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ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος – Αντιπρόεδρος, Αγγελίδης Πέτρος, Βαβαλέκας Ιωάννης, Βέρρος 

Κων/νος, Βλάχος Ιωάννης, Γεωργίου Γεώργιος, Γκότσης Ηλίας, Εμμανουηλίδου Καίτη, 

Ζαπάρα Μαίρη, Καβακλιώτης Αντώνιος,  Κωνσταντινίδου Ελένη, Μπάρκας Αθανάσιος, 

Μισυρλής Σπυρίδων, Μπόγιογλου  Βάσω, Νέδος Νικόλαος,  Νυκτοπάτης  Αντώνιος, 

Σαουλίδης Στυλιανός, Σίγκας Γεώργιος, Στρατουδάκης Στυλιανός, Συμεωνίδης Βασίλειος, 

Σωτηριάδης Δημήτριος, Τερζόπουλος Γεώργιος,  Τότσιος Ηλίας. 

   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 

1) Αναστασιάδης Αντώνιος, 2) Αργυριάδης Νικόλαος,  3) Βλάχος Ηλίας,  4) Κουρουζίδης 

Μηνάς. 

    

 

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

 

 

ΘΕΜΑ  1°:  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμού, Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών και 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς την 

Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών. 

 

ΘΕΜΑ 2°:  Επιλογή επενδυτικού φορέα για  την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των 

Σερρών.  
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ΘΕΜΑ  3°: Ίδρυση και λειτουργία εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών. 

 

ΘΕΜΑ  4°: Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οδών και 

πλατειών. 

 

ΘΕΜΑ  5°: Πρόταση ερευνητικού έργου για τη βελτιστοποίηση τοπογραφικών δικτύων 

και μετασχηματισμών Συστημάτων Αναφοράς στο Δήμο Σερρών με χρήση 

δορυφορικών μεθόδων G.P.S. 

 

ΘΕΜΑ  6°: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 

ΘΕΜΑ  7°: Σύναψη σύμβασης με τα ΕΛ.ΤΑ. για την διακίνηση αντικειμένων 

επιστολικού ταχυδρομείου. 

 

ΘΕΜΑ  8°: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  9°: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. 

 

ΘΕΜΑ 10°: Ενημέρωση για αποφάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ 11°:   Έγκριση μελετών, Α.Π., κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

ΘΕΜΑ 12°:  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην οδό Σαρανταπόρου για την στέγαση 

πολιτιστικού κέντρου. 

 

 

19η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η    2000 

 

 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι, ξεκινάει η συνεδρίαση του 

Δ.Σ. και το Προεδρείο ενημερώνει το Σώμα και ζητά την έγκριση για 2 (δύο) θέματα πριν την 

ημερήσια διάταξη. 

Στο 1ο θέμα, την έγκριση από το Δ.Σ. μετά από σχετικό έγγραφο της στατιστικής 

υπηρεσίας της Νομαρχίας για τον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών του Δήμου Σερρών. 

Το 2° θέμα, αφορά την πρόσκληση της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ», Εταιρείας Υποστήριξης 

Δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καλαμαριάς, για ένα 

2/ήμερο, με θέμα: «Συνεταίροι στο μέλλον», που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στο Συνεδριακό 

Κέντρο «Γερμανός» στη Διεθνή Έκθεση θεσσαλονίκης. Προτείνεται η εκπροσώπηση του 

Δήμου μας από τον κ. Σπύρο Μισυρλή που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου Νεολαίας. 

Εφόσον θεωρώ αυτονόητη την έγκριση σας, να ζητήσω την πρόταξη προ συζήτηση 

του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 3°:  Ίδρυση και λειτουργία εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Εδώ βρίσκεται και ο Δ/ντής της Πυροσβεστικής και οι φίλοι 

μας της Λέσχης Καταδρομέων του Νομού μας. Κύριε Δήμαρχε σχετικά με την ίδρυση και 

λειτουργία εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης καταστροφών, παρακαλώ να έχετε τον λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί συμπολίτες, κ. Διευθυντά, 

συνήθως τα θέματα που φέρνουμε στο Δ.Σ. μας δημιουργούν ένα κόμπο στην ψυχή πριν τα 

κουβεντιάσουμε, γιατί μπορεί να είναι και θέματα αντιπαραθέσεων, θέματα πολιτικού ή 

τοπικού προβληματισμού και μπορεί να είναι και θέματα οι αποφάσεις των οποίων, μπορεί να 

μην είναι αποδεκτές από την κοινωνία κατά τον ίδιο τρόπο. Άλλος ωφελείται από κάποιες 

αποφάσεις και άλλος βλάπτεται. 

Σήμερα όμως με αυτό το θέμα, είμαστε σε μια από τις πιο ευχάριστες καταστάσεις 

που πιστεύω ότι ζει ένας εκλεγμένος Σερραίος πολίτης στο Δημοτικό Συμβούλιο των 

Σερρών. Έχω λοιπόν να παρουσιάσω μια εισήγηση για την ίδρυση και λειτουργία 

εθελοντικής ομάδας συμπολιτών μας για την αντιμετώπιση των καταστροφών, θα ήθελα να 

σας πω ότι η ευθύνη και η τιμή αυτού του πράγματος, ανήκει 100% αποκλειστικά σε αυτούς 

τους συμπολίτες μας που απαρτίζουν την λέσχη ειδικών δυνάμεων του Ν. Σερρών, με την 

επωνυμία «Αντισυνταγματάρχης Γεώργιος Κατσάνης». Έχουν σαν Πρόεδρο τον κ. Νίκο 

Αργυριάδη. Σε μένα έλαχε η τιμή να παρουσιάσω αυτή την προσπάθεια στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να τύχει, όπως δεν έχω καμιά αμφιβολία της καθολικής έγκρισης, αποδοχής 

και του καθολικού επαίνου. 

Για την ιστορία θέλω να σας αναφέρω, ότι σε επανειλημμένες συζητήσεις που είχα 

με τον αξιότιμο Πρόεδρο της λέσχης καταδρομών κ. Αργυριάδη Νικόλαο, αυτοί πρότειναν 

την ιδέα αυτή να είναι μια ομάδα που θα δρα και στα πλαίσια των παραδόσεων του Σώματος 

Καταδρομών, αλλά και στα πλαίσια δικών τους πρωτοβουλιών, να συνεργαστούν με την 

Δημοτική Αρχή, τις Αρχές γενικότερα, που έχουν σχέση με τα θέματα Ασφαλείας και να 

αποτελέσουν για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή των Σερρών μια εθελοντική ομάδα 

αντιμετώπισης καταστροφών. Όπως ξέρετε δεν ήταν δυνατόν εγώ σ' αυτό το πράγμα, έστω 

και κατά το ελάχιστο σκεπτικιστής. Το αποδέχθηκα με χαρά, αν και η πρόταση έγινε πριν από 

6μηνο και παραπάνω. Εξαιτίας του καλοκαιριού και των δικών μας οργανωτικών σχεδίων 

αποφασίσαμε να τα δραστηριοποιήσουμε τώρα. Μάλιστα, έκλεισα ένα ραντεβού με τον 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τον κ. Ευσταθιάδη Δημήτριο, πρώην 

Δήμαρχο Αργυρουπόλεως, για να τον επισκεφτούμε μαζί με τον Πρόεδρο της Λέσχης. Μου 

είπαν ότι θα με ειδοποιήσει. Ο ίδιος πήρε πρωτοβουλία και με ειδοποίησε, πήγαμε, εκεί 

παρευρίσκονταν για άλλο λόγο και ο κ. Τερζόπουλος. Πήγαμε και οι τρεις εκεί, πήραμε μια 

πρώτη ψυχρολουσία αφού ο Γενικός Γραμματέας που μας έκλεισε ραντεβού απουσίαζε. 

Συζητήσαμε με την Δ/ντρια του Πολιτικού του γραφείου και με βαριά καρδιά γυρίσαμε 

πίσω. Στις μεταξύ μας συζητήσεις είπαμε θα το κάνουμε, θα τύχουμε την στήριξη του 

Δημοτικού Συμβουλίου και ευρύτερα της Σερραϊκής Κοινωνίας και το Κράτος αν θέλει να 

μας βοηθήσει, ας μας βοηθήσει. Παρεπιμπτόντως θέλω να πω ότι κουβεντιάσαμε και με τον 

νέο Διοικητή Πυροσβεστικής και με τον Υποδιοικητή, οι οποίοι έδειξαν μεγάλη προθυμία να 

υπάρξει μια συνεργασία για να υπάρχει η φροντίδα για την οργάνωση και λειτουργία αυτής 

της εθελοντικής ομάδας. 

Εχθές με ημερομηνία 30-11-2000 ήρθε η εξής επιστολή στο Δήμο Σερρών από τον 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευσταθιάδη, που απευθύνεται προς 

το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Β' υπαρχηγό κ. Αναστάσιο Γαναλόπουλο και λέει: 
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« Σας διαβιβάζουμε την 58/19-11-2000 επιστολή της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων 

Νομού Σερρών και συνημμένα σ' αυτή έγγραφα. Σας παρακαλούμε να εξετάσετε την 

δυνατότητα να τους παρασχεθεί ενημέρωση, εκπαίδευση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Αρχηγείου καθώς και της διάθεσης υλικών διάσωσης ». 

Επομένως υπάρχει και μια ανταπόκριση και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μέσω 

του Γενικού Γραμματέα προς τον Β' Υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος. 

Να αναφέρω μόνο, ότι με την απόφαση που θα πάρει σήμερα το Δημοτικό 

Συμβούλιο, θα αποφασίσει να συγκροτήσει και σαν Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την 

εθελοντική ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών, εκφράζοντας την εναρέσκια, την εκτίμηση 

και τον έπαινο προς τους συμπολίτες μας που εθελοντικά μας παρακίνησαν   να 

συνεργαστούμε γι' αυτό εδώ. Ψηφίζοντας βέβαια μια πίστωση στον προϋπολογισμό του 

2001, ύψους 10.000.000 δρχ., με την οποία θα προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά και για 

την εκπαίδευση αλλά και για την λειτουργία αυτής της εθελοντικής ομάδας. 

Βέβαια πιστεύω ότι με την υποβοήθηση που θα υπάρξει από το Υπουργείο Δημόσιας 

Τάξης, και από την Αρμόδια Αρχή του Πυροσβεστικού Σώματος, νομίζω ότι πιθανόν δεν θα 

χρειαστεί να ξοδέψουν όλα τα χρήματα, θα εξαρτηθεί και από εμάς. Αυτονόητο είναι ότι 

αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τύχει της πρέπουσας δημοσιότητας, θα 

σταλεί στον Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο Υπουργείο 

Εσωτερικών γιατί αυτό έχει αναλάβει ουσιαστικά την οργάνωση του εθελοντισμού που τώρα 

ξεκινάει στη χώρα μας. 

Παρενθετικά θέλω να σας πω, ότι όσοι συνάδελφοι παρακολούθησαν το Συνέδριο 

στη Κω, της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η κα Βάσω Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι από το 2001 η πολιτική 

προστασία, δηλαδή η προστασία των πολιτών από έκτακτες καταστάσεις, συμφορές κ.λ.π., 

μεταφέρεται πλέον σαν οργάνωση στους Δήμους, επαυξάνοντας αναλογικά τη ΣΑΤΑ. Αν 

παίρναμε 500 εκ. δρχ. ΣΑΤΑ το χρόνο, μπορεί το 2001 να πάρουμε 530 εκ. δρχ. να κάνουμε 

την οργάνωση αντιμετώπισης των καταστροφών. 

Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι στην τοπική κοινωνία, γιατί και μέσα από τις 

γυναίκες, υπάρχει μια αξιόλογη προσπάθεια εθελοντικής προσφοράς. Όχι μόνο από τις 

οργανωμένες γυναίκες σε κάποιες δραστηριότητες του Δήμου, όπως για παράδειγμα είναι το 

«ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ», ή το Κέντρο Στήριξης των Τσιγγάνων στα Νεόκτιστα 

Αεροδρομίου ή στο Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας. Είμαι υποχρεωμένος και πιστεύω ότι 

εκφράζω όλους σας, να εξάρω αυτή την εθελοντική προσφορά και πολλών άλλων 

οργανώσεων της πόλης και του Νομού, κύρια του γυναικείου πληθυσμού. Εδώ και πολύ 

καιρό προσφέρουν είτε στο Γηροκομείο, είτε στην ΕΜΕΑΑΕΙΑ, είτε στον Ερυθρό Σταυρό, 

είτε στα Συσσίτια Αγάπης, είτε στα πολιτιστικά σωματεία όπως είναι το Λύκειο Ελληνίδων, 

όπου προσφέρουν πράγματι αξιόλογα πράγματα. 

Εγώ αγαπητοί συμπολίτες, σας ευχαριστώ γιατί δίνεται την δυνατότητα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση η οποία δείχνει και τονίζει στη Σερραϊκή 

Κοινωνία ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Σερραίοι, οι οποίοι εκτός από την φροντίδα για τον 

εαυτό τους και για την οικογένεια τους που είναι ιερή, φροντίζουν για το κοινωνικό σύνολο. 

Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ. 

θα ήθελα να διαβάσω τα πρώτα ονόματα αυτών των εθελοντών, που με πρόεδρο τον 

κ. Νίκο Αργυριάδη μας δίνουν αυτή την εξαιρετική χαρά: 1)Αγάπογλου Δημήτριος, 

2)Αφεντούλης Γεώργιος, 3)Γκαντάτσιος Στέφανος, 4)Διαβάτης Νίκος, 5)Καρακατσάνης 

Δημήτριος, 6)Μπογοσάν Κων/νος, 7)Σεδαρίδης Φίλιππος, 8)Σκερλετίδης Δημήτριος, 

9)Σαλαχώρης  Ευάγγελος,   10)Χατζηδήμος  Κρεωνάς,   11)Χατζηδήμος Ανθούλης, 
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12)Κατσιαμπάκης Νικόλαος, 13)Πλαστράκης Χρήστος, 14)Τσουτσάνης Βασίλειος, 15)Κίδας 

Κων/νος, 16)Μπούμπας Κων/νος, 17)Αλεξανδράκης Ευάγγελος, 18)Κλείτος Ιωάννης, 

19)Μανουσαρίδης Κυριάκος, 20)Παπαδήμας Δήμος, 21)Σόρμας Θεόδωρος, 22)Καλιντέρης 

Θεόδωρος, 23)Μαυρουδάκης Κων/νος, 24)Αργυριάδης Νικόλαος, 25)Γιάνναρος Αντώνιος, 

26)Πισώκας Νικόλαος, 27)Γεροτζιάφας Θωμάς, 28)Γουδετσίδης Σταύρος, 29)Μελαχροινός 

Κων/νος, 30)Τσιαούσης Τριαντάφυλλος, 31)Αργυριάδης Νικόλαος, 32)Κιαρτσίδης 

Αναστάσιος, 33)Ηλιόγλου Ιωάννης, 34)Κοκκόζης Βασίλειος, 35)Καλακίκος Παντελής, 

36)Γρηγοριάδης Παναγιώτης, 37)Τσιαούσης Σταύρος, 38)Γεωργιτζίκης Ευάγγελος, 

39)Τσανάκας Ιωάννης, 40)Ραπατσάκος Γεώργιος. 

Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε όλοι και εύχομαι να βρείτε και η κοινωνία μας να βρει 

πολλούς μιμητές αυτής της ωραίας και αξιέπαινης προσπάθειας. 

κ. Πρόεδρος: Το λόγο αγαπητοί συνάδελφοι θα δώσει το Προεδρείο στον 

Πρόεδρο της Λέσχης Καταδρομέων, τον κ. Αργυριάδη. 

κ. Αργυριάδης Νικ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. 

Υποδιευθυντά της Πυροσβεστικής Νομού Σερρών. Ονομάζομαι Αργυριάδης Νικόλαος και 

είμαι Πρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Σερρών. Μαζί μου είναι κι όλο το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης. Βραδιά χαράς, βραδιά ευθύνης. Χαρά για μας, χαρά για 

σας, για τη σκέψη μας στο κοινωνικό σύνολο. Η ιδέα έγινε όραμα και το όραμα 

πραγματικότητα, με τη δική σας βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό και πολύ ανθρώπινο να 

προσφέρεις τις υπηρεσίες σου αφιλοκερδώς μέσα από τον εθελοντισμό. Η Λέσχη Ειδικών 

Δυνάμεων Ν. Σερρών, διαθέτει και πείρα και τόλμη και ανθρωπιά, για να προσφέρει 

εθελοντικά τη βοήθεια προς το κοινωνικό σύνολο, από 40 (σαράντα) άτομα. Μπορεί του 

χρόνου να είναι διπλά. Ευθύνη ιδιαίτερης σημασίας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, ευθύνη 

που βαραίνει όλους μας, για να προσφέρουν την βοήθεια όταν και όπου χρειαστεί. 

Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους σας και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο 

Σερρών, κ. Μητλιάγκα Ζήση, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε, τόλμησε και υλοποίησε 

τη σπουδαιότερη ομάδα διάσωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. 

κ. Πρόεδρος: Ο λόγος στο Διοικητή της Πυροσβεστικής των Σερρών, τον 

κ. Χ"Βασιλειάδη. 

κ. Χ"Βασιλειάδης: Εγώ είμαι διοικητής του Πυροσβεστικής των Σερρών εδώ και 

πολλά χρόνια και ως αξιωματικός υπηρέτησα πολλά χρόνια στο Νομό Σερρών, θα ήθελα να 

χαρακτηρίσω την ενέργεια και την σκέψη πολύ εύστοχη του κ. Δημάρχου για να προβούμε 

στη δημιουργία αυτών των εθελοντικών ομάδων αντιμετώπισης καταστροφών. Διότι είναι 

ένας θεσμός, ο οποίος άρχισε να υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια. Όπως γνωρίζετε, 

εμείς έχουμε εθελοντές πυροσβέστες και υπάρχει εθελοντικός πυροσβεστικός σταθμός στα 

Άνω Πορόϊα, που λειτουργεί εδώ και 8 έτη. Από ότι έχουμε παρατηρήσει, δουλεύει με 

μεγάλη επιτυχία, με μεγάλο ζήλο, τα παιδιά είναι νεαρά και προσφέρουν τα πάντα. Ειδικά 

στις πυρκαγιές μας βοήθησαν τα μέγιστα. Επομένως είμαστε εμείς άμεσοι συμπαραστάτες 

ώστε να επιτευχθεί αυτός ο θεσμός και εδώ στην πόλη μας για να μπορέσουμε να 

αντιμετωπίσουμε έκτακτες ανάγκες ή οποιεσδήποτε καταστροφές. 

Θα ζητήσω επίσης από τον Πρόεδρο κ. Αργυριάδη, και τα μέλη της Λέσχης, της 

οποίας προσφέρθηκαν να γίνουν αυτές οι εθελοντικές ομάδες. Αυτό το πράγμα ξεκινήσαμε 

πέρσι να πάρουμε εθελοντικά, αλλά για να δημιουργηθούν δεν είναι μόνο να βρεθούν αυτά 

τα άτομα, αλλά πρέπει να βρεθεί ο εξοπλισμός. Εμείς θα σας υποδείξουμε τι πρέπει να 

αγοράσετε εκτός από τις ατομικές εξαρτήσεις των εθελοντών, τους σταυρούς, τα υποδήματα, 

τις φόρμες, κ.λ.π., υπάρχουν και ορισμένα μηχανήματα όπως κομπρεσέρ, κ.λ.π. που είναι 

είδη κατεξοχήν των σεισμών, για να μην αναφερθώ για τις άλλες καταστροφές. Εμείς θα 

είμαστε συμπαραστάτες, θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε μια στοιχειώδη εκπαίδευση. 
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κ. Πρόεδρος: Ευχαριστούμε τον κ. Διοικητή. Γίνεται δεκτή ομόφωνα η 

πρόταση της Λέσχης και του κ. Δημάρχου όπως την εισηγήθηκε. 

 Προχωρούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 

 

ΘΕΜΑ  1°: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών, Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. 

Σερρών και ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου προς την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Επιστρέφουμε στο 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης για τη 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο, την Τοπική Ένωση Δήμων και 

Κοινοτήτων και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου προς την Τ.Ε.Δ.Κ. του Νομού Σερρών. Δεν θα έχει καμιά οικονομική 

επιβάρυνση ο Δήμος Σερρών, αλλά η Τ.Ε.Δ.Κ. νομιμοποιείται να δώσει αμοιβή στους 

μελετητές της Τ.Ε.Δ.Κ. να στηρίζουν Τεχνικά την Τοπική Ένωση. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον 

λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι έχουμε κάποια θητεία στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση από οποιαδήποτε θέση μας έχει τάξει η ψήφος του Σερραϊκού Λαού, ξέρουμε 

ότι δεν φτάνουν μόνο οι προσπάθειες των Δημοτικών Αρχών, των Δημοτικών Συμβουλίων, 

ούτε οι ιδέες, ούτε οι αποφάσεις. Όλα αυτά χρειάζονται επιστημονικούς μηχανισμούς 

στήριξης, οι οποίοι και θα μας βοηθήσουν να πάρουμε σωστότερες αποφάσεις, ύστερα από 

μελέτη. Το σπουδαιότερο είναι, ότι παίρνουμε κάποιες αποφάσεις να μας βοηθήσουν να τις 

υλοποιήσουμε. Γι' αυτό εδώ και καιρό, έχουν γίνει στην Ελλάδα σε επίπεδο Νομών 

αναπτυξιακές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες βοηθάνε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε 

ευρύτερο επίπεδο τις τοπικές κοινωνίες σε επιστημονική έρευνα και μελέτη, διαφόρων 

θεμάτων του Νομού. Επομένως είναι υποστηρικτικοί οι μηχανισμοί της προσπάθειας που 

κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πετύχει κάποια πράγματα. 

Θα ήθελα να αναφέρω, χωρίς να φανεί εγωιστικό, ότι μια τέτοια πρότυπη 

αναπτυξιακή εταιρεία στην Ελλάδα, ιδρύθηκε στην Κοζάνη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, με 

το όνομα ΑΝ.ΚΟ. (Αναπτυξιακή Κοζάνης) και δεν θέλω να το θεωρήσετε εγωιστικό αυτό 

που θα πω αλλά αυτός που την οργάνωσε ήταν ο Πρώτος Πρόεδρος, ο ιδρυτής και της 

έδωσε περιεχόμενο ήταν ο αδελφός μου, ο νυν Νομάρχης Κοζάνης, ο οποίος είναι και 

Πρόεδρος των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε όλη την Ελλάδα. Αν σήμερα στην Κοζάνη 

έχουμε τηλεθέρμανση, λόγου χάρη, ζώνη ενεργού πολεοδομίας και κάποια άλλα πράγματα 

οφείλεται στο ότι το 1983-1984 υπήρξε αυτή η εταιρία. 

Τώρα εδώ σε μας, η Νομαρχία για την αξιοποίηση του LEADER, πρέπει να ξέρετε 

ότι μένουμε έξω από το LEADER  Ι, που αφορά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τον Αγροτουρισμό, στην τετραετία 1991-1994 στην πρώτη δημαρχιακή θητεία, διότι ο 

Νομός Σερρών δεν είχε αναπτυξιακή εταιρεία, προς το τέλος έγινε η προσπάθεια να 

δημιουργήσουμε μαζί με τον τότε Νομάρχη τον κ. Λιάσκο. Έτσι μπήκαμε στο LEADER II, ο 

Νομός αλλά και έργο του Δήμου, το έχετε εντάξει εσείς, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, είναι 

στο LEADER  II και κάποια άλλα έργα που χρηματοδοτούνται στο Νομό. Στην Τ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

όπου βρισκόμαστε είδαμε ότι η κυριότερη αδυναμία των Δήμων είναι οι υποστηρικτικοί 

μηχανισμοί. Οι νέοι Καποδιστριακοί Δήμοι πλαισιώθηκαν βέβαια, από 3 (τρεις) νέους 

επιστήμονες, αλλά είναι λίγοι και ανεπαρκείς και πολλές φορές δεν είναι και οι κατάλληλοι 
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επιστήμονες. Γι' αυτό προκειμένου να δώσουμε και μια οικονομική και οργανωτική 

δυνατότητα μεγαλύτερη στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. αποφασίσαμε να κάνουμε μια πραγματική 

σύμβαση με την Τ.Ε.Δ.Κ. και ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, οι δαπάνες αμοιβής θα είναι της 

Τ.Ε.Δ.Κ. από τα έσοδα που έχει, ούτως ώστε να μπορέσει η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και να προσλάβει αν 

χρειαστεί κάποιους επιπλέον επιστήμονες, αλλά και με το επιστημονικό προσωπικό που έχει 

να αναλάβει την ενημέρωση για τρέχοντα θέματα και την υποστήριξη των νεοσύστατων 

κυρίως Δήμων, αλλά και εμάς. 

Για παράδειγμα την ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα μέσα από την 

προγραμματική αυτή σύμβαση. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτής της προγραμματικής 

σύμβασης με την έννοια του υποστηρικτικού μηχανισμού των Δήμων και Κοινοτήτων σε 

επίπεδο Νομού να ενισχυθεί περισσότερο για να είναι και καλύτερα οργανωμένο και 

αποτελεσματικότερο. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Κύριε Δήμαρχε, μέσα στην εισήγηση γράφει ότι από τον Δήμο θα 

υποστηριχθεί η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ από έναν επιστήμονα της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εννοούμε για θέματα που αφορούν τον Δήμο. Δεν θα είναι 

υπάλληλος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ., αλλά θα συνεργάζεται και θα στηρίζει την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. για 

θέματα που αφορούν το Δήμο. 

Θέλω να ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι Υπηρεσίες του Δήμου, αυτό τον καιρό, 

πρόσφεραν μεγάλη βοήθεια στους νεοσύστατους Καποδιστριακούς Δήμους. Πάρα πολλοί 

Δήμαρχοι και στελέχη γειτονικών Δήμων σε πάρα πολλά θέματα ενημερώνονταν αρκετές 

φορές από τον κ. Υψηλάντη, τον κ. Κουροπαλάτη, από την Ταμιακή Υπηρεσία, το Γραφείο 

Προμηθειών, κ.λ.π. 

κ. Γκότσης  Ηλ.: Νομίζω κύριε Δήμαρχε, επειδή αυτό αφορά και την ανάπτυξη του 

Νομού, θα πρέπει με μεγαλοψυχία να δίνουμε αυτή την βοήθεια για την ανάπτυξη τους. 

κ. Πρόεδρος: Ομόφωνα αποδεκτή η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης 

με την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και την Τ.Ε.Δ.Κ. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 2°:  Επιλογή επενδυτικού φορέα για  την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των 

Σερρών.  

 

  

κ. Πρόεδρος: Για το 2° θέμα κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ να κάνετε την 

εισήγηση σας. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Το θέμα, που φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι 

καινούργιο, δεν αντιμετωπίστηκε τέτοιο θέμα άλλη φορά, εξάλλου δεν υπήρχε και το 

θεσμικό πλαίσιο μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ότι είναι μια σοβαρή πλευρά της δραστηριότητας 

μας, η οποία αν θεμελιωθεί σοβαρά, υποστηριχθεί σοβαρά και τύχει σοβαρής αντιμετώπισης 

από τον ιδιωτικό φορέα, θα αλλάξει εντελώς τη δυνατότητα του Δήμου να κάνει 

παρεμβάσεις. 

Εγώ είμαι επιφυλακτικός όσον αφορά τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Όλες 

τελικά οι αποφάσεις μας κρίνονται από τα πράγματα. Σαν Δήμαρχος και σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να γυρίσουμε την πλάτη σε κάποιες δυνατότητες που μας 
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δίνονται για να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις μέσα στην πόλη περισσότερες από τις 

συνηθισμένες δυνατότητες που είχε ο Δήμος. Αυτές οι δυνατότητες ακούν στο όνομα μεικτή 

δραστηριότητα. Μεικτή δραστηριότητα ανάμεσα στους Δήμους και τον ιδιωτικό τομέα, ο 

οποίος ιδιωτικός τομέας είναι ενδεχόμενα, δεν είναι υποχρεωτικός. Αν κάτι είναι ελκυστικό 

για την επιχειρηματική δραστηριότητα να δείξει επενδυτικό ενδιαφέρον με σκοπό βέβαια και 

ο ιδιώτης να κερδίσει και εμείς να κρίνουμε εάν από μια τέτοια μεικτή δραστηριότητα 

Δήμου και ιδιωτικού επενδυτικού φορέα, θα βγούμε κερδισμένοι. 

Φέραμε μια πρόταση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση το Δ.Σ. 

για να διερευνηθεί το ξεκίνημα μιας τέτοιας δυνατότητας. Με άλλα λόγια να προκαλέσουμε 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος για έναν επενδυτή ιδιώτη, ο οποίος θα ήθελε μελετώντας 

κάποια πράγματα που εμείς θα επιλέξουμε, μελετώντας από άποψη τεχνικο-οικονομική και 

συμφέρουσα αν είναι για αυτόν κι εμείς πάλι να είναι συμφέρουσα για μας, να 

προχωρήσουμε στη σύναψη μιας συνεργασίας όπου εμείς βέβαια πιστεύουμε ότι θα 

ωφεληθούμε αλλά και ο ιδιώτης που θα αναλάβει να κάνει κάποια επένδυση θα είναι πιο 

ωφελημένος. 

Υπάρχουν κάποιες εμπειρίες, ιδίως από μερικούς Δήμους της Αθήνας και κυρίως από 

τον Δήμο Αμαρουσίου τον κ. Τζανίκο, ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε.Λ.Χ.Υ. Η 

εμπειρία αναφέρει το εξής: Ο Δήμος προσδιορίζει έναν τομέα επενδυτικού ενδιαφέροντος, 

ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους ιδιώτες, γίνονται οι απαραίτητες διευκρινήσεις, 

το τεχνικό και οικονομικό ξεκαθάρισμα αυτής της συνεργασίας και προχωράει η συνεργασία. 

Θα ήθελα να πω ότι ένας Δήμος μεγάλος όπως εξελίσσεται ο Δήμος Αμαρουσίου και μεσαίος 

όπως ο Δήμος ο δικός μας, είναι δυνατόν να κάνει τέτοιες   μεικτές επενδυτικές 

δραστηριότητες πολλές. Αν κρίνουμε ότι έχουμε 10 παρεμβάσεις στην πόλη, οι οποίες 

προκαλούν και το ενδιαφέρον επένδυσης ιδιώτου, μπορεί να κάνουμε και 10 προγράμματα 

συνεργασίας εφόσον υπάρχουν οι ιδιώτες. 

Σήμερα, ενδεικτικά αναφερόμαστε στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης και 

κύρια από 3 Πλατείες, Πλατεία Ι.Κ.Α., Πλατεία Ελευθερίας, Πλατεία Εμπορίου, μαζί με 

ακίνητο της ψαραγοράς, μπορεί βέβαια η πρόταση να συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα. 

Ζητούμε από το Δ.Σ. να δώσει εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία να επεξεργαστεί ένα 

πρόγραμμα διακήρυξης, η οποία θα ορίζει ακριβώς τον τομέα του επενδυτικού 

ενδιαφέροντος, μέχρι που μπορεί να φτάσει ο Δήμος, τα αναφέρει και ο κ. Κουροπαλάτης 

στην εισήγηση του. Τον προσδιορισμό της μέγιστης περιοχής παρέμβασης, τον προσδιορισμό 

των αδιαπραγμάτευτων θέσεων του Δήμου σε ελάχιστο επίπεδο και το κείμενο της 

διακήρυξης. Δεν κάνουμε αυτή την στιγμή την διακήρυξη αλλά δίνουμε εντολή στην Τεχνική 

Υπηρεσία. Εμείς αρχικά παίρνουμε την πολιτική βούληση να διερευνήσουμε τη δυνατότητα 

υλοποίησης μιας τέτοιας συνεργασίας, μέσα από ένα πρόγραμμα διακήρυξης το οποίο θα 

περιέχει 3 πράγματα και θα έρθει στο Δ.Σ. για να πάρει την τελική του μορφή και 

επεξεργασία. Η περιοχή παρέμβασης λ.χ. είναι τρεις (3) πλατείες και το ακίνητο της Πλατείας 

Εμπορίου. Κάποιος άλλος μπορεί να πει την οδό της Ανατολικής Θράκης. Ποιες είναι οι 

αδιαπραγμάτευτες θέσεις του Δήμου; Να ξέρουμε πολιτικά μέχρι που μπορούμε να 

φτάσουμε. Το κείμενο της διακήρυξης, τους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι θα λένε πως και 

με ποιες προϋποθέσεις θα επιλέξουμε τον τυχόν ενδιαφερόμενο επενδυτή. 

Θα ήθελα να σας πω ενδεικτικά ότι είναι δυνατόν αν υπάρξει αποτέλεσμα, δεν 

παίρνω όρκο για τίποτα, αλλά αξίζει και το προσπαθήσαμε, να γίνει μια σοβαρή επένδυση 

από τον ιδιωτικό τομέα με βάση την αξία των πραγμάτων τα οποία παρέχει ο Δήμος και με 

ελπίδα ανταποδοτικών ανταλλαγμάτων να γίνει μια σοβαρή επένδυση την οποία ο Δήμος, 
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από μόνος του θα την έκανε πολύ δύσκολα. Να γίνει η αισθητική και λειτουργική ενοποίηση 

των 3 πλατειών δημιουργώντας υπόγειους χώρους, όχι μόνο στάθμευσης, κι άλλους 

υπόγειους χώρους που μπορούν να αυξήσουν ουσιαστικά την περιουσία του Δήμου και να 

απορροφήσουν κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες είναι ενοχλούσες δραστηριότητες στη 

επιφάνεια. Μια τέτοια δραστηριότητα είναι τα χειμερινά καταστήματα διασκέδασης. Να 

γίνει ένα καλό, σύγχρονο και μεγάλο διοικητικό ή εμπορικό κέντρο στην ψαραγορά, σε 

εύλογο χρονικό διάστημα και το προσδιορίζω σε 2-3 χρόνια από τότε που θα ξεκινήσει η 

επένδυση. Σε θεωρητικό επίπεδο ξέρω από τους άλλους Δήμους ότι ο ιδιωτικός τομέας 

δείχνει ενδιαφέρον. 

Το ενδιαφέρον τους προκαλούν πρώτα απ' όλα οι υπόγειες θέσεις για παρκάρισμα οι 

οποίες πριμοδοτούνται με 1,5 εκατ. δρχ. η μία και όχι 400-6000 δρχ. που ήταν. Δεύτερον, για 

την αντιμετώπιση και απομάκρυνση των θορύβων της πόλης, διότι μπορεί να γίνει και 

υπογείωση του οδικού δικτύου στην Πλατεία Εμπορίου. Επίσης υπάρχουν ισχυρές 

χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελευταίο, είναι δυνατόν, να κάνουμε 

κάποια συμφωνία ώστε αυτά τα πράγματα κάποιος να τα χρησιμοποιήσει και για 

ανταποδοτικά. Να χρησιμοποιήσει υπόγειους ή άλλους χώρους. Αυτά θα τα ορίζουν οι όροι. 

Όλα αυτά που ανέφερα ήταν απλώς παραδείγματα τι μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον 

μιας οργανωμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

θα έχουμε προτάσεις, αφού γίνει η προκήρυξη, για ένα επιχειρησιακό σχέδιο αυτού 

του τομέα και μαζί με τα πορίσματα που έχουμε μέχρι τις 15ης Ιανουαρίου, από το 

ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης. 

Πιστεύω ότι θα βγάλουμε κάτι καλό και πιστεύω ότι το τωρινό Δ.Σ. με αυτή του την 

πρωτοβουλία και 

πρόταση βάζει τον Δήμο Σερρών σε μια άλλη τροχιά. Στην τροχιά της συμμετοχής και του 

ιδιωτικού επενδυτικού τομέα και φορέα, έτσι ώστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Από τις 

τρέχουσες οικονομικές δυνατότητες το Δημόσιο δεν έχει την ευκαμψία όπως είναι γνωστό 

του ιδιωτικού φορέα. Δεύτερον σκεφτείτε ότι εμείς τέτοιες επενδύσεις ή δεν θα μπορέσουμε 

να τις κάνουμε ή θα τις κάνουμε πολύ αργά. Οι ιδιώτες άρχισαν να τις κάνουν και αξίζει να 

το επιχειρήσουμε και να το δοκιμάσουμε. Αν πετύχει θα αλλάξουμε εντελώς τη λειτουργία 

του Δήμου σε σχέση με τα προβλήματα της πόλης και τα αποτελέσματα. 

κ. Πρόεδρος: Να καλωσορίσω κ.κ. συνάδελφοι και τον Υποδιευθυντή της 

Αστυνομικής Δ/νσης του Ν. Σερρών, τον κ. Πίντο, ο οποίος εκπροσωπεί την Αστυνομική 

Διεύθυνση για το θέμα, που συζητήσαμε προτάσσοντας το 1° παρά το ότι ήταν αργότερα 

στην ημερήσια διάταξη. Ο κ. Βλάχος, έχει τον λόγο. 

κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι ακούσαμε τον λόγο 

του κ. Δημάρχου με μεγάλη προσοχή. Εγώ προσωπικά διάβασα πολλές φορές την εισήγηση 

του κ. Κουροπαλάτη. Όλα αυτά που ακούσαμε από τον κ. Δήμαρχο, είναι ευχάριστα, έχουν 

να κάνουν με την ανάπτυξη και τις κοινωνικές δραστηριότητες, θα ήθελα να κάνω γνωστό σε 

όλους σας ή μάλλον να θυμίσω σε όλους σας ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, οι ιδιώτες 

δηλαδή, είναι βασική προϋπόθεση για όλα τα προγράμματα, όχι τόσο πολύ για το Ταμείο 

Συνοχής αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν κι άλλα προγράμματα. 

Θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής: ότι είναι σε εξέλιξη το ερευνητικό πρόγραμμα με 

το Αριστοτέλειο Θεσ/νίκης. Έπρεπε τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο να έχουμε την παρουσίαση 

της β' φάσης, από την οποία προκύπτουν όλα αυτά που ανάφερε και ο κ. Δήμαρχος. 

Συζητώντας με την συντονιστική επιτροπή η οποία είναι και η επιβλέπουσα του όλου 

προγράμματος, θα είπε και όλα αυτά που ακούσαμε. 
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Φρονώ όμως στην αγωνία μας και στην επιδίωξη μας να βρούμε έναν ιδιώτη 

επενδυτή ή έναν νόμιμο ή πολλούς ιδιώτες επενδυτές, έχω την άποψη, ότι θα πρέπει πρώτα 

να έχουμε τις προτάσεις των υπευθύνων του ειδικού προγράμματος, ο οποίος θα λέει ότι για 

την πλατεία Εμπορίου προτείνω αυτό, για την Δημοτική Αγορά αυτό, για την Πλατεία του 

Ι.Κ.Α. αυτό, για την Πλατεία Ελευθερίας αυτό, για το Δημοτικό Μέγαρο αυτό. Όλα αυτά τα 

λέω, γιατί διαφορετικά είναι αυτά που έχουμε κατά νου ή επιθυμούμε να κάνουμε. Υπήρχαν 

κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. θέλαμε 

να αλλάξουμε την όψη της Πλατείας Ελευθερίας. Διαφορετικά είναι να ψάχνεις έναν 

επενδυτή, ή δύο επενδυτές για 3 έργα και άλλο είναι να ψάχνεις έναν επενδυτή, για 10 έργα. 

Προσωπικά εγώ δεν είμαι αντίθετος, απεναντίας εμείς είχαμε βγάλει το πάρκινγκ 

της Πλατείας Εμπορίου στον αέρα με την προκήρυξη του μελέτη-κατασκευή και 

εκμετάλλευση, είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που προτείνετε σήμερα. Ο κατασκευαστής- 

επενδυτής έχοντας υπόψη του το κόστος, τη χρησιμότητα, την ανταποδοτικότητα, θα 

μπορούσε να το μελετήσει, να το κατασκευάσει και να το εκμεταλλευτεί. Είναι περίπου το 

ίδιο με άλλα λόγια. 

Έχω την άποψη ότι έπρεπε να περιμένουμε την επίσημη, δημόσια παρουσίαση της 

β' φάσης από την οποία θα προκύπτει το σύνολο των προτάσεων για την πόλη, όχι για 2-3 

έργα αλλά για περισσότερα που θα αφορούν το σύνολο της πόλης. Και μετά να 

προχωρήσουμε στην ανεύρεση επενδυτή ή επενδυτών. 

Άλλο είναι να ενδιαφερθεί ένας επενδυτής για να κάνει ένα υπόγειο πάρκινγκ, ή να 

δημιουργήσει ένα εμπορικό κέντρο στην δημοτική αγορά και άλλο να έχει υπόψη του ότι 

επενδύοντας σ' αυτό το κτίριο, θα έχει κάποια κέρδη. 

Αυτά θα ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν ο κ. Κουροπαλάτης ή ο κ. 

Δήμαρχος, στην πρόταση που καταθέτω δηλαδή να αναμένουμε τον μήνα ή και λιγότερο να 

γίνει η παρουσίαση   της β' φάσης, τι έχει επεξεργαστεί και τι προτείνει και να 

προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει καμιά αντίρρηση στην ανεύρεση κάποιου επενδυτή, 

προκειμένου ο Δήμος για την κατασκευή κάποιων έργων να προχωρήσει σ' αυτή την μεικτή 

δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. συνάδελφοι, πρέπει να υπενθυμίσουμε τι 

θέλουμε να αποφασίσουμε σήμερα. Δεν παίρνουμε καμιά απόφαση ότι θα καλέσουμε τον 

επενδυτή. Σήμερα ακούμε αν στην πολιτική μας φιλοσοφία είναι να δεχθούμε ιδιώτη 

επενδυτή. Αυτό νομίζω ότι συζητάμε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι είναι και να καταρτίσουμε τους όρους της διακήρυξης. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Αποδεχόμαστε σαν Δ.Σ. αυτή την στρατηγική αυτή την πολιτική 

φιλοσοφία, ότι θα δεχθούμε τον ιδιώτη επενδυτή. Γνωρίζουμε ότι στον νέο αιώνα, χωρίς τον 

ιδιώτη επενδυτή δεν μπορεί να γίνει κανένα μεγάλο έργο. Όλα τα έργα είναι πολλαπλών 

χρήσεων για να είναι περισσότερα ελκυστικά στον επενδυτή. Άρα εμείς δεν μπορούμε, να 

μείνουμε έξω από αυτό το μοντέλο. Άλλωστε κύριε Δήμαρχε, εμείς είμαστε σε έναν χώρο 

που η επένδυση στον ιδιώτη είναι μέσα στην φιλοσοφία μας και στην πολιτική μας. Δεν 

μπορούμε να αρνηθούμε κάτι τέτοιο από έναν Δήμαρχο, μια παράταξη η οποία εκπροσωπεί 

ένα άλλο μοντέλο. 

Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην αποδεχθούμε σήμερα τους ιδιώτες επενδυτές και 

παράλληλα όταν θα έρθει η β' φάση τότε να παρουσιαστούν από την ομάδα του ερευνητικού 

προγράμματος ο σχεδιασμός και οι θέσεις ανάπτυξης του ερευνητικού προγράμματος. Στην 

γ' φάση θα επιλέξουμε από τα 10-15 σημεία, θα επιλέξει μια επιτροπή η οποία θα συσταθεί 

τα 4-5. Εφόσον σήμερα είμαστε σύμφωνοι ότι σήμερα δεχόμαστε τον ιδιώτη επενδυτή θα 
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γίνει η προκήρυξη για τα έργα αυτά που έχουμε επιλέξει. Το κρίσιμο σημείο είναι η 

διασφάλιση των απαράβατων όρων του Δήμου. Θα πρέπει η επιτροπή που θα περάσει από το 

Δ.Σ. π.χ., για τη δημοτική αγορά, δεν δίνουμε ούτε μέτρο σε οποιονδήποτε επενδυτή, θα 

πρέπει να διασφαλιστούν οι απαράβατοι όροι του Δήμου για την ωφέλεια του Δήμου. 

Κύριε Πρόεδρε τελειώνω. Κλείνοντας θεωρώ ότι σίγουρα θα πρέπει να πάρουμε την 

απόφαση ότι δεχόμαστε τους επενδυτές, άλλωστε ας μην ξεχνάμε ότι όλες οι εταιρείες 

γίνονται εταιρείες μετοχών προκειμένου να συνεργαστούν με άλλες εταιρείες για να 

μπορέσουν να αξιοποιήσουν και να εκμεταλλευτούν και τις προτάσεις από Δήμους αλλά και 

από άλλους ιδιώτες. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Εμείς σήμερα δεν δεσμευόμαστε με τον έναν ιδιώτη, αλλά δεν 

παίρνουμε και καμιά απόφαση. Εμείς δεχόμαστε κάποιες προτάσεις. Αύριο μπορούμε να 

πούμε ότι αυτή την πρόταση δεν την δεχόμαστε και ο Δήμος μπορεί να αποφασίσει να κάνει 

κάτι μόνος του. 

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: οικονομική δέσμευση θα έχουμε για την μελέτη. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Δεν θα γίνει μελέτη. Αν κάμουμε μια προκήρυξη ποιος 

ενδιαφέρεται, θα δούμε τι προτάσεις θα μας φέρουν. Εμείς στην προκήρυξη πρέπει να 

δώσουμε εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία να προσδιορίσει την περιοχή παρέμβασης. Αυτή η 

προκήρυξη, η εργασία που θα κάνει η Τεχνική Υπηρεσία θα έρθει και πάλι στο Δ.Σ. και εμείς 

θα πούμε τι θα γίνει ή όχι. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Μας έχουν κάνει την πρόταση αυτή επιστήμονες ή εμείς την 

κάνουμε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει ενδιαφέρον. Επιχειρηματίες και όχι επιστήμονες. Βάσει 

του ερευνητικού προγράμματος. Ήρθε ένας από την Αμερική και μας είπε ότι διατίθεται να 

βάλει τόσα κονδύλια. Δεν υπάρχει καμιά δέσμευση και ουδέν κρυπτόν. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Δημάρχου ότι θα έπρεπε να 

προηγηθεί, για να μπορούμε να δούμε τις προτάσεις τους. 

κα Ζαπάρα Μ.: Όλοι συμφωνούμε και αυτό είναι ευχάριστο ότι δεν μπορεί ο Δήμος 

να αναλάβει μεγάλα έργα στην πόλη. Υπάρχει και ο ιδιωτικός φορέας. Το θέμα γράφει 

επιλογή επενδυτικού φορέα για την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των Σερρών. Κύριε 

Δήμαρχε, όταν διαβάζουμε την λέξη επιλογή, σημαίνει ότι έχουμε κάποιες προτάσεις και 

εμείς πρέπει να επιλέξουμε. Συμβαίνει κάτι τέτοιο; Εγώ δεν κατάλαβα ότι υπάρχουν κάποιοι 

άνθρωποι που εμείς θα έπρεπε να επιλέξουμε. Αφού δεν συμβαίνει αυτό, προσωπικά πιστεύω 

και νομίζω ότι ακούστηκε και από τους άλλους συνομιλητές, ότι καλό θα είναι να ακούγαμε 

και να παρακολουθούσαμε όλοι την Β' Φάση του ερευνητικού προγράμματος και έχοντας τις 

προτάσεις αυτές της ερευνητικής ομάδας να πάρουμε το Δ.Σ. αρχικά μια πολιτική απόφαση. 

Ποια θα είναι η πολιτική απόφαση που εμείς θα έπρεπε να έχουμε πάρει και αυτή να 

δώσουμε στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να επεξεργαστούν αυτή την εργασία για 

να βγει μια προκήρυξη ή να γίνει μια επιλογή. 

Καταρχήν νομίζω ότι πολιτική απόφαση σημαίνει ότι εμείς αποφασίζουμε εδώ, 

δίνουμε κάποιες εργασίες σε ιδιώτες πλην όμως κρατούμε τα αδιαπραγμάτευτα, αυτά που 

εμείς αποφασίζουμε. Δηλαδή ότι δεν θα δώσουμε τετραγωνικά σε γη ή θα δώσουμε τόσο όσο 

νομίζουμε ότι δεν θα βλάψει τον Δήμο. 

Είναι κάποιες λεπτομέρειες που νομίζω ότι αυτές θα έπρεπε να κουβεντιάσουμε εδώ 

και έχοντας και το ερευνητικό πρόγραμμα να δημιουργηθεί η επιτροπή και σ' αυτή την 

επιτροπή να δώσει το Δ.Σ. την ανάθεση, ώστε να καταστρώσει και να κάνει αυτή την εργασία 

την οποία στη συνέχεια θα την κάνει προκήρυξη. Αυτή νομίζω ότι είναι η λογική σειρά 
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εκτός αν κάνω λάθος. Διαβάζοντας τον τίτλο, εγώ περίμενα να ακούσω, ότι ήρθαν 3 

επενδυτές, ξέρουν τι θέλει να κάνει η Δημοτική Αρχή, έχουν κάνει τις προτάσεις τους και 

εμείς εδώ αποφασίζουμε. Αυτή είναι η απόφαση μου και νομίζω ότι το Δ.Σ. με αυτό τον 

τρόπο πρέπει να χειριστεί το θέμα. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε να αναλάβω το λόγο για δύο (2΄) λεπτά, θα 

μιλήσω ως Δημοτικός Σύμβουλος. 

κ. Περδίκης Ζ.: Εγώ πιστεύω, ότι ο κ. Γκότσης είναι αυτός που έθεσε το πνεύμα 

αυτής της εισήγησης. Σήμερα ασφαλώς και δεν έχουμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε πολλούς 

υποψηφίους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να εκτελέσουν το έργο ανάμεσα σε όρους που 

έχουμε επεξεργαστεί νωρίτερα. 

Είναι γνωστό στους Δημοτικούς Συμβούλους ότι το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα 

γίνει η συνεργασία ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα δεν είναι 

ξεκαθαρισμένο. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η εκτέλεση ενός Δημοτικού έργου με την 

γνωστή διαδικασία, την οποία κάνουμε σαν Δήμος Σερρών τα προηγούμενα χρόνια μελέτη- 

κατασκευή. Κάνει την μελέτη ο ενδιαφερόμενος, κάνουμε μια προμελέτη, βάζουμε κάποιους 

όρους και έρχεται ο κατασκευαστής και λέει εγώ κάνω και την οριστική μελέτη με αυτά τα 

χρήματα. Με κάποιες διαδικασίες επιλέγουμε τον όποιο κατασκευαστή. Είναι τελείως 

διαφορετικό πράγμα από το να γίνει συνεργασία σε κατασκευές και σε διαχείριση των έργων 

που θα κατασκευαστούν ανάμεσα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. 

Σήμερα δεν είναι το πλαίσιο ξεκαθαρισμένο. Εάν πείτε σήμερα με ποιο άρθρο του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων θα εκτελέσουμε μια τέτοια συνεργασία, ασφαλώς και δεν θα βρούμε 

κανένα ανάλογο άρθρο στον κώδικα για να προχωρήσουμε. 

Συμφωνώ με το πνεύμα του κ. Γκότση. Εκφράζουμε πολιτικά απόψε την διάθεση 

του Δ.Σ. να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα εφόσον εξευρεθεί και εκείνο το νομικό 

καθεστώς που θα νομιμοποιεί μια τέτοια συνεργασία. Για την ώρα, αυτό το νομικό καθεστώς 

δεν έχει μεταφερθεί μέσα στον γνωστό Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Υπάρχουν πολλά 

«παράθυρα» στη σχετική νομοθεσία. Επειδή είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε τα 

τελευταία χρόνια, της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στις κατασκευές, στη λειτουργία και 

στη διαχείριση δημοτικών έργων, το καθεστώς αυτό σήμερα δεν είναι απολύτως γνωστό 

ώστε να βασιστούμε απόψε και να πως με αυτό το νόμο θα ξεκινήσουμε. 

Εκφράζουμε απόψε τη διάθεση μας, εφόσον εξευρεθεί αυτό το νομικό καθεστώς να 

προχωρήσουμε. Προχωράμε στη παρουσίαση της Β' φάσης της μελετητικής ομάδας του 

Α.Π.Θ., ξεκαθαρίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε από αυτά εδώ, αν κάποια από εκείνα που θα 

μας υποδείξει η ερευνητική ομάδα, κρίνουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε με πόρους του 

Δήμου, δεν χρειάζεται να κουβεντιάσουμε την εξεύρεση κάποιου ερευνητικού συνεργάτη. 

Εάν κρίνουμε ότι κάποια από αυτά τα έργα που θα υποδείξει η ερευνητική ομάδα είναι πολύ 

μακριά από τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας και εφόσον έχει εξευρεθεί με την 

σημερινή απόφαση εκείνο το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, τότε να 

συστήσουμε την επιτροπή, η οποία θα ξεκαθαρίσει ποια κομμάτια των προτάσεων του 

Α.Π.Θ. είναι τα ενδιαφέροντα για τον Δήμο, ποια είναι τα αδιαπραγμάτευτα μέχρι που 

ζητάμε την συνεργασία   και ποια κομμάτια δεν τα βάζουμε στο τραπέζι   της 

διαπραγμάτευσης με τον ιδιώτη. Μετά να προχωρήσουμε στην προκήρυξη εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από οποιονδήποτε επενδυτή για να καταθέσει την προσφορά του. 

Σήμερα δεν έχουμε στο Δ.Σ. εκείνο το πλαίσιο των έργω, το οποίο θα πρέπει το Δ.Σ. 

απόψε να διαλέξει. Ποια είναι αυτά τα έργα; 
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κα Κωνσταντινίδου Ελ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, υπάρχει σήμερα η 

πρόταση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, για προκήρυξη ενδιαφέροντος. Δεν έχει τελειώσει η 

Β' Φάση του ερευνητικού προγράμματος. Σήμερα ερχόμαστε εμείς να αναθέσουμε στη 

σχετική υπηρεσία να κάνει την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για ποιο πράγμα θα 

κάνει όταν εμείς δεν ξέρουμε ή τουλάχιστον δεν ξέρω ποιος από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους ξέρει ποια είναι τα αποτελέσματα του Πανεπιστήμιου θεσσαλονίκης. Είχε 

δηλωθεί κάποια στιγμή στο Δ.Σ. ότι θα υπάρχει ένας τουλάχιστον Δημοτικός Σύμβουλος 

εκπρόσωπος μέσα στην ερευνητική ομάδα που θα παρακολουθεί και θα μπορεί να 

ενημερώνει και τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους. 

Εμείς είμαστε σήμερα σε πλήρη άγνοια για το τι συμβαίνει στην μελετητική ομάδα, 

δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προτάσεις και πως θα κάνουμε εκδήλωση ενδιαφέροντος για ποιο 

πράγμα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είπα εκδήλωση ενδιαφέροντος. Είπα ότι θα προκηρυχθούν 

οι όροι που θα 'ρθουν εδώ. Οι όροι για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, απλά θα πρέπει να 

ξεδιαλύνω κάποια πράγματα. Καταρχάς να αναφερθώ για το χρόνο που γίνεται η εισήγηση. 

Και σε κατ' ιδίαν συζητήσεις έχω πει ότι έχει γίνει καθυστέρηση. Ποιος είναι ο λόγος. Το 

ερευνητικό πρόγραμμα δεν είναι κάτι, το οποίο προτείνει μονοσήμαντα ορισμένες λύσεις. Το 

ερευνητικό πρόγραμμα είναι πορίσματα έρευνας τα οποία έχουν την δυνατότητα είτε της 

αποδοχής, είτε της τροποποίησης, είτε της μετέπειτα μετεξέλιξης τους, είτε της αναίρεσης με 

μια άλλη πρόταση. Η έρευνα αυτό σημαίνει. Δεν είναι μελέτη, η οποία τεκμηριώνει και 

ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε στην Πλ. Εμπορίου θα κάνουμε υπογείωση του δικτύου, είναι 

μια πρόταση και εδώ υπάρχει ένα κενό και αυτό θα παραδοθεί σαν πρακτικό της. Δεν είναι 

κάτι το οποίο σίγουρα αποτελεί και το τελικό κατασκευαστικό αποτέλεσμα του ερευνητικού 

προγράμματος. 

Ένα πρόγραμμα ελέγχεται και συντάσσεται με 2 μορφές. Μια είναι η τεχνοκρατική 

μορφή και μια μορφή είναι η μορφή της επιχειρηματικότητας εάν δεν υπάρχει εφικτότητα 

οτιδήποτε άλλο είναι αυτοαναιρούμενο. Γι' αυτό το λόγο σε κατ' ιδίαν συζητήσεις ανέφερα 

ότι ήδη έχει αργήσει η εισήγηση. Πρέπει από την στιγμή που γίνεται μια τόσο μεγάλη 

προσπάθεια που λέγεται ερευνητικό πρόγραμμα πολιτιστικής αναβάθμισης, αυτό έπρεπε ήδη 

να το έχουμε δει από την επιχειρηματική οπτική. Ήδη σε αυτό το θέμα καθυστερήσαμε. 

Τι πρέπει να κάνουμε; Από τη στιγμή πού έχουμε ήδη αποφασίσει ότι μια 

προσπάθεια που άρχισε πριν από 1 (ένα) και κάτι χρόνο και η οποία έχει αυτή την οπτική ότι 

θα πράξει ένα αποτέλεσμα, αυτό δεν πρέπει να το δούμε μονοσήμαντα σαν σχεδιασμό, πρέπει 

να το δούμε σαν υλοποίηση. Από την στιγμή που θα το δούμε σαν υλοποίηση πρέπει να 

δούμε παράλληλα με το δυνατό μοντέλο υλοποίησης. Ποιο είναι το δυνατό μοντέλο 

υλοποίησης; Εμείς με το δικό μας σκεπτικό χωρίς να είμαστε επιχειρηματίες, λέμε ότι στο 

τρίγωνο που περιλαμβάνει τις τρεις πλατείες, θα μπορούμε να κάνουμε υπόγεια πάρκινγκ, 

κ.λ.π., το θέμα είναι είμαστε οι επιχειρηματίες που θα το υλοποιήσουν. Έχουμε δει αυτό το 

πλαίσιο από την επιχειρηματική οπτική ή όχι; Είναι πολύ ωραίο, το σκεφτόμαστε, το 

ονειρευόμαστε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε από μια άλλη οπτική. 

Όταν θα έρθει η Β' Φάση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αυτό είναι το βασικότερο 

και στη νοοτροπία μας, να το δούμε σαν ένα πράγμα που μπορεί να υλοποιηθεί και όχι ότι 

μόνο σχεδιάστηκε. Η Β' Φάση έχει δύο υποφάσεις. Έχει την παρουσίαση της, όπου θα είναι 

υποχρεωμένος ο Δήμος να κάνει κριτικές παρατηρήσεις. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα 

το Δ.Σ. να θαυμάσει χωρίς να έχει μπει μέσα στο αντικείμενο, πρέπει να ξέρουμε σε βάθος 
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αυτό το οποίο θα γίνει, θα πρέπει να γίνουν κριτικές παρατηρήσεις όχι παρατηρήσεις απλώς,  

οι οποίες θα οδηγήσουν σε ένα παραγωγικό αποτέλεσμα που θα είναι η ολοκλήρωση της β' 

φάσης του προγράμματος. 

Κατά συνέπεια φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε αυτή την εισήγηση όχι μόνο 

επειδή υπάρχει μια πίεση που λέγεται Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, κ.λ.π. Απλώς το Γ' 

Κ.Π.Σ. μας δίνει πλέον ένα πεδίο να πατάμε στα πόδια μας. Αυτό το πεδίο λέγεται 

εφικτότητα ενός προγράμματος. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται τώρα η εισήγηση και νομίζω ότι 

όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουν πάνω σ' αυτό. 

Ένα δεύτερο που θα πρέπει να προσέξουμε. Με την έναρξη της Β' φάσης, σύμφωνα 

με την σύμβαση, σχεδιάζονται σε επίπεδο συγγενικής πρότασης, ένα πλάνο που λέγεται 

πιλοτικό πρόγραμμα. Πρόκειται για το τι φαντάζονται σαν ερευνητική ομάδα το τι μπορεί να 

γίνει μας το έχουν δώσει ήδη, το ξέρουν. Πάνω σ' αυτό πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις, Μ' 

αυτό το σκεπτικό συντάχθηκε και αυτή η εισήγηση. Η οποία εισήγηση λέει ότι πρώτα απ' 

όλα θα πρέπει να παρθεί πολιτική απόφαση. Δεύτερον, δεν λέει μέσα να προσδιορίσουμε 

ποιες περιοχές θα αξιοποιηθούν, μέσα λέει να προσδιορίσουμε το μέγιστο των περιοχών. Το 

ποιες θα αξιοποιηθούν θα το προτείνουν αυτοί, εμείς θα τους το προτείνουμε; 

Ο κάθε επενδυτής που ενδιαφέρεται θα καταθέσει την δική του επιχειρηματική 

πρόταση. 

κ. Βλάχος Ι.: Ένα παράδειγμα θα ήθελα να μας δώσετε. Για παράδειγμα στην 

Πλατεία Εμπορίου αποφασίζουμε πρωτίστως εμείς σαν Δ.Σ. ότι θέλουμε υπόγεια διάβαση και 

πάρκινγκ. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Εμείς δεν λέμε. Ο επενδυτής. 

κ. Βλάχος Ι.: Δηλαδή ο επενδυτής θα μας πει; θα μας πει πρώτα το ερευνητικό 

πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, τι πρέπει να κάνουμε στην Πλατεία Εμπορίου. Ότι η 

Δημοτική Αγορά χρήζει κάποιας εκμετάλλευσης, πρέπει να αξιοποιηθεί, δεν θα μας πουν 

κάτι καινούργιο. Το ξέρουμε όλοι ότι η Δημοτική Αγορά, χρήζει αξιοποίησης. Τόσα χρόνια 

με τον κ. Νυκτοπάτη πόσες φορές μας απασχόλησε και πόσες συζητήσεις κάνουμε πάνω σ' 

αυτό το θέμα της αξιοποίησης της Δημοτικής Αγοράς και το θέμα της αντιπαροχής. Αυτά που 

λέγαμε εμείς θα έρθει και θα μας τα πει ο επενδυτής; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο επενδυτής θα δείξει ενδιαφέρον. Αν τον ενδιαφέρει το ένα ή το 

άλλο. Εμείς θα κάνουμε την επιλογή τελικά, δεν θα κάνει ο επενδυτής την επιλογή. 

κ. Βλάχος Ι.: Εσείς βλέπετε τρία (3) σημεία. Εγώ λέω ότι από την παρουσίαση της Β' 

Φάσης θα προκύψουν 10 (δέκα) έργα. Άλλο ενδιαφέρον προκαλούν τα 10 έργα και άλλο 

ενδιαφέρον προκαλούν τα 3 έργα, κύριε Δήμαρχε. Για το πάρκινγκ της Πλ. Εμπορίου, στην 

αναζήτηση κάποιου επενδυτή μας είπαν από την Αθήνα 600.000.000 δρχ. έργο και ότι δεν 

αξίζει για τόσα χρήματα να ανεβούν εδώ πάνω. Δεν έρχονται για 600.000.000 δρχ. εδώ, όταν 

έχουν τόσα δισεκατομμύρια των έργων στην Αθήνα και στις άλλες περιοχές. Τα εργοτάξια να 

στήσουν τι να κάνουν; 

Ας εμφανιστεί η Β' Φάση από την οποία θα προκύψουν 10 έργα και τότε να βγει 

στον αέρα για να έχουμε ενδιαφέρον από πλευράς ποσών. Συμφωνούμε σ' αυτό το σχήμα 

μεικτής δραστηριότητας αρκεί να βρεθούν οι επενδυτές. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Οι περιοχές, οι οποίες θα παρουσιάσουν πρόβλημα και 

παρουσιάζουν πρόβλημα έχουν εντοπιστεί και έχουν από την Α' Φάση χαρακτηριστεί σαν 

πιλοτικές έρευνες. Αυτή η τεκμηρίωση ήδη υπάρχει. 

Μας χρειάζεται ένας σοβαρός χρόνος για να μαζέψουμε αυτά τα πράγματα, να 

πάρουμε τις προδιαγραφές. Εμείς θα πάρουμε το μέγιστο που κατά την άποψη μας και κατά 

 

14 



 

 

το ερευνητικό πρόγραμμα από την α' φάση ξεκαθαρίζεται. Εμείς θα πάρουμε την μέγιστη 

περιοχή. Κανένας επενδυτής δεν ενδιαφέρεται για την μέγιστη περιοχή εμείς όμως είμαστε 

υποχρεωμένοι και τεχνοκρατικά και πολιτικά να την βάλουμε. Γιατί εμείς δεν είμαστε 

επιχειρηματίες. 

Άρα λοιπόν, ξέρουμε τη μέγιστη περιοχή που θα βάλουμε κι αυτή την περιοχή που θα 

τύχει μιας περαιτέρω επεξεργασίας από το Δ.Σ. Δεν ξέρουμε όμως αυτή τη στιγμή που 

μιλάμε, τις αδιαπραγμάτευτες θέσεις του Δήμου, οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με την 

περιοχή και ανάλογα με το μίνιμουμ που θέλουμε να κρατήσουμε για το Δήμο. Γι' αυτό το 

λόγο γίνεται. Ήδη για ένα μεγάλο μέρος υπάρχουν σαν πιλοτική μελέτη. Υπάρχει μια γενική 

πρόταση, η οποία μας λέει ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπογειωθεί η οδός Δ. Σολωμού έως 

το τέλος της Πλατείας Εμπορίου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα ούτως ώστε να δοθεί όλη η 

πλατεία στους πολίτες. Υπάρχει η δυνατότητα να κάνουμε υπόγειο πάρκινγκ και από και 

εκεί και πέρα είναι εξεταστέα τα άλλα σενάρια της ενοποίησης του τριγώνου των τριών 

πλατειών. 

Θα δώσω δίκαιο στον κ. Βλάχο, ο οποίος είπε ότι σαφώς ότι ένας επενδυτής ο οποίος 

κινείται σε ένα επίπεδο μιας μεγάλης ανώνυμης εταιρείας, δεν θα ενδιαφερθεί για μια 

επένδυση 600 εκατ. δρχ.. Γι' αυτό τον λόγο πλέον φεύγει το επιχειρηματικό σενάριο και 

δίνουμε την δυνατότητα να παραμετροποιηθεί. Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχει κάποιος που 

ενδιαφέρεται για παράδειγμα για την Πλατεία Εμπορίου και για το πάρκινγκ της Δημοτικής 

Αγοράς, αυτό είναι ένα σενάριο επενδυτικό. Ένα άλλο επενδυτικό σενάριο είναι κάποιος να 

ενδιαφέρεται για το πάρκινγκ της Δημοτικής Αγοράς και την εκμετάλλευση των 

τραπεζοκαθισμάτων της Πλατείας του Ι.Κ.Α. και της Πλατείας Ελευθερίας. Αυτά όταν 

παραμετροποιηθούν   θα ακούγονται σαν να είναι πραγματικά σενάρια. Πρέπει να 

ξεκινήσουμε την διαδικασία ούτως ώστε αυτό βγαίνοντας στον αέρα να εκτονωθεί μια φάση 

που λέγεται Β' Φάση και αυτή είναι η πραγματική φάση του ερευνητικού προγράμματος. 

Αυτά πρέπει να αρχίσουν και να τελειώσουν μαζί, δηλαδή το τέλος της Β' Φάσης να είναι η 

άμεση έναρξη του επενδυτικού προγράμματος. 

κ. Πρόεδρος:Υπάρχουν ερωτήσεις; Κυρία Ζαπάρα παρακαλώ έχετε τον 

λόγο. 

κα Ζαπάρα Μ.:  Κατάλαβα ότι σήμερα το Δ.Σ. πρέπει να πάρει μια πολιτική 

απόφαση. Ποια πολιτική απόφαση πρέπει να παρθεί; Εγώ επιμένω ότι η λέξη επιλογή πρέπει 

να γίνει διερεύνηση. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Η λέξη επιλογή ξεκινάει από το αρχικό-πολιτικό ότι 

διαλέγουμε να μπει ένας επενδυτικός φορέας στην πόλη έως στο τέλος, που λέγεται 

υπογραφή σύμβασης. 

Γι' αυτό το λόγο στο Νομό υπάρχει διαδικασία προεπιλογής, κ.λ.π. Όλα αυτά είναι 

μια διαδικασία  διαρκής και αρκετά επίμονη. Οτιδήποτε άλλο θα δημιουργούσε μια 

ψευδαίσθηση επιλογής. Ξεκινάμε την καθαρά πολιτική απόφαση, ότι δεχόμαστε να γίνει 

επενδυτικός φορέας στην πόλη. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Όχι κάποιου συγκεκριμένου; 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Όχι βέβαια. 

κα Ζαπάρα Μ.: Και η ακριβής πολιτική απόφαση ποια θα είναι; Η ανάθεση..... 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Αυτό το οποίο προδιαγράφει η σύμβαση. Αν δεν υπήρχε η 

εισήγηση θα μπορούσα να κατηγορηθώ ότι ξαφνικά φέρνω ιδιώτες στην πόλη. 

κ. Πρόεδρος: Ερώτημα από τον κ. Γκότση. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Κύριε Κουροπαλάτη, στην πορεία αν βρούμε εμείς έναν άλλο τρόπο 

να χρηματοδοτήσουμε τα έργα αυτά; 
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κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Σήμερα έχουμε το δάνειο των 400 εκατ. δρχ. το οποίο να 

το δούμε. Αυτό είναι σε εφαρμογή των προτάσεων του ερευνητικού προγράμματος οι οποίες 

και θα γίνουν μελέτες. Επίσης, μέσα από τα παραμετροποιημένα σενάρια, μπορούμε εδώ 

εμείς από τα επιχειρηματικά σχέδια να δεχτούμε, να απορρίψουμε ή να τροποποιήσουμε 

ορισμένες θέσεις των επενδυτών ή να μην επιλέξουμε καν επενδυτή. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Αν ο κ. Δήμαρχος βρει χρήματα, εμείς μπορούμε να σταματήσουμε 

τον οποιονδήποτε επενδυτή ή προκήρυξη που θα έχουμε κάνει; 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.:  Σε αυτή την περίπτωση, καθορίζεται με χρηματική 

συμμετοχή και εδώ εισέρχεται ο όρος επιχειρηματικός συνδυασμός. Μέσα σ' αυτά μπαίνει η 

δυνατότητα μέχρι την παραμετροποίηση κ.λ.π. τη συμμετοχή του Δήμου ή του επενδυτικού 

φορέα. Μέσα από αυτά τα σενάρια έχουμε την δυνατότητα να μεταβάλλουμε κατά το 

δυνατόν το μέγιστο, θεμιτό είναι να έχουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις. 

Αυτή τη στιγμή κινούμαστε με το minimum σενάριο που λέει ότι έχουμε ελάχιστες 

πιστώσεις. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Όλα αυτά τα λέω, γιατί γνωρίζετε πως το μυαλό του ανθρώπου όταν 

ακούει για τεχνική πάει στη διαπλοκή. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό εννοούσε και ο κ. Κουροπαλάτης. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Όταν κάποιος πολίτης, όταν ακούει ότι θα έρθει ένας επενδυτής το 

μυαλό του πάει εκεί. Ποιος θα τα αρπάξει, και ο επενδυτής θα πάρει τη μισή πόλη. 

Εγώ τοποθετήθηκα και με κάλυψε και ο κ. Πρόεδρος. Νομίζω ότι εκεί επάνω θα 

κινηθώ. 

κ. Πρόεδρος Κύριε Σωτηριάδη, ποιο είναι το ερώτημα σας; 

κ. Σωτηριάδης Δημ.: Θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να προτείνω στον κ. Πρόεδρο, επειδή το θέμα είναι 

σοβαρό να κάνουμε και τριτολογίες. Μετά την ομιλία μου. Αν φυσικά το δεχθεί το 

Προεδρείο. 

κ. Σωτηριάδης Δημ..: Η παρουσίαση της Β' Φάσης σύμφωνα με την σύμβαση είναι 

για 15 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με την σύμβαση, η κατάθεση, η ολοκλήρωση, η παρουσίαση 

της Β' φάσης πότε πρέπει να γίνει; 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Νομίζω το Α' 15πενθήμερο του Δεκεμβρίου. Για λόγους 

σκοπιμότητας ο κόσμος αρχίζει και μπαίνει σε άλλο κλίμα. 

κ. Σωτηριάδης Δημ.: Μετά από ένα (1) μήνα, λοιπόν. Έχουμε 1 μήνα ακόμη. Τι μας 

πιέζει; Μια που έφτασε εδώ και υπάρχουν τόσες απορίες, λογικό θα ήταν να μας 

παρουσιάσουν τη Β' φάση. Αυτό τον μήνα που χρειαζόμαστε να πάρουμε αυτή την απόφαση, 

όπως το λέει ο κ. Δήμαρχος. Αυτός ο μήνας τι πρόκειται να μας κοστίσει; Να μας προσφέρει 

όχι; 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Του εναντίον θα μας προσφέρει. Η παρουσίαση της 

Φάσης δεν είναι μόνο παρουσίαση είναι και κριτικές παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που θα 

προταθούν. Ένα κυρίαρχο πολιτικό όργανο, όπως το Δ.Σ. δεν θα έπρεπε να αιφνιδιαστεί από 

μια παρουσίαση. Το Δ.Σ. πρέπει είτε από εμένα, είτε από την ερευνητική ομάδα. Η 

ερευνητική ομάδα είναι πλέον στην διάθεση του Δ.Σ., όπως προδιαγράφεται από τη σύμβαση 

να μπει στο πνεύμα, να μην το δούμε σαν ένα ωραίο σχέδιο, αλλά σαν επιχειρηματικό 

κατασκευαστικό πρόγραμμα. Αυτό θα μας προσφέρει. 

κ. Σωτηριάδης Δημ.:    Πως φανταζόμαστε το ερευνητικό πρόγραμμα. Τι 

φανταζόμαστε; Σύμβαση; θα έρθει η ερευνητική ομάδα και θα πει αυτό το πράγμα μπορεί να 

γίνει εδώ, αυτό εκεί, κ.λ.π. Σίγουρα θα κάνει έλεγχο, θα κάνει προτάσεις βάση αυτής της 
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έρευνας. Δεν πρέπει λοιπόν ξεκάθαρα να μην ζητούμε από τον υποψήφιο επενδυτή να μας 

υποδείξει τι θα κάνουμε γιατί αυτό λογικά θα έρθει σε μια αντιπαράθεση με το ερευνητικό 

πρόγραμμα; Το ερευνητικό πρόγραμμα θα προτείνει κάποια σχέδια. Αν ο επενδυτής κάνει 

άλλη πρόταση; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς θα δώσουμε στην Τεχνική Υπηρεσία την εντολή να κάνει 

μια επεξεργασία του προγράμματος διακήρυξης. Να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Η 

επεξεργασία θα περιλαμβάνει ενδεικτικά το προσδιορισμό της μέγιστης περιοχής 

παρέμβασης. Δεύτερον, θα λέει η έρευνα κύριε Δήμαρχε μέχρι εκεί μπορούμε να φτάσουμε, 

από εκεί και πέρα είναι απαραβίαστα. Επίσης αυτή η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

πρέπει να ζητήσει κάποια πράγματα, όπως κάνουμε στον βιολογικό καθαρισμό. Κάναμε 

προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τον Αύγουστο του 1994, υπέβαλαν φακέλους 31 

εταιρείες, χωρίς να ζητάμε τίποτα συγκεκριμένα, είδαμε τα πιστοποιητικά τους, επιλέξαμε τις 

10 εταιρείες και από αυτές οι 6 έφεραν τεχνικό-οικονομική πρόταση και εμείς επιλέξαμε την 

μία. Εδώ, αυτά γίνονται για 2 λόγους. Πρώτον να συμπέσουν μαζί, η ετοιμότητα του Δήμου 

και της Υπηρεσίας με τις προτάσεις που θα φέρει το ερευνητικό πρόγραμμα, θα κάνει η 

Τεχνική Υπηρεσία επεξεργασία του προγράμματος διακήρυξης, δεν θα βγάλει διακήρυξη 

για να αρχίσουν να έρχονται οι επενδυτές. 

Ενδεικτικά θα πει με βάση την Α' φάση και τις προτάσεις του ερευνητικού 

προγράμματος ότι καλύτερη κρίνει η Τεχνική Υπηρεσία, αλλά θα το αποφασίσει οριστικά το 

Δ.Σ., ότι η καλύτερη περιοχή παρέμβασης, είναι εκείνο, θα βγάλει βέβαια και τις 

απαράβατες θέσεις σύμφωνα με τον Νόμο. 

Τελευταία τους όρους, το κείμενο τι πρέπει να έχει μια εταιρεία και τι πρέπει να 

προσφέρει για να γίνει δεκτή στο να την εξετάσουμε αν θα συζητήσουμε μαζί της, αν θα την 

επιλέξουμε σαν επενδυτικό φορέα. Όταν, μετά από 1 μήνα, θα έχουμε τις οριστικές προτάσεις 

του ερευνητικού προγράμματος, εδώ θα παντρέψουμε πρώτον ένα απλό business plan,  που 

θα μας πει μια εταιρεία, θα δούμε τι λέει το ερευνητικό πρόγραμμα, τι εγκρίνουμε και εμείς 

από το ερευνητικό πρόγραμμα. 

Θέλω να ξέρετε ότι δεν βγαίνει τίποτα στην δημοσιότητα, αλλά ότι τώρα αρχίζει η 

επεξεργασία ενός προγράμματος διακήρυξης για να μην χάνουμε χρόνο. Εγώ θα ήμουν 

ευτυχής αν η τηλεθέρμανση σήμερα ήταν πραγματικότητα. Δεν θα τρέχαμε να κάνουμε 

σήμερα τηλεθέρμανση. 

κ. Πρόεδρος: Ξεκινάμε τις δευτερολογίες. Ο κ. Νυκτοπάτης έχει τον λόγο. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι από τον συνδυασμό τον δικό μας 

δεν υπάρχει πρόθεση να κάνουμε αντιπολίτευση. Είμαστε θετικοί σε όλα τα μεγάλα έργα. Τα 

θέματα αυτά είναι σοβαρά και χρειαζόμαστε χρόνο για να τα συζητήσουμε. Πιστεύω ότι 

έχετε πάρει οριστική απόφαση ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσετε, ποιοι θα είναι, ποιόν 

επενδυτή θα επιλέξετε. Δικαίωμα σας είναι, θα ήθελα αυτή την αρχή και αν είναι δυνατόν η 

Τεχνική Υπηρεσία να κάνει μια αίτηση και να λέει ότι εμείς απορρίπτουμε αυτές τις 

προτάσεις για τους εξής λόγους. 

κ. Πρόεδρος: Θα σας διακόψω κ. Νυκτοπάτη. Άλλο η ΚAΔΕ, άλλο το Δ.Σ. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Αν ξεφύγω λίγο, δεν σημαίνει ότι είμαι εκτός θέματος. 

Δεχτείτε να πω και εγώ κάποια πράγματα. Πολλές φορές εσείς είπατε ότι εμείς θα 

συνεχίσουμε ή δεν θα το συνεχίσουμε γιατί δεν πρέπει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, που 

είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το οποίο έγινε μια πολύ καλή πρόταση κατά την δική 

μας άποψη, και βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία.  
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Θα θέλαμε από την Τεχνική Υπηρεσία να πει ότι εμείς απορρίψαμε αυτή την σκέψη, δεν την 

κάνουμε ούτε και σκέψη διότι εμείς σκεφτόμαστε αυτό. Κύριε Κουροπαλάτη εσείς σε κάθε 

Δημοτική Αρχή λέτε την άποψη σας και δεν ξέρω αν κάθε φορά είναι διαφορετική η άποψη. 

Η πρόταση που έγινε μέσω Κ.Α.Δ.Ε. ήσασταν θετικός. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Δεν ήμουν θετικός, απλώς συνέταξα την διακήρυξη. 

κ. Πρόεδρος: Κύριε Νυκτοπάτη, μην ζητάτε την συναίνεση ή την διαφωνία 

ενός υπηρεσιακού παράγοντα. Δεν θα σχολιάσουμε σήμερα αν συμφωνεί ο κ. Κουροπαλάτης, 

στις πολιτικές μας επιλογές. 

κ. Νυκτοπάτης  Αντ.: Μιλάω πολύ σπάνια και όταν πρέπει. Ήθελα μια εισήγηση που 

να λέει αυτό το έργο στο οποίο δώσαμε κάποια χρήματα, υπήρχαν κάποιοι υπάλληλοι έγινε 

κάποια προσπάθεια αλλά το απορρίψαμε για αυτούς τους λόγους. 

Επίσης θα ήθελα να πω ότι στη σημερινή Δημοτική Αρχή θα ήθελα να έχει απόψεις ο 

Δήμαρχος. Να κάνει προτάσεις στο ερευνητικό πρόγραμμα. Εμείς σαν Δήμος δεν θα 

σκεφτούμε μόνο εμπορικά, έχουμε κι άλλους λόγους για να κάνουμε αυτό στη Δημοτική 

Αγορά, για παράδειγμα. Μετά από την Β' Φάση θα μπορούσαμε να πούμε στο ερευνητικό 

πρόγραμμα κάνουμε αυτές τις προτάσεις. Πέστε κι εσείς την δική σας άποψη, ή διορθώστε 

μας. Όλοι οι Δήμοι έχουν πρωτοβουλίες. Πήγα σε όλους του Δήμους και είδα την 

πρωτοβουλία που έχουν οι Δήμαρχοι. Αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν και μετά φωνάζουν 

τους ειδικούς και τους λένε τι σκέφτονται να κάνουν. Εμείς αυτό δεν μπορούμε να το 

κάνουμε; Έπρεπε κατά την δική μου γνώμη να έχουμε άποψη, να κάνουμε προτάσεις και να 

μπορούμε να τις προωθήσουμε. 

Θέλω αυτό ακριβώς. Τα 100 εκατ. δρχ. που δόθηκαν για να γίνει θα ξεχρέωνε ο 

Δήμαρχος σε τόσα χρόνια, θα υπήρχε το πρόγραμμα, χωρίς να έχουμε αυτά τα 100 εκατ. δρχ. 

πριν από κάποια χρόνια δώσαμε άλλα 27 εκατ. δρχ., για ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο 

μπήκε στο συρτάρι. Μιλάν τα νούμερα, τα έργα, οι πράξεις. Είμαι συγκεκριμένος. Δεν είναι 

θεωρία. Δώσαμε 120 εκατ. δρχ. για να μας πει κάποιος τι να κάνουμε. Δώσαμε άλλα 27 εκατ. 

δρχ., δεν αξιοποιήσαμε από εκείνα τίποτα. Δεν αξιοποιήσαμε εκείνο το ποσό καθόλου. Δεν 

ασχοληθήκαμε καθόλου με τις προτάσεις που μας έκανε εκείνη η επιστημονική ομάδα. Δεν 

είδα ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο να λέει εφαρμόζουμε αυτό που μας πρότεινε εκείνη η 

επιστημονική έρευνα. Μην σας αναφέρω στα ντουλάπια μέσα, πόσα εκατομμύρια έχουν 

πεταχτεί για μελέτες, και δεν ανοίχτηκαν καν. θα μου επιτρέψει ο κ. Δήμαρχος μια μέρα να 

βγάλω όλες τις μελέτες. Αυτά είναι πολύ σοβαρά πρακτικά πράγματα. Μακάρι να γίνουν 

έργα για τον Σερραϊκό Λαό και εμείς θα σας ακολουθήσουμε. 

Αναφέρω γενικά για την Τεχνική Υπηρεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με τον 

εκάστοτε Δήμαρχο. Εγώ τουλάχιστον στα τόσα χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος δεν 

είδα άλλες προτάσεις από την Τεχνική Υπηρεσία συγκεκριμένα. Δεν είδα καμιά σοβαρή 

πρόταση. Να πουν αυτό προτείνουμε εμείς. Συμφωνούν με κάποια Πανεπιστήμια κ.λ.π. 

Κύριε Πρόεδρε, αν εσείς νομίζετε ότι είμαι εκτός θέματος, είναι δικαίωμα σας. Ο 

Σερραϊκός λαός θα ξέρουν αν είμαι εκτός και αν αυτά που λέω αξίζουν και είναι σοβαρά. 

Εσείς είστε υποχρεωμένος να με ακούσετε. 

κ. Μπάρκας Αθαν.: Η διακήρυξη θα έχει περισσότερο τεχνικά στοιχεία ή θα έχει 

στοιχεία έμμεσα ή άμεσα με τον χρηματοδότη επενδυτή. Άκουσα από τον κ. Δήμαρχο να λέει 

ότι μας παρακαλάνε. Αυτή η διακήρυξη, θα λέει ότι αυτό το έργο θα πρέπει να το κάνει αυτή 

η εταιρεία με το τάδε δίπλωμα; Ή θα πρέπει να είναι από πίσω κάποιος που έχει μια τράπεζα. 

Ποιο θα είναι το στοιχείο. Ο επενδυτής θα έχει άμεση σχέση με εταιρεία κατασκευαστική, 

αμιγές καθαρά ή θα πρέπει να επιλέξουμε και κατασκευαστική και χρηματοδότη; 
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κ. Πρόεδρος: Το Δ.Σ. θα επεξεργαστεί τους όρους. Κατά συνέπεια το να 

απευθύνουμε τα ερωτήματα στον κ. Κουροπαλάτη σήμερα είναι άτοπα. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Οι εργολάβοι είναι οι κατασκευαστές της επένδυσης. 

κ. Αγγελίδης Π.: Σήμερα απ' ότι έχω καταλάβει δεν παίρνουμε μια οριστική 

απόφαση. Δεν παίρνουμε μια οριστική απόφαση για να βγει κάτι στον αέρα. Ούτε η 

απόφαση που θα πάρουμε σήμερα θα μας δεσμεύει σε τίποτα. Νομίζω πως δεν βλάπτει σε 

τίποτα να γίνει ένα ξεκίνημα. Να δοθεί δηλαδή η εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία, 

ενδεχομένως και με μια επιτροπή Δημοτικών Συμβούλων για να ξεκινήσει αυτή η 

επεξεργασία της διακήρυξης και κάποιων ενδεχομένων όρων που θα μπουν, θα έρθει στο 

Δ.Σ. θα το συζητήσουμε και μπορεί να αποφασίσουμε ή να μην αποφασίσουμε και πάλι. Το 

ξεκίνημα, η διερεύνηση αυτή δεν βλάπτει να γίνει. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο 

ταλανιζόμαστε. 

κ. Βλάχος Ι.: Είπαμε ευθύς εξαρχής ότι συμφωνούμε. Ποια είναι η σημερινή μας 

απόφαση. Έτσι όπως έρχεται το θέμα στο Δ.Σ. «επιλογή επενδυτικού φορέα για την 

αναβάθμιση του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης των Σερρών». Αυτή είναι μια 

πολιτική απόφαση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή η ιστορία ξεκινάει, δεν είναι αυτή η απόφαση. Και ο κ. 

Αγγελίδης τα συνόψισε. Ξεκινάμε αυτή την επεξεργασία. 

κ. Βλάχος Ι.: Την επεξεργασία του προγράμματος, της προκήρυξης. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα κάνουμε σήμερα προκήρυξη ενδιαφέροντος. Το Δ.Σ. σε 

επόμενη φάση θα αποφασίσει αν θα κάνει προκήρυξη ή δεν θα κάνει. Αν θα διορθώσει ή όχι, 

κ.λ.π. 

κ. Βλάχος Ι.: Πολιτική απόφαση, πολιτική βούληση ότι για τα έργα που θα προταθούν 

από την Β' Φάση του ερευνητικού προγράμματος του Α.Π.Θ. ο Δήμος Σερρών θα προβεί 

στην αναζήτηση επενδυτών-ιδιωτών για την υλοποίηση αυτών των έργων. Να περιμένουμε 

την Α' φάση. Να επεξεργαστείτε τους όρους, αλλά άλλο είναι για ένα σοβαρό επενδυτή 3 

έργα 2,5 δις δρχ. και άλλο είναι 10 έργα 10 και 15 δις δρχ. θέλω να περιμένουμε την 

ολοκλήρωση της Β' φάσης, να δούμε το σύνολο των προτάσεων, να τα επιλέξουμε. Σε πρώτο 

βήμα θέλουμε να υλοποιήσουμε 3 έργα από τα 15 που μας προτείνει το ερευνητικό 

πρόγραμμα. Βγάζουμε στο αέρα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, για να προσελκύσουμε το 

ενδιαφέρον σοβαρών επενδυτών 10 έργα. Κάνουμε μια έρευνα, μια αναζήτηση. Δεν 

διαφωνεί κανείς σ' αυτό. Από την συζήτηση προκύπτουν οι ανησυχίες και οι τυχόν 

επιφυλάξεις. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Δεσμεύει τον Δήμο η σύμβαση. Δεν τον δεσμεύει η 

διαδικασία. 

κ. Βλάχος Ι.: Αυτό που ρώτησε ο κ. Σωτηριάδης τον κ. Κουροπαλάτη. Βάζουμε εμείς 

μια συγκεκριμένη περιοχή και ζητούμε από τον επενδυτή να κάνει και αυτός έρευνα και να 

προτείνει; 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Του δίνουμε την στρατηγική και να κάνει τις δικές του 

επιλογές  μη αναιρώντας τη γενική στρατηγική. Το ερευνητικό πρόγραμμα δίνει μια 

στρατηγική. 

κα Ζαπάρα Μ.: Περιμένουμε την Β' φάση αλλά και ταυτόχρονα έχουμε και τον 

επενδυτή που και αυτός θα βάλει μέσα την δική του φιλοσοφία ή την δική του άποψη για να 

προχωρήσουμε. Ή δεν περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα από την ερευνητική ομάδα και 

αρχίζουμε να ρίχνουμε περισσότερο βάρος στον επενδυτή ή συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 
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Όταν η Τεχνική Υπηρεσία αναλάβει να κάνει προτάσεις για τόσο μεγάλα έργα σαφώς θα 

βάλει μέσα και τα δικά της χέρια και το κέρδος το μεγαλύτερο που θα πρέπει να έχει. Εδώ θα 

συμφωνήσω με τον κ. Νυκτοπάτη. Ο κ. Δήμαρχος όταν εκλέγεται έχει το όραμα του. Εσείς 

σαν Δήμαρχος είχατε ένα όραμα για την πόλη. Εσείς για να βοηθηθείτε στην υλοποίηση των 

οραμάτων βάλατε και συμφωνήσαμε όλοι μαζί την επιστημονική ομάδα η οποία θα φέρει τα 

αποτελέσματα τα οποία περιμένουμε. Γιατί αυτή η βιασύνη να παντρευτεί αυτή τη στιγμή ο 

επενδυτής με τα αποτελέσματα που δεν ήρθαν ακόμη. 

Θα πω κάτι διαφορετικό, για να μην πει ο κ. Πρόεδρος ότι είμαι εκτός θέματος. Όταν 

εδώ μέσα προσπαθούσαμε να σας πούμε να μην ακυρώσετε το πάρκινγκ που είναι έτοιμη η 

συνεργασία. Συζητήσαμε αυτό το θέμα και μείναμε στην ανάθεση ερευνητικής ομάδας και 

περιμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της ομάδας για να γίνει πιο σαφής η δουλειά. 

Τώρα γιατί βιαζόμαστε τόσο πολύ και δεν μπορούμε να περιμένουμε 10-20 ημέρες 

και δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα αποτελέσματα της ερευνητικής ομάδας. Ο κ. 

Κουροπαλάτης είπε προηγουμένως το εξής, ότι ξεκινάει από τώρα και καταλήγει με την 

υπογραφή σύμβασης. Δεν μπορεί μια απόφαση από το πουθενά να ξεκινάει και να καταλήγει 

σε μια σύμβαση. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Έχουμε μπλεχτεί σε έναν κυκεώνα συζητήσεων και από απλό που 

ήταν το θέμα, δυστυχώς το μπερδέψαμε. Τελικά μπήκαμε στην ουσία του θέματος και το 

συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι ο επενδυτής έχει βρεθεί. 

Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτή την στιγμή παίρνουμε την 

απόφαση ότι σαν Δ.Σ. δεχόμαστε αυτή την στρατηγική, το μοντέλο του ιδιώτη επενδυτή. 

Είμαστε σύμφωνοι ότι θα γίνουν αυτά τα έργα με την βοήθεια επενδυτή. Γίνεται μια 

προεργασία από την Τεχνική Υπηρεσία. Πρέπει να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του 

Δήμου. Το θέμα είναι ο 1ος μήνας. Συμφωνούμε αλλά όχι τώρα, μετά από 1 (ένα) μήνα. Εάν 

έχετε στο μυαλό σας έτοιμα, όπως προκύπτει από την συζήτηση, οι προτάσεις, ο επενδυτής, 

κ.λ.π. Θα μας βρείτε αντίθετους. Αν γίνεται ένα περίγραμμα, να συμμαζευτούν αυτά που 

θέλουμε εμείς και να ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα με τον ιδιώτη που δεν είναι αποκλειστικό 

ότι ο ιδιώτης θα έρθει έστω και αν ο Δήμαρχος μπορέσει να εξοικονομήσει χρήματα. Αυτά 

πρέπει  να ξεκαθαριστούν. Δεν μπορούμε να συζητάμε ένα θέμα και να υπάρχουν 

αμφιβολίες. Ξεκαθάρισε τα πράγματα για να πάρουμε μια απόφαση. 

κ. Κουροπαλάτης Παντ.: Υπάρχει μια στρεβλή άποψη όσον αφορά τη λειτουργία 

της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εάν η Υπηρεσία στέκεται κριτικά και παραγωγικά σε οποιαδήποτε 

πολιτική πρόθεση μιας οποιαδήποτε Δημοτικής Αρχής, αυτό είναι θέμα ιστορικού αρχείου. 

Καλό θα είναι να μελετώνται οι εισηγήσεις και όχι να σχηματίζονται εικόνες καλές ή κακές. 

Την διακήρυξη του πάρκινγκ την έχω κάνει εγώ και είναι τιμή μου. Την έγκριση το 

Δ.Σ. Ανέφερα προηγουμένως για τα παραμετρικά σενάρια. Το πάρκινγκ είναι ένα 

παραμετρικό σενάριο της όλης επένδυσης. Δεν αρνείται κανείς το πάρκινγκ. Οποιοσδήποτε 

επενδυτής το κρίνει εφικτό και βιώσιμο έχει κάθε δυνατότητα να προτείνει τον 

επιχειρηματικό σχεδιασμό και να το κάνει. Επίσης είναι και η Δημοτική Αγορά. Αναφέρω 

την φράση «την μέγιστη περιοχή εφαρμογής», η φράση τα λέει όλα. Εμείς θα βάλουμε το 

μεγαλύτερο και αυτοί που θα έρθουν εδώ θα μας προτείνουν συγκεκριμένο σχεδιασμό. 

Σήμερα, δεν παίρνουμε καμιά απόφαση. Σήμερα κάνουμε μια αρχή και να ευχόμαστε να 

έχουμε και τέλος. 

κ. Τερζόπουλος: Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δημοτική Αρχή και τα κατά 

επέκταση σαν Τεχνική Υπηρεσία, να προετοιμαστούμε, να έχουμε έναν αντίλογο στον 

οποιονδήποτε επενδυτικό φορέα, που θα μας κάνει την πρόταση του. Αν θέλετε ακόμα και 
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στο ερευνητικό πρόγραμμα της ομάδος του πανεπιστημίου. Θα 'ρθουν να μας πουν κάτι και 

τελειώσαμε; Εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε να έχουμε μια άποψη η οποία θα βοηθήσει 

και τον επενδυτικό φορέα και την ομάδα του ερευνητικού προγράμματος για να αποφύγουμε 

τυχόν κακοτοπιές και λάθη. Με αυτή την έννοια νομίζω δίνεται εντολή στην Τεχνική 

Υπηρεσία να προετοιμαστεί κατάλληλα και να μας φέρει κάποιες προτάσεις να τις 

συζητήσουμε σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ερευνητικό πρόγραμμα που εκπονείται. Στην Α' φάση 

μελέτησε όλα όσα προηγήθηκαν, είχε πολεοδομικά σχέδια είτε τοπικά αναπτυξιακά 

προγράμματα, είτε επιμέρους προτάσεις κ.λ.π. Επομένως και την προσπάθεια που κάνατε για 

την αξιοποίηση της πλατείας Εμπορίου. Το ερευνητικό πρόγραμμα τα έχει αυτά υπόψη του. 

Ο κ. Νυκτοπάτης είπε ποιος θα είναι στην τηλεθέρμανση. Εμείς δεν φέραμε για την 

τηλεθέρμανση προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Φέραμε την πρόταση μιας 

επενδυτικής εταιρείας της «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ». Δεν είπαμε ποιος θέλει να έρθει και εμείς να 

διαλέξουμε. Έγινε μια προεργασία 4 χρόνων και μετά τις προόδους που υπήρξαν σ' αυτό το 

θέμα της τηλεθέρμανσης είπαμε ότι η «ΘΕΡΜΗ» κάνει αυτή την πρόταση και αποφασίσαμε 

να πάρουμε την απόφαση την οποία πήραμε. Αρχικά την αποδοχή έκφραση της βούλησης 

και εκδήλωση ενδιαφέροντος για να δούμε τους όρους συνεργασίας. Όταν λέει ότι 

αποφασίσαμε ποιόν να πάρουμε, παραβιάζει τις ανοιχτές πόρτες. Αφού εμείς φέραμε 

πρόταση της «ΘΕΡΜΗ Α.Ε.», αφήνοντας τη δυνατότητα να εξετάσει και τυχόν άλλες 

προτάσεις που θα υποβληθούν. Αυτή η εταιρεία κάνει επένδυση και αυτή φέραμε εμείς. Δεν 

κρύψαμε τίποτα εμείς. 

Μπορεί να κάνουμε λάθη, να έχουμε αδυναμίες, μπορεί και επιλογές να μην κάναμε 

σωστές. Εκείνο που θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θέλουμε όλα να είναι καθαρά. 

Κανένας δεν ξέρει τι τον περιμένει στον τύπο με αυτή την διάσπαρτη καχυποψία που υπάρχει 

στην κοινωνία, θέλουμε και το Δ.Σ. να διαφυλάξουμε και κυρίως εμάς που είμαστε 

Δημοτική Αρχή από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν να θέλουμε να λερώσουμε την 

ιστορία που έχω σε αυτό εδώ το τραπέζι. Ο Δήμος Σερρών τουλάχιστον για τις μεγάλες 

επιλογές, πλην των απευθείας αναθέσεων που έχουν περιοριστεί δραματικά, πάντοτε οι 

διαδικασίες επιλογής επενδυτών, εργολάβων ήταν καθαρές και νόμιμες. 

Το πρόβλημα μας είναι για τα μικρά έργα, της απευθείας ανάθεσης οι οποίες με τους 

νόμους που έγιναν και με την εμπειρία που έχουμε περιορίστηκαν δραματικά και εύχομαι να 

μην γίνεται ούτε μια ανάθεση πλην κάποιων αναγκαίων. Να λειτουργήσει ο μικρός χώρος 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και δεν έχουμε δρόμο προσπέλασης. Έδωσα απευθείας 

ανάθεση να γίνει ο δρόμος προσπέλασης. Τι να κάνω, να περιμένω 6 μήνες; Σε τέτοιες 

περιπτώσεις θα κινούμαστε έτσι. 

Το σχέδιο της Πλατείας Εμπορίου που κάνατε εσείς δεν απορρίφθηκε. Είπαμε ότι 

θέλουμε να γίνει μια ολοκληρωμένη ερευνητική προσπάθεια σε όλη την πόλη και μέσα σ' 

αυτά και αυτό. Εάν ευοδωθούν αυτά τα πράγματα πιο πολύ εσάς θα δικαιώσουν με την 

επιλογή την οποία κάνατε έστω και εκείνη την προμελέτη, το αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

Το   Τοπικό  Αναπτυξιακό   Πρόγραμμα  του  το  εκπόνησε  η   ομάδα Σταματογιαννόπουλου, 

είχε κάποιες προτάσεις. Δεν ήμασταν εμείς Δημοτική Αρχή το 1995-1998. Έχω την γνώμη 

ότι θα έπρεπε να κρίνετε για το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα εάν την τετραετία που 

πέρασε εγώ είχα την ευθύνη διαχείρισης του Δήμου. Δεν λέω ότι φταίτε. Μπορεί να κρίνετε 

ότι δεν άξιζε τον κόπο και να μην το χρησιμοποιήσατε. Δικό σας θέμα είναι. Δεν ξέρω το 

περιεχόμενο θα δίνουμε εμείς στο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα. Δεν σας κατακρίνω εγώ 

ότι δεν τα προχωρήσατε. Εσείς λέτε ότι δώσαμε 27 εκ. δρχ. και ότι πήγαν στον αέρα. 
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Η Α' Φάση που ήρθε και παρουσιάστηκε, προσδιορίζει αυτούς τους χώρους της 

πόλης σαν βασικούς. Η Β' Φάση θα μας φέρει την συνολική πρόταση για όλη την πόλη. Και 

για τον αστικό και για τον περιαστικό ιστό. Ίσως αν δεν μεσολαβούσαν κάποια προβλήματα 

που έχουν όλες οι μελετητικές ομάδες θα είχε ήδη παρουσιαστεί η Β' Φάση και θα 

συμφωνούσαμε με αυτά που λέτε εσείς. Εμείς λέμε το ότι γίνεται ένα ερευνητικό πρόγραμμα 

δεν σημαίνει ότι το δεχόμαστε άκριτα. Δεν το αποδεχόμεθα άκριτα. Τον τελικό λόγο θα τον 

έχουμε εμείς και τις εντολές που θα δώσουμε μετά για πιλοτικές μελέτες κ.λ.π. και τις 

εντολές που θα δώσουμε μετά για πιλοτικές μελέτες κ.λ.π. ή τις αποφάσεις που θα πάρουμε, 

να βγάλουμε προκηρύξεις για να αναθέσουμε άλλες μελέτες στον ιδιωτικό τομέα. 

Εμείς λέμε ότι αποφασίζουμε σήμερα να ξεκινήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

μια επεξεργασία ενός προγράμματος διακήρυξης. Αυτό το πρόγραμμα διακήρυξης θα έρθει 

στο Δ.Σ. και πιστεύω ότι θα συμπέσει ή θα έρθει και μετά την παρουσίαση του ερευνητικού 

προγράμματος, θα ξέρουμε ποιες είναι οι προτάσεις του ερευνητικού προγράμματος, θα 

κρίνουμε εμείς αν αυτό το πρόγραμμα διακήρυξης θα το βγάλουμε στον αέρα ή δεν θα το 

βγάλουμε. Θα το βγάλουμε έτσι όπως μας το πρότεινε η Τεχνική Υπηρεσία ή θα το 

βελτιώσουμε, τροποποιήσουμε, θα έχουμε ύστερα την δυνατότητα άμα καταλήξουμε να 

βγάλουμε αυτή την προκήρυξη για επενδυτικό εταίρο στον αέρα. θα ξέρουμε πλέον από την 

πρόταση που θα μας κάνει αυτό από τις οριστικές προτάσεις, θα μας φέρει το Πανεπιστήμιο, 

θα έχουμε τα φώτα και την δυνατότητα να πούμε ότι από τις προτάσεις που προτείνουν τι 

θα επιλέξουμε ποιος έχει τα εχέγγυα για να τον επιλέξουμε και μετά θα κάνουμε την 

σύμβαση. 

Εγώ προσωπικά είμαι πολύ δύσπιστος αν θα φτάσει να γίνει αυτό το πράγμα. 

Προσωπικά πιστεύω ότι για να γίνει μια επένδυση για το κέντρο της πόλης χρειάζονται 7-10 

δις δρχ. την οποία επένδυση δεν ξέρω αν θα βρεθεί ιδιώτης να την κάνει. Εάν έρθουν, θα 

έρθουν όταν έχουν διασφαλίσει τις δυνατότητες επιχορηγήσεων. Εάν έρθουν, δεν πρέπει να 

βρεθούμε εμείς ανέτοιμοι, θέλετε μια ιδέα που ξεκίνησε να υλοποιηθεί μετά από 4 χρόνια. 

Χάνουμε το τρένο. Νομίζω ότι σαν Δήμαρχος είμαι υπεύθυνος. Άργησε να έρθει αυτό στο 

Δήμο. Έπρεπε να έρθει αργότερα. 

κ. Πρόεδρος: Θέλετε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία κύριοι συνάδελφοι; 

 κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Αφού δεν υπάρχει δέσμευση τι ψηφοφορία να κάνουμε; 

κ. Βλάχος Ι.: Η μόνη δέσμευση που είχαμε είναι να συμπέσει η επεξεργασία των 

όρων διακήρυξης μετά την παρουσίαση της Β' Φάσης. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 4°: Αναπροσαρμογή τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού οδών και 

πλατειών. 

 

 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνουμε μια αύξηση των τελών 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στο 5%, Είναι κοντά στον πληθωρισμό, που είναι 4,2%. 

Οι ανάγκες Καθαριότητας και Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού για την πόλη, είναι πολύ 

μεγαλύτερη στων όσων οικονομικά προβλέπονται. Ελπίζω να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα 

έσοδα. Όπως έχω δει και στον Τύπο, οι περισσότεροι Δήμοι είναι γύρω στο 10 - 15%, λίγοι 

είναι στο 4% - 5%. Ανάμεσα σ' αυτούς είμαστε και εμείς. 
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κ. Βλάχος Ι.: Κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι. Είναι σαφές ότι ο κ. Δήμαρχος 

ζητάει αύξηση 5%. Εμείς είμαστε σύμφωνοι. Να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2000 δεν είχε 

γίνει αύξηση. Το 2000, δεν είχε πάρει απόφαση το Δ.Σ. για αύξηση των τελών Καθαριότητας 

και Φωτισμού. Πήραμε απόφαση για αύξηση το 1999. Έτρεξε όλο το 1999, οι ίδιες τιμές 

ήταν και το 2000. Εν όψη του 2001 επιβάλλεται να γίνει αύξηση όσο και ο πληθωρισμός, 

που είναι 4,2%. 

Πήρα τον λόγο κ. Πρόεδρε για να πω το εξής. Από αυτά τα χρήματα να 

ξεκινήσουμε την εκπόνηση κάποιων μελετών. Είναι απαραίτητο πλέον η σύνταξη μελέτης για 

την συγκομιδή απορριμμάτων. Ο τρόπος αυτός ισχύει τόσα   χρόνια, η τακτική 

Παπαμιχαλάκη, από Προϊστάμενο   σε   Προϊστάμενο. Το πρόβλημα   των κάδων, 

αναπτύχθηκαν οι συνοικισμοί. Ενδεικτικά σας λέω ο κ. Περδίκης έλεγε σε εκείνη την 

πολυκατοικία 2 (δύο) κάδους, ο κ. Βλάχος έλεγε σε εκείνη την πολυκατοικία κανέναν κάδο. 

Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να προχωρήσουμε στην εκπόνηση μελέτης, που 

θα μας φέρει αποτελέσματα για τον τρόπο συγκομιδής, θα κάνουμε και οικονομία, θα 

έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. 

Μια μελέτη, για εκείνους που μιλούσαμε στα οικονομικά του Δήμου. Να βρει 

εφαρμογή οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρυπαίνων πληρώνει. Αυτός που ρυπαίνει, 

ανάλογα θα πληρώνει. Για παράδειγμα, δεν μπορεί τα GOODY'S, τα οποία παράγουν 50 

σακούλες σκουπίδια, να πληρώνει τα ίδια με το διπλανό κατάστημα που παράγει 10 

σακούλες σκουπίδια στους 4-5 μήνες. Είναι άδικο. Είναι άδικο δύο συνταξιούχοι σε μια 

γειτονιά να πληρώνουν το ίδιο με μια πολυμελή οικογένεια, που παράγει σκουπίδια 

καθημερινά. 

Επί ευκαιρία καταγραφής του Εθνικού Κτηματολογίου, αυτή θα είναι μια άλλη 

ευκαιρία για έσοδο που θα έχουμε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η μελέτη του Χ.Υ.Τ.Α., προβλέπει και διαχείριση απορριμ- 

μάτων. Η μελέτη λειτουργίας και εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α. ολοκληρωμένη, διότι τώρα θα το 

κάνουμε μελέτη κατασκευής. Αυτή η μελέτη κατασκευής θα έχει και σύστημα διαλογής 

σκουπιδιών στην πηγή. Έτσι γίνεται στις Ευρωπαϊκές Χώρες. 

κ. Βλάχος Ι.: Να γίνει σύστημα διαλογής σκουπιδιών στην πηγή, όπως σωστά είπατε, 

αλλά πρέπει να αρχίσει μια καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών από 

τώρα. Βασική προϋπόθεση για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., είναι η μείωση του όγκου των 

σκουπιδιών. Πως θα γίνει αυτή η μείωση του όγκου των απορριμμάτων; Πρέπει όλοι μας να 

συνειδητοποιήσουμε ότι αλλού πρέπει να πετούμε το χαρτί, αλλού το γυαλί και αλλού τα 

οργανικά απορρίμματα 

Επομένως εγώ ζητώ μια μελέτη για τον τρόπο συγκομιδής των απορριμμάτων. Τα 

οφέλη θα είναι πολλαπλά, και οικονομία θα κάνουμε και καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. 

Πρέπει να μελετηθούν και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων αυτοκινήτων. 

Ξέρετε ποιες ώρες κυκλοφορούν, πως κυκλοφορούν και πότε. Μια μελέτη, μια μελέτη για το 

«ο ρυπαίνων πληρώνει». Υπάρχει κανονισμός, αλλά δεν εφαρμόζεται. Να κάνουμε μια 

τιμολόγηση για κάθε τετραγωνικό μέτρο, ή επιφορτιζόμενη επιφάνειας. 300 δρχ. 300 δρχ. 

ισχύει για τον Βλάχο Ι., αλλά και για τα GOODY'S, αλλά και για τον συνταξιούχο του 

Ο.Γ.Α. 

Η τρίτη μελέτη ή μάλλον δεν είναι μελέτη, αλλά καμπάνια-ενημέρωση, για την 

μείωση του όγκου απορριμμάτων στην πηγή. 

Επειδή όλα αυτά κ. Πρόεδρε, τα συνδέω με τον φορέα διαχείρισης των 

απορριμμάτων, σε επίπεδο Νομού που υπήρχε και υπάρχει και είναι η λεγόμενη «Εταιρεία 
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Στερεών Αποβλήτων Ν. Σερρών», ανώνυμος εταιρεία «ΕΣΑΝΣ Α.Ε.», θα παρακαλούσα να 

κάνουμε μια συζήτηση εδώ πέρα γιατί είμαστε ο κύριος μέτοχος αυτής της εταιρείας. Εμείς 

θα αποφασίσουμε ποιο θα είναι το μέλλον και ο ρόλος της ΕΣΑΝΣ Α.Ε. από εδώ και πέρα. 

θα είναι καλό και για όλο τον Νομό. Αυτός ο φορέας διαχείρισης αφορά όλο τον Νομό. 

Είναι ένας πρότυπος και ένας ποιοτικός φορέας σ' όλη την Ελλάδα για τις διαδημοτικές 

συνεργασίες για αυτές που και εμείς κάναμε κουβέντα αλλά και στο Συνέδριο ακούστηκαν. 

Είμαστε όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού κάτω από έναν φορέα. Είναι 

ή δεν είναι φορέας. 

Δεν επιτρέπεται το 2000 να μην έχουμε λύσει το πρόβλημα των στερεών αποβλήτων. 

Στην Κατερίνη, πήγε ο κ. Λαλιώτης για να εγκαινιάσει ένα Χ.Υ.Τ.Α., 700.000.000 δρχ. που 

ξεκίνησαν αυτοί μετά από εμάς. Από εμάς πήραν κάποιες συμβουλές και κάποιες οδηγίες κ. 

Δήμαρχε. Τα δικά μας βήματα ακολούθησαν. 

Συμφωνούμε με αυτήν την προσαρμογή, αλλά θα θέλαμε ταυτόχρονα και την 

εκπόνηση αυτών των μελετών. 

κ. Νυκτοπάτης Αντ.: Εμείς κ. Πρόεδρε, δεν θα συμφωνήσουμε. Προβλέψαμε ότι τα 

οικονομικά δεν ήταν αυτά. Το 1999 μόλις αναλάβαμε βάλαμε 15% αύξηση και είχε περίπου 

40.000.000 δρχ. μείον τα έσοδα από τα έξοδα. Ερχόμαστε το 2000, πέρασαν περίπου 22 

μήνες και ζητάτε πάλι αύξηση. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα για τον Σερραϊκό Λαό. Από 

την στιγμή που τα έσοδα τα δικά μας, είναι τόσα επιπλέον από τα δικά μας, απορώ γιατί να 

το αυξήσουμε. 

Θέλω να μου εξηγήσετε κάτι. Διάβασα τον προϋπολογισμό, δεν δικαιολογούν την 

αύξηση, ούτε το επιπλέον άνοιγμα που παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια. 

Ως προς την ποιότητα της Καθαριότητας δεν βλέπω βελτίωση αισθητή για να πούμε 

στον Δημότη ότι εμείς επί των ημερών μας καθαρίζουμε κ.λ.π. Δεν βλέπω την βελτίωση στην 

πόλη, είτε αυτή λέγεται καθαριότητα, είτε λέγεται ύδρευση, είτε όπως αλλιώς λέγετε, που να 

δικαιολογεί στο Σερραϊκό Λαό αυτή την αύξηση. Η αύξηση δεν δικαιολογείται δεδομένου ότι 

και περισσότερα έσοδα είχατε. Δεν ξέρω αν είχατε και περισσότερα έξοδα. Από τα στοιχεία 

πάντως που παρουσιάζεται δεν επιτρέπουν στον δικό μας συνδυασμό να ψηφίσουμε 

οποιαδήποτε αύξηση. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε. Προτάσεις που έχουν στόχο την 

αναβάθμιση της πόλης και την ωφέλεια των πολιτών, συλλαμβάνω τον εαυτό μου να 

στηρίζω αυτές τις προσπάθειες. 

Εγώ προσωπικά εύχομαι να πετύχουν αυτές οι προτάσεις για το καλό, την ωφέλεια 

της πόλης. 

Για όσα η Δημοτική Αρχή κάνει που ωφελούν τον πολίτη, είναι άξια δημοσίου 

επαίνου. Για όσα όμως κάνει που δεν ωφελούν τον πολίτη, που δεν ωφελούν ούτε τον 

πολίτη, ούτε τον Δήμο είναι κατακριτέα, και θα πρέπει να καυτηριάζονται και να 

σχολιάζονται. Επειδή θα πρέπει να έχουμε λίγη μνήμη, θα σας θυμίσω κάποια στοιχεία. Στις 

29-1-1999, μόλις είχατε αναλάβει την Δημοτική Αρχή, φέρατε αμέσως αύξηση 15%. Έγινε 

μια συζήτηση, και η μόνη αντίδραση στην απόφαση ήταν του κ. Νυκτοπάτη και του κ. 

Αναστασιάδη που ψήφισαν όχι. Το έλλειμμα ήταν όντως 40.000.000 δρχ. Εγώ τότε για να 

μην θεωρηθεί ότι κάνω αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, είχα προτείνει να 

ακολουθήσουμε τον πληθωρισμό που τότε ήταν 2,5 - 2,7%. Άλλωστε ήταν και ένα από τα 

κριτήρια σύγκρισης του Μάαστριχ. Υπήρχε εντολή από την Κυβέρνηση και το Αρμόδιο 

Υπουργείο να μην γίνονται αυξήσεις για να μην ανεβεί ο πληθωρισμός. Τότε δεν κάνατε 

μόνο αύξηση αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αλλά κάνατε και 

πεζοδρομίων 30% και στα νεκροταφεία φτάσαμε μέχρι και 100-150%. 
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Εγώ τότε είχα πει αύξηση 5%. Ο πληθωρισμός ήταν 3,5%. Ο κ. Πρόεδρος τότε είχε 

πει ότι η αύξηση θα ήταν εφάπαξ. Δεν θα ξανακάνουμε άλλη αύξηση. Επίσης μου 

απαντήσατε ότι αν κάνουμε αναπροσαρμογή 5% θα ήταν πιο ακριβή για τον Σερραίο 

Πολίτη. 

Και ερχόμαστε τώρα, πριν περάσουν 2 χρόνια και μας λέτε αύξηση 5%. Ο 

μισθοσυντήρητος, ο συνταξιούχος δεν μπορεί να πληρώσει με τα βάρη που έχει ούτε μια 

δραχμή. Οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες δεν αντέχουν λόγω της οικονομικής κρίσης που 

περνάνε. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η αγορά μας βρίσκεται σε οικονομική ύφεση εδώ και 

χρόνια. Δεν υπάρχει οικονομική κατάσταση. Αυτό θα σας πουν οι επαγγελματίες αν τους 

ρωτήσετε. Ερχόμαστε εμείς τώρα και μέσα σε αυτή την οικονομική δυσπραγία που περνάνε 

να τους βάλουμε αύξηση στα τέλη. Ρωτάω εγώ, πόση αύξηση παίρνουν οι δημόσιοι 

υπάλληλοι-συνταξιούχοι; Παίρνουν από 0-1,8% καθαρά, 2.000 δρχ. το χρόνο. Άλλωστε 

γνωρίζετε πολύ καλά ότι γίνεται προσπάθεια κατάθεσης νόμου για την αντιμετώπιση της 

φτώχειας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι θέλουν να ψηφίσουν νομοσχέδιο για να στηρίξουν 

οικονομικά τις οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αντί να διαφυλάξουμε 

αυτές τις ασθενείς οικονομικά τάξεις τους λέμε άλλα 5% να πληρώσουν. 15% και 5% μας 

κάνουν 20%. Μέχρι να συμπληρωθεί η θητεία σας, θα φτάσουμε το 50%. 

Εμείς θα με βρείτε αντίθετο, για να υπάρχει και μια ακολουθία σ' αυτά που είπατε. 

Είχατε πει ότι θα είναι εφάπαξ, αλλά σχεδόν κάθε χρόνο κάνετε και αύξηση. 

Έτσι θέλω να πω ότι ούτε εμάς δεν πρέπει να κοροϊδεύετε, ούτε τους Σερραίους 

πολίτες, θα πρέπει να πάρετε πίσω την πρόταση, γιατί δεν αντέχει ο Σερραίος πολίτης. Στην 

πορεία του χρόνου βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Αγγελίδης Π.:   Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι. Τα τέλη 

Καθαριότητας, όπως είναι γνωστό σε όλους μας, έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Η 

Υπηρεσία Καθαριότητας συντηρείται και λειτουργεί από τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες 

όλων των Δήμων. Σίγουρα, δεν είναι ευχάριστο, για το κάθε Δ.Σ., να παίρνει αποφάσεις για 

αύξηση των τελών Καθαριότητας. 

Πιστεύω ότι οι αυξήσεις αυτές είναι απαραίτητες. Πρέπει να πω ότι και κατά την 

διάρκεια της προηγούμενης Δημοτικής θητείας, όσες εισηγήσεις ερχόταν εδώ για αυξήσεις 

τελών Καθαριότητας εγώ τις είχα ψηφίσει και όλοι οι συνάδελφοι της παράταξης μου, κι ας 

ήμασταν Αντιπολίτευση. Την μια φορά 15%, ήταν η πρώτη χρονιά και την άλλη 20% την 

προτελευταία χρονιά. 

Όσες φορές ήρθαν εισηγήσεις για αύξηση των τελών Καθαριότητας είχαν ψηφιστεί 

ομόφωνα. Εγώ και αυτή την εισήγηση, της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου θα την 

ψηφίσω για δύο λόγους. 

Ο πρώτος λόγος είναι, ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας πρέπει να λειτουργήσει και να 

προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της στον τομέα αυτό της πόλης που έχει άμεση σχέση με 

την υγεία μας. 

Ο δεύτερος λόγος που θα την ψηφίσω, είναι ότι δεν πρέπει να επιδεινωθεί ακόμα 

περισσότερο η οικονομική κατάσταση του Δήμου. 67 νέους μόνιμους υπαλλήλους θα 

προσλάβουμε από το νέο έτος. Αυτοί θα πρέπει να πληρωθούν, από πού θα πληρωθούν; 

Απέναντι στο οικονομικό πρόβλημα του Δήμου, νομίζω ότι θα πρέπει να στεκόμαστε με 

υπευθυνότητα και ας παίρνουμε αποφάσεις με πολιτικό κόστος. Αν φοβόμαστε να πάρουμε 

αποφάσεις με πολιτικό κόστος, θα οδηγήσουμε το Δήμο με μαθηματική ακρίβεια σε 

χρεοκοπία. 
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Για μένα έχει μεγάλη σημασία και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες από τον Δήμο στην πόλη και στους πολίτες. Οι υπηρεσίες αυτές 

πρέπει να είναι αντάξιες των τελών που πληρώνει ο Σερραϊκός Λαός. Από το 2001, ο 

Σερραϊκός Λαός θα πληρώνει 1 δις δρχ. για να έχει καθαρή πόλη και φως. Ο κόσμος θα έχει 

απαιτήσεις. Νομίζω ότι οι καλές προσπάθειες που έχουν γίνει από την υπηρεσία 

καθαριότητας σε αυτά τα δύο (2) χρόνια, θα πρέπει να ενταχθούν ακόμη περισσότερο για να 

ανταποκριθούμε στο χρέος μας για μια ακόμη καθαρότερη πόλη. 

Κλείνοντας θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο Δήμαρχος κ. Βλάχος, ότι πρέπει 

κάποτε να γίνει μια μελέτη για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Το θέμα αυτό επείγει και 

ίσως να το έχουμε καθυστερήσει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Σωτηριάδης Δημ.: Με βρίσκουν σύμφωνο αυτά που είπε ο κ. Αγγελίδης. Αλλά 

δεν ήθελα να βγει μετά από μια εβδομάδα, όπως είχε γίνει με τις προηγούμενες αυξήσεις και 

να πει ότι εμείς είχαμε αυξήσει τα έσοδα, με αυτό τον εύκολο τρόπο αναπροσαρμογής τελών. 

Αυτός είναι εύκολος τρόπος για να αυξήσουμε τα έσοδα. Να μην νιώθουμε υπερηφάνεια και 

βγούμε και πούμε στα μέσα   ενημέρωσης, ότι κάναμε αυξήσεις στα έσοδα. Οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες είναι το πρόβλημα. 

Πριν τοποθετηθούν οι συνάδελφοι έπρεπε να πάρει το λόγο ο κ. Καβακλιώτης, 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και να πει για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτή η αύξηση. Αν 

πιαστούμε από την εισήγηση, θα έπρεπε να πούμε ότι του χρόνου τα έξοδα θα είναι 

λιγότερα. Αν προσέξετε την εισήγηση, αυτό λέει. Είναι αυξημένα τα έσοδα. Βέβαια δεν θα 

κάνουμε αυτές τις προσλήψεις του δίμηνου προσωπικού, που δεν είναι το νούμερο που 

αναφέρει, δεν είναι 40 άτομα, αλλά πολλά περισσότερα γύρω στα 80 είναι τα άτομα. Του 

χρόνου δεν θα έχουμε 150 υπαλλήλους, αλλά 67 μόνιμους, να προσθέσω και τους 50 με 

εξάμηνη σύμβαση. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν τους πάρουμε. Αν γίνεται η εργασία μας με αυτούς τους 67 

υπαλλήλους, δεν θα πάρουμε άλλους. 

κ. Σωτηριάδης  Δημ.: Αυτοί οι 100 δεν βοήθησαν στην Καθαριότητα, να λέμε την 

αλήθεια. Αν βοηθούσαν τότε σίγουρα η πόλη μας, θα ήταν πολύ καθαρότερη. Δεν θα ήθελε 

επιπλέον προσπάθεια. Αν λοιπόν ζητάμε την αύξηση σύμφωνα με τα γραφόμενα της 

εισήγησης, είναι λάθος. Αυτή η ψαλίδα που λέει ότι του χρόνου τα έξοδα τα ανταποδοτικά 

θα είναι μεγαλύτερα, είναι λάθος. Από την στιγμή που θα εκλείψουν αυτοί οι 67, θα μειωθεί 

κατά το ήμισυ αυτή η διαφορά και δεν θα δικαιολογεί την αύξηση. Εκτός αν έχει να 

προσθέσει κάτι άλλο ο κ. Καβακλιώτης που να δικαιολογεί αυτή την αύξηση. Κατά την 

εισήγηση του χρόνου τα χρήματα θα μας περισσεύουν κιόλας, όχι δεν θα μας φτάνουν. 

κ. Καβακλιώτης Αντ.: Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι. Πράγματι είναι δύσκολο 

να παίρνει απόφαση η Δημοτική Αρχή για να επιβάλει αυξήσεις στα τέλη Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού, θα έπρεπε η εισήγηση να λέει και Πρασίνου, αλλά δυστυχώς δεν το λέει. 

Ξέρετε πολύ καλά πως η Υπηρεσία Καθαριότητας, προσφέρει και άλλες υπηρεσίες που 

δυστυχώς δεν έγκεινται στα ανταποδοτικά τέλη. Το 5% που προσδιορίσαμε εμείς για να 

υπάρξει μία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη για τους δημότες μας. Έχω την αίσθηση ότι 

αντιπροσωπεύει απλά και μόνο τον πληθωρισμό. Δεν έχουμε προσμετρήσει ούτε εξοπλισμό 

βάση προγράμματος αμαξοστασίου που έχουμε καταθέσει, ούτε έχουμε προσθέσει νέο 

τεχνολογικό εξοπλισμό που ήδη έχουμε παραγγείλει και σκοπεύουμε να παραγγείλουμε κι 

άλλο. Ο στόλος μας είναι από τους παλαιότερους που υπάρχει. Δεν έχουμε προϋπολογίσει 

τίποτα για το πράσινο. Και προπαντός θα έπρεπε να δούμε τι συμβαίνει με τα καύσιμα. 
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Όταν προ δύο (2) ετών, πήραμε την απόφαση για την αύξηση 15%, κανένας από εμάς 

δεν περίμενε την αλματώδη αύξηση των καυσίμων, θα έπρεπε να σκεφτούμε πριν 

ρωτήσουμε για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αύξηση. Ο Δήμος ξοδεύει πάρα πολλά εκατομμύρια 

για καύσιμα. Ξέρετε ότι υπάρχουν 11 απορριμματοφόρα, 4 ανοικτά, 5 φορτηγά τριαξονικά 

για κατεδαφίσεις, αγροτικούς δρόμους, αμμοχάλικα κ.λ.π. Έχουμε κι ένα μειονέκτημα σαν 

υπηρεσία και δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί φόρμουλα. Φορτωνόμαστε πάρα πολλά έξοδα και 

άλλων οργανισμών ή Δημοτικών Επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, τα καύσιμα τα διακινούμε 

εμείς αλλά τα πληρώνει και η Υπηρεσία Καθαριότητας. Δεν πληρώνει. Πληρώνει πετρέλαιο 

το ΒΕΕΚ. Δεν πληρώνει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., η Δ.Ε.Π.Κ.Α. Επίσης και όλες οι άλλες 

συντηρήσεις βγαίνουν από εμάς, από τα συνεργεία των σιδεράδων, τους μαραγκούς μας, τους 

ελαιοχρωματιστές μας. 

Έχω την αίσθηση ότι το 5% είναι η μικρότερη αύξηση που θα μπορούσαμε να 

επιβάλλουμε στον Σερραίο Δημότη. Σε σύγκριση με τα δημοτικά τέλη άλλων Δήμων, εμείς 

είμαστε πάρα πολύ καλά. 

Όσον αφορά την πρόταση του κ. Βλάχου για τις μελέτες και την αλλαγή του 

συστήματος κοστολόγησης των δημοτικών τελών, θα έλεγα ότι είναι ένα πρωτοποριακό 

μέτρο. Εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσω κάποιου προγράμματος ΖΑΙΤ λέγετε. Πιλοτικά θα εφαρμοστεί από κάποιους Δήμους 

στη χώρα μας. θα πληρώνει ο κάθε πολίτης, αυτό που πετάει. Είναι ο πιο δίκαιος τρόπος 

πληρωμής. Προσωπικά δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, προσπαθώ να δω αυτό πως μπορεί να 

εφαρμοστεί στην πόλη μας. 

Συμφωνώ ότι ο Χ.Υ.Τ.Α. δεν μπορεί να λειτουργήσει με το υπάρχον σύστημα 

αποκομιδής των απορριμμάτων. Πρέπει να υπάρχει διαλογή στα απορρίμματα. 

Για τις μελέτες. Καταθέσαμε πολλές και οι περισσότερες αφορούν τα έργα της 

ανάπλασης του πρασίνου, είτε είναι στο Αθλητικό Πάρκο της Ομόνοιας, είτε είναι στους 

δρόμους Χιονοχωρίου Οινούσας Σερρών, στην Κοιλάδα. Πιστεύω ότι θα περισσέψουν 

χρήματα από την Καθαριότητα για να δώσουμε και κάπου αλλού. Καταγράψαμε για κάθε 

περιοχή τι όγκο απορριμμάτων έχει και τα ζυγίσαμε. Την καταγραφή αν και εμπειρικά, την 

έκανε ο κ. Μπέλλας με έναν εποχικό υπάλληλο τον κ. Καλαθά. Έχω όλα τα στοιχεία, απλά 

ίσως χρειάζεται κάποιος μελετητής για να τα βάλει σε μια σειρά. 

κ. Βλάχος 1.:   Ζήτησα τον λόγο κ. Πρόεδρε για να επανέλθω σ' ένα θέμα που έθιξε 

ο κ. Δήμαρχος. Προχθές στις 9-12-2000, ήμουν στη ΚΕΓΕ σε μια Υγειονομική Επιτροπή και 

τελειώσαμε το μεσημέρι, όπου εκεί συνάντησα Δημάρχους και μετά πήγα και στην ημερίδα 

του Δήμου Αμαρουσίου, με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες και οι Τοπικές Κοινωνίες». 

Στο τρίτο μέρος στο οποίο έτυχα εγώ και με καλύψατε, δεν ήθελα να παρέμβω εγώ 

για να αναφερθώ, υπήρχε και η παρουσία σήμερα των παιδιών εδώ, τους συγχαρήκαμε και 

τους αξίζει ένας έπαινος. 

Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις όμως και κατά το παρελθόν και τώρα, βγαίνει από πού είχα 

πει, απογραφή κ. Δήμαρχε το 2001. Υπάρχουν Δήμαρχοι, υπάρχουν πόλεις σήμερα που 

προγραμματίζουν εκδηλώσεις πολλών εκατομμυρίων, θα τα κάνουμε για ένα 2-3ήμερο, ώστε 

όλοι οι απανταχού Αρκάδες, απανταχού Βοιώτες, Χαλκιδιώτες, βρεθούν και ξοδέψουμε 

χρήματα για να τους φέρουμε για το 3ήμερο της απογραφής, θα τα πάρουμε πίσω 

εκατονταπλάσια. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται; Έχουμε και εμείς μια διακήρυξη για την ισότιμη 

δημοκρατία, για τους τρόπους δημοκρατικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια 

είναι τα κριτήρια; Πληθυσμιακά δεν είπε ο κ. Πρωθυπουργός, κάθε κράτος-μέλος θα έχει 

έναν εκπρόσωπο θα παίρνετε μια απόφαση , η απόφαση των μικτών. 
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Η δεύτερη απόφαση, θα είναι ανάλογα με τον πληθυσμό που θα έχει το κάθε κράτος- 

μέλος, θα στέλνει και τους αντιπροσώπους  της. Οι υπό ένταξη χώρες, είναι περίπου 10, δεν 

μαζεύουν ούτε 60 εκατομμύρια πληθυσμό. Έρχονται οι Γερμανοί και λένε εμείς έχουμε 80 

εκατομ. πληθυσμό. Αν ισχύσει ο ίδιος κανονισμός, αυτές οι χώρες στο σύνολο του 

πληθυσμού θα έχουν περισσότερους αντιπροσώπους στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στα 

θεσμικά όργανα στο Κοινοβούλιο κ.λ.π. και αντέδρασαν οι Γερμανοί. 

Αλλά και εμείς στο Συνέδριο της Χαλκιδικής. Μας έστειλε στην ΕΑΤΑ να κάνει 

μελέτες. Δεν καταλήγει πουθενά. Πληθυσμιακά είναι τα κριτήρια πλέον. Τι πληθυσμό έχεις, 

αυτά τα χρήματα θα πάρεις. Τι πληθυσμό έχεις, αυτούς τους αντιπροσώπους θα στείλεις. 

Δεν εξαρτάται από εμάς. Να δώσουμε εκατομμύρια τον Μάρτιο, να έρθουν οι δημότες μας 

εδώ για την απογραφή. Μου το είπαν και στο εξωτερικό. 

Να βάλετε εισιτήρια, όπως γίνεται στις εκλογές, να έρθουν για τις τάδε εκδηλώσεις. 

Όσοι περισσότεροι έρθουν για την επόμενη δεκαετία θα απολαμβάνουμε περισσότερα 

χρήματα. 

Επί ευκαιρία να συμπληρώσω. Γίνεται και απογραφή των κτιρίων. Είναι σημαντικό 

για τις δραστηριότητες και την μελέτη. Όλα αυτά μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε αυτά. 

Μου είπαν άλλες πόλεις ότι θα διαθέσουν χρήματα, αλλά δεν μπορούσα να το φανταστώ. Η 

Ρόδος θα διαθέσει πάνω από 150 εκατομ. δρχ. Και εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να 

πείσουμε τον κόσμο να απογραφεί στις Σέρρες. Μόνα να απογραφεί θέλουμε. 

κ. Πρόεδρος:Την Προεδρεία δίνω στην Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 

κ. Περδίκης Ζ.: Έγινε αναφορά από κάποιους συναδέλφους για την θέση, για τα 

τέλη στην συνεδρίαση που έγινε το 1999. 

Πρώτον, θα ήταν ενδιαφέρουσες οι προτάσεις κάποιων   συναδέλφων που διαφώνησαν με την 

πρόταση της Δημοτικής Αρχής, για αναπροσαρμογή των τελών κατά 5% στον επόμενο 

χρόνο, αν κάνανε ταυτόχρονα και την πρόταση από πού θα καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα 

της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, για τον επόμενο χρόνο. Φαίνεται ότι 

κάπου-κάπου, ζυγίζουν περισσότερο την δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων, αγνοώντας ένα 

βασικό. Αυτά τα οποία ξοδεύει ένας Δήμος για καθαριότητα και για ηλεκτροφωτισμό 

πλατειών και δρόμων, ύδρευση και αποχέτευση, υποχρεωτικά και συνταγματικά τα 

εισπράττει από τον πολίτη. Αυτό το σκέλος, φαίνεται οι συνάδελφοι που διαφώνησαν 

σκόπιμα το απέκρυψαν, εκτός αν δεν το γνώριζαν. Τους έμεινε μόνο, ένα στείρο όχι, 

παραγνωρίζοντας την ανταποδοτικότητα αυτών των Δημοτικών Υπηρεσιών. 

Μάλιστα και από τους συναδέλφους έγινε επίκληση της απόφασης της σχετικής του 1999, 

για την αύξηση κατά 15%. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε 29-1-1999 στην συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Την τελευταία μέρα του Ιανουαρίου του 1999 έγινε η έγκριση της 

αναπροσαρμογής. Ο προϋπολογισμός του επόμενου οικονομικού έτους κατατέθηκε, συνήθως 

στο τέλος του προηγουμένου έτους, για να μπορέσει να ξεκινήσει η εφαρμογή του από την 

1-1-2001. Απέκρυψαν βέβαια ότι ο προϋπολογισμός του 1999 κατατέθηκε και ψηφίστηκε 

από το Δ.Σ. το 1999 και όχι το 1998. Εκτός αν δεν το ήξεραν. Απεκρύφθηκε και το εξής, ότι 

η αναπροσαρμογή των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 1999, δεν 

ψηφίστηκε το φθινόπωρο ή στο τέλος του 1998 για να ισχύσει από την 1-1-1999 και έπειτα. 

Αλλά ψηφίστηκε και η αναπροσαρμογή και ο προϋπολογισμός εξαιτίας Καποδίστρια, 

εκλογών κ.λ.π. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1999. Αποτέλεσμα ποιο; Πότε στείλαμε σαν 

Δήμος τους πίνακες με τις νέες τιμές στην ΔΕΗ κύριοι συνάδελφοι; Από πότε ξεκίνησε η 

ΔΕΗ να στέλνει στον καταναλωτή τις νέες προσαρμοσμένες τιμές; Όταν το Δ.Σ. παίρνει 

απόφαση τον Ιανουάριο του 1999 με τις εγκριτικές κ.λ.π. φτάσαμε στον Φεβρουάριο και θα 
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στείλει Φεβρουάριο - Μάρτιο στην ΔΕΗ; Από το Β' Εξάμηνο του 1999, ξεκίνησε η 

είσπραξη αυτού του περιβόητου 15%. Κατά συνέπεια, για ένα εξάμηνο, το Α' Εξάμηνο του 

1999, ο Δήμος δεν εισέπραττε τα αναπροσαρμοσμένα κατά 15% τέλη Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού, γιατί δεν είχε γίνει πρόβλεψη  από την προηγούμενο χρόνο να 

ενσωματωθούν μέσα στον προϋπολογισμό, να ενημερωθεί η ΔΕΗ, να ενημερωθεί στην 

Αθήνα η μηχανογράφηση της ΔΕΗ και να φτάσει στον καταναλωτή η νέα τιμή μονάδας. 

Κατά συνέπεια, τα έσοδα που είχε ο Δήμος το 1999, σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος 1998, δει είναι κατά 15% αυξημένα, αλλά είναι πολύ λιγότερα, γιατί η είσπραξη δεν 

έγινε 12 μήνες, αλλά έγινε λιγότερο από 6 μήνες. 

Για αυτά εδώ βέβαια δεν ειπώθηκε κουβέντα, απλά είπαν ότι εγώ διαφώνησα τότε, 

όπως και κάποιοι άλλοι. Βέβαια και τότε οι διαφωνήσαντες απέφυγαν να μας πουν, με 

εκείνο το σκέλος των εξόδων του 1998, θα πραγματοποιηθούν ως το τέλος του έτους, η 

προμήθεια δύο (2) υπερκατασκευών οχημάτων τύπου πρέσας, αξίας 20.000.000 δρχ. κ.λ.π. 

Διαγωνισμοί και προμήθειες οι οποίες έγιναν το 1998, αλλά δεν πληρώθηκαν το 1998, ήρθαν 

να πληρωθούν το 1999. Ένα έλλειμμα εισηγείται τότε η Υπηρεσία Προσόδων για 

10.000.000 δρχ. το οποίο αντιστοιχούσε περίπου στο 7%. Ούτε έγινε εναλλακτική πρόταση. 

Τουλάχιστον αυτά τα ελλείμματα που είχε από το 1998 η υπηρεσία καθαριότητας ορίζει ο 

νόμος, ότι πρέπει να τα καλύψουμε με την αντίστοιχη αύξηση τουλάχιστον τα ελλείμματα 

του προηγούμενου έτους. 

Όπως τουλάχιστον τα ελλείμματα που έχουμε δημιουργήσει εμείς, από την χρήση 

του 1999 και του 2000 τώρα είμαστε υποχρεωμένοι κατ' ελάχιστο αυτή την αύξηση να την 

βάλουμε μέσα. Ότι μείον έχει η Υπηρεσία Καθ/τας και Ηλεκτροφωτισμού μέχρι 31-12, 

είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο, να επιβάλλουμε αυτή τουλάχιστον από το έλλειμμα, να 

καλυφθεί από τους καταναλωτές-συμπολίτες στον επόμενο χρόνο. 

Δεν ειπώθηκε κουβέντα για όλα αυτά, όπως δεν ειπώθηκε κουβέντα και για τα 

υποχρεωτικά ελλείμματα που έπρεπε να καλυφθούν. 

Έγινε αποφυγή να σχολιασθεί το εξής: η διεύρυνση του Δήμου Σερρών. Ο Δήμος 

Σερρών σήμερα έχει τα γνωστά παλιά δημοτικά όρια. Μάλιστα σαν κατεπείγον σήμερα 

ψηφίσαμε τους οικισμούς του Δήμου, για Ελαιώνα. Δεν μαζεύουμε τα απορρίμματα του 

Ελαιώνα; Δεν μαζεύουμε τα απορρίμματα των Επταμύλων; Δεν μαζεύουμε της Οινούσας, 

της Χρυσοπηγής; Δημοτικοί Σύμβουλοι να ψηφίζουν ότι πρέπει να μαζεύονται τα σκουπίδια 

της Χρυσοπηγής, τα σκουπίδια της Οινούσας, των Επταμύλων κ.λ.π., γιατί εκεί είναι τα νέα 

Δημοτικά όρια του Δήμου Σερρών. Δεν εκτείνεται ο Δήμος Σερρών μέχρι τον Άγιο Γεώργιο, 

εκτείνεται μέχρι το Μενοίκιο. Για όλα αυτά, δεν ειπώθηκε κουβέντα. 

Ότι τα τιμολόγια δεν ήταν ως πρώην Κοινότητες τα ίδια που είχαν τα αστικά ακίνητα 

της πόλης των Σερρών. Ήταν   πολύ λιγότερα γιατί υπήρχε διαφορετικός τρόπος 

περισυλλογής, μεταφοράς και εναπόθεσης. 

Και τελειώνοντας να πω το εξής: Εταίρονται όλοι ότι τουλάχιστον μέχρι να 

δημιουργηθεί ο νέος χώρος υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων είτε του Δήμου Σερρών, 

είτε της γεωγραφικής γνωστής διαχειριστικής ενότητας, τη γνωστή μελέτη που περιμένουμε 

τώρα να μας καταθέσει προτάσεις, έχει ετοιμαστεί και είναι ζήτημα χρόνου και πολιτικής 

βούλησης να λειτουργήσει χώρος υγειονομικής ταφής στην Αγία Βαρβάρα, στο Κατάτεπε, 

στο χώρο της παλιάς χωματερής. Αυτά τα χρήματα, τα 400-500 εκατομ. δρχ. τα πήραμε από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν μας τα έδωσε για να ρίχνουμε τα σκουπίδια, 

όπως ξέρουμε, θα πρέπει να κρατήσουμε τις προδιαγραφές σ' αυτό τον χώρο υγειονομικής 

ταφής στην Αγία Βαρβάρα.  
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Για να κρατήσουμε τις προδιαγραφές, για να μην μας βάλει πρόστιμο  η Ευρωπαϊκή Ένωση ή 

το ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά και για να μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση για το μεγάλο 

ΧΥΤΑ, οφείλουμε να λειτουργήσουμε αυτόν τον καινούργιο ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις εντολές 

του ΥΠΕΧΩΔΕ, που σημαίνει αυξημένα κόστη. Εκεί πάνω δεν έχουμε προσωπικό. Εκεί 

πρέπει να έχουμε προσωπικό σε 24ωρη βάση. Εκεί απαγορεύεται η είσοδος ζώντων 

ανθρώπων και κτηνών, γιατί θα υπάρχει βιοαέριο, το οποίο θα εκλύεται και θα γίνονται 

εκρήξεις με ανυπολόγιστες συνέπειες και στην ανθρώπινη ζωή. Αυτά δεν τα ξέρατε κύριοι 

συνάδελφοι; Γιατί δεν τα είπατε και με ένα στείρο όχι. Κάνετε εναλλακτική πρόταση. Τι 

προτείνετε; Από πού θα καλυφθούν αυτές οι δαπάνες; Δεν ειπώθηκε τίποτα τέτοιο. 

Έγινε κατανοητό και από την εισήγηση και από τον κ. Αντιδήμαρχο και από τον κ. 

Δήμαρχο, ότι το 5% δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές δαπάνες που θα κάνει η Δ/νση 

Καθαριότητας γιατί εξαιρεί εξοπλισμό, θέλουν να το περάσουν μέσα από το ΕΑΠΤΑ , 

εξαιρεί το πράσινο, εξαιρεί την απασχόληση εκτάκτου προσωπικού για το τρέχον έτος. 

Βέβαια, προβλέπει και εκεί μιλάμε για αντιφατικό λόγο από την πλευρά των συμβούλων, 

κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Δ/νση Καθαριότητας. Το ψηφίζουμε με 2 χέρια σ' 

αυτό το τραπέζι, αλλά θα έρθει η ώρα της πληρωμής τους βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω. 

Κάνουμε όμως τον καλό ότι πρέπει να καλύψουμε τις κενές οργανικές θέσεις σε μια 

δεδομένη στιγμή. Όταν έρχεται η στιγμή να καλυφθούν αυτές οι θέσεις και να πληρωθούν 

εκεί διαφωνούν. Μόνο αυτά είχα να πω για να αποκαταστήσω κάποια πράγματα που είτε 

άθελα, είτε σκόπιμα κάποιοι συνάδελφοι απέφυγαν να τα πουν. 

κ. Γκότσης Ηλ: Το ήθος μου δεν μου επιτρέπει να σας διακόψω. Δεν μας είπατε 

όταν είπατε 15% το εφάπαξ. 

 κ. Περδίκης Ζ.: Εσείς προτείνετε 5% το 1999, 5% το 2000, 5% το 2001, 5% το 2002. 

Σας είπα ότι με αυτή την μαθηματική πρόταση σας, το 5% δεν γίνεται 10% τον άλλο χρόνο. 

Η δική μας πρόταση ήταν κατατεθειμένοι για το 15%, αλλά σκόπιμα κ. Γκότση αποφύγατε 

να πείτε το εξής: Εκείνο το 15% το πλήρωνε ο πολίτης. Το εισέπραττε ο Δήμος από το Β' 

Εξάμηνο του 1999 και μετά. Μην μετράτε το 1999 για 12 μήνες χρέωση στον καταναλωτή - 

δημότη αυτού του τιμολογίου. 

κα Ζαπάρα Μ.:  Συνήθως σε κάθε Δημοτική Αρχή, οι αυξήσεις γίνονται 2 (δύο) 

φορές. Το γεγονός ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, οι εισπράξεις άρχισαν του Ιούνιο, επομένως 

η αύξηση μέτρησε για το Β' Εξάμηνο του 1999. Εγώ θέλω να πω το εξής, στην εισήγηση ένα 

ότι υπάρχει η διευρυμένη περιοχή και πρέπει να πάμε στους νέους οικισμούς, αλλά αυτό 

στοιχίζει. Ένα δεύτερο, ότι το πετρέλαιο έχει αυξηθεί με αυτά τα 2, η αύξηση 5% 

δικαιολογείται. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Το 1999 στην Οινούσα και στις οικίες από 200 δρχ./Μ2 αυξάνεται 

σε 230 δρχ./m2 είναι 15%. Στον Ελαιώνα 16,6%, στους Επταμύλους 16,6%. Πόσα ήταν στο 

Σερραΐκό σπίτι την ίδια χρονιά; 

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Δήμαρχος να κλείσει το θέμα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω 2 (δύο) λόγια για να κλείσω. Εγώ πιστεύω και επειδή 

είμαι σχεδόν από όλους σας ο μεγαλύτερος, σας το διαβεβαιώνω κιόλας ότι ο λαός ξύπνησε 

και δεν ψηφίζει τους ανεύθυνους και τους υποσχεσιολόγους, αλλά ψηφίζει τους υπεύθυνους. 

Όσοι ενδιαφέρεστε και πάλι να ψηφιστείτε, θα πρέπει να κρατάτε όσο πιο υπεύθυνη στάση 

γίνεται απέναντι στα προβλήματα της πόλης τόσο καλύτερα θα είναι. 

Οι ανάγκες της πόλης μας και της κοινωνίας για καθαρότερο περιβάλλον κάθε μέρα, 

αυξάνεται. Εγώ προσωπικά πιστεύω και θα φέρουμε πολύ γρήγορα τροποποίηση του 

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Καθαριότητας και του Δήμου γενικότερα, ότι το 
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προσωπικό της Καθαριότητας είναι λίγο. Όλοι φωνάζουν ότι εκείνο στέγνωσε, εκείνο 

ξεράθηκε, εκεί χρειάζονται λουλούδια και υπάρχουν απαιτήσεις συνεχόμενες. Η ποιότητα 

της ζωής ανέβηκε. 

Κύριε Δήμαρχε έχουμε ελπίδες και από την απογραφή. Ελπίδα αύξησης των εσόδων 

από την απογραφή, θα φέρω πρόταση στο Δ.Σ. για πρόγραμμα για την προσέλκυση των 

Σερραίων ή μη Σερραίων ετεροδημοτών, να ψηφίζουν εδώ. Η πληγή για μας δεν είναι οι 

Σερραίοι που δεν γράφονται εδώ. Η πληγή είναι οι ετεροδημότες που μένουν εδώ, 

απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά γράφονται αλλού. 

Αν πάτε στα χωριά, πλην κάποιων που απολαμβάνουν τα αστικά προσόντα 

Σκουτάρι, Λευκώνας, Ν. Σούλι, όλα τα άλλα τα χωριά ερημώνουν, γιατί δεν απολαμβάνουν 

τα αστικά χωριά. Όλος αυτός ο κόσμος είτε μένει μόνιμα εδώ ή ενδυατρίνει μόνιμα εδώ. 

Αυτόν πρέπει να του προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες καθαριότητας κ.λ.π. Κάθε 

μέρα όλος αυτός ο κόσμος αυξάνεται. 

Αν εμείς κάνουμε τόσο πτωχή πρόταση αύξησης, είναι γιατί προσδοκούμαι στον 

περιορισμό των εξόδων και κυρίως στην αύξηση των εσόδων, κύρια από την απογραφή, 

αλλά και από τις απογραφές των ακινήτων του Κτηματολογίου, κ.λ.π. 

Για την απογραφή, τι θετικό έχουμε αυτή την στιγμή. Η πόλη, και ο Δήμος Σερρών, 

χαρακτηρίστηκε παραμεθόριος και στις προσλήψεις   τοπικού χαρακτήρα, λαμβάνεται 

υπόψη η εντοπιότητα. Οι νέοι Δημότες της πόλης, που είναι γραμμένοι στα χωριά, φέρουν τα 

παιδιά τους τουλάχιστον και τα γράφουν εδώ.  

Και εμείς εδώ πέρα, από το 1991 κι έπειτα το εφαρμόζουμε, ακόμα και σε προγράμματα 

επιμόρφωσης, για να πάρουμε κάποια παιδιά, πρέπει να έχουν την εντοπιότητα. Αυτοί 

πληρώνουν, αυτοί δικαιούνται έστω και πρόσκαιρα ή εύκαιρα να απασχολούνται. 

«Ο ρυπαίνων πληρώνει», είναι πιο γενικότερη αρχή, η οποία λαμβάνει κάποια 

πράγματα. Για παράδειγμα, έχω ένα σπίτι εγώ 50 Μ2 και κάποιος άλλος έχει ένα σπίτι 50 

Μ2. 

Εγώ έχω 2 (δύο) άτομα, ο άλλος έχει 6 (έξι) άτομα, θα πρέπει να επιτευχθεί να γίνουν 

σωστές μελέτες, ή τα ανταποδοτικά να μην πάνε μόνο με την καλυπτόμενη επιφάνεια, αλλά 

και με τους παραγωγούς σκουπιδιών. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Δεν θα το εφαρμόσουμε, 

συζήτηση κάνουμε. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Κύριε Δήμαρχε, η οικογένεια με 5 (πέντε) -6 (έξι) άτομα που 

μένει σε ένα διαμερισματάκι είναι δυνατόν να έχει οικονομική ευρωστία και να μένει εκεί; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παράδειγμα ήταν κ. Γκότση. Έτσι εννοείται στην Ευρώπη το «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». Γίνεται σε οργανωμένες περιοχές. Για να έχουμε οργάνωση εδώ, 

πρέπει να κάνουμε Χ.Υ.Τ.Α., να γίνει η μελέτη εναπόθεσης και διαχείρισης  των 

απορριμμάτων με σύγχρονες μεθόδους. 

Ξεκινήσαμε από το 1991 να κάνουμε μετρήσεις. Είδαμε ότι η Υπηρεσία η δική μας 

από μόνη της δεν τα καταφέρνει, μακάρι να πετύχουμε κάποια πράγματα. 

Χώρια που αφαιρούμε τον εξοπλισμό και ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού τον 

βάζουμε στο Ε.Π.Τ.Α. Κυρίως αυτό που είπε και ο κ.   Αντιδήμαρχος, η Δ.Ε.Π.Κ.Α., 

πετρέλαιο βάζει αλλά το πληρώνει η Καθαριότητα. Είχα δώσει εντολή να γίνει ένα έγγραφο, 

ότι η κάθε Δημοτική Επιχείρηση θα αναλάβει και τα λειτουργικά της έξοδα. Έτσι θα ξέρουμε 

το Αμαξοστάσιο πόσα εκατομμύρια πετρέλαιο ξοδεύει, 

Πρόεδρος του Α.Σ.: Προχωράμε σε ψηφοφορία. 
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Κωνσταντινίδου             Παρούσα 

Τερζόπουλος               ΝΑΙ 

Παπαδόπουλος             ΝΑΙ 

Τότσιος                    ΝΑΙ 

Σαουλίδης                  ΝΑΙ 

Βαβαλέκας                 ΝΑΙ 

Νυκτοπάτης                 ΟΧΙ 

Γεωργίου                    ΝΑΙ 

Σίγκας                      ΟΧΙ 

Σωτηριάδης                 ΝΑΙ 

Βλάχος Ι.                    ΝΑΙ 

Ζαπάρα                    ΝΑΙ 

Συμεωνίδης Βασίλειος        ΝΑΙ 

Γκότσης                     ΟΧΙ 

Βέρρος                     ΝΑΙ 

Αγγελίδης                   ΝΑΙ 

Μπόγιογλου                 ΝΑΙ 

Εμμανουηλίδου              ΝΑΙ 

Καβακλιώτης               ΝΑΙ 

Στρατουδάκης               ΝΑΙ 

Συμεωνίδης Δημήτριος        ΝΑΙ 

Περδίκης                    ΝΑΙ 

Μισυρλής                   ΝΑΙ 

Νέδος                      ΝΑΙ 

Μπάρκας                  ΑΠΩΝ  

 

Στην έδρα του Προεδρείου επέστρεψε ο κ. Περδίκης Ζήσης. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 5°:  Πρόταση ερευνητικού έργου για τη βελτιστοποίηση τοπογραφικών δικτύων 

και μετασχηματισμών Συστημάτων Αναφοράς στο Δήμο Σερρών με χρήση 

δορυφορικών μεθόδων G.P.S. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Είναι θέμα που έχουμε πάρει και παλαιότερα απόφαση, 

συνεχίζεται η σύμβαση για τα 12.000.000 δρχ. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 6°:  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

  

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι ζητούμε την πρόσληψη περίπου 10-12 

ατόμων, για τις ανάγκες την ημερών και γιατί δεν προσλάβαμε ακόμη το μόνιμο προσωπικό. 
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Έχω να κάνω την εξής πρόταση. Οποιαδήποτε πρόσληψη, πέρα από τις προσλήψεις με το 

Νόμο του Πεπονή και με τις αγιότερες των προθέσεων να τις κάνει ο προσλαμβάνων, δεν 

είναι πιστευτός και μπορεί να πέσει σε λάθη. 

Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι δεν έχουν τελειωμό αυτές οι προσλήψεις και δεν 

έχουν και πολιτικό όφελος τελικά, προτείνω να γίνει μια τριμελή επιτροπή, διαπαραταξιακή, 

στην οποία το ένα μέλος θα είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ., το άλλο θα είναι από ένα μέλος της 

κάθε παράταξης και να ελέγχει στο εξής όλες τις προσλήψεις πέραν του νόμου Πεπονή. Με 

κάποια κριτήρια βέβαια. Εννοείται ότι θα συμμετέχω κι εγώ, θα είμαι ο συντονιστής της 

προσπάθειας, γιατί αυτό το πράγμα δεν έχει τελειωμό. Και λάθη κάνουμε και αδυναμίες 

έχουμε. Η επιλογή των μονίμων έγινε ήδη, σε 2-3 μέρες θα ανακοινώσουμε τα ονόματα, θα 

υπάρχει ένα 10ήμερο ενστάσεων και πιστεύω από το νέο έτος να έχουν προσληφθεί. Μερικοί 

που έχουν αδιαμφισβήτητα τα κριτήρια, για τις ανάγκες των ημερών, μπορεί να τους 

προσλάβουμε ένα 5νθήμερο νωρίτερα. Κυρίως η καθυστέρηση ήταν σκόπιμη, γιατί θέλουμε 

να πληρωθούν από τον προϋπολογισμό του 2001 και μετά. 

κα Ζαπάρα Μ.: Να συμπληρώσω θέλω κάτι κύριε Δήμαρχε. Όποιον δρόμο 

σκουπίζουν γυναίκες θα δείτε ότι λάμπει. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε δίκιο και θα πρέπει να το επισημάνουμε. Περνούσα από την 

Βενιζέλου και είδα μια γυναίκα να τρέχει και να μαζεύει τα σκουπίδια με ζήλο. Ο δρόμος 

έλαμπε, ανεξάρτητα αν εμείς τον βρωμίσαμε μετά. Είδαμε ποτέ τέτοια καθαριότητα από τους 

άνδρες που είχαμε παλαιότερα; Όχι βέβαια. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 Η επιτροπή θα αποτελείται από τον κ. Σίγκα και από την κα Ζαπάρα. 

 

 

ΘΕΜΑ  7°:  Σύναψη σύμβασης με τα ΕΛ.ΤΑ. για την διακίνηση αντικειμένων 

επιστολικού ταχυδρομείου. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Με τη σύμβαση θα πληρώσουμε πολύ λιγότερα από αυτά 

που πληρώνουμε τώρα, δίνοντας δέμα μεμονωμένα. 

 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  8°: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Σωτηριάδης έχει μια ερώτηση να κάνει. 

κ. Σωτηριάδης Αντ. : Κύριε Πρόεδρε, έχει ένα τιμολόγιο του ποσού των 460.000 

δρχ., για μεταφορά πυροσβεστών. 
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κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν έγινε η πυρκαγιά στο Λαϊλιά μας ρώτησαν αν έχουμε μέσα 

μεταφοράς για να μεταφέρουμε το προσωπικό τους, η πυροσβεστική δεν είχε και ζήτησαν 

συγκεκριμένα το λεωφορείο του Δήμου. Αυτό το λεωφορείο είναι καρμανιόλα δεν εγγυάται. 

Ζήτησα από το ΚΤΕΛ να βάλει λεωφορείο για να μεταφέρουν τους δασοπυροσβέστες στα 

μέτωπα της φωτιάς. Αυτή ήταν η δαπάνη. 

 

 

- Εγκρίνονται. 

 

 

ΘΕΜΑ  9°: Έγκριση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος. 

 

 

κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι τα διαβάζω για να μην υπάρξει καμιά 

παρεξήγηση. Τσίγγου Σταματία πρατήριο γαλακτοκομικών, κ.λ.π., Ιπποκράτους αρ. 7. Οι 

φάκελοι είναι ελεγμένοι από την Υπηρεσία και όλα τα δικαιολογητικά επαρκή. Τοπάογλου 

Ν., Καφενείο, στην Βενιζέλου αρ. 36. Σταματία Τσίγγου, Οβελιστήριο, στην Γ. Παπανδρέου 

αρ. 9. Κρουσταλλάς Γ., Καφενείο, στην Στρυμόνος αρ. 1. Αυτά είναι τακτοποιημένα και δεν 

υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζω την ανάγνωση. Το πολυκατάστημα, αποθήκη τροφίμων και 

ποτών χονδρικού με υπεύθυνο τον κ. Γούσιο Γ., είναι το «ΜΕΤΡΟ» - «CASH AND CARY», 

στην περιοχή του σταθμού. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ενώ ζητά άδεια για αποθήκη 

χονδρικής είναι δηλωμένος στην εφορία για λιανική. Με την λιανική θα πρέπει η άδεια να 

εκδοθεί από τη Νομαρχία μετά από κατάθεση δικαιολογητικών για άδεια σκοπιμότητας. Έχει 

ενημερωθεί ο υπεύθυνος από το Γραφείο Προσόδων για το πρόβλημα. Μας έστειλε ένα φαξ 

στο οποίο μας βεβαιώνει, ο ίδιος ότι το κατάστημα στις Σέρρες θα λειτουργεί μόνο ως 

κατάστημα χονδρικής πώλησης. Αυτά τα λέει ο ίδιος. Στην βεβαίωση όμως που έχει από την 

Δ.Ο.Υ. δεν έκανε αλλαγή παρόλο που το ζητήσαμε. Κατά συνέπεια με βεβαίωση από την 

Δ.Ο.Υ. ότι είναι λιανική δεν μας φτάνει η δική του απλή δήλωση, ότι θα κάνει χονδρική. Αν 

δεν συμμορφωθεί πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μην δώσουμε την άδεια σήμερα. 

Σημαίνει ότι αν κάνει αλλαγή στην Δ.Ο.Υ. η άδεια θα εκδοθεί από την Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση εφόσον καταθέσει μελέτη σκοπιμότητας και όχι από τον οικείο Ο.Τ.Α. όπως 

είμαστε εμείς. Εμείς απλά θα γνωμοδοτήσουμε για τη λιανική, άνω των 2000 τ.μ. 

κα Ζαπάρα Μ.: Στην Δ.Ο.Υ. Σερρών είναι δηλωμένο; 

κ. Πρόεδρος: Στην Αθήνα. Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών. 

κ. Τερζόπουλος Γ.: Η άδεια έναρξης υποκαταστήματος θα είναι εδώ. 

κ. Πρόεδρος: Δεν εγκρίνομαι την άδεια αν δεν μας φέρει το χαρτί. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Αν μας φέρει το χαρτί, θα εγκριθεί κατευθείαν ή θα περάσει πάλι 

σε ένα επόμενο δημοτικό συμβούλιο; 

κ. Πρόεδρος: Αν έρθει η μεταβολή από την Δ.Ο.Υ. με σημερινή 

ημερομηνία δεν έχουμε αντίρρηση να του δώσουμε την άδεια. Αν έρθει η μεταβολή με 

αυριανή ημερομηνία και πέρα δεν μπορούμε να του δώσουμε την άδεια. 

Υπάρχουν 5 καταστήματα για τα οποία έχουμε αίτηση για την χορήγηση αδείας 

διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων. Γαροπούλου Κυριακή, ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, στο 3° 

χιλιόμετρο Σερρών-Νιγρίτας και ζητά τοποθέτηση 5 ηλεκτρονικών παιγνίων. Ο φάκελος 
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συνοδεύεται με δικογραφία από την Δ/νση Ασφαλείας Σερρών, όπου λέει ότι στις 4-12 στο 

συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσαν 48 τυχερά ηλεκτρονικά παίγνια άνευ αδείας. Ο 

φάκελος κατά τα άλλα είναι επαρκής. Όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την 

ανάλογη νομοθεσία είναι κατατεθειμένα. 

Χαρίλαος Σαμαράς του Ιωάννη, διενέργεια ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 39. 

Βρίσκεται στην Μ. Αλεξάνδρου με Ορφέως γωνία. Κι αυτό συνοδεύεται με δικογραφία από 

την Δ/νση Ασφαλείας. Στις 4/12 συνελήφθη να έχει 39 τυχερά ηλεκτρονικά παίγνια άνευ 

αδείας. 

Βερναλής θ., 4 μηχανήματα, επί της Αρ. Μακαρίου & Παναγούλη, δεν έχουμε 

δικογραφία. 

Κουρτίδου Α., για 3 μηχανήματα στην Παναγούλη αρ. 7, επίσης δεν έχουμε καμιά 

δικογραφία. 

Λίγκα Β., για 4 μηχανήματα στην Παναγούλη αρ. 9, επίσης δεν έχουμε δικογραφία. 

Ναζίφογλου Σοφία, 2 μηχανήματα στην Νικολάου 8, επίσης δεν έχουμε δικογραφία. 

Κύριοι συνάδελφοι, ο φάκελος του καθενός αιτούντος έχει όλα τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται. 

κ. Γκότσης Ηλ.: Αυτά τα τελευταία που διαβάσατε παίρνουν άδεια; 

κ. Πρόεδρος: Όλοι οι φάκελοι έχουν τα δικαιολογητικά που προβλέπει η 

νομοθεσία. Στα 2 από αυτά, εκτός από τα δικαιολογητικά υπάρχει και η δικογραφία. Ο κ. 

Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, το θέμα είναι δύσκολο, αλλά πρέπει κάποια 

πράγματα να τα πούμε με το όνομα τους. Οι άνθρωποι πριν πάρουν άδεια παρανόμησαν και 

έστησαν τυχερά παιχνίδια, ότι τεχνικά παίγνια. Σκεφτείτε τι θα γίνει, αν πάρουν και άδεια. 

θα είναι μεταμφιεσμένα καζίνα. Εγώ έχω τι γνώμη ότι δικαιούμαστε σήμερα να μην πάρουμε 

απόφαση, μέχρι να μας έρθει ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Δεν ήρθε όμως. 

Ψηφίστηκε στη Βουλή νόμος γι' αυτά τα παιχνίδια, δεν έχει φτάσει δεν έχει υπογραφεί, από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ προτείνω αναβολή. Δεν μπορεί να ξέρουμε ότι γίνεται 

έγκλημα εις βάρος της νεολαίας της πόλης μας και με βάση μιας επίπλαστης νομιμότητας, 

εμείς να κλείνουμε τα μάτια μας. Δεν το δέχομαι. 

κ. Σωτηριάδης Δημ.: Ο νόμος αυτός που ψηφίστηκε τι λέει κύριε Δήμαρχε; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσδιορίζει τους όρους λειτουργίας που δεν τους έχουμε εμείς 

ακόμα και δεν ξέρουμε αν αυτοί που θέλουν να εργαστούν έτσι, είναι σύμφωνοι με τις 

προτάσεις που κάνει ο Νόμος. Είμαστε σε δύσκολη θέση, αλλά όταν είναι καταστήματα τα 

οποία πριν ακόμα αρχίσουν να λειτουργούν παρανομούν και στήνουν τυχερά παίγνια και τα 

τυχερά παίγνια τα μετατρέπουν σε καζίνο. Δεν αμφιβάλλουμε ότι αυτά τα καταστήματα όταν 

ανοίξουν θα είναι συγκεκαλυμμένα καζίνο. Με το αιτιολογικό, όχι πρόσχημα, ότι δεν έχουμε 

το ακριβές κείμενο του καινούργιου νόμου, ο οποίος ρυθμίζει τα της λειτουργίας και άδειας 

ιδιότητας αυτών των καταστημάτων, προτείνω αναβολή στην λήψη σχετικής απόφασης. 

κ. Βεζύρογλου (Δικηγόρος του κ. Σαμαρά): Είμαι δικηγόρος του κ. Σαμαρά. 

θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους 

χορηγήσεως αδειών των ψυχαγωγικών ηλεκτρονικών παιγνίων, η οποία επιτάσσει στο άρθρο 

2, η άδεια αυτή να δίνεται εντός 30 ημερών από τις ημερομηνίες που έγινε η αίτηση. Κύριε 

Δήμαρχε, έχουμε ξεπεράσει αυτή την ημερομηνία και δεν ξέρουμε αν θα ψηφιστεί κάποιος 

νόμος, τι θα λέει αυτός ο νόμος. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν λέει τίποτα σχετικά με 

τους όρους χορήγησης της άδειας. Απλά γράφει για άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρετε 

απόφαση εσείς ή αν θα το αναβάλλετε. 
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 Έχω την γνώμη ότι δικαιολογημένα ο πελάτης μου παραπονείται ότι υπάρχει μια 

καθυστέρηση, η οποία είναι σκόπιμη. Αν διενεργούνται κάποια τυχερά παίγνια, αυτό είναι 

έργο της αστυνομίας. Υπάρχει κάποια δικογραφία, υπάρχουν και κάποιες ποινές, θα 

καταδικάσουμε μια επιχείρηση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να μην τις δίνετε άδεια. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι υπόδικοι ή δεν είναι; Η συνηγορία ιερό καθήκον και 

υποχρέωση. Αυτό που θα πω δεν έχει σχέση με το πρόσωπο σας. Εάν κάποιος κάνει μια 

μεγάλη δολιοφθορά, αλλά δεν αποδείχθηκε ακόμα η ενοχή του, μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή 

του θα τον αφήσουμε να συνεχίσει να λειτουργεί. Δεν φοβόμαστε ότι θα επαναλάβει την 

δολιοφθορά. Αν σκότωσε ένα άνθρωπο και ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν τον σκότωσε, ή ότι 

ήταν ατύχημα ή τον σκότωσε κάποιος άλλος, μέχρι να γίνει το δικαστήριο εμείς θα αφήσουμε 

την κοινωνία απροστάτευτη; Νομίζω ότι το Δ.Σ. εκτός από το νομικό καθήκον απέναντι στην 

κοινωνία έχει το ηθικό καθήκον. Όλα στην κοινωνία μας δεν είναι το κέρδος. 

κ. Βεζύρονλου: Ναι, όντως είναι υπόδικοι. Η Αστυνομία είναι αυτή που θα 

ελέγξει και το δικαστήριο αυτό που θα επιβάλλει τις κυρώσεις. Το Δ.Σ. βάσει κάποιων 

υπονοιών, κάποιων υποθέσεων, μπορεί να καταδικάσει έναν επιχειρηματία; 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταδικάζει. Αναμένει το Δ.Σ. πρώτον το ξεκάθαρο του 

Νόμου αφού ψηφίστηκε πριν από 15 ημέρες το νομοσχέδιο. 

κ. Βεζύρογλου: Τον ξέρω τον Νόμο. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν τον ξέρω όμως. 

Β' Δικηγόρος το κ. Σαμαρά: Δεν αλλάζει τίποτα όσον αφορά τις άδειες 

λειτουργίας. Ο καινούργιος νόμος ρυθμίζει τα εξής: 3.000.000 δρχ. πρόστιμο στο κάθε 

μηχάνημα όταν κρίνεται τυχερό και τοποθέτηση μετρητή σε όποιο καινούργιο μηχάνημα, και 

την αύξηση του σήματος. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω το νόμο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο της  

Δημοκρατίας. 

Β' Δικηγόρος του κ. Σαμαρά: Εγώ μπορώ να σας το στείλω αύριο με φαξ. Δεν 

αναφέρει τίποτα για τις αρμοδιότητες τις δικές σας. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φέρτε μου αύριο το νόμο. Το Δ.Σ. προτρέπω και προτείνω να 

πάρει απόφαση όταν επισήμως και καθαρά θα έρθει ο νόμος στο Δήμο. Και όχι όταν μας τον 

φέρετε εσείς. 

Β' Δικηγόρος του κ. Σαμαρά: Έχουν ψηφιστεί δεκάδες νόμοι. Δεν αφορά καμιά 

δική σας αρμοδιότητα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στον Δήμο Σερρών έρχεται κάθε εβδομάδα η εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Β' Δικηγόρος του κ. Σαμαρά: Είπατε ότι υπάρχει δικογραφία. Καθημερινά 

βεβαιώνονται παραβάσεις επειδή δεν έχουμε αυτή την άδεια που περιμένουμε από εσάς. Δεν 

υπάρχει κανένα άλλο αδίκημα για το μαγαζί. Κανένα απολύτως. Υπάρχει το αδίκημα της 

άδειας λειτουργίας του μαγαζιού και της άδειας των ηλεκτρονικών που δεν μας τη δώσατε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είστε μόνο εσείς. Υπάρχουν άλλα 5 καταστήματα. 

Β' Δικηγόρος του κ. Σαμαρά:   Βεβαιώνω ότι το δικό μας κατάστημα 

παρανόμησε, αφού δεν έχει την άδεια και γι' αυτό υπάρχει η δικογραφία. Επόμενο είναι να 

γίνονται δικογραφίες. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Εσείς πήρατε άδεια για λειτουργία, όχι άδεια για τυχερά 

παιχνίδια. Είστε υποχρεωμένοι να λειτουργείτε σαν καφετέρια. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ, να διαβάσω ένα μέρος της δικογραφίας. Για τις 

4-12, είναι η 2η φορά και είναι μεταγενέστερη της άδειας λειτουργίας που παραχώρησε το 

Δ.Σ. για καφετέρια. 
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Στις 4-12-2000 κατελήφθη να λειτουργούν εντός του καταστήματος 39 τυχερά 

ηλεκτρονικά παιγνίδια. 

Β' Δικηγόρος του κ. Σαμαρά: Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα λέει η Αστυνομία, δεν 

μπορεί να το κατονομάσει η Αστυνομία τυχερό το παίγνιο. Υπάρχει νόμος. Ο καθένας δεν 

μπορεί να λέει αυτό είναι τυχερό κι αυτό όχι. Υπάρχει επιτροπή, αρμόδια με το νόμο να 

κρίνει τα μηχανήματα. 

κ. Πρόεδρος: Και για το άλλο κατάστημα της κας Γαροπούλου. Την ίδια 

μέρα 4-12-2000, λειτουργούσε εντός του καταστήματος ενώ δεν είχε άδεια, 48 τυχερά 

ηλεκτρονικά παίγνια. Η αίτηση που ζητάνε οι ενδιαφερόμενοι, μιλάει για ψυχαγωγικά και 

τεχνικά παίγνια, τυχερά. Είναι κατανοητό στο καθένα τι είναι τυχερό ένα μηχάνημα και πως 

μετατρέπεται το τεχνικό - ψυχαγωγικό σε τυχερό. Ο κ. Βλάχος έχει τον λόγο. 

κ. Βλάχος Ι.: Η γνωμοδότηση της δικής μας Υπηρεσίας, τι λέει; Σε προηγούμενο 

Συμβούλιο είχαμε αναβάλει να πάρουμε απόφαση και είχαμε αποφασίσει να γνωμοδοτήσει ο 

δικηγόρος της δικής μας υπηρεσίας κατά πόσο έχουμε δικαίωμα ή όχι να πάρουμε μια τέτοια 

απόφαση, σαν αυτή που ζήτησε ο κ. Δήμαρχος σήμερα. Υπάρχει αυτό. Η γνωμάτευση που 

έκανε ο κ. Αμαξόπουλος Ηλίας, Δικηγόρος του Δήμου. 

κ. Πρόεδρος: Δεν την έχω εδώ. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν κάνω νομική πρόταση στο Συμβούλιο. Εγώ κάνω 

πολιτική πρόταση. Ξέρω τι λέει η γνωμοδότηση του νομικού μας συμβούλου και όπως θα 

γνωμοδοτούσε ο κάθε δικηγόρος με την κείμενο νομοθεσία. Εγώ θα ζητήσω προσωπικά από 

το γραφείο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως να μας στείλουν το νόμο όσο το δυνατόν πιο 

σύντομα. Αλλά όταν επισήμως δεν έχουμε τον νόμο, αναλαμβάνω και προσωπικά την 

ευθύνη, όταν βλέπετε ότι ζητάν άδεια για τυχερά παιχνίδια, και η Αστυνομία τους έπιασε με 

τυχερά παιχνίδια να μην κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στο φαινόμενο. Η διαφθορά και ο 

κίνδυνος της κοινωνίας είναι πολύ μεγάλος. 

κ. Βλάχος Ι.: Πάλι ερώτηση, θα κάνω. Σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε για 

αυτά τα 5 καταστήματα. Υπάρχουν καταστήματα μέσα στην πόλη, στα οποία λειτουργούν 

παρόμοια μηχανήματα; Είμαστε πολιτικά όργανα και παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις. Από 

την στιγμή που ήδη λειτουργούν κάποια τέτοια μηχανήματα, δεν ξέρω αν είναι τα ίδια με 

αυτά που ζητούν σήμερα την άδεια. 

 Υπάρχουν καταστήματα που ήδη λειτουργούν, για αυτά δώσαμε την άδεια και για 

αυτούς τους 5 που θέλουν να βάλουν μηχανήματα, που ήδη υπάρχουν δεν δίνουμε άδεια. 

Αυτή είναι η δυσκολία. Τα 5 είναι αυτά που θα σώσουν την κατάσταση ή αυτά που ήδη 

υπάρχουν μέσα στην πόλη; Εκείνος που θέλει να παίξει, θα ρωτήσει, θα μάθει και θα πάει να 

παίξει. Πρέπει να σκεφτούμε το υγιές κομμάτι της νεολαίας μας. Έχουμε όμως αυτό το 

δικαίωμα; Οι νομικές μας υπηρεσίες, μας λένε ότι δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. 

 Από την άλλη, αν οι συνήγοροι στραφούν εναντίον του Δ.Σ. και πουν, με ποιο 

δικαίωμα δεν δίνετε την άδεια; Ευχαριστώ πολύ. 

 κ. Αγγελίδης: Με κάλυψαν και ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Βλάχος. Φυσικά αν είναι 

δυνατόν να διαφωνεί κανείς με το σκεπτικό του κ. Δημάρχου. Βεβαίως και πρέπει να 

προστατέψουμε την κοινωνία, βεβαίως και πρέπει να προστατέψουμε τους νέους μας. Τα 

ερωτήματα είναι τα εξής: 

 Θα είναι νόμιμη η απόφαση που θα πάρουμε αν για μια ακόμη φορά δεν δώσουμε την 

άδεια σ' αυτά εδώ τα καταστήματα; Και αν καταφύγουν, προσφύγουν στην δικαιοσύνη και 

μας κατηγορήσουν για διαφυγόντα κέρδη, κ.λ.π. τι συνέπειες θα έχουμε σαν Δ.Σ.;  
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Το άλλο ερώτημα είναι ότι υπάρχουν κι άλλα τέτοια καταστήματα που έχουν πάρει  

άδεια και λειτουργούν με αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Θα πρέπει να αφαιρέσουμε την άδεια και 

από αυτά μαγαζιά να θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και απέναντι σ' αυτόν που θέλει να ανοίξει 

ένα  καινούργιο κατάστημα. 

Τελειώνοντας, θα ήθελα να προτείνω. Αυτό το θέμα έτυχε να συζητήσω  με κάποιους 

αστυνομικούς και μου είπαν ότι αν θέλετε μπορείτε να έχετε τον έλεγχο σ' αυτή την υπόθεση. 

Δώστε μας κάποιους υπαλλήλους, θα τους εκπαιδεύσουμε και πολύ εύκολα θα ξεχωρίζουν 

πότε ένα μηχάνημα λειτουργεί σαν τεχνικό και πότε σαν τυχερό. Έτσι μου είπαν και θέλω να 

πιστεύω ότι έχουν δίκιο. Μήπως σε συνεννόηση με την Αστυνομία μπορούμε να ελέγξουμε 

αυτά τα μηχανήματα ώστε να μην λειτουργούν σαν τυχερά.  

κ. Γκότσης: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νιώθω ότι περιπαίζουμε και 

εμπαίζουμε. Δεν μπορούμε αυτό το θέμα να το πηγαίνουμε από συνεδρίαση σε συνεδρίαση 

για να πάρουμε το νόμο. Αν θέλετε μπορούσατε να πάρετε τον νόμο και να πάρουμε μια 

τελική απόφαση εδώ. 

Είμαι αντίθετος, δεν θέλουμε να παίζουν τα παιδιά, βεβαίως είμαστε άνθρωποι του 

ήθους, αλλά εγώ τα έχω  με την πολιτεία, τα έχω με την Κυβέρνηση, τους βουλευτές. Γιατί  

ψήφισαν το νόμο;  Από τη στιγμή που έκαναν το λάθος αυτοί να ψηφίσουν το νόμο, εμείς με 

ποιο δικαίωμα είμαστε πάνω από το νόμο;  Κύριε Δήμαρχε, μπορεί να σας έπιασε κάποιος  

εγωισμός και δεν δίνετε την άδεια. Εγώ δεν συμφωνώ σ' αυτό, διότι είμαστε εμείς για να 

είμαστε πάνω από το νόμο. Είμαστε κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι και το έχουμε αποδείξει. 

Αλλά πηγαίνουμε από συνεδρίαση σε συνεδρίαση. Την προηγούμενη φορά είπατε ότι θα 

επικοινωνήσετε. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είπα, μέχρι να έρθει ο Νόμος. 

κ. Γκότσης:  Είπατε στο επόμενο. Πόσα επόμενα θα περάσουν τελικά! Νιώθω ότι 

κοροϊδεύω εδώ μέσα. 

κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτοί που στήνουν συγκεκαλυμμένα καζίνο δεν κοροϊδεύουν; 

κ. Γκότσης: Όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία. 

 κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ξέρετε  ότι το ψήφισμα του Δ.Σ. που ήταν κατά της 

απόφασης της Κυβέρνησης, ήταν το πρώτο ψήφισμα που έθεσα στη Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και στα 

Υπουργεία. Επομένως την βούλησή της τη δείξαμε. 

 κ. Γκότσης: Δεν είμαστε άδικοι αυτών των 4-5 ατόμων που θέλουν την άδεια έναντι 

των υπολοίπων που την έχουν πάρει παλαιότερα; Έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε και από 

αυτούς τις άδειες;  Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Θα πρέπει να λήξει  αυτό το θέμα. Την 

βούλησή μας την εκφράσαμε, ξέρει η Σερραϊκή Κοινωνία ότι είμαστε  ευαισθητοποιημένοι 

πάνω σε αυτά τα θέματα. Πλην όμως δεν είμαστε πάνω από το Νόμο. Θα πρέπει να 

αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων όταν πρόκειται 

για νόμο. 

 κ. Νυκτοπάτης: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι-κύριοι συνάδελφοι, η θέση η δική μας είναι 

ξεκάθαρα, να δοθούν οι άδειες. Έχει δικαίωμα το Δ.Σ. να μην δώσει άδεια σε κάποιον 

επιχειρηματία, ο οποίος χωρίς  να πάρει προέγκριση  έχει ήδη πάρει έγκριση από αυτό που 

ορίζει ο Νόμος. Εις βάρος αυτών των ανθρώπων  που δεν δίνουμε τις άδειες  είναι κάποια 

άλλα καταστήματα, τα οποία δουλεύουν περισσότερο. Κάποιοι άλλοι κερδίζουν περισσότερα.  

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, να πάρουμε μια πολιτική απόφαση. Νομίζω ότι εμείς 

είμαστε πρώτα υπόλογοι στον Σερραϊκό λαό. Να πούμε ξεκάθαρα ότι το Δ.Σ. δίνει άδεια 

εφόσον έχει τα δικαιολογητικά. Από την ώρα που υπάρχουν τα δικαιολογητικά νομίζω ότι 

εμείς  είμαστε  οι  παράνομοι,   αρνούμενοι  να  δώσουμε  την  άδεια.  Έχουμε   μια  θέση  και  
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κάνουμε  κατάχρηση της  εξουσίας. Αλίμονο αν η Πολιτεία η ίδια λέει  δώστε άδειες  και 

εμείς να περιμένουμε κάποιους νόμους που μπορεί να αλλάξουν κάτι. Ποιοι είμαστε εμείς να 

περιμένουμε το Νόμο! Αυτοί οι άνθρωποι αν πιστεύανε  ότι δεν θα παίρνουν τις άδειες, θα 

φτάνατε σε αυτό το σημείο; Εάν βγει η Πολιτεία και το απαγορεύσει, πιστεύω ότι θα 

κλείσουν όλα τα καταστήματα και δεν πρόκειται κανείς να ξανατολμήσει να κάνει 

κατάστημα. Εγώ δεν κάνω κριτική. Όλες οι τηλεοράσεις μλάνε για κουμάρια. Αυτό το 

στοίχημα ξέρετε πόσο κοστίζει στον Ελληνικό λαό; Από το πρωί μέχρι το βράδυ  παίζουν 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ. Ξέρετε τι χρήματα χάνονται; Τώρα εμείς θα βάλουμε τάξη στους ανθρώπους; 

Δεν δικαιολογείται το Δ.Σ. να παίρνει αποφάσεις  παράνομες και να προκαλούμε το Σερραϊκό 

Λαό. Να δώσουμε τις άδειες  και αν η Πολιτεία το απαγορεύει  να τις αποσύρουμε. Είμαστε 

ξεκάθαροι με τις θέσεις μας. Να δώσουμε τις άδειες  για να είμαστε νομοταγείς, αλλιώς εμείς 

οι ίδιοι δεν είμαστε νομοταγείς.  

 κ. Σωτηριάδης: Το ψήφισμα και μόνο μας καλύπτει ως προς τις ευαισθησίες μας 

ομόφωνα. Από κει και πέρα είναι θέμα πολιτείας. Αν ο νόμος τελικά έρθει στα χέρια μας δεν 

θα λέει ότι από εδώ και μπρος πάψτε να δίνετε άδειες. Ή θα έχει αναδρομική ισχύ και θα 

ανακαλέσει όλες τις άδειες μέχρι σήμερα ή όπως λένε οι παρευρισκόμενοι, δεν έχει καμιά 

τροποποίηση σε ότι έχει σχέση με την έκδοση της άδειας.  

 Είναι άδικο να ταλαιπωρούμε  τους ανθρώπους. Εμείς σεβόμενοι των προβληματισμό 

σας, την φιλοσοφία σας και την κατακραυγή που υπάρχει, δώσαμε εντολή για το ψήφισμα και 

είπαμε στο επόμενο Δ.Σ., εσείς δεσμευτήκατε κύριε Δήμαρχε, ότι θα ερχόσασταν με μια 

πρόταση του Νομικού σας  Συμβούλου  αν μπορούμε να δώσουμε ή όχι την άδεια. Ο Νομικός 

Σύμβουλος μας λέει, ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε τις 

άδειες. 

 Αυτό συνέβη στο προηγούμενο Δ.Σ. Ερχόμαστε τώρα και λέτε να περιμένουμε το 

Νόμο. Εμείς πρωτοπορήσαμε όσον αφορά το ψήφισμα  και παίρνουμε την απόφαση να 

κλείσουμε όλα τα μαγαζιά και αφαιρούμε όλα τα μηχανήματα. Να ο Εμμανούλ Παπάς, να το 

Μητρούσι, αυτός που θέλει να παίξει θα πάει να παίξει. Το θέμα είναι της Πολιτείας δεν είναι 

δικό μας. Από την στιγμή που οι φάκελοι είναι πλήρης  δεν έχουμε το δικαίωμα να μην 

δίνούμε τις άδειες. Ας  λύσει το πρόβλημα η Πολιτεία. Όλοι μας είμαστε δέκτες μηνυμάτων. 

Μακάρι να δοθεί μια λύση, δεν εξαρτάται από εμάς, εξαρτάται  από την Πολιτεία. Δίνουμε 

τις  άδειες, περιμένουμε το Νόμο και αν ο Νόμος έχει αναδρομική ισχύ τις ανακαλούμε. 

Σήμερα αν δεν δώσουμε τις άδειες είναι πέρα για πέρα άδικο.  

 κ. Αγγελίδης: Έχουν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για να πάρουν άδειες αυτά τα 

καταστήματα; 

 κ. Πρόεδρος:  Για κάποια από αυτά τα καταστήματα, νομιμοποιείται το Δ.Σ. να 

αναβάλλει την λήψη αποφάσεως. Ο κ. Βεζύρογλου ανέφερε κάτι για 30 ημερών. Το Δ.Σ. έχει 

το δικαίωμα  για ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών να μην εκδώσει την άδεια.  Η εισήγηση 

του Γραφείου Προσόδων είναι σημερινή, δηλαδή 11-12-2000/37866 ο αριθμός πρωτοκόλλου. 

Η έκδοση της άδειας για καφετέρια  στο συγκεκριμένο κατάστημα, έγινε στην τελευταία 

συνεδρίαση του Δ.Σ., η οποία ήταν 30-11-2002. Με αυτές τις ημερομηνίες  που έδωσε ο κ. 

Βεζύρογλου το Δ.Σ. νομιμοποιείται να μην εκδώσει την άδεια για άλλες 20 ημέρες. 

 Στο άλλο ζήτημα. Μια απόφαση του Δ.Σ., η οποία θα ήταν αρνητική με όποια 

πλειοψηφία ή ομοφωνία, θα έδινε το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο να προσφύγει στην 

γνωστή επιτροπή που αντικατέστησε το άρθρο 18, κ.λ.π. που ελέγχει τις πράξεις νομιμότητας 

του Δ.Σ., όπου βέβαια η επιτροπή μπορεί να πει ότι η απόφαση του Δ.Σ. δεν ήταν νόμιμη. 

Μεταφέρω  στους Δημοτικούς Συμβούλους και τα 2 ενδεχόμενα.        
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 κ. Αγγελίδης: Αν είναι αρνητική θα πάει στην επιτροπή αυτή και θα πει ανακαλέστε 

την και πάρτε θετική απόφαση. 

 κ. Γκότσης:  Αφού κ. Πρόεδρε τους λέμε από Συμβούλιο σε Συμβούλιο, και επειδή 

έχει να κάνει με ένα όργανο θεσμοθετημένο και είναι το ανώτερο όργανο της πόλης δεν πάνε 

οι άνθρωποι.  Ελπίζουν ότι θα την πάρουν την άδεια οι άνθρωποι.  

 κα Ζαπάρα:  Εγώ θέλω να ρωτήσω. Αυτές οι εκδοχές που είπε ο κ. Πρόεδρος μας 

δίνουν την ελπίδα  ότι θα αλλάξει κάτι και αυτά τα μαγαζιά θα πάψουν να λειτουργούν; Όχι. 

Αφού λοιπόν δεν θα γίνει αυτό, δεν νομίζω ότι θα ωφεληθεί από αυτή μας την απόφαση 

κανείς και πάνω απ' όλα τα παιδιά που θέλουμε να προστατέψουμε. Το μεγάλο πρόβλημα  

είναι στην κεντρική εξουσία η οποία επιτρέψει όλο αυτό τον χώρο να είναι γεμάτο από 

τέτοιου είδους μηχανήματα. Μέχρι  και οι συνταξιούχοι πάνε στο καζίνο. Αν πραγματικά 

είχαμε και την παραμικρή ελπίδα ότι θα κατορθώσουμε να σταματήσουμε αυτό, τότε να γίνει.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα το φταίξιμο είναι δικό μας που ήρθαν αυτά τα 

θέματα εδώ πέρα. Έπρεπε να πω στον κ. Πρόεδρο να μην τα φέρει  γιατί δεν είχαμε ακόμα το 

νόμο στα χέρια μας. 

 Επειδή οι αποφάσεις  του Δ.Σ. έχουν συνέπειες  όχι μόνο για τον κ. Δήμαρχο, αλλά 

και για τους Δημοτικούς Συμβούλους σε περίπτωση νομικών ευθυνών. Ήθελα να πω στους 

συναδέλφους μου ότι δεν έχω καμιά υποχρέωση, ούτε σαν πολιτειακή ή παραταξιακή 

πειθαρχία, να στηρίξω  την πρόταση που έκανα. 

 Επίσης θα ήθελα να πω ότι κάποιοι επιχειρηματίες  τους ενδιαφέρει μόνο το κέρδος. 

Ούτε αν πατούν επί πτωμάτων. 

 Για την πρόταση του κ. Αγγελίδη, που του είπε ένας αστυνομικός  ότι μπορούν να μας 

βοηθήσουν να τα ελέγξουμε.  Το κράτος μας έχει νόμους, δεν έχει μηχανικούς ελέγχου. Ίσως 

ο Νόμος μας δώσει  στοιχεία, ίσως κι εμείς βρούμε τρόπο με την ΣΔΟΥ με συνεργασία με 

την Αστυνομία να τα καταπολεμήσουμε.  Γίνεται με άλλο σύστημα συνεννόησης του παίκτη 

με τον καταστηματάρχη. Επομένως, αφού και οι ημερομηνίες μας παίρνουν να δούμε αν 

μπορούμε να αρνηθούμε και να οργανωθούμε για ένα σωστότερο έλεγχο. Εάν κάποιος 

συνάδελφος πιστεύει ότι θα έχει νομικές συνέπειες εις βάρος του, ας ψηφίσει κατά 

συνείδηση. Έχω νομικές ευθύνες. Ο πρώτος που παραπέμπεται  και είναι υπεύθυνος απέναντι 

στα δικαστήρια  είναι ο κ. Δήμαρχος που κάνει την εισήγηση. Δεν είναι αμέτοχος ευθυνών αν 

και δεν ψηφίζει ο κ. Δήμαρχος. 

 κ. Αγγελίδης: Να ξεκαθαρίσω το εξής:  να οργανωθούμε για να ελέγξουμε αυτά τα 

μηχανήματα. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν μας δίνει ο Νόμος την δυνατότητα  η αναβολή θα μας δώσει  

και την καλύτερη οργάνωση. 

 κ. Αγγελίδης: Για να ελέγξουμε αυτά τα μηχανήματα από ηλεκτρονικά σε τυχερά, σε 

συνεργασία με την Αστυνομία, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει  να δώσουμε  την άδεια.   

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Νόμος μπορεί να δίνει την δυνατότητα καλύτερης  

αντιμετώπισης. Αυτό θα το πετύχουμε αν αποκτήσουμε δικά μας διαπιστωτικά όργανα. 

Πιστεύω μέσα στο 2001 θα έχουμε Δημοτική Αστυνομία.  

 κ. Νυκτοπάτης:  Ειλικρινά αισθάνομαι  ντροπή με αυτά  που βλέπω στην τηλεόραση. 

Τι τάξη θα βάλουμε;  Αισθάνομαι ένοχος γι' αυτά που ακούω και δεν παίρνω θέση για ηθική. 

Ποιος θα προστατεύει ποιόν.  

 κ. Πρόεδρος: Δεν έχουν όλα τα καταστήματα την ίδια ημερομηνία. Η πρόταση του κ. 

Δημάρχου όπως κατατέθηκε  περί αναβολής έκδοσης της αδείας. Προχωράμε σε ψηφοφορία: 
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- Κωνσταντινίδου: ΝΑΙ  

- Γεωργίου Γ.: ΝΑΙ 

- Τερζόπουλος: ΝΑΙ 

- Παπαδόπουλος: ΝΑΙ 

-Μισυρλής: ΝΑΙ 

- Νέδος:  ΝΑΙ 

- Τότσιος: ΝΑΙ 

- Βαβαλέκας: ΝΑΙ 

- Σαουλίδης: ΝΑΙ 

- Νυκτοπάτης: ΟΧΙ 

- Σίγκας: ΟΧΙ 

- Μπάρκας: ---- 

- Σωτηριάδης:  ---- 

- Βλάχος Ι.: ΟΧΙ 

-  Ζαπάρα: ΟΧΙ 

- Συμεωνίδης Βασ.: ΟΧΙ 

- Γκότσης: ΟΧΙ 

- Βέρρος Κ.:  ΝΑΙ 

- Αγγελίδης: Όσοι έχουν της νόμιμες προϋποθέσεις 

- Μπόγιογλου Β.: ΝΑΙ 

- Εμμανουηλίδου: ΝΑΙ 

- Καβακλιώτης: ΝΑΙ 

- Στρατουδάκης: ΝΑΙ 

- Συμεωνίδης  Δημ.: ΝΑΙ 

- Περδίκης Ζήσης: ΝΑΙ 

 

  

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 10°: Ενημέρωση για αποφάσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ 11°:   Έγκριση μελετών, Α.Π., κ.λ.π. Δημοτικών Έργων. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Μελέτες, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες κ.λ.π. Σ' αυτό το θέμα προσετέθη 

με εισήγηση  που πρωτοκολλήθηκε σήμερα 11-12-2000, με θέμα: "Προμήθεια ενός (1) 

επιβατηγού αυτοκινήτου τύπου Jeep" για τις ανάγκες  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με 

έγκριση  που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και περιλαμβάνεται στον ενιαίο πίνακα 

προμηθειών για το έτος 2000. Η διαδικασία θα γίνει με ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 

 - Εγκρίνονται. 
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ΘΕΜΑ 12°:  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην οδό Σαρανταπόρου για την στέγαση 

πολιτιστικού κέντρου. 

 

 

 κ. Πρόεδρος:  Πρόκειται για έγκριση μίσθωσης ακινήτου. 

 

 

 - Εγκρίνεται.         

 

 

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

ακόλουθες αποφάσεις:   

 

 

1125 / 2000  Καθαρισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Σερρών. 

 

1126 / 2000  Έγκριση συμμετοχής στο διήμερο εργασίας "Συν-εταίροι στο Μέλλον". 

 

1127 / 2000  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Σερρών, 

Τ.Ε.Δ.Κ.  Ν.  Σερρών και ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε., για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 

συμβούλου, προς την ΤΕΔΚ Ν. Σερρών. 

 

1128 / 2000  Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για συνεργασία με ιδιωτικό φορέα για την 

αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των Σερρών. 

 

1129 / 2000  Συγκρότηση εθελοντικής ομάδας αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών. 

 

1130 / 2000  Έγκριση αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οδών 

και πλατειών. 

 

1131 / 2000  Έγκριση όρων σύμβασης ερευνητικού έργου για την βελτιστοποίηση 

τοπογραφικών δικτύων και μετασχηματισμών  Συστημάτων Αναφοράς στο 

Δήμο Σερρών, με χρήση δορυφορικών μεθόδων G.P.S.  

 

1132 / 2000  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.               

 

1133 / 2000  Έγκριση σύναψης σύμβασης με τα ΕΛ.ΤΑ. για τη διακίνησης αντικειμένων 

επιστολικού Ταχυδρομείου. 

 

1134 / 2000  Έγκριση δαπάνης κινητού τηλεφώνου.                                

 

1135 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών.           

 

1136 / 2000  Έγκριση δαπανών φιλοξενίας αντιπροσωπείας από το Βελίκο Τύρνοβο  της 

Βουλγαρίας. 
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1137 / 2000  Ομοίως επίσκεψης του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης.                                   

 

1138 / 2000  Ομοίως δημοσίευσης  στον "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ" ανακοίνωσης για εκλογικούς 

καταλόγους. 

 

1139 / 2000  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας Δημοτικών  Συμβούλων. 

 

1140 / 2000  Ομοίως του υπαλλήλου του Δήμου κ. Δασκαλόπουλου Πέτρου κ. 

Τερζόπουλου Γεωργίου, Δημοτικού Υπαλλήλου. 

 

1141 / 2000  Έγκριση διαφόρων δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

 

1142 / 2000  Ομοίως (28/80).                                                     

 

1143 / 2000  Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση αυτ/των και 

μηχ/των του Δήμου. 

 

1144 / 2000  Έγκριση έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος ΚΑΦΕΝΕΙΟ του 

κ. Τοπάλογλου Νικόλαου. 

 

1145 / 2000  Ομοίως του ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ κ.λ.π. της κας Τσίτου Σταματίας.      

 

1146 / 2000  Ομοίως του ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟΥ της κας Τσίγγου Σταματίας.      

 

1147 / 2000  Ομοίως του κατ/τος ΚΑΦΕΝΕΙΟ  του κ. Κρουσταλά Γρηγορίου.            

 

1148 / 2000  Δεν εγκρίνεται η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κατ/τος 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(ΜΕΤΡΟ) του κ. Νούσιου Γεωργίου, εκπροσώπου της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, CASH 

AND CARY. 

 

1149 / 2000  Αναβάλλεται η λήψη απόφασης έκδοσης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών 

τεχνικών παιγνίων στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ του κ. Βερναρλή Θεοφάνη. 

 

1150 / 2000  Ομοίως στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ της κας Κουρτίδου Άννας.     

 

1151 / 2000  Ομοίως στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ του κ. Λίγγα Βασιλείου.                       

 

1152 / 2000  Ομοίως στο ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ της κας Γαροπούλου Κυριακής.            

 

1153 / 2000  Ομοίως της ΚΑΦΕΤΕΡΙΑΣ του κ. Σαμαρά Χαρίλαου.               

 

1154 / 2000  Ομοίως του ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ της κας Ναζήφογλου Σοφίας.                 
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1154α/ 2000  Ομοίως του ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ του κ. Παντελιάδη Γεωργίου.               

 

1155 / 2000  Ενημέρωση επί των αρ. 68, 67 και 69/2000 αποφάσεων της Δ.Ε. 

"ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.". 

 

1156 / 2000  Ομοίως της αρ. 78/2000 αποφ. της Δ.Σ. "Δ.Ε.Π.Κ.Α.".           

 

1157 / 2000  Ομοίως των αρ. 20, 16, 17, 19, 21, 14, 15 και 18/2000 αποφ. της Δ.Ε. 

"Δ.Ε.Π.Σ.". 

 

1158 / 2000  Έγκριση και παραλαβή α' φάσης της μελέτης: "Ολοκληρωμένο σχέδιο 

διαμονής των Τσιγγάνων  στη γειτονιά Αγ. Αθανασίου Σερρών" και του 

πινακίου αμοιβής της. 

 

1159 / 2000  Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός (11) επιβατικού αυτ/του τύπου ΖΕΕΡ. 

 

1160 / 2000  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

"Κατασκευή ποτίστρας  βόρεια του οικισμού Ξηροτόπου (Λαϊλιάς)". 

 

1161 / 2000  Έγκριση μελέτης και αποδοχή χρηματοδότησης  για την εκτέλεση του έργου: 

"Αναπλάσεις Δ.Σ. Σερρών (Ελαιώνα)". 

 

1162 / 2000  Αποδοχή χρηματοδότησης για την σύνταξη της Πολεοδομικής μελέτης 

επέκτασης Αγίου Ιωάννη. 

 

1163 / 2000  Έγκριση συνέχισης για το έτος 2000 του έργου: "Αποτύπωση Οικοδομικών 

Πολυγώνων και πλατειών πέριξ Ι. Ν. Ευαγγελίστριας". 

 

1164 / 2000  Έγκριση καταβολής δαπάνης στη Δ.Ε.Η. για ηλεκτροδότηση Πολιτιστικού 

Κέντρου στην οδό Δελφών. 

 

1165 / 2000  Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στην οδό Σαρανταπόρου για την στέγαση 

πολιτιστικού κέντρου.  

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY Δ. Σ.                                              Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 
   ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΖΗΣΗΣ                                         ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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Τ Α     Μ Ε Λ Η 
 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Βέρρος Κων/νος 

 

Βλάχος Ιωάννης 

 

Γεωργίου Γεώργιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Εμμανουηλίδου Καίτη 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καβακλιώτης Αντώνιος 

 

Κωνσταντινίδου Ελένη 

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Μισυρλής Σπυρίδων 

 

Μπόγιογλου  Βάσω 

 

Νέδος Νικόλαος 

 

Νυκτοπάτης  Αντώνιος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Στρατουδάκης Στυλιανός 

 

Συμεωνίδης Βασίλειος 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τερζόπουλος Γεώργιος 

 

Τότσιος Ηλίας 


