αρέσει να επαναθετολογώ. Αναγκάζομαι να αναφερθώ σε όλα αυτά. Τότε 

μεταξύ των άλλων είχαμε ζητήσει και ευτυχώς πήραμε εκείνη την απόφαση τότε και με 

μεγάλη χαρά σας ακούω να λέτε σήμερα ότι εγκρίθηκε η μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης. 

Γιατί εγκρίθηκε; Γιατί με εκείνη την απόφαση και με ένα χαρτί ότι δεν θα επιβαρυνθούμε δεν 

μας ζητάνε τα χρήματα για προεγκρίσεις. Απλώς 5% είναι απαραίτητη η συμμετοχή μας, 

διότι όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα, επιχειρησιακού χαρακτήρα, όλων των Υπουργείων, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πηγαίνει μπροστά ένας δημόσιος φορέας. Το αναφέρει και ο 

κ. Κουροπαλάτης στο 3° θέμα. 

Στο 3° θέμα, ο κ. Κουροπαλάτης λέει ότι όλες οι κοινοτικές πρωτοβουλίες, στην πλειοψηφία  

τους, είναι συμμετοχή του ιδιώτη. Στην περίπτωση της Οινούσας απαραίτητη προϋπόθεση 

του προγράμματος της Α' φάσης του επιχειρησιακού ήταν ιδιώτης. Και τότε το Υπουργείο, με 

τις επαφές που είχα, μου είχαν πει ότι έχω έναν πατριώτη τον κ. Σάββα Χατζηγαβριήλ, με τον 

οποίο είμαστε συνέταιροι σήμερα. Συμμετέχει στην Ανώνυμη Εταιρεία «Υδροηλεκτρικό 

Οινούσας» με 30%. Είχε την εμπειρία από το πρόγραμμα «ΒΑΛΟΡΕΝ» στο Άγκιστρο. 

Σήμερα  λειτουργεί το υδροηλεκτρικό  Αγκίστρου  και απολαμβάνουν τα έσοδα τα οποία 

έχουν. 

Ας έρθω όμως στο θέμα μας. Περνάει το φυσικό αέριο, είχε απασχοληθεί και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, είχε εκδώσει ένα ψήφισμα και παρακαλούσε τους κυβερνώντες, τους κρατούντες, 

να εκμεταλλευτούμε το φυσικό αέριο, το οποίο περνάει κυριολεκτικά « κάτω από την μύτη 

μας». Αυτό κάναμε. 

Όταν είδα τον κ. Γερασίμου, τους καλούς επιστήμονες, οι οποίοι είχαν την εμπειρία της 

Κοζάνης, τον κ. Κουδούνα και τους άλλους τεχνικούς συμβούλους να με επισκέπτονται και 

να μου λένε όλα αυτά τα πράγματα, στην κυριολεξία τα μάτια μου άνοιξαν διάπλατα, τέτοια 

μεγάλη ευκαιρία που θα την ξαναβρούμε; Ευκαιρία γιατί καύσιμη ύλη φτηνή, ηλεκτρική 

ενέργεια μετά την απελευθέρωση το Μάρτιο του 2001, της αγοράς ενέργειας μετά τις οδηγίες 

της ευρωπαϊκής ένωσης. Μας το λέγανε, ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα ελευθερωθεί 

τελείως η αγορά ενέργειας όπερ και γίνεται. Σήμερα ο υπουργός, κ. Χριστοδουλάκης,  

Ανάπτυξης δήλωσε ότι όποιος ιδιώτης θέλει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια από το φυσικό 

αέριο να έρθει να υποβάλλει αίτηση. 

Θέλω να καταθέσω ένα παράπονο. Αν τότε είχαμε όλοι ομοφωνήσει,  δικαιολογημένες κ. 

Αγγελίδη οι επιφυλάξεις σας, το επιχειρησιακό πρόγραμμα η Β' φάση από το 1997, από το Β' 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ακόμη κ. Δήμαρχε. Σήμερα φτάσαμε στο 2000-2001 και μιλάμε 

για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Υπήρχαν τότε χρηματοδοτήσεις 6,5-7 δις. δρχ. η 

επένδυση. Τι άλλο θέλουμε εμείς εδώ οι Σερραίοι; Θέλουμε επενδύσεις. Μία επένδυση 8 δις 

δρχ. Έρχεται ένας ιδιώτης και  λέει θα επενδύσω 8 δις. δρχ. και τι θα εκμεταλλευτεί; Θα 

εκμεταλλευτώ το φυσικό αέριο. Αυτό ακόμη καλύτερο. Επιθυμία Δημοτικού Συμβουλίου και 

Νομαρχιακού Συμβουλίου.  
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Τι θα βγάλουμε από αυτό ηλεκτρική ενέργεια την οποία θα πουλάμε 

στη Δ. Ε. Η. . τι συμβαίνει από όλα αυτά; Από την διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας υπάρχει ένα υποπροϊόν που είναι οι θερμοί υδρατμοί οι οποίοι είναι ικανοί να 

ζεστάνουν μεγάλες ποσότητες νερού σε υψηλές θερμοκρασίες και να τη στείλουν με το 

σύστημα της τηλεθέρμανσης στους χρήστες που είναι οι Σερραίοι πολίτες. 

Αν όλα ήταν μείον και ένα είναι συν, αν και νομίζω ότι όλα αυτά είναι συν. Έχουμε 

επένδυση, φυσικό αέριο εκμεταλλευόμενο, πώληση- έσοδα από την ενέργεια του ηλεκτρικού 

ρεύματος, ζεστό νερό. Μόνο που θα έχουμε καθαρή ατμόσφαιρα. Ξέρετε για τα πρόστιμα 

ύψους 450 δις. δρχ. διότι στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης του ελλαδικού χώρου  

είμαστε πολύ άσχημα. Απειλούμαστε από το διοξείδιο του άνθρακα, του  αζώτου, από τα 

καυσαέρια, από την καύση του μαζούτ, ας προστεθούν και τα αυτοκίνητα και όλες οι  

βιοτεχνίες και βιομηχανίες που λειτουργούν. 

Κύριε Δήμαρχε, σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθούμε τώρα; Έλεγα τότε γιατί στην όλη 

επένδυση έρχεται αρωγός η ευρωπαϊκή ένωση και επιδοτεί με 35% την όλη επένδυση; Γιατί 

οι Ευρωπαίοι χαρίζουν τα 3,5 δις δρχ., γιατί μας κάνουν αυτό το δώρο; Για να έχουμε καλή 

ατμόσφαιρα, να είναι καθαρή. Για αυτό το λόγο μας δίνουν τα 3,5 δις. δρχ. δώρο. 

Είμαι, ήμουν και θα είμαι θερμός συμπαραστάτης. Με τις δυνάμεις που έχω να είστε 

σίγουρος ότι θα βοηθήσω σε όλους τους τομείς. 

Θα ήθελα να πω, να ξεχωρίσουμε την επιτροπή από τους πολιτικούς, από την επιτροπή των 

τεχνοκρατών. Όταν είναι στο ίδιο τραπέζι πολιτικοί και τεχνοκράτες χρονοτριβούν. Άλλη η 

γνώμη των πολιτικών, άλλη η γνώμη των τεχνοκρατών. Η έκθεση των τεχνοκρατών να έρθει 

στην επιτροπή από τους πολιτικούς, που εγώ θα ήθελα να είναι και κάποιοι άλλοι, αλλά 

δεν πειράζει, μου αρκεί αυτή η σύνθεση, να το ξεχωρίσουμε. Νομίζω ότι είναι σωστό. 

Ένα άλλο, για να μην έχουμε την κοινωνική λεγόμενη συναίνεση η οποία είναι απαραίτητη 

για να προκόψει αυτού του είδους η επένδυση, είναι να καθίσουμε στο τραπέζι με όλους 

εκείνους που εμπλέκονται στην υπόθεση ενέργεια. Πέρα από τα καλά, υπάρχουν και κάποιοι 

που θίγονται όπως οι συντηρητές καυστήρων , αυτούς νομίζω ότι πρέπει να τους  

ενημερώσουμε. 

Πρέπει να δούμε ότι στην περιοχή μας υπάρχουν κάποιες βιομηχανίες που παράγουν λέβητες, 

καυστήρες. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι και ο κ. Παπαδίκης είχε τότε ασχοληθεί και ο κ. 

Παλλάς, νομίζω ότι στην επιτροπή των τεχνοκρατών πρέπει να συμμετέχουν αμφότεροι οι 

μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί του Δήμου μας και από το Τ. Ε. Ε.. Συμφωνώ με το κ. 

Αγγελίδη ότι το Τ. Ε. Ε. πρέπει να είναι παρών. 

Τελειώνω κ. Πρόεδρε, ως μέλος της επιτροπής των Περιφερειών στην ευρωπαϊκή ένωση, 

είναι σπουδαίο αυτό που θα πω και θα το καταθέσω στο Προεδρείο, είναι μία ανακοίνωση 

της Επιτροπής, της Commission, εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο. 

Είναι ανακοίνωση της επιτροπής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη. Από εδώ 

μπορούν να αντιληφθούν, αυτοί που θα ασχοληθούν με αυτά, ποιο είναι το σκεπτικό, τι ισχύει 

σήμερα στην ευρωπαϊκή ένωση και τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για τις υπηρεσίες κοινής 

ωφέλειας. Αναφέρεται στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και του Δημοσίου και του ιδιωτικού 

τομέα, άρα μας καλύπτει. 

Ευχαριστώ πολύ. Απλά να επαναλάβω ότι είμαι, ήμουν και θα είμαι δίπλα σε αυτήν την 

επένδυση που μόνο καλά θα επιφέρει στους κατοίκους αυτής της πόλης και στην πόλη 

γενικότερα. 

κ. Πρόεδρος:  Να κλείσει το θέμα ι κ. Δήμαρχος. 

 κ. Δήμαρχος: Μήπως θέλει να δευτερολογήσει κανείς;  
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 κ. Αγγελίδης:  Εγώ θα ήθελα να δευτερολογήσω. Για αυτό που είπε ο κ. 

Κουρουζίδης, όταν αναφέρθηκα για το θέμα της διαφάνειας, της διασφάλισης της διαφάνειας. 

Είπε ο κ. Κουρουζίδης ότι υπάρχει επιτροπή και θα προσπαθήσετε να εντάξετε τους 

καλύτερους και συμφερότερους όρους με την εταιρεία αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα 

είναι μία η εταιρεία αυτή. Θα έχουμε μία πρόταση. Άλλο να έχουμε μπροστά μας 3, 4 ή 5 

προτάσεις και να πάρεις την συμφερότερη πρόταση για το Δήμο και άλλο να έχεις μία και να 

την διερευνήσεις. 

Επίσης, όσον αφορά αυτό που είπε ο κ. Κουρουζίδης ότι αν γίνει πρόσκληση  ενδιαφέροντος  

ή  διαγωνισμός  θα  έχουμε καθυστέρηση του έργου κ.λ.π.. Εγώ θα απαντήσω ότι αν 

βιαζόμασταν τόσο πολύ, αυτή η διαδικασία μπορούσε να είχε ξεκινήσει πριν από 2 χρόνια. 

Πέρα από αυτό πιστεύω ότι αξίζει να υπάρξει μία καθυστέρηση, έστω και 6 μήνες ή 1 

χρόνου, προκειμένου να διασφαλίσουμε την διαφάνεια και τα συμφέροντα του Δήμου. 

 κ. Βλάχος Ι.:  Γιατί να είναι μια η εταιρεία κ. Αγγελίδη και να μην είναι κι άλλες οι 

εταιρείες. Τα προγράμματα  αυτά τρέχουν  πολλά χρόνια. Αν υπήρξε στον ελλαδικό χώρο ή 

στον ευρωπαϊκό χώρο, που υπάρχουν, κι άλλες εταιρείες που ήθελαν να εκφράσουν 

ενδιαφέρον για να εκμεταλλευτούν το φυσικό αέριο σε μία περιοχή όπως είναι η Σέρρες, μην 

γελιέστε, θα το είχαν κάνει. Αυτή η εταιρεία η οποία συμμετέχει είναι αυτή που κατασκευάζει 

τον αγωγό φυσικού αερίου που έρχεται από την Ρωσία στην Ελλάδα. Είναι αυτή η εταιρεία. 

Συνεργάζονται άμεσα με τους Δανούς, ξέρει ο κ. Δήμαρχος και οι Δανοί πρωτοπορούν σε 

όλη την ευρωπαϊκή ένωση στο φυσικό αέριο. 

 κ. Αγγελίδης: Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχουν άλλες εταιρείες. 

 κ. Βλάχος Ι.: Υπάρχουν κι άλλες εταιρείες και δεν αποκλείσαμε καμία εταιρεία. Αυτή 

η συγκεκριμένη εταιρεία, με αυτό το εταιρικό σχήμα το οποίο έχει, έχει κάνει όλες τις 

διαδικασίες εδώ και χρόνια. Έχει προέγκριση χωροθέτησης, αγόρασε το οικόπεδο, που το 

αγόρασε δίπλα στην "Τ.Ε.Ρ.Ν.Α.". 

 κ. Αγγελίδης: Πρέπει να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις κ. Πρόεδρε. Εγγυήθηκε στην 

εταιρεία αυτή ότι θα κάναμε τη συνεργασία. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ κ.κ. συνάδελφοι. Δευτερολογούμε και υποθέτω ότι ξέρουμε 

τι σημαίνει δευτερολογία.   

κ. Νυκτοπάτης: Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, απλά θα παρακαλέσω στην 

επιτροπή να μπουν ελεύθεροι επαγγελματίες επιστήμονες, όσον το δυνατόν περισσότεροι. 

Εμείς θα αποφασίσουμε να βάλουμε κάποιους επιστήμονες  του είδους τους  για να 

στελεχώσουν αυτή την επιτροπή.  

 κ. Γκότσης: Να συμπεριληφθεί στην Επιτροπή αυτή, να είναι ένας εκπρόσωπος από 

τα εργοστάσια κατασκευής λεβήτων ή ένας από τον σύλλογο συντηρητών. Να μην 

θεωρήσουν ότι προσπαθούμε να τους καταστρέψουμε.  

 κ. Βλάχος  Ι.:    Να ξεκαθαριστεί σήμερα ότι δεν θα καταργηθούν οι λέβητες. 

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Δήμαρχος θα κλείσει την συζήτηση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Θέλω να ξέρετε ότι μαζί με τους συνεργάτες δεν μας ενδιαφέρει 

τόσο ποιος θα φανεί ότι γέννησε το έργο, μας ενδιαφέρει να γίνει. Σε προσωπικό επίπεδο δεν 

απέκρυψα ποτέ για να προσπαθήσω να οικειοποιηθώ κάποια πράγματα. 

Αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν τώρα δεν υπήρχαν τότε. Έπρεπε να γίνει αυτή η 

προεργασία, αυτή η μελέτη για να υπάρξουν αυτά τα στοιχεία. Η όλη επιφύλαξη που υπήρχε  

και τότε όταν ήρθε ο κ. Γερασίμου ήταν αυτή η περιρρέουσα ασάφεια, διότι και η εταιρεία 

δεν ήξερε πολλά ακόμα. Δεν εμπόδισε κανείς, κανέναν να προχωρήσει. Αν παρουσιάζονταν 

συγκεκριμένα στοιχεία, όπως παρουσιάστηκαν μετά, κανείς δεν θα είχε λόγο να αρνείται. 
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Κάτι που μου διέφυγε να πω είναι και ένα άλλο αποτέλεσμα. Το νερό της τηλε- θέρμανσης 

επιστρέφει στη μονάδα παραγωγής. Επιστρέφει μα χαμηλότερη θερμοκρασία, γύρω στους 

60° C. Είναι δυνατόν στη νότια περιοχή της πόλης, εξαιτίας αυτής της δραστηριότητας, πολύ 

φτηνά πλέον θα αναπτυχθεί και μία διαδικασία παραγωγής αγροτικών προϊόντων με πολύ 

φτηνή ενέργεια. 

Η επιτροπή δεν θα κάνει την μελέτη του έργου. Θα τους πουν, εμάς το Δημοτικό Συμβούλιο 

μας έδωσε την εξουσιοδότηση να καταρτίσουμε τους όρους, οι δικές σας σκέψεις για αυτή 

την διαδικασία ποιες είναι, θα ζητήσουμε γραπτά εσείς τι λέτε. Ξέρουμε κάποιες απόψεις 

τους από παλιά. Αυτή η επιτροπή θα καθίσει και θα δει. Ούτε οικονομική επιβάρυνση 

φαίνεται να υπάρχει για τον Δήμο. Και την σύνδεση αναλαμβάνουν και το δίκτυο θα κάνουν. 

Το ζήτημα για εμάς είναι η λειτουργία, η συντήρηση του συστήματος και η κάλυψη όλης της 

πόλης και βέβαια το κόστος. Αν διασφαλιστούν αυτά τα πράγματα, η επιτροπή θα τα φέρει σε 

εμάς και θα είμαστε σε θέση να πούμε ναι ή να αντιπροτείνουμε όρους και τελικά να 

καταγράψουμε την συμφωνία. 

 κ. Γκότσης: Η συμφωνία πριν υπογραφεί θα περάσει από το Δ.Σ. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά. Την επιτροπή να μην την κάνουμε και μικρή Βουλή. Εγώ 

προτείνω  η επιτροπή να είναι καθαρά δημοτική. Ο κ. Κουροπαλάτης για παράδειγμα, ο 

οποίος έχει πολύ καλές γνώσεις αυτό-εξαιρείται και προτείνει τον συνεργάτη της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, τον κ. Πάλλα. Ο κ. Κουροπαλάτης, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Υψηλάντης 

είναι τα χέρια μας, είναι οι συνεργάτες μας. Με αυτούς θα κουβεντιάζουμε, θα συζητάμε 

καθημερινά. Τα πορίσματα και οι σκέψεις της επιτροπής θα είναι υπόψη και των φορέων της 

πόλης, τεχνικά και οικονομικά επιμελητήρια, εμπορικός κόσμος κ.λ.π.. θα ζητήσουμε και την 

άποψη τους. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μία μικρή Βουλή, θα βγει ένα σχέδιο συμφωνίας 

που θα καταρτίσει απλά πράγματα. Δεν θα μπει στον χαρακτήρα της επένδυσης, δεν θα μπει 

στα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, πως θα εξασφαλιστεί η επένδυση, είναι δικές 

τους εργασίες. Εφόσον πάρουν την άδεια από το Υπουργείο Ενέργειας να κάνουν την 

μονάδα, πως εμείς θα γίνουμε πελάτες αυτού του συστήματος. 

Εγώ συμφωνώ με τα λεγόμενα του κ. Κουρουζίδη. Η επιτροπή να εξουσιοδοτηθεί, ένα 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν προτάσεις και να τις φέρουν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Εγώ δεσμεύομαι ότι θα παρακολουθώ τις εργασίες της επιτροπής και θα τεθώ 

υπόψη της πολιτικής εκπροσώπησης του Δήμου ή και στο Δημοτικό Συμβούλιο ή και στους 

αρχηγούς των παρατάξεων, κ. Βλάχο και κ. Νυκτοπάτη, οι οποίοι παράλληλα θα 

ενημερώνουν τους συνεργάτες τους. 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν είναι μία σωστή διαδικασία. Εδώ έχουμε μία 

προεργασία 4 χρόνων. Αν σήμερα κάνουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όποιος 

δείξει ενδιαφέρον δεν θα είναι σε άνιση μοίρα σε σχέση με την εταιρεία. Η εταιρεία 

προχώρησε να κάνει μία επενδυτική δραστηριότητα, δεν μας είπε εμάς. Μας είπε όμως ότι 

εγώ κάνω αυτή την επενδυτική δραστηριότητα, θέλετε να γίνετε πελάτες μας; Η ίδια η 

εταιρεία, όταν έγινε η μελέτη ξεκαθαρίσαμε ότι δεν  υπάρχει καμία δέσμευση, αλλά και στην 

επιστολή που μας  στέλνει γράφει στο τέλος ή εφόσον προκριθεί αυτή η συνεργασία, να 

βγάλουμε τους όρους για να δούμε πως θα συνεργαστούμε. Δεν αποκλείουμε ενημέρωση και 

συμμετέχει γνωμοδοτική των οποιονδήποτε άλλων φορέων. Η επιτροπή πρέπει σε εύλογο 

λογικό διάστημα, να κάτσει να δουλέψει να μπορούμε εμείς να την δώσουμε αυτή την 

εντολή, για να φέρει προτάσεις τις οποίες θα έχει άποψη και το επιμελητήριο, τεχνικό και 

οικονομικό  και ο σύλλογος  κατασκευαστών κ.λ.π.. Αυτά θα είναι υπό τη αιγίδα, την έρευνα,  
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την καθοδήγηση της ηγεσίας είτε  της  πολιτικής  είτε  της  τεχνικής  του  Δήμου, ο κ. 

Κουροπαλάτης, ο κ. Υψηλάντης, ο κ. Γεωργιάδης, εγώ, ο κ. Βλάχος και ο κ. Νυκτοπάτης. Αν 

χρειαστεί και ενδιάμεσες  φάσεις θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει 

να βγάλουμε και κάποιο αποτέλεσμα. Προτείνω λοιπόν, η επιτροπή να αποτελείται από 

τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, από τη δική μας παράταξη να είναι ο κ. Σαουλίδης 

διότι η Δ. Ε. Υ. Α. Σ. θα έχει κυρίαρχο ρόλο τον κ. Τερζόπουλο, το θέμα θα πέσει κυρίως στο 

οικονομικό. Από τη δική σας μεριά θα πείτε δύο (2) άτομα, όποια θέλετε. 

κ. Νυκτοπάτης: Την κα Κωνσταντινίδου. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:   Και από την παράταξη του κ. Βλάχου; 

κ. Σωτηριάδης: Ο κ. Βλάχος. 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Βλάχος θα συμμετέχει σαν πρώην Δήμαρχος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Έτσι κι αλλιώς θα σας ενημερώνω για την πορεία του έργου. Ο 

κ. Γκότσης θέλει να είναι; Εντάξει τότε ο κ. Γκότσης. 

κ. Γκότσης:    Δέχομαι. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες προτείνω τον κ. Πάλλα, τον 

κ. Αμαξόπουλο για το θέματα νομικής φύσεως και τον Προϊστάμενο των οικονομικών 

υπηρεσιών του Δήμου, τον Σαφαρίκα γιατί το οικονομικό κόστος της δραστηριότητας αυτής 

θα πέσει στη Δ. Ε. Υ. Α. Σ. 

κ. Αγγελίδης:   κ. Πρόεδρε υπάρχουν (2) προτάσεις. 

κ. Σωτηριάδης: Σήμερα δεν αποφασίζουμε για την επιτροπή. Το θέμα λέει : 

"απόφαση δυνατοτήτων συμμετοχής του Δήμου...." Η επιτροπή δεν είναι το κυρίαρχο. Δεν 

είναι η συγκρότηση επιτροπής. 

κ. Πρόεδρος:  Έγινε νομίζω σαφές ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την 

διάθεση του να προχωρήσει το θέμα της τηλε-θέρμανσης, ορίζει την επιτροπή. Αν η επιτροπή 

στη διάρκεια της λειτουργίας της κρίνει ότι κάποιοι όροι είναι προς όφελος των δημοτών και 

του Δήμου θα την συνεχίσουν στο Δήμο. 

κ. Σωτηριάδης:  Το θέμα λέει αν υπάρχει η δυνατότητα από τον Δήμο για την 

συμμετοχή σε αυτό το έργο. Δεν πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό; 

κ. Πρόεδρος: Στην πρόταση, η οποία εκφράζοντας τη βούληση του Δημοτικού 

Συμβουλίου να λειτουργήσει τηλε-θέρμανση στη Σέρρες, ορίζεται επιτροπή η οποία θα 

διερευνήσει όρους συνεργασίας και σε ένθετο χρόνο θα τα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμπληρωματικά να πω ότι το Σώμα θα εγκρίνει και δυο (2) 

τουλάχιστον εξωτερικούς συμβούλους, πανεπιστημιακούς και από ΔΕΥΑ, η οποία έχει 

παρόμοια εμπειρία. 

 κ. Πρόεδρος: Υπάρχει και η πρόταση που κατέθεσε ο συνάδελφος κ. Αγγελίδης, περί 

προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 κ. Αγγελίδης: Να την αναφέρω δύο λεπτά. Ναι στο έργο, ναι στην επιτροπή, αλλά να 

ξεκινήσει με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή διαγωνισμό δεν ξέρω πως ακριβώς 

λέγετε. 

κ. Πρόεδρος: Να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία κ. συνάδελφοι. Για την πρόταση του 

κ. Δημάρχου. Την επαναλαμβάνω, το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την βούληση του να 

προχωρήσει η τηλε-θέρμανση στη Σέρρες και ορίζει κάποια μέλη μιας επιτροπής που θα 

διερευνήσει τους όρους της συνεργασίας. Και η πρόταση του κ. Αγγελίδη είναι να  

προχωρήσουμε στην προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή. Να δείξουν 

το ενδιαφέρον τους διάφορες κατασκευαστικές εταιρείες με παρόμοιο αντικείμενο. Τίθεται σε 

ψηφοφορία η εισήγηση του κ. Δημάρχου. 
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Ψηφοφορία: 

- Κωνσταντινίδου Ελένη: ΝΑΙ 

- Γεωργίου Γεώργιος: ΝΑΙ 

- Τερζόπουλος Γεώργιος.: ΝΑΙ 

- Παπαδόπουλος Χρήστος: ΝΑΙ 

- Μισυρλής Σπυρίδων: ΝΑΙ 

- Νέδος Νικόλαος: ΝΑΙ 

- Τότσιος Ηλίας: ΝΑΙ 

- Βαβαλέκας Ιωάννης: ΝΑΙ 

- Αργυριάδης Νικόλαος: ΝΑΙ 

- Σαουλίδης Στέλιος: ΝΑΙ  

- Νυκτοπάτης Αντώνιος: ΝΑΙ 

- Σίγκας Γεώργιος:  ΝΑΙ 

- Σωτηριάδης Δημήτριος: ΝΑΙ 

- Βλάχος Ηλίας: ΝΑΙ 

- Αναστασιάδης Αντώνιος: ΝΑΙ 

- Βλάχος Ιωάννης: ΝΑΙ 

- Συμεωνίδης Βασίλειος: ΝΑΙ 

- Γκότσης Ηλίας: ΝΑΙ 

- Βέρρος Κων/νος: ΝΑΙ 

- Κουρουζίδης Μηνάς: ΝΑΙ 

- Αγγελίδης Πέτρος: Την πρότασή μου 

- Μπόγιογλου Βάσω: ΝΑΙ 

- Εμμανουηλίδου Καίτη: ΝΑΙ 

- Στρατουδάκης Στέλιος: ΝΑΙ 

- Καβακλιώτης Αντώνιος: ΝΑΙ 

- Συμεωνίδης Δημήτριος: ΝΑΙ 

- Περδίκης Ζήσης: ΝΑΙ 

 

 

- Εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ.  

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Αγορά ακινήτων ιδιοκτησίας ΣΕΚΕ Α.Ε. 

 

  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Εγώ θεωρώ ότι το 1ο θέμα θα αλλάξει ουσιαστικά τη ζωή και τη 

λειτουργία της πόλης. Με τη δημοσίευση της ημερήσιας διάταξης, το θέμα που ακούστηκε 

στα Μ.Μ.Ε.,  ήταν η αγορά των καπνό- αποθηκών και γραφείων της ΣΕΚΕ. Θέλω να τονίσω 

ότι είχε ξεκινήσει μία διαδικασία αγοράς από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία 

με το υφυπουργό Παιδείας, τον κ. Ανθόπουλο. Δεν προχώρησε και μακάρι να προχωρούσε με 

σκοπό αυτά τα κτίρια να χρησιμοποιηθούν για ανάλογες χρήσεις που ήθελε η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση, κυρίως η εκπαίδευση. 

Αυτή τη στιγμή έχουμε την απόφαση της ΣΕΚΕ να πουλήσει αυτά τα περιουσιακά της 

στοιχεία και είμαστε στο ενδεχόμενο ή να τα πάρουν κάποιοι ιδιώτες ή όποιοι θέλουν ή εμείς. 

Από  τις διαπραγματεύσεις και  συζητήσεις που κάνουμε  φαίνεται  ότι με μεγάλη χαρά,  ίσως  
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νομίζουν ότι θα πετύχουν καλύτερους όρους αγοράς, δέχονται να τα δώσουν στον Δήμο παρά  

να τα πάρει ένας ιδιώτης. Είναι πολύ σημαντικό να απαιτούμε για τον Δήμο ακίνητη 

περιουσία. 

Θυμάστε την αγορά με τον κινηματογράφο « ΑΣΤΕΡΙΑ».Τι θόρυβος είχε προκληθεί και 

τελικά τη σπουδαία περιουσία έχει συσσωρευτεί για τον Δήμο. Μακάρι να μπορούσε ο 

Δήμος, στη δεκαετία του 1980 να είχε πολιτική να αποκτήσει ακίνητη περιουσία, όχι αυτές 

αλλά κάποια άλλα κτίρια όπως αυτά που είχε αποκτήσει η Δ. Ε. Η. . 

Προτείνουμε στο Δ. Σ. να πάρει μία απόφαση αρχικά για αγορά και της καπνό- αποθήκης με 

το οικόπεδο και το κτίριο της διοίκησης με το οικόπεδο. Είναι περίπου 20 στρέμματα. Η 

καπνό-αποθήκη και το οικόπεδο βρίσκονται αριστερά ανεβαίνοντας για Ελαιώνα και είναι 

περίπου 12,5 στρέμματα. Τα κτίρια διοίκησης επάνω είναι περίπου 6,5 στρέμματα. Τα ένα 

είναι απέναντι από το άλλο. 

Εμείς πρέπει να προσδιορίσουμε το σκοπό. Ο σκοπός είναι για δημοτικές δραστηριότητες 

είτε διοικητικού περιεχομένου για παράδειγμα μεταφορά λειτουργιών του Δήμου γιατί εδώ 

πλέον γίνεται αδιαχώρητο, είτε για δραστηριότητες κοινωνικού και πολιτιστικού   

περιεχομένου.   Με   το   όρο   δημοτικές δραστηριότητες θεωρούμε τα πάντα. Ακόμα και  

δραστηριότητες εκπαίδευσης μπορεί να μεταφερθεί εκεί πέρα. Πρέπει να δώσουμε εντολή 

από το Δ. Σ. στην εκτιμητική επιτροπή, να ξεκινήσει την διαδικασία εκτίμησης. Υπάρχει 

εκτιμητική επιτροπή της οποίας η γνώμη θα ζητηθεί και η γνώμη ορκωτών εκτιμητών 

πιθανόν. Επιπλέον πρέπει να κάνουμε μία επιτροπή από τεχνοκράτες, ειδικούς του Δήμου ή  

και της Νομαρχίας αν χρειάζεται   για    πραγματογνωμοσύνη    ακινήτου.  Η 

πραγματογνωμοσύνη θα προσδιορίζει την έκταση, τα κτίσματα, τα πολεοδομικά προβλήματα. 

Αυτό εντάσσεται στο σχέδιο πόλης, με την πράξη εφαρμογής θα έχουν συνεισφορά σε γη ή 

χρήματα τα κτίρια περίπου 60%. Επίσης προβλήματα και δυνατότητες επανάχρησης. Η 

αποθήκη σε ποια κατάσταση από άποψη στατικότητας βρίσκεται; Είναι δυνατόν να 

πληρώσουμε 100-200 εκ. δρχ. για την αποθήκη, όπου σε μία προσπάθεια παρέμβασης θα 

διαλυθεί; Στατική επάρκεια, πολεοδομικά προβλήματα, προβλήματα επανάχρησης και όλα τα 

συναφή. 

Η εισήγηση του κ. Υψηλάντη αναφέρει απόφαση για δάνειο, αλλά εμείς θα το αποφασίσουμε 

σε μια β' φάση. Μπορούμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια του κ. Ανθόπουλου και να 

πετύχουμε μία χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας λόγου χάρη. Είναι δυνατόν να 

συνάψουμε δάνειο. Ανακοίνωσε ο Υπουργός στο Συνέδριο στην Κω, ότι από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα δάνεια θα πέσουν κάτω από 7% μετά τον Ιανουάριο του 

2001. Ανάλογα με την πορεία των οικονομικών του και ανάλογα με τη συμφωνία και την 

διαπραγμάτευση που θα κάνουμε με την ΣΕΚΕ. Αν γίνεται για παράδειγμα να δώσουμε 300 

εκ. δρχ. σε τρία χρόνια, μπορεί με την διαδικασία της μετακίνησης κάποιων υποχρεώσεων να 

πληρώσουμε και από την τρέχουσα οικονομική διαχείριση του Δήμου ή και από την ΣΑΤΑ 

ακόμα. Αντί να κάνουμε 600  εκ. δρχ. έργο μπορούμε να κάνουμε 400 εκ. δρχ. και με τα 

υπόλοιπα  200 εκ. δρχ. να πληρώσουμε την δόση. Υπάρχουν δυνατότητες. Προτείνω στο Δ. 

Σ. να πάρουμε αυτή τη σπουδαία για μένα απόφαση .την αρχική απόφαση για αγορά. Να 

δώσουμε εντολή στην εκτιμητική επιτροπή να ξεκινήσει την διαδικασία εκτίμησης. Να 

συστήσουμε μία επιτροπή η οποία θα κάνει πραγματογνωμοσύνη επί του ακινήτου. Αυτής 

της επιτροπής πυρήνας θα είναι οι 3 Δ/ντές, ο κ. Υψηλάντης, ο κ. Κουροπαλάτης και ο κ. 

Γεωργιάδης, σαν μηχανικός έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Βέβαια να δώσουμε την 

εξουσιοδότηση σε αυτήν την τριμελή επιτροπή να πλαισιωθεί κατά τη γνώμη της και από 

εξωτερικούς συνεργάτες,  κατά προτίμηση από  την Νομαρχία και από την Τεχνική Υπηρεσία  
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Δήμων και Κοινοτήτων και από το τεχνικό κόσμο, από τον Σύλλογο Μηχανικών. Να γίνει 

μία πραγματογνωμοσύνη ουσιαστική που θα διερευνήσει τα προβλήματα. Ο κ. Βαβαλέκας 

μου είπε ότι  ένα μέρος της έκτασης μπορεί να ανήκει και στα Κ. Α. Α. Μ. Ε. Α. .  Η 

επιτροπή που θα κάνει αυτή τη πραγματογνωμοσύνη θα βοηθήσει εμάς με τη ΣΕΚΕ να  

κάνουμε τη σωστή αξιολόγηση. Αν η επιτροπή μας πει ότι αυτό το κτίριο  αποδεδειγμένα, τα 

γραφεία διοίκησης δεν έχουν ανάγκη, η αποθήκη είναι υπό κατάρρευση, θα το εκτιμήσουμε 

αναλόγως. 

 κ. Πρόεδρος: Θα σας διακόψω για λίγο. Η πρόταση που μόλις έγινε από τον κ. 

Δήμαρχο περιορίζεται στο να εκδηλώσει το Δ. Σ. το ενδιαφέρον του για την αγορά των 

οικοπέδων ακινήτων και να τα ελέγξει. 

κ. Σωτηριάδης: κ. Πρόεδρε, κάνατε μία εισήγηση και αναφέρετε σε δανεισμό. 

κ. Πρόεδρος: Η εισήγηση είναι του Δ/ντή του Δήμου. Ο κ. Δήμαρχος  ξεκαθάρισε. 

Απ' όλα όσα γράφει η συγκεκριμένη εισήγηση περιοριζόμαστε στην σημερινή συνεδρίαση, 

στο  να εκδηλώσει το Δ.Σ. το ενδιαφέρον για την αγορά των ακινήτων, να συστήσουμε 

επιτροπή και να δώσουμε εντολή στην εκτιμητική επιτροπή,   την  θεσμοθετημένη   και  την    

άλλη   των πραγματογνωμόνων. Αν είναι να χάσουμε χρόνο στο πόσο θα κοστίσουν τα 

ακίνητα, χωρίς να ξέρουμε, και να κάνουμε κριτική αν είναι φτηνά, λάθος συζήτηση κάνουμε 

κ. Σωτηριάδης:  Πληρώνουμε για δάνεια του κ. Μητλιάγκα 70 εκ. δρχ.. Εμείς 

πληρώσαμε 300 εκ. δρχ. δάνειο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Πήρατε καινούργιο 

δάνειο 400 εκ. δρχ. για τις πεζοδρομήσεις. Δάνειο 100 εκ. δρχ. για τον υδροηλεκτρικό, 

καλώς κάνατε γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Και τώρα πάλι δάνειο για την αγορά της ΣΕΚΕ. Εγώ 

είμαι υπέρ της αγοράς. Όταν αγοράζεις ένα ακίνητο πάντα είσαι κερδισμένος, έτσι λέγανε οι 

παλιοί. Όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, η απόφαση για τα «ΑΣΤΕΡΙΑ» που δεν ήταν απλή 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της εποχής εκείνης και σήμερα αποδεικνύετε μία 

πολύ καλή αγορά. Συμφωνώ στην αγορά, αυτή ήταν και η δική μας πρόταση πριν από 3-4 

χρόνια, αλλά με δικούς μας όρους. Να μην μπούμε σε δανεισμό. Δεν ξέρω πόσο θα 

πληρώνουμε μετά τα 100 εκ. δρχ. για τον υδροηλεκτρικό και τα 400 εκ. δρχ. για τη ΣΕΚΕ, ο 

Δήμος θα πρέπει να βάλει λουκέτο, θα πρέπει να πληρώνουμε τοκοχρεολύσια και να μην 

μπορεί να λειτουργήσει. Δεν σκεφτόμαστε μετά από 2-3 χρόνια πως θα αντεπεξέλθει ο 

Δήμος. Με αυτές τις προσλήψεις που θα γίνουν ο Δήμος δεν θα έχει την δυνατότητα να 

πληρώνει τοκοχρεολύσια και τους μισθούς των υπαλλήλων. Αν υπάρχει οικονομική 

δυνατότητα από το Δήμο τότε να το αγοράσει αλλά με δανεισμό σε καμία περίπτωση. 

Δείτε τι χρωστάει ο Δήμος στους Σερραίους πολίτες τα τελευταία 20 χρόνια. 

Χαρακτηρίζουμε ένα χώρο, αυτό το κάνουμε σχολείο, πάρκο κ. λ .π., αλλά δραχμή δεν 

δίνουμε σε κανέναν. Είναι κάτι που το τονίσαμε και περιμένουμε στον προϋπολογισμό που 

θα καταθέσετε να βγει κονδύλι δεν ξέρω πόσο εκατομμυρίων. Οι άνθρωποι πρέπει κάποια 

στιγμή να ικανοποιηθούν. Μιλάμε για το Κεντρικό Πάρκο 600 εκ. δρχ. και έχουμε δεσμεύσει 

εκείνη την ακίνητη περιουσία των Σερραίων δημοτών όπως και πολλές 

άλλες. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ συντομεύετε, θα κατεβάσετε τους τόνους σας, θα 

σέβεστε τους συναδέλφους και θα αποφεύγετε χαρακτηρισμούς. Και θα μιλάτε για το 

ζητούμενο θέμα. Συζητάμε για συγκεκριμένο θέμα. Είστε εκτός θέματος κ. συνάδελφε. 

κ. Σωτηριάδης:  Μιλάω για όλα αυτά που δεσμεύσαμε επί της δικής ας Δημοτικής 

Αρχής. Δώσαμε και μία οικοδομική άδεια σε έναν Σερραίο πολίτη και μετά του είπαμε 

συγνώμη αλλά εδώ θα γίνει πολιτιστικό κέντρο. Ξέρετε τι πρέπει να πληρώσει ο Δήμος στους 

Σερραίους   δημότες;   Και  σήμερα  μπαίνουμε στη   διαδικασία  αγοράς   ενός  ακινήτου   με  
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δανεισμό; Χωρίς να σκέφτεστε τι θα κληροδοτήσετε στους άλλους; Ναι στην αγορά, όχι 

όμως με δανεισμό. Είναι αδιανόητο να χρωστάμε σε όλη την πόλη. Και από δική σας θητεία 

και επί Ανδρέου και επί Γεωργούλα και επί των δικών μας ημερών, του κ. Βλάχου. Και 

ερχόμαστε σήμερα και λέμε αγοράζουμε εκείνο με δανεισμό δεσμεύοντας περιουσίες 

Σερραίων δημοτών. 

κ. Γκότσης: Κύριε  Πρόεδρε, τελικά θα πρέπει οι Δημοτικές Αρχές που περνάνε από 

αυτόν τον τόπο να αφήνουν και κάτι. Αναφέρομαι στη σημερινή συνεδρίαση με μία παροιμία 

κινέζικη : «δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει η γάτα αρκεί να τρώει ποντίκι». Με άλλα λόγια 

μας ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, θέλουμε να προβούμε σε μία αγορά. Το σημερινό 

θέμα είναι να προβούμε ή μάλλον να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον . να ορίσουμε την επιτροπή. 

Αργότερα θα έρθει η επιτροπή και θα μας πει τι έγινε με αυτά τα δύο κτίρια.  

Πραγματογνωμοσύνη σημαίνει, για παράδειγμα, είναι 20 στρ. αλλά εμείς τι αγοράζουμε; Με 

την προσφορά γης τα 20 στρ. γίνονται 8 ή 12 στρ. ένα μέρος είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η 

στατικότητα, γιατί μας λένε ότι πουλάνε την αποθήκη 350 εκ. δρχ., το οικόπεδο αυτοί τόσο 

το θέλουν. Εδώ ισχύει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης. Το κτίριο μπορεί να έχει  

την δυνατότητα να γίνει κάτι. Το κτίριο μπορεί να είναι για κατεδάφιση. Αυτοί πουλάνε και 

το κτίριο μαζί. 

Όταν θα έρθει η πραγματογνωμοσύνη και οι όροι, πάλι θα συζητήσουμε εάν αυτά που μας 

λέει η επιτροπή είμαστε διατεθειμένοι να το αγοράσουμε. Στη συνέχεια θα βρούμε πως 

θα αγοράσουμε αυτά τα οικόπεδα. 

Εάν συμφωνήσουμε και τα πάρουμε και τα ανακαινίσουμε, τα αναπαλαιώσουμε πιστεύω ότι 

θα είναι ένα κόσμημα για την σερραική κοινωνία. Μπορούν να πάνε κάποιες υπηρεσίες εκεί, 

όπως Πολεοδομία, Τεχνική Υπηρεσία, να διορθωθεί και αυτός ο χώρο, θα γίνει και 

αποσυμφόρηση. Να εκσυγχρονιστούμε και εμείς. Το πώς θα πάρουμε αυτά τα κτίρια δεν 

είναι θέμα συζήτησης από τη στιγμή που ο κ. Δήμαρχος διευκρινίζει ότι εμείς θα επιλέξουμε 

ανάλογα τον τρόπο αγοράς. 

Ένας τρόπος είναι από την Κεντρική Αυτοτελείς Πόροι, ένας άλλος τρόπος είναι από την 

ΣΑΤΑ. Γνωρίζουμε ότι η ΣΑΤΑ είναι για να γίνονται έργα, αλλά γα περιουσία του Δήμου 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα. Να κάνουμε δύο δόσεις. Ένας τρόπος είναι ο 

δανεισμός που ήταν καλύτερα να το αποφύγουμε, αλλά αν δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε 

τα χρήματα, ας κάνουμε ένα δάνειο. Στο βωμό της καλύτερης ποιότητας της ζωής, της 

εξυγίανσης, της ανθρώπινη όλης και για να δημιουργήσουμε κοσμήματα στην πόλη, λέμε ναι 

και στο δανεισμό. Δεν πρέπει να βάζουμε φρένο σε οτιδήποτε καλό κάνει η Δημοτική Αρχή, 

οποιαδήποτε κι αν είναι η Αρχή. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Θα ήθελα να πάρω τον λόγο και να κάνω μία διευκρίνιση για την 

εισήγηση του κ. Διευθυντή. Η εισήγηση έχει ημερομηνία Ιουνίου. Σε συνεργασία με τον 

Διευθυντή και ύστερα από αλληλογραφία που είχαμε με την εταιρεία, έγινε η εισήγηση για 

να είναι το έναυσμα της διαδικασίας αγοράς. Είναι εν γνώσει του Διευθυντή ότι αυτός το 

μόνο ορατό τρόπο που είχε και νομικά και θεσμικά ήταν το δάνειο. Δίνει τις θεσμικό- νομικές 

προτάσεις του νόμου. Αυτή η πρόταση που κάνω βγήκε σε συνεργασία με τον κ. 

Κουροπαλάτη και τον κ. Υψηλάντη. Σε τέτοια θέματα έχουμε την ανάγκη της υποστήριξης 

των υπηρεσιακών παραγόντων και στελεχών που κάποια πράγματα τα ξέρουν καλύτερα. Η 

ουσία είναι η επιτροπή εκτίμησης θα μας ενημέρωση, θα γίνει φυσικά πρώτα 

πραγματογνωμοσύνη και εμείς εδώ θα βρούμε τον τρόπο αγοράς, είτε με δάνειο, είτε με 

ΣΑΤΑ, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Αυτά τα 

πράγματα που είπα δεν έρχονται σε αντίθεση με την εισήγηση της υπηρεσίας. 
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κ. Πρόεδρος: Ήταν σαφής η εισήγηση του κ. Δημάρχου, να περιοριστούμε σε  αυτό. 

Δεν πρόκειται να επαναλάβουμε πράγματα που θα ειπωθούν όταν θα έρθει η εισήγηση και 

πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι άσκοπο να συζητάμε απόψε, γιατί δεν κατατίθεται 

πρόταση εξασφάλισης των πόρων για να αποζημιωθεί η ιδιοκτήτρια εταιρεία. Δεν χρειάζεται 

καν απόψε να πάρουμε με συγκεκριμένη πλειοψηφία για την συγκεκριμένη αγορά. Απλά 

εκδηλώνουμε ενδιαφέρον, με όποια πλειοψηφία, να προχωρήσουμε στην εντολή προς την 

εκτιμητική επιτροπή προς την επιτροπή πραγματογνωμόνων. Και να επιδείξουμε το 

ενδιαφέρον μας γραπτό με την ανάλογη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προς την αρμόδια 

εταιρεία για να συζητήσουν τα μάλη της επιτροπής και ο Δήμος μαζί της αφού πλέον τα μέλη 

των επιτροπών προχωρήσουν περί στατικής επάρκειας, πολεοδομικών προβλημάτων, 

πράξεως πολεοδομικής εφαρμογής κ.λ.π.. 

Ας περιοριστούμε, αν κρίνουμε σκόπιμο και ωφέλιμο να εκδηλώσουμε αυτό το ενδιαφέρον κ. 

Νυκτοπάτη δίνετε τη σειρά σας στον κ. Αναστασιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Πριν γίνει η τεχνική έκθεση έπρεπε να ξέρουμε τι αγοράζουμε. 

Αυτά έπρεπε να προηγηθούν κ. Πρόεδρε. Αυτό θέλω να πω. 

κ. Νυκτοπάτης: Καταρχήν είμαστε θετικοί σε όποια αγορά αποφασίσει να κάνει το 

Δημοτικό Συμβούλιο ανεξαρτήτου του τρόπου αγοράς, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. 

Είναι ορισμένα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση, το εμπόριο με κάποιους επιστήμονες 

οι οποίοι είναι σε κάποιες υπηρεσίες, θέλω να πιστέψετε ότι ορισμένοι επιστήμονες όπως 

μηχανικοί, όταν είναι να βγει προϋπολογισμός έργου τις περισσότερες φορές παίρνουν 

στοιχεία από ανθρώπους που έχουν κάνει στην πράξη έργα. 

Για την αγορά των «ΑΣΤΕΡΙΑ» που μιλήσαμε, όταν τα αγόρασε η Δημοτική Αρχή με 70 εκ. 

δρχ. μπορούσε να τα αγοράσει ιδιώτης με 40 εκ. δρχ. με αποδείξεις. Ένα πράγμα που μπορεί 

να  αγοραστεί με 67 εκ. δρχ. γιατί πρέπει να χάσουμε 27 εκ. δρχ., άσχετα αν είναι καλό. 

Κύριε Δήμαρχε, αυτοί οι κύριοι που πωλούν τη ΣΕΚΕ θέλω να σας πω ότι το 

διαπραγματεύονται με όλους τους Σερραίους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπάρχει 

Σερραίος επιχειρηματίας που δεν το έχει διαπραγματευτεί, Η τιμή η σημερινή που άκουσα, 

παρόλο που η εταιρεία μεταξύ της έχει πολλά προβλήματα, με αυτά που έχουν υποφέρει οι 

Σερραίοι επιχειρηματίες δεν έχουν καμία σχέση. Δεν υπάρχει στο τέλος ένας εργολάβος. 

Αυτό δεν πρέπει αν το λάβουμε υπόψη μας. 

Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτή την αγορά. Πέρα από την εργοστασιακή σημασία 

της πράξης εφαρμογής να δούμε και την πιθανότητα της αντιπαροχής. Ενδεχομένως ο Δήμος 

θα μπορούσε να πάρει και μία αντιπαροχή,. Θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα εμπορικά. 

Επαναλαμβάνω δεν θίγω κανέναν από τους συναδέλφους. Πολλές φορές η εικόνα που 

παρουσιάζουν οι επιστήμονες δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική εικόνα της αγοράς. Το 

ποσό των 350 εκ. δρχ. είναι πολύ μεγάλο. Αν υποτεθεί ότι την πλησίαζαν επιχειρηματίες θα 

είχε πωληθεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. 

Εμείς είμαστε σύμφωνοι. Και με δανεισμό ακόμα συμφωνούμε, γιατί πιστεύουμε ότι η 

σερραική κοινωνία θα κερδίσει πολλά. Απλά πρέπει να προσέξουμε την τιμή της αγοράς. 

κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε δεν θα έπαιρνα τον λόγο γιατί η  

τοποθέτηση του κ. Δημάρχου ήταν σαφέστατη. Παίρνω τον λόγο, γιατί ο κ. Δήμαρχος είπε 

μία κουβέντα που εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Είπατε κ. Δήμαρχε, αν πάρουμε την 

απόφαση γιατί κινδυνεύουμε να μας το πάρει κάποιος άλλος. Εγώ πιστεύω και θα το 

εξηγήσω, ότι τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει για την αγορά των συγκεκριμένων ακινήτων 

καπνό-αποθήκης ΣΕΚΕ και της βίλας απέναντι. Δεν υπάρχει άλλος ανταγωνιστής, γιατί και 

τα δύο κτίρια αμφότερα είναι χαρακτηρισμένα. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Να σας διακόψω κ. συνάδελφε και να πω ότι αυτή η συζήτηση 

που αναφέρατε έγινε κατ' ιδίαν. Δεν το είπα τώρα και εδώ πέρα.  

κ. Βλάχος Ι.: Ναι ήταν στην κατ' ιδίαν συζήτηση. Πριν από εσάς είχα συζήτηση με 

τον κ. Πρόεδρο και την κ. Αντιπρόεδρο και είχαμε καταλήξει. Μου δίνουν την ευκαιρία να 

εξηγήσω για ποιοι λόγο δεν πρέπει να φοβόμαστε, κανένας από εμάς και ο σερραικό λαός ότι 

κάποιος άλλος θα αγοράσει τα συγκεκριμένα κτίρια και ιδιαίτερα την καπνό -αποθήκη. 

Με την αναθεώρηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου είναι χαρακτηρισμένα για 

πολιτιστικό κέντρο. Ποιος ιδιώτης θα το αγοράσει; Να το κάνει τι; Πολιτιστικό κέντρο 

μπορεί να το κάνει, τίποτε άλλο. Δεν πρέπει να αλλοιώσει την εικόνα του. 

Δεν υπάρχει κόσμος πολύ μέσα στη Σέρρες, ώστε να το αγοράσει κάποιος και να «βαφτίσει» 

πολιτιστικό κέντρο και να το εκμεταλλευτεί όπως γίνεται ο «ΜΥΛΟΣ»στη θεσσαλονίκη. 

Επομένως με ψυχραιμία και με την διαδικασία που ανάφερε ο κ. Δήμαρχος. Δεν πρέπει να 

βιαζόμαστε, δεν το αγοράζουμε σήμερα. Κατά την άποψη μου πρέπει να τελεσφορήσει, 

πρέπει να τελειώσει η πράξη εφαρμογής. Το τμήμα αυτό, ενώ στα τοπικά σχέδια που το 

συνοδεύουν και στην εφημερίδα της κυβερνήσεως έχει την ένδειξη εκτός σχεδίου πόλεως 

σήμερα είναι εντός σχεδίου πόλεως. Έχουμε την πράξη εφαρμογής με την οποία προκύπτει 

60% εισφορά σε γη. Εισφορά σε χρήμα. Και να δούμε μετά τη μένει στην εταιρεία και μετά 

να το διαπραγματευτούμε σκληρά. 

Όταν φτάσαμε σε εκείνο το σημείο, θα εισηγηθούν οι επιτροπές, οι πραγματογνώμονες και θα 

το συζητήσουμε και πάλι. 

Ήμουνα Αντιδήμαρχος επί Δημαρχίας Ανδρέου επί 4ετίας 1987-1990. Το 1987 σε μία από τις 

εξόδους μας, μαζί με τον κ. Διευθυντή, τον κ. Υψηλάντη επισκεφτήκαμε τα γραφεία της 

εταιρείας. Ήταν ένας υπάλληλος στη βίλα μας ξενάγησε και είδαμε τους χώρους. Η βίλα από 

έξω μπορεί να φαντάζει πολύ όμορφη και ένα τεράστιο οικοδόμημα, αλλά μέσα οι χώροι του 

είναι πολύ μικροί, δεν είναι και λειτουργικοί. Οι ειδικοί φυσικά θα μας πουν τη μπορούμε να 

το κάνουμε. 

Όταν εγώ ήμουν Δήμαρχος, ιστορικά τα αναφέρω, τότε ήρθα να ενημερώσουμε τον κ. 

Ανδρέου και μας έλειπαν ότι ήτανε στη σκέψη να αγοράσουμε τα «ΑΣΤΕΡΙΑ» και έτσι 

κάναμε. Το 1997, στις 10-12 έστειλα στην εταιρεία μία επιστολή αλλά 

απάντηση δεν έλαβα. Δήλωσα σας Δήμαρχος ότι από τις πληροφορίες που έχουμε πρόκειται 

να εκποιήσετε τα 2 ακίνητα σας. Αυτά τα ακίνητα ενδιαφέρουν τον Δήμο μας κ.λ.π.. Είχαμε 

προλάβει, τότε εμείς, και τα είχαμε χαρακτηρίσει ως πολιτιστικό κέντρο, τουλάχιστον το ένα 

είχε δημοσιευτεί και στην εφημερίδα της κυβέρνησης. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν έχουμε κανέναν ανταγωνιστή. Πρέπει να το 

λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και κυρίως οι επιτροπές. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μερικές φορές πρέπει να είμαστε 

επιθετικοί σε θέματα που δεν επιδέχονται επιθετικότητα. Δεν αναφέρομαι σε εσάς κ Δήμαρχε, 

θα ήθελα να αναφέρω ότι και τα «ΔΙΟΝΥΣΙΑ» και η καπνό- αποθήκη της ΣΕΚΕ και στο 

σταθμό απέναντι και έξω πήραν αυτόν τον χαρακτηρισμό με την αναθεώρηση που έγινε το 

1997. Το 1997 δεν ήμουν εγώ Δήμαρχος, κ. Σωτηριάδης εσείς ήσασταν. Μας κατηγορήσατε 

ότι δεσμεύουμε τις περιουσίες των ανθρώπων. Δεν φταίμε εμείς αν δεσμεύτηκε η περιουσία 

του κ. Παπαντωνίου στα «ΔΙΟΝΥΣΙΑ». Είναι γνωστή η ιστορία του κεντρικού πάρκου από 

το 1925. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας του Εθνικού Κτηματολογίου θα έρθει πρόταση και θα βρούμε 

τρόπο και το κεντρικό πάρκο να το απορροφήσουμε. Πιστεύω ότι θα είχε τη χαρά αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση και για αυτό το θέμα. 
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Για τα δάνεια, πληρώνουμε 61.800.000 δρχ. το χρόνο. Είναι δάνεια που έγιναν από το 1980 

και μετά. 

Κάποια θέματα δεν είναι ώριμα και ωριμάζουν με τον χρόνο και για κάποια άλλα θέματα 

πρέπει να παίρνουμε το ρίσκο της πολιτικής γνώμης. Το δυσκολότερο πράγμα στη διαχείριση 

των κοινών υποθέσεων είναι η λήψη απόφασης. Οι αποφάσεις έχουν και συνέπειες. Εμείς με 

την ευθύνη της Δημοτικής Αρχής φέρνουμε προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει 

αποφάσεις. Κατά τη γνώμη μας ιστορικές. Αν αυτές τις προτάσεις τις σκεφτήκατε εσείς, αυτή 

την τιμή δεν θα σας την αφαιρέσουμε. Όμως να γίνει κάτι. 

Επαναλαμβάνω, εκφράζουμε τη βούληση για να ξεκινήσει η διαδικασία της αγοράς, θα 

επιμείνω στην άποψη του κ. Νυκτοπάτη, η οποία είναι αξιόλογη, θα πρέπει να ζητήσουμε και 

τη γνώμη ανθρώπων που είναι στην ελεύθερη αγορά. Για να έρθουμε πιο σωστά στα 

πράγματα. 

Η πρόταση που κάνω,  ύστερα από όλα αυτά που άκουσα. Η επιτροπή πραγματογνωμοσύνης 

έχει την ευθύνη να λειτουργήσει το τρίο των Διευθυντών, κ. Υψηλάντης, κ. Κουροπαλάτης, 

κ. Γεωργιάδης, πλαισιωμένοι κατά την κρίση τους και από τεχνοκράτες πέραν του Δήμου, 

όπως Νομαρχία, Τ. Υ. Δ. Κ. και Σύλλογο. Η εκτιμητική επιτροπή θα κάνει την γνωμική και 

τεχνική αφετηρία του θέματος και σε Β' φάση θα διερευνηθεί από στελέχη και συμπολίτες 

μας που εμείς, είτε σε συνεννόηση μεταξύ μας, είτε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, θα 

αποφασίσουμε ότι η εκτιμητική επιτροπή έβγαλε αυτό, αλλά η αγορά, οι σύμβουλοι μας λένε 

αυτά. Θα φτάσουμε σε διαπραγμάτευση με την εταιρεία αφού πρώτα η επιτροπή μας φέρει το 

πόρισμα, μετά θα έχουμε και τη γνώμη της πιάτσας, να το πω λαϊκά. Εμείς θα ξεκινήσουμε τη 

διαπραγμάτευση αφού κατασταλάξουμε. 

κ. Γκότσης:  Η αποτίμηση θα γίνει στο Β στάδιο από την επιτροπή, από το τεχνικό  

μέρος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Είναι συγκεκριμένα τα καθήκοντα της επιτροπής αξιολόγησης. 

κ. Σωτηριάδης : Σήμερα χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία για αυτό το θέμα. 

κ. Πρόεδρος: Καμία πλειοψηφία δεν χρειάζεται κ. συνάδελφε. 

κ. Σωτηριάδης:  Για την αγορά δεν χρειάζεται πλειοψηφία. Σήμερα χρειάζεται η 

απόλυτη πλειοψηφία. 

κ. Πρόεδρος: Όταν θα συζητηθεί η αγορά τότε θα χρειαστούν συγκεκριμένες 

πλειοψηφίες. Σήμερα εκφράζεται η βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου με μία απλούστατη 

πλειοψηφία του μισού και ένα των μελών του για να προχωρήσουμε σε αυτές τις διαδικασίες. 

Ομόφωνα εδώ προχωράμε. Όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα να προχωρήσει 

στην αγορά τότε θα εξετάσουμε ή την απόλυτη πλειοψηφία για αγορά ακινήτων και 

την πλειοψηφία των 2/3 για την απευθείας. 

κ. Σωτηριάδης:  Τώρα χρειάζεται και όχι στην αγορά. Η εισήγηση το προβλέπει. 

Χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία για αυτό το θέμα. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  3°: Επιλογή επενδυτικού φορέα για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των 

Σερρών. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Επειδή τα δύο πρώτα θέματα έχουν συζητηθεί εκτενώς και η ώρα 

έχει προχωρήσει θα σας κάνω μία μόνο ενημέρωση. Αν κάνουμε όμως μεγάλο διάλογο τότε 

εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να το αναβάλλουμε για να το συζητήσουμε σε μία άλλη 

συνεδρίαση, την επόμενη. 

κ. Πρόεδρος:  Ας το αφήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση. 

κ.ΔΗΜΑΡΧΟΣ:    Απλά θέλω να πω το εξής : για να κάνουμε μεγάλες επεμβάσεις 

στο κέντρο της πόλης, πλατεία Ι.Κ.Α., ΠΛΑΤΕΙΑ Εμπορίου, πλατεία Ελευθερίας συν το 

ακίνητο, με κατασκευή υπόγειων χώρων όχι μόνο στάθμευσης αλλά και άλλων 

δραστηριοτήτων που πιθανόν θα μας βγάλει μία μελέτη και τη δημιουργία ενός σύγχρονου 

εμπορικού κέντρου,. Ζητούμε συνεργασία και με το ιδιωτικό τομέα. Για αυτό θα προτείνουμε 

να συνταχθούν όροι, να επενδύσουν σε μεικτή δραστηριότητα με τον Δήμο. 

κ.  Πρόεδρος: Θα συζητηθεί εκτενέστερα στην επόμενη συνεδρίαση. 

 

 

-Αναβάλλεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  4°: Έγκριση προϋπολογισμού του Ν. Π. «Κ.Α.Π.Η.» Δήμου Σερρών οικονομικού 

έτους 2001. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Προϋπολογισμός του «Κ.Α.Π.Η.» του Δήμου για το επόμενο έτος. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  5°: Οργάνωση του 2ου συνεδρίου λαϊκού πολιτισμού τον Νοέμβριο του 2001 με 

θέμα: «Ρυθμός, Λόγος, Κίνηση και Παραδοσιακή Φορεσιά». 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Η πρόταση κατατίθεται σήμερα για να ενταχθεί η δαπάνη στο υπό 

κατάρτιση προϋπολογισμού του επόμενου έτους. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  6°: Έκδοση κανονιστικής απόφασης για καταβολή αποζημίωσης για παράνομη 

χρήση καλλιέργειας Δημοτικών Κτημάτων. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Αφορά αγροτικές καλλιέργειες σε δημοτικά οικόπεδα. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  7°: Εξέταση αιτήματος του κ. Γεωργίου Ξανθόπουλου, μισθωτή των 

διαφημιστικών στεγάστρων αναμονής επιβατών της Αστικής Συγκοινωνίας. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Το 7° θέμα ζητείται να αποσυρθεί περί εξέτασης ενός αιτήματος 

κάποιου διαφημιστή που νοικιάζει διαφημιστικά στέγαστρα αναμονής επιβατών της αστικής  

συγκοινωνίας. Η πρόταση που υπάρχει αποσύρεται, θα έρθει καινούργια πρόταση.   

κ. Στρατουδάκης: Είναι ένα θέμα για 36 στέγαστρα. Δεν πρόλαβε η υπηρεσία, ο κ. 

Παπαδίκης μηχανολόγος- ηλεκτρολόγος, έχει κάνει μία μελέτη. Αποσύρεται για να έχουμε 

μία καλύτερη πρόταση για την αισθητική και του καλύτερου περιβάλλοντος στα στέγαστρα 

για μια πόλη πιο ανθρώπινη. 

 

 

-Αναβάλλεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8°: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Επιστροφή χρημάτων σε συμπολίτες μας.  

κ. Βλάχος Ι. :   Όλο  το ποσό θα επιστρέψουμε; 

κ. Τερζόπουλος: Ότι προβλέπεται να επιστραφεί. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9°: Επαναδημοπράτηση του κυλικείου στο πάρκο Κτηνιατρείου. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Επαναδημοπρατούμε το κυλικείο στο πάρκο του Κτηνιατρείου γιατί ο 

ενοικιαστής το εγκαταλείπει. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10°:  Επανασυγκρότηση του Δ. Σ. του Ν. Π. «51η Σχολική Επιτροπή του 5ου 

Γυμνασίου Σερρών». 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Σχολική Επιτροπή. 

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 11°:  Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου στις ημερίδες με θέματα α): «Η 

εφαρμογή των αρχών ποιότητας στο Δημόσιο τομέα» και β): «Ολυμπιακοί 

Αγώνες και Τοπικές Κοινωνίες». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Αφορά δύο ημέρες που θα γίνουν την επόμενη και την μεθεπόμενη 

εβδομάδα. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 12°: Έγκριση μελετών Α. Π. κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Αφορά μελέτες, ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κ.λ.π.. Κάνω ανάγνωση 

των έργων. Έγκριση μελέτης του έργου : «Αποπεράτωση εργασιών στις εργατικές κατοικίες 

Σιδηροδρομικού Σταθμού». Έγκριση μελέτης του έργου : «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης 

στα Νεκροταφεία» και τέλος έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου : «Αποπεράτωση 

Βαλκανικού Ααογραφικού Μουσείου». 

 

 

- Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ 13°:  Έγκριση τροποποίησης κανονισμού προσωπικού της Δ. Ε. Π. Κ. Α.. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Το 13° θέμα και 14° θέμα θα τα βάλουμε μαζί. Η Πρόεδρος της 

Δ. Ε. Π. Κ. Α. θα πει δύο κουβέντες. 

κα Εμμανουηλίδου: Πριν από 3 μήνες το Δ. Σ. της Δ. Ε. Π. Κ. Α. ζήτησε από τον 

Διευθυντή της Υπηρεσίας του Δήμου να μας βοηθήσει για την τροποποίηση του εσωτερικού 

μας κανονισμού και για την καλύτερη λειτουργία της μέσα από τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή η Δ. Ε. Π. Κ. Α.. Πράγματι ο Διευθυντής του Δήμου έκανε την 

τροποποίηση για το πώς σήμερα υπάρχει ο κανονισμός των Δημοτικών Επιχειρήσεων και για 

την κάλυψη της θέσεως του Διευθυντή και την υποστηρικτική στον τομέα του πολιτισμού, 

θέση. Έχει γίνει η τροποποίηση, περνάει σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα ήθελα 

να το εγκρίνεται. 

κ. Γκότσης:     Κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

ήρθε θέμα για πρόσληψη του Διευθυντή της Δημοτικής Επιχείρησης της Δ. Ε. Π. Κ. Α. 

Σερρών και μας είπε η κα. Εμμανουηλίδου, συμφώνησε και ο κ. Δήμαρχος ότι η πρόσληψη 

του Διευθυντή μπορεί να γίνει απευθείας, υπάρχει ειδικό νόμος. Οι Διευθυντές εξαιρούνται 

από τον 2190 / 1994. Εμείς θα κάνουμε την προκήρυξη, προκειμένου να εκδηλώσουν 

ενδιαφέρον οι πολίτες και να πάρουμε τον καλύτερο. Εμείς επικροτήσαμε και επιδοκιμάσαμε 

αυτή την πρόταση και προσπάθεια από το μέρος της Προέδρου. Ο κανονισμός είναι 8 

Νοεμβρίου, αν  δεν κάνω  λάθος, 14  Νοεμβρίου  στάλθηκε στις εφημερίδες. Προκηρύσσει τη  
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θέση και μπροστά λέει τι προσόντα πρέπει να διαθέτει ο Διευθυντής. Μεταξύ των οποίων να 

συμμετέχει ο Διευθυντής σε λαογραφικούς ή πολιτιστικούς  συλλόγους κ.λ.π.. 

Φωτογραφίζουμε δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο άτομο. Δεν λέω ότι δεν έχετε το δικαίωμα να 

τον πάρετε. Έχετε την πολιτική βούληση και παρρησία και να πείτε:  εμείς θα πάρουμε  

αυτόν, όπως έγινε και επί Δημοτικής Αρχής του κ. Ι. Βλάχου. Εμείς δεν ζητάμε ονόματα, 

αλλά να μην μας εμπαίζετε. Μην μας λέτε ότι είσαστε δημοκρατικοί και τα κάνετε 

όλα διάφανα με δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό δεν το ανεχόμαστε. Εφόσον έγινε 

καταγγελία από τις εφημερίδες, ότι κύριοι εσείς φωτογραφίζετε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, 

στις 23 Νοεμβρίου γίνετε ανάκληση της δημοσίευσης προκήρυξης για την πλήρωση της 

κενής θέσης του Διευθυντή. Γιατί κάνουμε την ανάκληση; Επειδή βγήκε στην φόρα το θέμα 

σαν μη διαφανή; ή κάτι άλλο συμβαίνει. Παρακαλώ να μας πείτε τι έγινε. Αυτό ήταν το 1° 

θέμα και πάμε στο 2°. Το 2° θέμα και θα ήθελα εδώ να συμμετέχω σε έναν καλό συμβιβασμό 

με μια ομάδα και με έναν επιμορφωτή που δημιουργήθηκε ένα θέμα παλαιότερα και όχι 

τώρα, πρόκειται για το τμήμα σκάκι. Κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να γνωρίζουμε τι 

σημαίνει αυτό το πνευματικό παιχνίδι για τη Σέρρες. Ιστορικά από το 1832 παιζόταν αυτό το 

παιχνίδι στο «ΚΡΟΝΙΟ». Το 1932 στην Ολυμπιάδα που έγινε στο Λονδίνο έλαβε μέρος ο 

αείμνηστος κ. Μάνος Εμμανουηλίδης. Στα χρόνια της Βουλγαρικής κατοχής παίζανε πάλι 

σκάκι. Στο 1946 υπήρχε ο σύλλογος σκακιστών Σερρών με ιδρυτικά μέλη τον κ. 

Εμμανουηλίδη κι άλλους. Το 1969, μεταφέρεται η έδρα από το «ΚΡΟΝΙΟ» Σ. Π. Ε., οι 

αγώνες γίνονται στο ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ». Το 1970 ο σύλλογος ανέβηκε στην Α' Εθνική. 

Μερικά ονόματα σκακιστών είναι ο κ. Καλίας, ο κ. Μαρμαρέλης κ.λ.π., μερικοί είναι εν ζωή 

και άλλοι όχι. Και φτάνουμε στο 1949 όπου ιδρύθηκε η ελληνική σκακιστική ομοσπονδία της 

οποίας ιδρυτικό μέλος ήταν και η Σέρρες. 

Ερχόμαστε σήμερα όπου η ομάδα αυτή των Σερρών κατέλαβε την 5η θέση Πανελλήνια σε 

αγώνες. Έχουμε άτομα τα οποία πήραν την 1η  και 2η  θέση από αυτή την ομάδα. 

Υπάρχει μία διαμάχη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να βρουν ένα χώρο για να μπορέσουν 

από την 5η  θέση να πάνε στην 1η.  Πέρα από αυτό, κ. Πρόεδρε, γίνονται καταγγελίες ότι  

εσείς δεν συμπεριφέρεστε καλά σε αυτά τα 40 παιδιά τα οποία θα πρέπει να στεγαστούν σε 

ένα χώρο. Είναι ένα κατεξοχήν πνευματικό άθλημα και θα πρέπει οποιεσδήποτε προσπάθειες 

γίνονται για οποιοδήποτε άθλημα θα πρέπει να επικροτούνται, θα ήθελα να λυθεί αυτό το 

θέμα. Δεν θέλω το πνευματικό αυτό ίδρυμα η «Δ. Ε. Π. Κ, Α.»να έρχεται σε αντιπαράθεση με 

μία μερίδα της σερραικής κοινωνίας. 

κ. Σωτηριάδης:  Στο προηγούμενο Δ. Σ. όταν ψηφίσαμε τι ψηφίσαμε. Μέσα στις 

αποφάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων υπήρχε και αυτή η απόφαση που ήταν 

υποχρεωμένη η κα Πρόεδρος να ακολουθήσει τις διαδικασίες νόμιμες ή μη για την πρόσληψη 

του Διευθυντή η οποία είχε χηρέψει 2-3 μήνες πριν. 

κ. Τερζόπουλος: Νόμιμες ή μη; 

κ. Σωτηριάδης:  Δεν αναφέρεται. Λέει εξουσιοδοτείται η κα Πρόεδρος για τις 

διαδικασίες.... Δεν αναφέρεται νόμιμες ή μη. 

κ. Τερζόπουλος: Γιατί είπατε νόμιμες ή μη. 

κ. Σωτηριάδης:  Αυτό λέω κι εγώ. Αυτονόητο είναι. Είχα πει τότε, κ. Πρόεδρε της 

«Δ.Ε.Π.Κ.Α.» προσέξτε πάρα πολύ πως θα γίνει τελικά αυτή η πρόσληψη, γιατί είχαμε 

προηγούμενα και με το Αυτοκινητοδρόμιο, τα είχαμε πει και στο Δ.Σ., πήραμε κάποιον ο 

οποίος ήταν ο καλύτερος και μετά από 3 μήνες τον διώξαμε. Και είπα ότι αυτή η Δ.Ε. και το 

Δ.Σ. αλλά και οι Σερραίοι δημότες, αλλά και οι εμπλεκόμενοι πολύ περισσότερο με τον 

πολιτισμό, από την «Δ.Ε.Π.Κ.Α.» έχουν απαιτήσεις και πολύ περισσότερο από έναν 

Διευθυντή και από ένα Διοικητικό Συμβούλιο.  
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Μου είπε ότι τον τρόπο της διαδικασίας, τον θυμάστε όλοι, τον έκανε ο κ. Υψηλάντης. 

Ρωτήστε τον κ. Υψηλάντη με ποια διαδικασία θα προσληφθεί ο νέος Διευθυντής. Είχα πει ότι 

έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε όποιον θέλετε, δεν εμπλέκετε ο νόμος του Πεπονή 

στην θέση του Διευθυντή μιας Δημοτικής Επιχείρησης. Αν κάνατε αυτό θα ήταν πιο έντιμο, 

πιο ηθικό. Απλά για τα μάτια του κόσμου, για όλους τους υποψήφιους για μία τέτοια θέση 

άνεργους αλλά με φοβερές ικανότητες, Σερραίους δημότες, τους αποκλείετε. Αν λέγατε εμείς 

θέλουμε αυτόν. Πάρτε τον και καλώς κάνατε. Βγάλτε μία προκήρυξη για να φωτογραφίσετε 

κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, όταν αυτό πριν ακόμα από την προκήρυξη, πριν από τις 14 

Νοεμβρίου ξέρατε ποιον θέλατε να προσλάβετε. Αυτό δεν είναι κοροϊδία απέναντι σε όλους 

αυτούς τους υποψήφιους για αυτή τη θέση με πολύ περισσότερα, ενδεχομένως προσόντα, από 

αυτόν που ζητάτε εσείς; Μην τους κοροϊδεύεται. Πείτε ότι θέλουμε να πάρουμε αυτόν να 

τελειώνουμε. 

Είπε ο κ. Γκότσης ότι ανακάλεσαν. Κ. Γκότση ανακαλέσανε από ότι μου είπε η Υπηρεσία, 

γιατί έπρεπε προηγουμένως αυτές οι δύο τροποποιήσεις του κανονισμού προσωπικού και του 

εσωτερικού κανονισμού. Και λέει η επιχείρηση η ίδια προκήρυξη θα βγει. 

Εμείς λέμε κ. Πρόεδρος της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.», αγαπητοί συνάδελφοι, πείτε θέλουμε να 

πάρουμε αυτόν μην κοροϊδεύετε. Άξια, ικανά στελέχη τα οποία ενδεχομένως θα έχουν τα 

προσόντα και την επιθυμία να γίνουν διευθυντές σε αυτήν εδώ τη ν Επιχείρηση. 

Και ξανά-τονίζω, αυτό που μας είπατε και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η «Δ.Ε.Π.Κ.Α.» 

μας τρώει 200-300 εκ. δρχ. το χρόνο. Και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Σερραίοι δημότες 

και πολύ περισσότερο αυτοί που προείπα, που ασχολούνται με τον πολιτισμό έχουν 

απαιτήσεις από έναν Διευθυντή. Να είστε λοιπόν δίκαιοι απέναντι στους Σερραίους δημότες. 

Και δεν σας προκαλεί εντύπωση κ. Πρόεδρο .ότι μέχρι τις 25-11-2000 κανείς μα κανείς δεν 

κατέθεσε αίτηση. Αυτό τι σημαίνεις ότι όχι απλά φωτογραφίζουμε αλλά τον βγάζουμε και 

ακτινογραφία αυτόν που θέλουμε να πάρουμε. Και σου λέει ο άνεργος Σερραίος, ζητάει αυτό,  

ζητάει το άλλο, δεν πήγε κανείς. Δεν υπάρχουν αξιόλογα στελέχη σήμερα που μπορούν να 

υπηρετήσουν σαν διευθυντές στη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.»; Τους αποκλείετε όλους. Να επικαλεστώ 

κι αυτό, ούτε μία αίτηση κατατέθηκε στη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.». Αυτό που θέλετε να τον 

πάρετε και καλά θα κάνετε. Και ειλικρινά δεν θα αντιδρούσα. Συνεχώς εσείς στα μέσα και οι 

συνάδελφοι σας μιλάτε για διαφάνεια. Κυρία Πρόεδρος λειτουργεί στη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» 

κυλικείο; 

κα Εμμανουηλίδου: Ναι λειτουργεί. 

κ. Σωτηριάδης:  Τι εισόδημα έχει η «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» από το κυλικείο που  λειτουργεί 

εδώ και 2 χρόνια; 

κα Εμμανουηλίδου:  Κανένα. 

κ. Σωτηριάδης:  Ποιος το έδωσε το κυλικείο σε αυτούς εδώ; Κ. συνάδελφοι 

λειτουργεί κυλικείο στη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» εδώ και 2 χρόνια χωρίς να δίνει καμία δραχμή. 

Είναι γεγονός ή όχι κ Πρόεδρος; 

κα  Εμμανουηλίδου: Είναι γεγονός. 

κ. Σωτηριάδης:  Υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου; Εσείς τι νομίζετε ότι 

διοικείτε την επιχείρηση του συζύγου σας; Και τοποθετούμε όποιον θέλουμε εμείς; Και ποιος 

σας έδωσε το δικαίωμα να βάλετε εκεί στο κυλικείο κάποιον εδώ και 2 χρόνια να το 

δουλεύεις αν είναι να πάω εγώ να το δουλέψω. Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα κ. 

Πρόεδρος να ορίσετε κάποιον εκεί στο κυλικείο τα 2 τελευταία χρόνια. 

κ. Πρόεδρος: κ. Σωτηριάδη εντός θέματος παρακαλώ. 
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κ. Σωτηριάδης:  Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω; Πέστε μου με τίνος την εντολή. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν λειτουργεί έτσι όπως λέτε, γιατί δεν βγαίνει μεροκάματο κάθε 

μέρα. Βοηθάει στο εισόδημα του μόνο. Ένα βοήθημα παίρνει από εκεί. 

κ. Σωτηριάδης:  Αν δεν έβγαζε το εισόδημα του αυτός θα το κρατούσε; Αυτό το 

βοήθημα μπορεί να το πάρει και κάποιος άλλος. 

κα  Εμμανουηλίδου: Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει εδώ, σε 2 Συμβούλια, η θέση 

του Διευθυντή της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.», δεν θα επαναλάβω, έχει για εμάς μία αναγκαιότητα 

στους τομείς που αναφέραμε στην προκήρυξη. Αν αναφέραμε την συμμετοχή του Διευθυντή 

σε πολιτιστικούς συλλόγους έχει την έννοια ότι ένας τεχνοκράτης μπαίνει στην 

«Δ.Ε.Π.Κ.Α.», δεν είναι ένας τεχνοκράτης μιας οποιασδήποτε υπηρεσίας όπως της 

«Δ. Ε. Υ .Α Σ.», τους Παιδικούς Σταθμούς ή οπουδήποτε αλλού, αλλά σε ένα χώρο όπου 

πρέπει να έχει μία επαφή με τον πολιτισμό. Δεν μπορούσαμε φυσικά να του πούμε του 

Διευθυντή, του οικονομολόγου που θα παίρναμε να είναι ποιητής, συγγραφέας, ζωγράφος ή 

οτιδήποτε άλλο. Λέγαμε ότι αν έχει και μία επαφή με τον πολιτισμό, που ένας πολίτης ή μόνη 

του επαφή με τον πολιτισμό, αν δεν έχει αυτά τα στοιχεία που προανέφερα, θα είναι να έχει 

υπηρετήσει κάποια στιγμή σε έναν πολιτιστικό σύλλογο, να έχει δηλαδή την ευαισθησία να 

βρίσκεται σε αυτό το χώρο, να είχε μία επαφή ώστε εμείς σαν διοίκηση θα μιλάμε για 

προγράμματα που αφορούν είτε το βιβλίο, είτε τα εικαστικά, είτε τη ζωγραφική, να μπορεί α 

ξέρει κι αυτός ο άνθρωπος ότι έχει ανταποδοτικότητα το εικαστικό γεγονός που θα 

πραγματοποιηθεί κάτω στο εκθετήριο, ότι έχει ανταποδοτικότητα σε επίπεδο πολιτισμού το 

βιβλίο, η προσέλευση ενός συγγραφέα, ή οτιδήποτε τέλος πάντων διοργανώνει η 

«Δ.Ε.Π.Κ.Α.». Καλό θα είναι. Σίγουρα όμως δεν φωτογραφίζετε ένας Διευθυντής επειδή 

συμμετέχει σε έναν πολιτιστικό σύλλογο. Και να θέλουμε να είμαστε κι ειλικρινείς, άνθρωποι 

με ενδιαφέροντα συμμετέχουν σε πολιτιστικούς συλλόγους και τους υπηρετούν. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι όλοι οι οικονομολόγοι μας έχουν μία τέτοια επαφή. 

Δεν ήρθαν να κάνουν αίτηση, είναι γιατί δεν ανήκαν σε πολιτιστικό σύλλογο; Αν είναι έτσι, 

σήμερα σε οποιονδήποτε πολιτιστικό σύλλογο κι αν πας και πεις σε παρακαλώ πες ότι 

υπηρέτησα τον χώρο σαν χορευτής θα σου έδινε μία βεβαίωση. Οποιοσδήποτε σύλλογος 

μπορεί να δώσει μία βεβαίωση. Ένα δεύτερο, που αφορά τον κ. Γκότση για το θέμα του 

σκακιού. 

κ. Γκότσης:     Και το πρώτο με αφορά, γιατί εγώ σας το διάβασα. Λέει ότι εκτός από 

τους λαογραφικούς- πολιτιστικούς συλλόγους να έχει γνώσεις σε θέματα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Ένας οικονομολόγος να ξέρει από θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να είναι 

και σε σύλλογο. Πέστε καθαρά ποιος είναι. Συγνώμη για την διακοπή. 

κα Εμμανουηλίδου: Όσον αφορά το θέμα του σκακιού, θεωρώ ότι αυτό το τμήμα  

υποστηρίζεται από την «Δ.Ε.Π.Κ.Α.» σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί γνωρίζετε όλοι σας ότι 

οτιδήποτε γίνεται στο κτίριο της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» γίνεται και στα περιφερειακά κτίρια. 

Σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με το σκάκι έχει 6 αίθουσες όπου μπορεί 

ένα παιδί ή ένας μεγάλος να πάει και να ασχοληθεί σε τακτές ώρες σε μία αίθουσα της 

«Δ. Ε. Π. Κ. Α.» και να υπηρετήσει αυτό το άθλημα, που για μας είναι τιμή που βρίσκεται 

στη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.». Από εκεί και πέρα η σχέση όπως αναφέρατε της 5ης ή της 6ης θέσης 

ενός παιδιού ή  πολλών παιδιών δεν αφορά τη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» γιατί όπως ξέρετε η 

«Δ.Ε.Π.Κ.Α.» δεν εκπροσωπείται. Λανθασμένη είναι η αντίληψη όλων αυτών που βγαίνουν 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μιλάνε για τη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.». 

κ. Γκότσης:    Προβάλλει όμως τη Σέρρες. Σε ένα άθλημα για μυαλό. 
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κα Εμμανουηλίδου: Όπως ξέρετε όλα τα αθλήματα της πόλης μας στηρίζονται από 

συλλόγους. Και αυτή τη στιγμή είναι όλοι πρωταθλητές Ελλάδος ή κάτι άλλο. Αυτό δεν 

σημαίνει ότι η «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» έχει πάρει την ευθύνη όλα τα παιδιά των Σερρών, όλων των 

αθλημάτων τα στηρίζει, τα προχωράει και τα πάει παραπέρα. Αυτές τις δραστηριότητες τις 

έχουν αναλάβει τα Δ. Σ. των συλλόγων. Εμείς υποστηρίζουμε, δεν είμαστε οι κυρίως 

συντελεστές της προόδου των αθλημάτων. Το δε σκάκι στηρίζετε από εμάς σε αίθουσες. 

Όσον αφορά την αθλητική τους πορεία δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν αυτά 

τα παιδιά, γιατί δεν είμαστε Σωματείο. Η σκακιστική ομοσπονδία δεν δέχεται την «Δ. Ε. Π. 

Κ. Α.»για αυτό το τομέα. Άρα εμείς, αυτή τη στιγμή βοηθάμε το σκάκι με τις αίθουσες 

έχοντας και επιμορφωτή. Ο ρόλος ο δικός μας από εκεί και πέρα, κάποια στιγμή όταν θα 

έρθει ο Πρωταθλητής Ελλάδος, θα τον στηρίξει όπως κάνει όλους τους πρωταθλητές 

Ελλάδος με την ετήσια βράβευση. Κάποια στιγμή ότι ενός παιδιού η οικογένεια δεν είναι 

οικονομικά εύρωστη και διαπιστώσει το Δ. Σ. ότι αυτό το παιδί μπορούμε να το στείλουμε σε 

2-3 αγώνες, και θα το κάνουμε. Αλλά δεν είμαστε οι κυρίως υποστηρικτές ενός Σωματείου. 

Το τρίτο θέμα που ανέφερε ο κ. Σωτηριάδης. Όταν αναλάβαμε εμείς τη«Δ. Ε. Π. Κ. Α.», δεν 

υπήρχε το κυλικείο. Στις συζητήσεις που κάναμε τότε το Δ. Σ. επανέφερε πολλές φορές το 

θέμα του κυλικείου. Γίνονταν διάφορες δραστηριότητες και δεν είχαμε να δώσουμε ούτε ένα 

ποτήρι νερό. Ο προηγούμενος Διευθυντής μας είχε πει ότι πολλές φορές τα προηγούμενα Δ. 

Σ. είχαν κάνει μία προσπάθεια να κάνουν διαγωνισμό. Απέτυχε, δεν μπορούσε να πάει, γιατί 

αυτά είναι μία φορά την εβδομάδα, καλύπτει κάποιος το κυλικείο, που είναι 10 καφέδες. 

Ποιος θα έρθει εκεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό, να πάει στο Τ. Ε. Β. Ε., να κάνει έναρξη 

επαγγέλματος κ.λ.π.. Όλες αυτές οι δυσκολίες αναφέρθηκαν στο Διοικητικό, συζητήθηκαν  

πάνω από 2-3 φορές και όπως σας ανάφερε και το μέλος της Διοίκησης μας ο κ. 

Αναστασιάδης, επιλεχθεί αυτή η λύση, η οποία μας έχει κάπως ανακουφίσει. Αυτό έγινε σε 

αυτή την πορεία της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.». Αν θωρήσετε ότι έχετε εσείς ένα παιδί το οποίο 

είναι οικονομικά σε χειρότερη μοίρα από το παιδί το οποίο το έχει, ευχαρίστως να το 

δώσουμε. 

 

 

ΘΕΜΑ 14°: Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών της 

Δ. Ε. Π. Κ Α.. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Το 14° θέμα αφορά το εσωτερικό κανονισμό της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» τον 

λόγο έχει ο κ. Αγγελίδης. 

κ. Αγγελίδης:    Η θέση του Διευθυντή της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» πρέπει να πληρωθεί. Δεν 

χωράει συζήτηση. Η θέση όμως του Διευθυντή μιας Δημοτικής Επιχείρησης είναι μια πολύ 

σοβαρή θέση με έναν πολύ αξιόλογο μισθό. Αν δεν κάνω λάθος ο μισθός του είναι 

γύρω στις 400.000 δρχ. ανά μήνα. Πράγματι οι διευθυντικές θέσεις στις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις εξαιρούνται από τον νόμο του Πεπονή. Μπορεί η πρόσληψη να γίνει με την 

υποκειμενική κρίση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να πάρει πράγματι όποιον θέλει και η πρόσληψη να είναι νόμιμη. Τέτοιες 

θέσεις είναι ελάχιστες. Το να πάρουμε ένα - δύο άτομα δικά μας, λέω εγώ ότι είναι 

λάθος διότι θα αδικήσουμε τόσους άλλους άνεργους Σερραίους πολίτες. Ένα είναι για αυτό. 

Για αυτό το λόγο πρέπει και μπορούμε να διασφαλίσουμε την αντικειμενικότητα στην 

πρόσληψη. 
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Ο δεύτερος λόγος είναι ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή που όλες οι προσλήψεις γίνονται 

αξιοκρατικά με τον νόμο του Πεπονή. Γίνονται κατά την άποψη μου αξιοκρατικά και σε 

μόνιμο αλλά και σε εποχικό προσωπικό. Παρόλα αυτά ο κόσμος ακόμα δεν 

έχει χωνέψει αυτό το νόμο και πιστεύει ότι οι προσλήψεις δεν γίνονται αξιοκρατικά. Κάνουμε 

αγώνα να πείσουμε τον κόσμο ότι πράγματι οι προσλήψεις γίνονται αξιοκρατικά. Ο κόσμος 

μας απαντά ότι αν θέλετε εσείς, μπορείτε να τα κάνετε, όλα γίνονται. Αν η πρόσληψη αυτή 

γίνει τελικά με υποκειμενικό τρόπο, άντε να πείσουμε εμείς τους Σερραίους ότι οι 

προσλήψεις γίνονται αξιοκρατικά και άντε να τους πείσουμε για τα αντίθετα από αυτά 

που λένε ότι δηλαδή αν θέλουμε εμείς, οι πολιτικοί, όλα γίνονται. Όσον αφορά το άρθρο β, 

που έρχεται εδώ στον κανονισμό του Δ/ντή της Δ. Ε. «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» .πράγματι είναι 

φωτογραφικά. Δεν το συζητάμε. Ποιος είναι ο οικονομολόγος που έχει εμπειρία στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, ποιος είναι ο οικονομολόγος που είναι μέλος πολιτιστικού συλλόγου. Τι κάνει 

«νιάου-νιάου» στα κεραμίδια, είναι ξεκάθαρο. Για να μην αδικήσουμε συμπολίτες μας, αλλά 

και για να μην πλήξουμε τη δικιά μας αξιοπιστία, εγώ προτείνω το άρθρο αυτό να ξανά-πάει 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» και να αλλάξει όσον αφορά τα προσόντα. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» όσον αφορά τα προσόντα του Διευθυντή, 

μπορεί να πάρει την εξής απόφαση, αυτό προτείνω εγώ. Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Α. Ε. Ι. 

διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης. Να μπορεί δηλαδή να προσληφθεί και κάποιος 

οικονομολόγος, κάποιος που έχει τελειώσει μια σχολή διοικητικής κατεύθυνσης. Δεύτερον 

ξένη γλώσσα. Έχετε δει προκήρυξη χωρίς ξένη γλώσσα. Τρίτον γνώση Η/Υ.  Αυτά φυσικά να 

υποδεικνύονται με κάποιες βεβαιώσεις. Σε περίπτωση που έχουμε πολλούς υποψηφίους που 

ισοβαθμούν, για να μπορέσει να γίνει κατάταξη, να ληφθεί υπόψη ο νόμος του Α. Σ. Ε. Π., 

άρθρο 16 του Νόμου 2190/ 1994 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 2527/1997. 

Αυτή είναι η πρόταση μου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» , αν θέλει να 

διασφαλίσει την αντικειμενικότητα της πρόσληψης, να μην αδικήσουμε άλλους Σερραίους 

πολίτες, και να μην πλήξουμε την αξιοπιστία της αξιοκρατίας, μπορεί να πάρει μια τέτοια 

απόφαση, και δεν θα έχει κανένας Σερραίος να πει οτιδήποτε. . 

κ. Τερζόπουλος: Είναι γνωστό ότι η «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» είναι μια επιχείρηση η οποία 

έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα και οικονομική και όσον αφορά τα αντικείμενα, είναι 

ατελείωτα. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να μπουν κάποια κριτήρια για την πρόσληψη ενός 

Διευθυντή, ο οποίος θα έχει αυξημένες γνώσεις μέσα στα κριτήρια, ήταν για να καλύψουμε 

έναν σοβαρό τομέα. Βλέπω από όλους τους συναδέλφους σε όλα τα Διοικητικά 

Συμβούλια και ιδιαίτερα ο φίλος μας ο κ. Γκότσης, έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια με την 

«Δ.Ε.Π.Κ.Α.», καλύπτει ένα μεγάλο αντικείμενο της δράσης των Σερραίων, πολιτιστικά, 

κοινωνικά, κ. λ. π. . Δεν είναι λογικό δηλαδή αυτά τα κριτήρια που βάλατε να είναι  

αυξημένα; Και αν υπήρχε κάποιος άλλος Σερραίος συμπολίτης μας, που είχε αυτά τα 

κριτήρια τι θα του λέγαμε εμείς; Ότι όχι αυτόν φωτογραφήσαμε και εσείς δεν μας κάνετε; 

Και δεύτερον, εγώ θα επικαλεστώ τον κ. Αναστασιάδη. Υπάρχει μία τέτοια αρμονία μέσα στη 

«Δ. Ε. Π. Κ. Α.», στο Συμβούλιο της, νομίζω ότι δεν αισθάνεται ότι είναι αντιπολίτευση ο κ. 

Αναστασιάδης στη «Δ. Ε. Π. Κ. Α.», η κάνω λάθος; Να μην σηκώνουμε κορώνες και λέμε 

πράγματα που δεν ευσταθούν. Θα ήθελα ειλικρινά να είχα ακόμη ένα η δύο άτομα από την 

αντιπολίτευση στο Συμβούλιο της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» 

κ. Νυκτοπάτης: Εγώ θα ήθελα να σας πω κ. Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει για τέτοια 

θέματα να χάνουμε τόσο χρόνο. Πέρα από τις αποφάσεις αυτές, συμφωνώ ότι η Δημοτική 

Αρχή σε ορισμένα πράγματα να έχει το δικαίωμα να πάρει τον δικό της Διευθυντή. Από την 

ώρα που έχει τα προσόντα κάποιος, νομίζω ότι η κάθε Δημοτική Αρχή θα ήθελε να έχει 

Διευθυντή δικό της, να μην λέμε ψέματα.  
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Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο και να μην σχολιάζουμε πάντα. Δεν μπορούμε να 

εφαρμόσουμε πάντα το Νόμο Πεπονή. Και πολύ καλά κάνατε. Και εμείς το ίδιο θα κάναμε. 

Να μην κρυβόμαστε. Και εμείς θα κοιτάξουμε έναν δικό μας, αλλά κάποιον που έχει τα 

απαιτούμενα προσόντα. 

κ. Αναστασιάδης: Θα αναφερθώ σε 2 πράγματα. Είμαι μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» και βλέπω ότι υπάρχει μία προσπάθεια για να βελτιώσουμε 

όσο μπορούμε καλύτερα. Εγώ καθιέρωσα το σήμα της πόλης, το έμβλημα της πόλης. 

Καθιέρωσα τα μετάλλια. Βλέπω με πόσο ζήλο εργάζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι 

λογικό ότι υπάρχει αξία εκεί μέσα.  Πρέπει να είναι πανέξυπνος ο άνθρωπος που θα διοικήσει 

εκεί μέσα. Η «Δ.Ε.Π.Κ.Α.» εκφράζει όλο τον πολιτισμό των Σερρών. Μόνο που πρέπει να 

είναι Σερραίος και να είναι πανέξυπνος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Με λύπη μου θέλω να πω δυο λόγια. Δυστυχώς κάποιοι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, την εξωδημοτική επίθεση εναντίον του Δήμου και του Δημάρχου, θέλησαν να 

την μετατρέψουν σε θέμα,  στο πρόβλημα της πρόσληψης του καλλιτεχνικού Διευθυντή της 

«Δ. Ε. Π. Κ. Α.» . Μας κατηγόρησαν ότι κάναμε φωτογραφική προκήρυξη για τον υπεύθυνο 

του γραφείου Τύπου, όταν ζητήσαμε ένα βιογραφικό σημείωμα και μία έκθεση για το πώς 

καταλαβαίνει κανείς την λειτουργία του Γρ. Τύπου και είναι φωτογραφική προκήρυξη. Τέλος 

πάντων υπάρχει τόση προφητική διάθεση, εσείς ο ίδιος είπατε κ. Σωτηριάδη ότι δεν κατέβαλε 

κανείς τα χαρτιά του, τι φωτογραφική προκήρυξη κάναμε, όταν ούτε καν ο 

φωτογραφιζόμενος υπέβαλλε τα χαρτιά του. Είναι ένα σπουδαίο πόστο. Εσείς πήρατε τον κ. 

Σίσκο στο «ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ.», σας είπε καμία φορά κανένας γιατί πήρατε τον κ. Σίσκο. Καλά 

κάνατε και τον πήρατε. 

 κ. Σωτηριάδης: Είναι απόφαση του Δ/κού Συμβουλίόυ της ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Το 

αποφάσισε το Συμβούλιο να προσλάβει τον κ. Σίσκο και τώρα αποφάσισε τον κ. Ιωάννου. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα μπορούσε να μην γίνει προκήρυξη. Απλούστατα αίρεστε πίσω 

από έξω-δημοτικό παράγοντα για εντυπώσεις σε βάρος μας. Εδώ έχουμε θέματα υψίστης 

σημασίας, συζητάμε ωραιότατες γνώμες και επειδή αρέσει σε έναν δημοσιογράφο, η 

Σερραική κοινωνία να κάνει ότι θέλει αυτός, εμείς κουβεντιάζουμε ποιόν θα πάρουμε. Όποιον 

θέλουμε θα πάρουμε, γιατί είναι σε θέση ευθύνης. Ο κ. Νυκτοπάτης είχε την ειλικρίνεια να το 

πει με το όνομα του. Εάν ο κ Χατζηνικολαίδης έβγαινε πολύτιμος για την «Δ. Ε. Π. Κ. Α.» 

δεν θα ήταν καλό; Τον πήρατε όπως τον πήρατε. Ακούσατε να λέμε τίποτα; Είπαμε ότι η τάδε 

επιχείρηση, το τάδε στέλεχος δεν βγήκε σωστό. Από εκεί και πέρα, όταν προσλάβαμε για 

Γενικό Διευθυντή τον κ. Γεωργιάδη, στην Δ. Ε. Υ. Α. Σ., μπορεί να κάνουμε λάθος, μπορεί 

και όχι. Θα καθόμαστε να δούμε αυτά; Κρίνουμε σαν πολιτική αρχή ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι 

ο καλύτερος και αναλάβαμε το κόστος της πολιτικής μας απόφασης. Είναι κρίμα που 

διαποτίζετε την Σερραική κοινωνία με ένα θέμα, το οποίο για την Δημοτική Αρχή και το  

Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να κριθεί ως προς τις συνέπειες. Θα  έπρεπε να λέτε, κα 

Εμμανουηλίδου και κ. Μητλιάγκα εσείς που πήρατε, εκείνον τα κάνατε μούσκεμα. 

Αλλιώς θέση ευθύνης είναι και θα πάρουμε όποιον θέλουμε. Και κανείς δεν προδικάζει 

τελικά το ποιος θα υποβάλλει αίτηση. 

κ. Πρόεδρος: Έκλεισε το θέμα ο κ. Δήμαρχος. Κατανοήστε ότι πρέπει να 

λειτουργούμε μέσα στα πλαίσια ενός κανονισμού που το Δ. Σ. από το 1997, με Πρόεδρο τον 

κ. Νυκτοπάτη, ψήφισε. Δεν μπορείτε να αδιαφορείτε για ένα κανονισμό που ψηφίσατε εσείς. 

Είμαι Δ.Σ. Σύμβουλος και έχω το δικαίωμα να υπερασπίζομαι όπως εσείς και οι υπόλοιποι  

τον κανονισμό. Δεν μπορείτε όποτε θέλετε να μιλάτε και όπως θέλετε. Έγινε ένας 

κύκλος συζητήσεων. Ποτέ δεν μίλησα εκτός κανονισμού. Το θέμα έρχεται σε ψηφοφορία. Η 

πρόταση της κας Εμμανουηλίδου. 
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 Το θέμα 13 ψηφίζεται ομόφωνα. Το 14 θέμα, ψηφίζεται ομόφωνα. 

 

 

- Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ 15°: Έγκριση συμμετοχής της Δ. Ε. Π. Κ. Α .στην κοινοπραξία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Πολιτισμού Δημοτικών Επιχειρήσεων 

Νομού Σερρών». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Αναλαμβάνω και πάλι την Προεδρεία στο Δ. Σ. και θα παρακαλέσω 

όλους τους συμβούλους να σέβονται τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 16°: Έγκριση συμμετοχής της Α. Ε. Π. Κ. Α. στην κοινοπραξία μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα με την επωνυμία: «Δίκτυο Ισότητας Δημοτικών Επιχειρήσεων». 

 

 

κ. Πρόεδρος: Συμπληρώνει παλαιότερη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο, με 

συμμετοχή και Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 17°: Ενημέρωση για αποφάσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Υπάρχει κάποια ερώτηση; 

κ. Βλάχος:  Στα έξοδα που παρουσιάζει η Δημοτική Επιχείρηση Δ.Ε.Π.Κ.Α., μου 

δημιούργησε μία απορία. Στον αύξοντα αριθμό που έχετε τα έξοδα. Αύξων αριθμός 110 λέει, 

έξοδα καθαριότητας κτιρίου στην κα Βοζίκη Δήμητρα τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο και Μάιο, 

1.309.000 δρχ. και πάτε σας παρακαλώ στο 154 όπου λέει πάλι στην κα Βοζίκη Δήμητρα 

για τον μήνα Μάιο άλλες 200.000 δρχ. Σύνολο δηλαδή η κα Βοζίκη πήρε για εργασίες που 

έκανε όσον αφορά την καθαριότητα του κτιρίου για τους μήνες Μάιο-Απρίλιο και 

Μάιο 1.500.000 δρχ. Τι σημαίνει αυτό; 

κα Εμμανουηλίδου: Ο μήνας είναι 500.000 χιλ. για την καθαριότητα όχι μόνο 

της Δ.Ε.Π.Κ.Α., αλλά και των περιφερειακών κέντρων. Είναι ακριβώς το ίδιο ποσό που 

είχατε κι εσείς, με μία αύξηση 5% όταν αναλάβαμε εμείς. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που 

συνεχίζουν την καθαριότητα της Δ.Ε.Π.Κ.Α. Δεν είχαμε να εξοφλήσουμε τον μήνα Μάιο και 

τον εξοφλήσαμε μετά από λίγες μέρες. 
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κ. Βλάχος Ι.: Αυτό το συνεργείο καθαρίζει σε καθημερινή βάση; Και παίρνει 500.000 

δρχ. τον μήνα; 

κα Εμμανουηλίδου: Ναι, βέβαια. Η σύμβαση είναι η προηγούμενη. Κάναμε μία 

αύξηση πληθωριστική. 

κ. Τερζόπουλος: Ενδεχομένως να καθαρίζουν κατά διαστήματα το κτίριο και 

εξωτερικά, την τζαμαρία δηλαδή. Προφανώς ή σε κάποιες έκτακτες εκδηλώσεις να χρειαστεί 

να συνεισφέρουν πάλι στην καθαριότητα. 

κα Εμμανουηλίδου: Αυτό δεν είναι το έξτρα. Απλώς το 1.300.000 δρχ. που βλέπετε 

συν τα 200.000.δρχ. επειδή δεν είχαμε να ξοφλήσουμε ολόκληρο τον Μάιο, δώσαμε έναντι. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 18°: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

  

 κ. Πρόεδρος: Υπάρχει καμιά ερώτηση; 

 κ. Βλάχος Ι.: Μια διευκρίνιση κι εδώ, 8.000.000 δρχ. έχουμε μια προμήθεια για 

στολές της Φιλαρμονικής. Ξέρω ότι ο Δήμος επιχορηγεί την ΔΕΠΚΑ ή την Φιλαρμονική με 

50.000.000 δρχ. τον χρόνο. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν προχώρησε αυτή η  διαδικασία. Υπήρχε ανάγκη και αυτή η 

προμήθεια έγινε άμεσα. 

 κ. Βλάχος Ι.: Αυτή η προμήθεια που έγινε ήταν για χειμερινές στολές. 

 κ. Δήμαρχος: Ναι έγινε. 

 κ. Βλάχος I.:  Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, λέει για 3 τροχόσπιτα, τα πήραμε; Τα 

βάλαμε από τα ΚΤΕΟ και δεξιά.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα τοποθετήσαμε προσωρινά εκεί στα ΚΤΕΟ και δεξιά μέχρι να 

μας στείλουν τα λυόμενα. Υπήρξε ανάγκη να χτιστεί, να θεμελιωθεί. Πείσαμε 2 οικογένειες 

να φύγουν από την περιοχή. Το Υπουργείο ενέκρινε 5 λυόμενα, αλλά δεν μας τα έστειλε. 

Έπιασαν άσχημες καιρικές συνθήκες και ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αγοράσουμε τα 

τροχόσπιτα και να ελευθερώσουμε το χώρο. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 19°:  Έγκριση έκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Στο 19° θέμα και στο τελευταίο. Κύριοι συνάδελφοι οι φάκελοι οι 

οποίοι ήρθανε στην Γραμματεία του Δ. Σ. Κάνω ανάγνωση έναν προς έναν:Ζαχαροπλαστείο 

με εργαστήριο στην οδό Βενιζέλου 78, κ. Αθανασίου Σαπουνάνη. Μουσικών Οργάνων στο 

κατάστημα Καφέ-Μπαρ στην Εθν. Ανστίστασης 28-30 του κ. Μπεντέ. 

κ. Βλάχος Ι.: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα καταστήματα που αναγνώσατε τώρα; 

Με το κατάστημα του κ. Σαπουνάκη; 
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κ. Πρόεδρος: Έγινε μία ένσταση και υπάρχει σήμερα κιόλας η απάντηση του 

τμήματος της Πολεοδομίας του Δήμου. Ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συνεχίζω με τα 

καταστήματα: Σχολή Γυμναστικής Χρυσούλας Αγοραστού, στη Μ. Αλεξάνδρου 6β, 

Κομμωτήριο της Χρυσούλας Αγοραστού, Μ. Αλεξάνδρου 6β, που είναι μάλλον συστέγαση. 

Καφέ-οβελιστήριο στην Κωστοπούλου 11 της Τσαμπάζη Ελένης. Μπουγατσατζίδικο-

Πιτσαρία στην Μ. Αλεξάνδρου 7 του κ. Σαββίδη. 

Καφετέρια του κ. Αβραμίδη Μακάριου, στην Κωστοπούλου 20. Η αίτηση του ήταν μαζί με 

αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Προηγείται η αίτηση του για Κυλικείο, η Καφετερία και 

όταν θα   φέρει αίτηση για ηλεκτρονικά παιχνίδια θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία. 

Πρατήριο Γάλακτος και Ειδών Ζαχαροπλαστικής στην Σπετσών 9 της κ. Κακλίδου. 

Καφενείο στη Χατζηιακώβου 8 του Γ. Παντελιάδη. Λειτουργία Μουσικών Οργάνων στο 

Καφέ-Μπαρ της Κυριακού Γαροπούλου στο 3° χλμ. Σερρών-Νιγρίτας. 

Κομμωτήριο στην Φυλακτού 13 της κας Σαβρακίδου Ιωάννας. Πρατήριο γάλακτος και 

ζαχαροπλαστικής στην Στρυμόνος και Νικομήδειας γωνία της κα. Μπαξεβανίδου.  

Καφέ- μπαρ στην Εφόρων 5 του κ. Αγγελόπουλου.  

Οπωρολαχανοπωλείο και κατεψυγμένα προϊόντα της κας Μαυρίδου στην οδό Αμύντα 1. 

Παντοπωλείο- οπωρολαχανοπωλείο της κας Κράσσιου στην 40 Εκκλησιών. 

Υπεραγορά τροφίμων με παντοπωλείο- κρεοπωλείο κ.λ.π. του κ. Κάντζα στην 

Μαραγκουδάκη 11.  

Καφενείο της κα. Γκοδόση στην Χατζηιακώβου 7. Υπεραγορά τροφίμων με παντοπωλείο -  

Κρεοπωλείο Του κ. Κάντζα στην Ομονοίας 1. Παντοπωλείο-οπωρολαχανοπωλείο της κας Γ. 

Κράσσιου στην 40 Εκκλησιών, υπεραγορά τροφίμων με παντοπωλείο-κρεοπωλείο κ. λ. π. του 

κ. Δ. Κάντζα στην Μαραγκουδάκη 11. 

Καφενείο της κας Ρ. Γκοδόση στην Χατζή-ιακώβου 7. Παντοπωλείο και οπωρολαχανοπωλείο 

στην Κομνηνών 52 της κας Κοντοπούλου. 

Φαστ-φουντ στην οδό Ζλάτκου 1 του κ. Ε. Μαυρομάτη.  

Οβελιστήριο της κας. Πάτρωνα στην Ανατ Θράκης 1. 

Λειτουργία Μουσικών Οργάνων στην Εθνικής Αντίστασης 42, στο καφέ-μπαρ του κ. Ιωάννη 

Μπέλλα.  

Αυτά είχε η γραμματεία μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Έχουν ελεγχθεί από την υπηρεσία και 

έχουν κριθεί ως καλώς. 

κ. Γκότσης:  Γιατί μας τα διαβάσατε; 

κ. Πρόεδρος: Γιατί έχουμε δημότες που ενδιαφέρονται για τα καταστήματα 

τους. 

Δημότης:  Κύριε Πρόεδρε για την έγκριση άδειας του καταστήματος του κ. 

Σαμαρά, είναι από την προηγούμενη συνεδρίαση. 

κ. Αντιδήμαρχος: Δεν έφερε η υπηρεσία τον φάκελο. 

κ. Βλάχος Ι.: Για την άδεια τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων; 5-6 συνδημότες 

μας ζητούν άδεια λειτουργίας τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. 

κ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άλλο λέμε. Η υπηρεσία κατάρτισε φάκελο για άδεια 

καφετέριας. Αυτός ο φάκελος δεν ήρθε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όσον αφορά τα τυχερά, ψηφίστηκε προχθές ένας νόμος στην 

Βουλή για τα τυχερά παίγνια. Περιμένουμε το νόμο και σύμφωνα με το νόμο θα βγάλουμε τις 

άδειες. 

κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Πρόεδρε θέλω τον λόγο για 2 λεπτά. Την προηγούμενη φορά 

αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν τα δικαιολογητικά στοιχεία των ανθρώπων και είπαμε ότι μετά 15 

ημέρες θα απαντήσουμε. 
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 Εγώ δεν ξέρω τους ανθρώπους, απλά σαν Δ. Σ. δώσαμε μία υπόσχεση και μάλιστα είχαν τις 

προϋποθέσεις όλοι. Είμαστε εκτεθειμένοι στον κόσμο, θα ήθελα κι εγώ όμως μία εξήγηση και 

σαν Δημοτικός Σύμβουλος έχοντας την υποχρέωση και δεύτερον σαν πολίτης θέλω να 

γνωρίζω όλη την υπόθεση. Υπήρχαν όλα τα δικαιολογητικά και έπρεπε να δώσουμε την 

άδεια. 

κ. Στρατουδάκης: Μήπως ο φάκελος είναι ξεχασμένος στην γραμματεία; Η 

γραμματεία είναι εδώ, μπορεί να δει αν ο φάκελος είναι εκεί στο γραφείο. 

κ. Σωτηριάδης: Κύριε Πρόεδρε αυτοί οι φάκελοι ξεχάστηκαν; Τι θα γίνει τώρα 

με αυτούς τους φακέλους; 

κ. Γκότσης:  Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε από τότε που πήραμε την απόφαση να 

μην δώσουμε άδεια για ψυχαγωγικά παιχνίδια, πέρασαν 15-20 ημέρες. Πολύ καλά γνωρίζετε  

τον κανονισμό. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. έχει το δικαίωμα να κρατήσει ένα θέμα έως 10 ημέρες. 

Σε αυτό εδώ το θέμα πέρασαν 20 αν περιμένουμε άλλες 15 ημέρες, νομίζω ότι κάνουμε 

κατάχρηση εξουσίας, παράβαση καθήκοντος. Όταν ένας φάκελος διαθέτει όλα τα νόμιμα 

στοιχεία και εμείς δεν εφαρμόζουμε τον νόμο. Αν οι φάκελοι είναι πλήρεις, με ποιο δικαίωμα 

τους κρατάμε εδώ ένα μήνα; Αν αυτοί οι άνθρωποι μας πάνε στα δικαστήρια για 

δικαστήρια για διαφυγόντα κέρδη κύριε Δήμαρχε ποιος θα πληρώσει την ζημιά; Για προσέξτε 

το. Δεν είμαστε άλλη πολιτεία για να εφαρμόσουμε δικούς μας νόμους, θα πρέπει να 

συναχθούμε με τους νόμους του κράτους. Επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα 

παιχνίδια, αλλά καταστρέφονται επιχειρηματικά αυτοί οι άνθρωποι. 

κ. Στρατουδάκης:Την προηγούμενη φορά οι φάκελοι για τα ψυχαγωγικά παίγνια 

δεν ήταν πλήρεις, έλειπε ένα πιστοποιητικό. 

κ. Γκότσης:   Μην μιλάτε για έναν φάκελο, εγώ για όλους μιλούσα. 

κ. Στρατουδάκης: Σας πληροφορώ ότι όλοι οι φάκελοι δεν ήταν πλήρεις. Μετά τις 

15 Νοεμβρίου συμπληρώθηκαν οι φάκελοι. Τους στείλαμε ειδοποίηση ότι δεν πληρούν υπό 

δικαστική συμπαράσταση. Αυτή τη στιγμή οι φάκελοι είναι πλήρεις. Για τα ηλεκτρονικά 

μιλάω. 

κ. Βλάχος Ι.:   Κύριε Πρόεδρε στην προηγούμενη συνεδρίαση εγώ έλειπα. 

Πληροφορήθηκα όμως ότι δώσατε εντολή με απόφαση του Δ. Σ. επί του θέματος, να 

γνωμοδοτήσει η νομική υπηρεσία του Δήμου. Γνωμοδότησε η όχι; 

κ. Πρόεδρος: Γνωμοδότησε. Όταν ο φάκελος είναι πλήρης, δεν μπορεί το Δ. Σ. 

να αρνηθεί την άδεια. 

κ. Στρατουδάκης: Πέρα από όλα αυτά όμως υπάρχει σήμερα και η εισήγηση του 

κ. Δημάρχου. 

κ. Νυκτοπάτης: Αισθάνομαι ότι ούτε εσείς κ. Πρόεδρε, ούτε καν εσείς κ. Δήμαρχε 

αισθάνεστε καλά. θέλετε την άδεια να μην την δώσετε. Πιστεύετε, όχι για εσάς προσωπικά, 

ότι θα αλλάξει ο νόμος. Με το τρενάρισμα αυτό πιστεύετε ότι θα περάσει ο νόμος. Ειλικρινά 

νοιώθω ότι πήγα να γελαστώ από το Δ. Σ. θίγομαι σαν άτομο. Θα πρέπει να είμαστε πολύ 

προσεκτικοί απέναντι στον κόσμο. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι γελάστηκαν, καταχρεώθηκαν για 

το κατάστημα, είχαν το ο.κ. της πολιτείας, το ο. κ. το δικό μας και εμείς επιδιώκουμε σήμερα 

να τους καταστρέψουμε. 

κ. Σωτηριάδης: Κύριε Δήμαρχε, απευθύνομαι σ εσάς. Στο προηγούμενο Δ.Σ. και 

μετά την συζήτηση των θεμάτων, κάνατε μία πρόταση και είπατε 15 ημέρες να τα 

κρατήσουμε γιατί υπάρχει μία μάστιγα, καταστρέφονται οικογένειες, κ. λ. π. Δεσμευτήκατε 

εσείς κ. Δήμαρχε και είπατε ότι στο επόμενο Δ.Σ. όταν θα γίνει αυτό θα ξέραμε αν είχαμε την 

δυνατότητα να  δίνουμε άδειες.  Αν είμαστε νομικά  κατοχυρωμένοι μην  δώσουμε άδειες  για  
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ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σήμερα έπρεπε κ. Δήμαρχε πριν από κάθε άλλο Δημοτικό Σύμβουλο, 

να πάρετε εσείς τον λόγο και να μας πείτε αν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Αν δεν το έχουμε δεν 

μπορούμε να ταλαιπωρούμε αυτούς τους επαγγελματίες άλλες 15 ημέρες. Αν νομικά είμαστε 

κατοχυρωμένοι να δώσουμε τις άδειες σε όλους αυτούς τους ενδιαφερόμενους. 

Άλλωστε και πιο παλιά είχαν πάρει κάποιοι άδειες. Αν νομικά είμαστε κατοχυρωμένοι έπρεπε 

να υπάρχει ανάπτυξη. Κύριε Δήμαρχε εσείς προτείνατε και το Δ. Σ. σεβάστηκε και ψήφισε 

μία πρόταση, υποσχόμενος όμως ότι στο επόμενο Δ. Σ. αυτό θα ξεκαθαριστεί. Περιμένω τον 

δικό σας λόγο κ. Δήμαρχε. Εμείς σεβαστήκαμε την πρόταση σας. Αν αυτό το διάστημα ήταν 

λίγο για να δείτε αν νομικά είμαστε κατοχυρωμένοι. . . . Άρα καλώς η κακώς αυτές τις άδειες 

πρέπει να τις δώσουμε, είτε συμφωνούμε, είτε όχι. Είτε συμφωνούμε, είτε όχι. Πιο πολύ για 

σας μια που το είχατε υποσχεθεί. Να τελειώνει και εδώ η συζήτηση. 

κ. Αναστασιάδης: Είναι γνωστό ότι μέσα στην πόλη λειτουργούν πάρα πολλά τέτοια 

μαγαζιά. Αν ο φάκελος είναι πλήρης, πρέπει να δώσουμε την άδεια αμέσως. Είναι κρίμα να 

ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άδικο. Αν λειτουργούν 1000 και δεν λειτουργούν 

1010 τι νόημα έχει; Το κακό και πάλι γίνεται. Η όλα,  ή κανένα. Να δοθούν οι άδειες κ. 

Δήμαρχε.      

κ. Σωτηριάδης: Αν αποδειχθεί ότι εμείς νομικά είμαστε κατοχυρωμένοι και δεν 

δώσουμε την άδεια τελικά; Ο Δήμος Λευκώνα  που τα επιτρέπει δεν θα οδηγήσει αυτούς που 

παίζουν σ' αυτούς τους Δήμους; Αν είναι να γίνει κάτι, ας γίνει από την  πολιτεία και θα μας 

βρει όλους σύμφωνους. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το κατάστημα που γίνεται θόρυβος και που σήμερα πήρε άδεια 

καφετέριας και για το οποίο θέλω να σας πω ότι με ενόχλησαν από όλη την Ελλάδα 

παράγοντες για να πάρει  άδεια.  

Ενοχλήθηκα από όλη την Ελλάδα και από όλα τα πολιτικά φάσματα. Δεν μπορεί να πάρει 

άδεια σήμερα για τον λόγο ότι δεν έχει την βεβαίωση  από το Πρωτοδικείο,  δικαστικής 

συμπαράστασης. Πρέπει να πάρει άδεια για καφετέρια και μετά για ηλεκτρονικά παίγνια. 

Για τα υπόλοιπα, είναι σε γνώση της Πολιτείας το πρόβλημα που υπάρχει. Ψηφίστηκε με 

τρόπους που διασφαλίζουν την μη μετατροπή του ηλεκτρονικού παιγνίου σε τυχερό. 

Μάλιστα υπήρξε και κόντρα μεταξύ μερικών παρατάξεων. Νομίζω ότι το να δούμε τις 

προδιαγραφές για την χορήγηση άδειας που βάζει ο νέος νόμος, δεν είναι λάθος. Απλούστατα 

οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν να δουλεύουν έτσι και θα αναγκαστούν σε 5 ημέρες να 

δουλέψουν αλλιώς. Πιθανόν εμείς να κάνουμε και πάλι αναθεώρηση. Εγώ είμαι της άποψης 

και το υποστηρίζω δημοσίως, ότι το κράτος έπρεπε να το καταλάβει και να μην δίνει καθόλου 

άδειες, θα κάνουν λίγο υπομονή οι συμπολίτες μας και στην επόμενη συνεδρίαση θα δοθεί η 

άδεια σύμφωνα με το πώς ορίζει ο νεοψηφισθήσας νόμος.  

 Δημότης: Δεν αλλάζει ο Νόμος κ. Δήμαρχε, απλά γίνεται μια προσθήκη από 

φορολογικής άποψης, τίποτε άλλο. 

 

 

- Δεν εγκρίνονται τα καταστήματα που αφορούν τα τυχερά παίγνια, τα υπόλοιπα 

καταστήματα εγκρίνονται. 

 

 

Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις : 
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1056 / 2000 Έγκριση μίσθωσης δια δημοπρασία αγροτεμαχίων Ελαιώνα σχολικού 

κλήρου. 

 

1057 / 2000 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου κατασκευής 

μονάδας συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με καύσιμο φυσικό 

αέριο, καθώς και συστήματος τηλεθέρμανσης- τηλεψύξης της πόλης των 

Σερρών. 

 

1058 / 2000 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά ακινήτων ιδιοκτησίας ΣΕΚΕ  Α. Ε. . 

 

Πρ.  

18/1 / 2000 Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος περί επιλογής επενδυτικού φορέα 

για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των Σερρών. 

 

1059 / 2000  Έγκριση προϋπολογισμού του Ν. Π. «Κ. Α. Π. Η.» Δήμου Σερρών 

οικονομικού έτους 2001. 

 

1060 / 2000  Έγκριση οργάνωσης του 2ου Συνεδρίου λαϊκού πολιτισμού το Νοέμβριο 

του 2001 με θέμα : «Ρυθμός, Λόγος, Κίνηση και Παραδοσιακή Φορεσιά». 

 

1061 / 2000 Παραπομπή του 6ου θέματος περί έκδοσης κανονιστικής απόφασης για 

καταβολή αποζημίωσης για παράνομη χρήση καλλιέργειας Δημοτικών 

Κτημάτων στη Δ. Ε. λόγω αρμοδιότητας. 

 

Πρ.  

18/2 / 2000 Αναβάλλεται η λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση σύμβασης για 

μίσθωση διαφημιστικών στεγάστρων. 

 

1062 / 2000  Επιστροφή χρημάτων στον Αραπτσίδη Γεράσιμο, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων. 

 

1063 / 2000 Επιστροφή χρημάτων στον Καραμήτσο Δημήτριο, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων. 

 

1064 / 2000 Επιστροφή χρημάτων στην κα. Πετρίδου Βασιλική, ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντων. 

 

1065 / 2000 Έγκριση επαναδημοπράτησης του κυλικείου στο κεντρικό πάρκο 

Κτηνιατρείου. 

 

1066 / 2000 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν. Π. «51η Σ.Ε. του 5ου 

Γυμνασίου Σερρών». 

 

1067 / 2000 Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου στην ημερίδα με θέμα:«Η εφαρμογή των 

αρχών ποιότητας στο Δημόσιο». 
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1068 / 2000  Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου στην ημερίδα με θέμα : «Ολυμπιακοί 

Αγώνες και Τοπικές Κοινωνίες». 

 

1069 / 2000 Έγκριση μελέτης του έργου : «Αποπεράτωση εργασιών στις εργατικές 

κατοικίες Σιδηροδρομικού Σταθμού». 

 

1070 / 2000 Έγκριση μελέτης του έργου : «Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης στα Α' 

Νεκροταφεία». 

 

1071 / 2000 Έγκριση πρακτικών «Δημοπρασίας του έργου:«Αποπεράτωση Βαλκανικού 

Λαογραφικού Μουσείου». 

 

1072 / 2000 Έγκριση τροποποίησης κανονισμού προσωπικού της Δ.Ε. «Δ. Ε. Π. Κ. Α.». 

 

1073 / 2000 Έγκριση  τροποποίησης κανονισμού  υπηρεσιών  της  Δ. Ε. «Δ.Ε.Π.Κ.Α.». 

 

1074 / 2000  Επιστροφή της αρ. 79 / 00 απόφασης Δ. Ε.«Δ. Ε. Π. Κ. Α.». 

 

1075 / 2000  Επιστροφή της αρ. 80 / 00 απόφασης Δ. Ε.«Δ. Ε. Π. Κ. Α.». 

 

1076 / 2000 Ενημέρωση επί των αρ. 77, 76 και 72 / 2000 απόφ. του Δ. Σ. της 

Δ. Ε.«Δ. Ε. Π. Κ. Α.». 

 

1077 / 2000  Ενημέρωση επί των αρ. 65, 64 και 66 / 2000 απόφ. του Δ. Σ. της 

Δ. Ε.«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». 

 

1078 / 2000 Έγκριση της αρ. 63 / 2000 απ. της Δ. Ε.«ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.». 

 

1079 / 2000 Έγκριση προμήθειας πέντε (5) αντιτύπων του βιβλίου «εκτέλεση 

προμηθειών Ο. Τ. Α.». 

 

1080 / 2000 Έγκριση μελέτης προμήθειας χειμερινών στολών για τη φιλαρμονική 

του Δήμου. 

 

1081 / 2000 Έγκριση μελέτης προμήθειας υλικών σιδηροκατασκευών. 

 

1082 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας απόρου γκαζόν. 

 

1083 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας καλλωπιστικών φυτών. 

 

1084 / 2000  Έγκριση μίσθωσης διαμορφωτήρα γαιών για τον Χ. Δ. Α. . 

 

1085 / 2000  Έγκριση καταβολής δαπανών στον Υποθηκοφύλακα Σερρών. 

 

1086 / 2000 Έγκριση καταβολής δαπάνης σε δικαστική επιμελήτρια (υπόθεση 

Θεοδωρίδη Γ. κ.λ..π.). 
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1087 / 2000 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την μετάβαση 

εκπροσώπων στο Συνέδριο της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε. 

 

1088 / 2000  Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την μετάβαση του 

Δημοτικού Συμβούλου κ. Μηνά Κουρουζίδη. 

 

1089 / 2000  Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. 

 

1090 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας μελαμίνης για κατασκευή ντουλαπιών για 

τα γραφεία Κτηματολογίου κ.λ.π.. 

 

1091 / 2000  Έγκριση δαπάνης συμπληρωματικής προμήθειας ειδών ατομικής 

προστασίας. 

 

1092/2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας τροχόσπιτων για τη στέγαση των 

τσιγγάνων περιοχής Αεροδρομίου Τ. Ε. Ι. . 

 

1093 / 2000 Έγκριση δαπάνης κοινοχρήστων γραφείων Συν/κού Συμβουλίου Αγίας 

Σοφίας. 

 

1094 / 2000 Έγκριση καταβολής συνδρομής στην επιθεώρηση Νομολογίας 1999. 

 

1095 / 2000  Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης στους κ. κ. Παρταλά Βασ.. 

 

1096 / 2000 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου (ΕΚΠΟΤΑ). 

 

1097 / 2000 Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου (28/80). 

 

1098 / 2000  Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου. 

 

1099 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας υλικών για την κατασκευή περιφράξεων 

γηπέδων Αεροδρομίου. 

 

1100 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας υλικών για την κατασκευή δύο (2) πάρκων 

Ομόνοιας (οδού Δογάνης). 

 

1101/2000 Έγκριση  έκδοσης  άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος Ζαχαροπλαστείο 

με εργαστήριο του κ. Σαπουνάκη Αθανασίου. 

 

1102 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ του κ. Σαμαρά Χαρίλαου. 
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1103 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ της κ. Αγοραστού Χρυσούλας. 

 

1104 / 2000 Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΚΥΛΙΚΕΊΟΥ του κ. Αβραμίδη Μακάριου. 

 

1105 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ- 

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της κ. Τσαμπάζη Ελένης. 

 

1106 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΤΖΙΔΙΚΟΥ- ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ του κ. Σαββίδη Χρήστου. 

 

1107 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος ΣΧΟΛΗΣ                            

                        ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ της κ. Αγοραστού Χρυσούλας. 

 

1108 / 2000 Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ κ.λ.π. της κ. Κακλίδου Δήμητρας. 

 

1109 / 2000  Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 

του κ. Καναράκη Ευάγγελου. 

 

1110 / 2000 Ομοίως. 

 

1111 / 2000  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ της κ. Σαβρακίδου Ιωάννας. 

 

1112 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΑΚΤΟΣ κ.λ.π. της κ. Μπαξεβανίδου Μαρίνας. 

 

1113 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος ΚΑΦΕ- 

ΜΠΑΡ του κ. Αγγελόπουλου Δημητρίου. 

 

1114 / 2000 Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΑΠΩΛΕΙΟΥ κ.λ.π. της κ. Μαυρίδου Βασιλικής. 

 

1115 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ της κ. Κρασιού Γεωργίας. 

 

1116 / 2000 Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ.λ.π. του κ. Κάντζα Σταμάτη στην οδό 

Μαραγκουδάκη., 
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1117 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κ.λ.π. του κ. Κάντζα Σταμάτη στην οδό 

Ομονοίας. 

 

1118 / 2000 Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ της κ. Γκοδόση Ροδίτσας. 

 

1119 / 2000 Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ της κ. Κοντοπούλου Μαρίνας. 

 

1120 / 2000 Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος FAST FOOD του 

κ. Μαυρομάτη Ευαγγέλου. 

 

1121 / 2000 Έγκριση  έκδοσης άδειας ίδρυσης λειτουργίας καταστήματος 

ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της κ. Πάτρωνα Ειρήνης. 

 

1122 / 2000  Έγκριση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος 

ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ του κ. Μπέλλα Ιωάννη. 

 

1123 / 2000 Έγκριση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος 

ΚΑΦΕ- ΜΠΑΡ της κ. Γαροπούλου Κυριακής. 

 

1124 / 2000  Έγκριση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων του καταστήματος ΚΑΦΕ- 

ΜΠΑΡ των κ. κ. Κηπουρού Δημήτριο και Μπεντέ Ιωάννη. 

 

  

   

 

 

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 Ηλίας 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κουρουζίδης Μηνάς 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μπόγιογλου Βάσω 

 

Μισυρλής Σπυρίδωνας 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 

 


