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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 14/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 16η  του 

µηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών ,  ύστερα από 

την αριθµ .  14/10-05-2012  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δηµοτικού Συµβουλίου ,  που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 

Συµβούλους ,  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν .  

3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ .Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  Διοίκησης -  Πρόγραµµα 

Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία ,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ .  2  του άρθρου 96 του Ν .  3463/2006,  

δεδοµένου ότι  σε σύνολο 41 Δηµοτικών Συµβούλων ,  παρόντες ήταν 

37 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 
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Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

   Μοσχολιός Ζωγράφος 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος   

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος   

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας .Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αποστολίδου Ραχήλ, 3. 

Μυστακίδης Παύλος, 4. Παπαδοπούλου Φωτεινή. 

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών 

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ .  8  του 

άρθρου 67 του Ν .  3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ .κ . :  Ανεστούδης 

Γεώργιος ,  Γασπαρίδης Δηµήτριος ,  Πολατίδου Γεσθηµανή και 

Τούτκος Ιωάννης .  
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Ο  Πρόεδρος του Δ .Σ . ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας ,  κήρυξε την 

έναρξη του Δηµοτικού Συµβουλίου ,  στην οποία ήταν παρών ο 

Δήµαρχος κ .  Αγγελίδης Πέτρος ,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ .  6 του άρθρου 67 του Ν .  3852/2010.  

 

…………………………… .  

………………… .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Θέμα 1ο  :   Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Ομίλου 

ΟΡΦΕΑΣ Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 2ο  :   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την 

ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την διαχείριση των απορριμμάτων του 

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών.  

 

Θέμα 3ο  :  Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ν. 

Σερρών για την διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 

Στίβου παίδων –κορασίδων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

Θέμα 4ο  :  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών 

τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταρτίσεως 

Κτηματολογίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 5ο  :   Ορισμός δυο (2) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου 

οι  οποίοι  θα συμμετέχουν στην κοινή Επιτροπή του Άρθρου 

8 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  ΔΕΥΑΣ του 

Δήμου  Σερρών για την είσπραξη λογαριασμών νερού των 

πρώην Δήμων Σκουτάρεως Λευκώνα, κ.  Μητρούση και των 

πρώην Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς.   
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 6ο  :   Συγκρότηση  Επιτροπής Παραλαβής κάδων κατά το άρθρο 

28 του ΕΚΠΟΤΑ,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

Θέμα 7ο  :   Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της πράξης «Καινοτόμο 

σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της 

συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης κ αυσίμων 

στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

Θέμα 8ο  :   Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο 

για την υπηρεσία Νεκροταφείων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 9ο  :   Καθορισμός ειδικοτήτων των δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας στο ΚΕΠ 976 της 

Τοπικής Κοινότητας Ορεινής Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 10ο  :   Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 70 και 80/2012 αποφάσεων 

του ΔΣ του ΝΠ του Δήμου Σερρών με την ε πωνυμία 

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής 

και Αθλητισμού Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ κ.  Δούκας Γ.  
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Θέμα 11ο  :   Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 62/2012 απόφ. Του ΔΣ της 

ΚΕΔΗΣ.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

Θέμα 12ο  :   Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 6/2012 απόφασης της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση 

πεπραγμένων της έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

Θέμα 13ο  :   Ενημέρωση επί των αριθμών 11,  12,  13,  14,  15,  16 

και 17/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ. Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

Θέμα 14ο  :   Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της 

πράξης «Διαμόρφωση –αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 

Σερρών» προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ στο ΕΠ 

Μακεδονία –Θράκη 2007 -2013 και στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 31 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 15ο  :   Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της 

πράξης «Αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ του 

Καλλικρατικού Δήμου Σερρών» στο π λαίσιο του ΕΠ 

«Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» προϋπολογισμού 

230.000,00 ευρώ.  
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Εισηγητές:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

Θέμα 16ο  :   Έγκριση διοργάνωσης της 8 η ς  Ανθοκομικής Έκθεσης 

Σερρών και ψήφιση της απαιτούμενης δαπάνης.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Θέμα 17ο  :   Έγκριση δράσεων με τίτλο:  «Ανοικτό παράθυρο στην 

Παιδεία» και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 3.050,00 

ευρώ.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

 

Θέμα 18ο  :   Υποβολή συμβολαίου που αφορά την εκποίηση 

τμήματος του αριθμ. 62 δημοτικού τεμαχίου του 

αγροκτήματος Λευκώνα της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα 

περιοχής Βύσσιανης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 19ο  :  Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της 

προμήθειας «Εξοπλισμού για  τη λειτουργία της σχολικής 

ασφαλούς οδήγησης και του Πάρκου Κυκλοφοριακής 

Αγωγής του Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 20ο  :   Έγκριση συνέχισης και παράταση προθεσμίας για την 

κατασκευή του έργου: «Βελτίωση των υφισταμένων 
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εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 21ο  :   Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 του έργου 

«Μεταφορά κηπαίου χώματος σε δημοτικούς χώρους του 

Δήμου Σερρών» και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 

12.398,40 ευρώ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης Δ.  

 

Θέμα 22ο  :   Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής πίστωσης του 

έργου «Οδοποιία οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2007» 

για το έτος 2012 για εξόφληση του 3 ο υ  λογαριασμού του 

ανωτέρω έργου.  

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 23ο  :   Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης των μελετών 

με τίτλο:  

Α) Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –πολεοδομική μελέτη 

περιοχής Ξηροτόπου του Δήμου Σερρών για το έτος 2012 

και  

Β) Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –πολεοδόμηση  

περιοχής Αγίου Ιωάννη για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 24ο  :   Διατύπωση γνώμης σχετικά με:  
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Α) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» 

για την δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τον Γεράκη 

Γεώργιο του Φωτίου στο  υπ΄ αριθμόν 2074 τεμάχιο της 

συμπληρωματικής διανομής του έτους 1959 -1960 του 

αγροκτήματος Σκουτάρεως Νομού Σερρών  

Β) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» 

για την δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τους κ.κ.  

Καρακολίδη Παναγιώτη, Δασκάλου Μα ρία και 

Γιαννογλούδη Ιωάννη στο υπ΄ αριθμόν 2123 τεμάχιο της 

συμπληρωματικής διανομής του έτους 1959 -1960 του 

αγροκτήματος Σκουτάρεως Νομού Σερρών και  

Γ) Εκμίσθωση δημόσιας έκτασης για την ίδρυση 

κτηνοτροφικής μονάδας από τον Ικιούζη Κωνσταντίνο του 

Νικολάου στο υπ΄ αριθμόν τεμάχιο ΑΒΚ 5994 Λιβάδι 

«Βοσκή –ΟΥΓΚΛΙΣ» στο 21 ο  χλμ.  της επαρχιακής οδού 

Σερρών –  Βροντούς.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Θέμα 25ο  :  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 26ο  :   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 27ο  :   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δήμου Σερρών κατά τους μήνες Ιανουάριο,  

Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 28ο  :   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του 

κ.  Δημάρχου από 14 έως 16 Μαρτίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Θέμα 29ο  :   Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 686/2010 ΑΔΣ «Μίσθωσης 

δια δημοπρασίας του κτηρίου του «Ομίλου Ορφέας 

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 1Ο  :  Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της 

πράξης «Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη  2007-2013».  

 

ΘΕΜΑ 2Ο  :    Έγκριση 1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 

(1ο υ  ΑΠΕ) του έργου  

«Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως,  

Αγίας Ελένης,   Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου.  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρ α σας.   Σας παρακαλώ την 

προσοχή σας να ξεκινήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Καλώς ήρθατε,  

κύριε Δήμαρχε από την Αθήνα.  

 Με δυο ανακοινώσεις θα ξεκινήσω. Κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι σας παρακαλώ για τελευταία φορά λίγη ησυχία.  Έχει 

ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  Ευχαριστώ πολύ.  

 Η πρώτη ανακοίνωση είναι για καθαρά λόγους οικονομίας 

κάποιοι  συνάδελφοι διερωτήθηκαν γιατί  δεν έχουμε την ημερήσια 

μπροστά μας.  Επειδή μοιράζουμε τις  ημερήσιες διατάξεις  στον καθένα 

χωριστά, θα παρακαλούσα για λόγους καθαρά οικο νομίας,  ας πούμε,  

εάν είναι δυνατόν να αποφύγουμε και το μοίρασμα εδώ. Φτάσαμε 

σήμερα στο σημείο να μην έχουμε να εκτυπώσουμε για τις  βασικές 

ανάγκες.  Γι΄ αυτό ζητώ την σύμφωνη γνώμη σας.   

 Ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε χθες και σήμερα το πρωί 

μπορώ να πω κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και το βάζω σαν 

ανακοίνωση, παρά το γεγονός ότι  ζητήθηκε από τους ταξιτζήδες,  αυτοί 

που βρίσκονται στα χωριά μας,  τα επιβατικά δηλαδή δημόσιας χρήσης 

να βγάλουμε ένα ψήφισμα, όμως θέλω να με ακούσετε λίγο με προσοχή 

γι΄ αυτό το θέμα, όντως με επισκέφτηκε κάποιος εκπρόσωπος αυτών 

των ταξιτζήδων, ας πούμε τον αγοραίων ταξί,  έτσι ονομάζονται τα 

επιβατικά δημόσιας χρήσης,  το υπογράφουν δέκα τέσσερα άτομα και 

ζήτησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών, από εμάς να 

εκδώσουμε  ψήφισμα υπέρ των θέσεών τους και υπέρ της αποδοχής των 
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αιτημάτων τους από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής 

Μακεδονίας.   

 Το αίτημά τους είναι να διευρυνθούν τα όρια της έδρας των ταξί,  

επιβατικά δημόσιας χρήσης τονίζω, έτσι ώστε όλα τα ταξί κάθε 

Καλλικρατικού Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών να έχουν 

μια ενιαία έδρα, αυτή του Δήμου στον οποίο ανήκουν.   

 Παράλληλα όμως σήμερα το πρωί μου ήρθε και ένα έγγραφο από 

την Περιφέρεια και το οποίο σας το διαβάζω, με το ίδιο θέμα πάλι.   

 

 Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων του Ν4070/2012 περί καθορισμού της 

έδρας των επιβατικών δημόσιας χρήσης.   

 Σας αποστέλλουμε σχέδιο εγγράφου το  οποίο πρέπει  άμεσα να 

διαβιβάσετε περαιτέρω προς τους δημάρχους και τους προέδρους των 

Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφερειακής Ενότητας τ ης αρμοδιότητάς 

σας αναφορά με τ ις  . .του νέου νόμου του 4070/12 για τα ταξί .  

 Πιο συγκεκριμένα αναφέρει  κάθε Δήμος θα πρέπει  κατόπιν 

συνεννόησης με τα Σωματεία των Ταξί και με τους μεμονωμένους 

ιδιοκτήτες επιβατικών δημόσιας χρήσης να υποβάλλει  στην Περιφέ ρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι την Δευτέρα 21 -5-12 γραπτώς τις  

προτάσεις του για τον καθορισμό των εδρών των ταξί ανά Περιφερειακή 

Ενότητα.   

 

 Αυτό είναι το έγγραφο που ήρθε από την Περιφέρεια.   

 Όμως επικοινωνήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, με 

τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Μεταφορών 

και Επικοινωνιών τον κ.  Τσοτσόλη Νικόλαο, ο οποίος είπε το εξής:  

αναγνωρίζει  ότι  δεν είναι αρμοδιότητα των δήμων αλλά καθαρά της 
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Περιφέρειας το θέμα αυτό και είναι μια ενέργεια που χρήζει  

διαβούλευσης.   

 Το θέμα είναι όντως καθαρά της Περιφέρειας διότι  και από τον 

4070/12 δεν προκύπτει  ότι  έχει  σχέση ο Δήμος και από τον 

Καλλικράτη από τον Ν1852/10.  Την Τρίτη μας είπε ότι  θα προκληθεί 

συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ.  Μωυσιάδη και με την  

συμμετοχή των ενδιαφερομένων Συλλόγων, διότι  υπάρχουν δυο 

κατηγορίες,  υπάρχουν τα τοπικά ταξί και υπάρχουν και τα επιβατικά 

δημόσιας χρήσης.   

 Εάν φυσικά χρειάζεται εκπροσώπηση του Δήμου και ζητηθεί,  

σαφώς και θα πρέπει να σταλεί,  θα στείλουμε κάποιο άτομ ο.  

 Θα μπορούσε επίσης,  για ένα ακόμη λόγο, θα μπορούσε επίσης 

να προκληθεί γνωμοδότηση του θέματος και από την Περιφερειακή 

Ένωση Δήμων που θα έχει  κανονιστική ισχύ για όλους τους 

Καλλικρατικούς Δήμους.   

 Γι΄ αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα δεν μπορεί  να εκφέρει 

άποψη, κατά την άποψή μας πάντα, να αποδεχθεί  μονομερώς ή να 

αποδεχθούμε μονομερώς εμείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο και να 

εκδώσουμε σχετικό ψήφισμα που θα αφορά μόνο τις  απόψεις του ενός 

Συλλόγου. Γι΄ αυτό και στον εκπρόσωπο, ο οποίος ήρθε σήμερα τ ο 

πρωί,  εξήγησα το θέμα. Χρειάζεται μια διαβούλευση από πλευράς 

Περιφέρειας,  όπως σας ανέφερα.  

Βέβαια καταλαβαίνετε πάντα φεύγουν δυσαρεστημένοι οι  

άνθρωποι όταν δεν τους ικανοποιείς ,  ας πούμε,  το αίτημα φεύγουν 

δυσαρεστημένοι.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

Αυτό  ήθελα να σας ανακοινώσω. Άρα δεν τίθεται θέμα 

ψηφοφορίας.  Το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη.  Θα γίνει  διαβούλευση από 
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την Περιφέρεια την Τρίτη που μας έρχεται,  οπότε την κύρια ευθύνη 

και απόφαση για το θέμα αυτό την έχει  η Περιφέρεια.   

Έτσι και μέσα στον Καλλικράτη διερευνώντας το θέμα 

διαπίστωσα ότι  οι  Δήμοι ξέρετε τι  αρμοδιότητα έχουν σχετικά με τα 

ταξί;  Μόνο για το χρώμα τους.  Εάν θα τα  βάψουμε κίτρινα,  εάν θα τα 

βάψουμε πορτοκαλί,  κόκκινα και τα λοιπά.  

Αυτό ήθελα να σας πω ως ανακοίνωση και το θέμα δεν μπ αίνει  

σε ψηφοφορία.   

Πάμε σε δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Υπάρχει καθολικό αίτημα από τους προέδρους των Τοπικών 

Κοινοτήτων για την πάγια … Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα  

λειτουργικά τους έξοδα. Ασφυκτιούν στην κυριολεξία.  Υπάρχει η 

δυνατότητα να τους δώσουμε αυτό το μικρό ποσό για να 

ανταποκριθούν στα ελάχιστα,  στα κατ΄ ελάχιστα λειτουργικά τους 

έξοδα, γιατί  πραγματικά δεινοπαθούν; Υπάρχει αίτημα και θα 

παρακαλούσα εάν μπορεί να γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο τον κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ίσως είμαστε ο μοναδικός Δήμος στον Νομό που 

δίνουμε την πάγια προκαταβολή και δώσαμε στην Οικονομική 

Επίτροπο να αποφασίσει . .  και πέρυσι,  όπως επίσης θα κάνουμε  και 
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φέτος.  Ήδη με έγγραφό μας προς τους προέδρους από τα προβλήματα 

που δημιουργήθηκαν πέρυσι και τις  δυσκολίες που φέρνει  το γεγονός 

ότι  δεν πηγαίνουν στον Επίτροπο τα συγκεκριμένα εντάλματα που 

είναι κάτω από 5.000 ευρώ, τους δώσαμε και κατευθυντήριες ο δηγίες 

με ένα έγγραφο εμπεριστατωμένο.  

 Οφείλω να ομολογήσω και ζητώ και την κατανόηση των 

προέδρων η βούληση υπάρχει,  πιστεύω, από σύσσωμο το Δημοτικό 

Συμβούλιο και από την συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση, 

ωστόσο το γεγονός ότι  πέρυσι . .τέτοια περ ίοδο που πήραμε την 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και προχωρήσαμε στην πάγια 

προκαταβολή μέσα στο καλοκαίρι,  το γεγονός που μας έφτασε να 

συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα είναι ότι  μην ξεχνάτε ότι  πήραμε τρεις  

αποφάσεις εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για καταν ομή χρημάτων πάνω 

από 2.000.000 ευρώ.  

Ο ΘΗΣΕΑΣ σας θυμίσω . . .  μισό εκατομμύριο,  η ΣΑΤΑ που ήρθε 

η 3η  και η 4η  δόση και οι  παρακρατηθέντες πόροι και επειδή ακριβώς 

υπήρχαν και 20 με 25 διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις,  το 

Λογιστήριο πιεζόμενο πρώτα εξέδωσε αυτά τα εντάλματα για να τα 

πληρώσει το ταμείο και να μην έχουμε τυχόν κατασχέσεις και να είστε 

σίγουρος,  στην συζήτηση που είχαμε σήμερα και με τον Διευθυντή 

Οικονομικών αλλά και την προϊσταμένη, ότι  στο επόμενο διάστημα, 

γιατί  τις  τελειώσανε αυτές τις  δουλειές,  θα προχωρήσουμε για να 

μπορέσουμε να δώσουμε την πάγια προκαταβολή.  

Μόνο να σας επισημάνω ότι  δεν πρόκειται για λειτουργικές 

δαπάνες,  πρόκειται για επείγουσες ανάγκες,  έκτακτα περιστατικά.  

Αλλά και η βούληση υπάρχει,  νομίζω και η διάθεση από την 
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Οικονομική Επιτροπή, πέρυσι ήταν ομόφωνη η απόφαση να στηρίξουμε 

και με αυτόν τον τρόπο τους προέδρους.   

Ζητώ την κατανόηση επειδή γιατί  το Λογιστήριο,  σας λέω, 

πιέστηκε με αυτά τα δυο ζητήματα, ώστε να μην κατασχεθούν χρήματα 

που είναι δεσμευμένα για να πληρώσουν οφειλές από διάφορα έργα 

από τις  διαταγές πληρωμής και από τις  αγωγές.  

Σας λέω ειλικρινά ότι  η διάθεσή μας είναι αυτό το διάστημα, 

δηλαδή τον μήνα Μάιο να τελειώνουμε με τις  διαδικασίες την έκδοση 

ενταλμάτων για να μπορέσουν οι  Πρόεδροι να  πάρουν αυτά τα 

χρήματα, μπορεί να μην είναι πολλά αλλά σίγουρα μπορεί να τους 

εξυπηρετήσουν σε κάποιες ανάγκες καθαριότητας ή άλλων θεμάτων και  

να είστε σίγουροι ότι  θα κάνω ότι  περνάει από το χέρι μου για να 

τελειώσει αυτή η διαδικασία.  

Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να περάσουμε στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.  Σύμφωνα πάντα 

με το άρθρο 3,  παράγραφος 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου και φυσικά με την σύμφωνη γνώμη του 

Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση των θεμάτ ων αυτών.  

 Συμφωνεί το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθούν τα θέματα; Τα 

δυο εκτός ημερήσιας;   

Κος ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία αναγκαστικά κ.  Αγοραστέ.   

 Το πρώτο θέμα είναι:  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

19 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης  

«Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Δήμαρχος.  Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβο υλοι,  όπως γνωρίζετε πέρυσι 

τον Απρίλιο ενώ περιμέναμε την άδεια δημοπράτησης για την 

υλοποίηση του έργου: Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» το έργο 

απεντάχθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

 Από εκεί  και πέρα ξεκίνησε ένας αγώνας πολλών μηνών 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -2013». ΕΠΕΡΑ 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος.  

 Έγιναν,  θα θυμάστε φυσικά και εσείς ,  πολλές παραστάσεις,  

πολλές συζητήσεις,  πολλές πιέσεις ,  πολλές συναντήσεις με υπουρ γούς,  

με υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων και μετά από όλη αυτή 

την προσπάθεια όλων αυτών των μηνών είχαμε μια αίσια κατάληξη.  

 Υπήρξε θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης από το 

ΕΠΕΡΑ για το έργο αυτό,  για την Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» κα ι 

αποφασίστηκε η ένταξή του στο πρόγραμμα που προανέφερα.  

 Το έργο έχει  προϋπολογισμό 5 εκατ.  ευρώ και εντάσσεται στον 

Γενικό Περιφερειακό Σχεδιασμό. Δηλαδή ο Γενικός Περιφερειακός 

Σχεδιασμός τι  λέει;  Να γίνει  το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ του 
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Δήμου Σερρών προκειμένου να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και 

επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο 

Νομού μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο,  μέχρι να κατασκευαστεί  

το εργοστάσιο Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας στο 

Παλαιόκαστρο και να λε ιτουργήσει εκείνος ο χώρος προς ΧΥΤΥ. Αυτό 

λέει  ο Γενικός Περιφερειακός Σχεδιασμός.   

 Πρέπει να σας πω ότι  μέχρι τώρα τα πράγματα πάνε πάρα πολύ 

καλά στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, διότι  καταρχήν 

ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία,  όπως γνωρίζετ ε,  στο 

Παλαιόκαστρο και πέφτουν πλέον όλα τα σκουπίδια του Νομού.  

 Παράλληλα, προχωράει το θέμα του εργοστασίου μηχανικής και 

βιολογικής επεξεργασίας.  Θα γίνει  ο πρώτος διαγωνισμός τέλη Μαΐου 

και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση από 40 έως 60% από το κράτος.  

Ειδικότερα από το ΕΣΠΑ. Ανάλογα με τον προϋπολογισμό που θα έχει  

το έργο δηλαδή 40 έως 60% θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, κάτι  

που δεν υπήρχε μέχρι τώρα.  

 Άρα το θέμα αυτό πάει καλά. Μας έστειλε,  όπως βλέπετε,  την 

απόφαση ένταξης το ΕΠΕΡΑ και μέσα έχει  κα ι κάποιους ειδικούς 

όρους.  Οι ειδικοί όροι λένε αυτά που είπα προηγουμένως. Ότι θα 

πρέπει να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση της διαχείρισης των 

απορριμμάτων σε επίπεδο Νομού, υποδεχόμενοι στον υπό επέκταση 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών το σύνολο των απορριμμάτων μέχ ρι να 

κατασκευαστεί  το εργοστάσιο και να λειτουργήσει το κύτταρο εκεί  ως 

ΧΥΤΥ.  

  Θα πρέπει να γίνουν συμβάσεις μεταξύ Δήμου Σερρών και των 

άλλων δήμων που θα καθορίσουν την τιμολογιακή πολιτική,  την 

χρονική διάρκεια της σύμβασης και όλα αυτά. Όλα αυτά θα πρέπει να 
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έρθουν αμέσως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακολουθήσει 

η οριστική ένταξη και εν συνεχεία να βγει  το έργο στον αέρα.  

 Εγώ θεωρώ ότι  είναι κάτι  το θετικό,  διότι  εκτός των άλλων είναι 

ένα έργο 5 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο έρχεται σε μια επ οχή που τα 

χρήματα βρίσκονται δύσκολα και κάποια άνθρωποι θα δουλέψουν σε 

αυτό το έργο.  

 Αυτά πολύ σύντομα. Είμαι στη διάθεσή σας φυσικά να απαντήσω 

σε όσα μπορώ, σε όποια ερώτηση μου θέσατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ερωτήσεις.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γκότσης,  

ο κ.  Κατιρτζόγλου. Παρακαλώ κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  ήθελα να ρωτήσω το έγγραφο ήρθε μόλις πρόσφατα, 

αυτή η απόφαση, 14 -5 λέει  η παραλαβή  και κάπου λέει  στο τέλος ότι  η 

ειδική,  . .  εν πάση περιπτώσει,  λέει  να απαντήσουμε εν τός πέντε 

εργάσιμων ημερών. Να έχουμε πάρει τις  αποφάσεις.  Η ερώτησή μου 

είναι,  προλαβαίνουμε σε αυτό το χρονικό διάστημα; Προλαβαίνουμε.  

 Παράλληλα όμως θα πρέπει σύμφωνα με τη σύμβαση, θα πρέπει 

και οι  Δήμοι οι  άλλοι να πάρουν αποφάσεις στα Δημοτικά τους  

Συμβούλια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μετά. Αφού αποδεχθούμε εμείς .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αφού κάνουμε την αποδοχή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την αποδοχή των όρων και εν συνεχεία θα ακολουθήσουν οι  

συμβάσεις.   
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχω και άλλες δυο ερωτήσεις.  Την επέκταση που γίνεται,  πόσο όγκο 

σκουπιδιών μπορούν να δεχθούν και για πόσα χρόνια; Πόσο αντέχει  

δηλαδή ο όγκος αυτών των σκουπιδιών με τα σημερινά δεδομένα;  

  Επίσης,   εάν λειτουργεί  η πρέσα στον ΧΥΤΑ των Σερρών. Αυτές 

είναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η επέκταση του ΧΥΤΑ δεν μπορεί να λειτουργήσει πέρα από τρί α 

χρόνια.  Το πολύ για τρία χρόνια θα δεχθεί  τα απορρίμματα των άλλων 

δήμων και εν συνεχεία πιστεύουμε ότι  μέχρι τότε θα έχει  ολοκληρωθεί 

το εργοστάσιο για να λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου.  

 Όσον αφορά την πρέσα που λέτε,  σε συνεργασία που είχαμε τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες και συγκεκριμένα ο κ.  Παπαδίτης μέχρι 

πρότινος που ήταν υπεύθυνος για το ΧΥΤΑ μας είπε ότι  δεν 

χρειαζόταν να λειτουργήσει η πρέσα γιατί  έχει  υποστεί  τέτοια μεγάλη 

ζημιά που για την διορθώσουμε χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα, ότι  

δεν  χρειαζόταν να λειτουργήσει και μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως 

λειτουργεί  τώρα ο ΧΥΤΑ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η πρέσα δεν μειώνει τον όγκο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι μειώνει αλλά μας είπε ο κ.  Παπαδίτης ότι  δεν χρειάζεται να 

κάνουμε με την πρέσα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  η ερώτηση ήταν η διάρκεια.  Μας είπατε ότι  η διάρκεια 

μπορεί να είναι τρία χρόνια περίπου. Γεννάται το εξής ερώτημα. Μετά 

από τρία χρόνια πείτε ότι  δεν ολοκληρώθηκε το ΧΥΤΥ, ποια είναι η 
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δική μας θέση; Λέω μήπως το προσωρινό είναι μονιμότερο; Έχουμε 

σκεφτεί ,  έχουμε προγραμματίσει  τι  θα κάνουμε μετά από τρία χρόνια; 

Διότι  στην Ελλάδα ζούμε και ξέρουμε πως παίρνονται οι  αποφάσεις 

και πόσο τηρούμε αυτές τις  αποφάσεις,  τις  προτάσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκ των πραγμάτων, κ.  Γκότση, δεν θα μπορέσει πάνω από τρία χρόνια 

να λειτουργήσει.  Από εκεί  και πέρα θα πρέπει να επιταχυνθούν οι  

διαδικασίες για να ολοκληρωθεί,  για να γίνει  το εργοστάσιο στο 

Παλαιόκαστρο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ότι  δεν μπορούμε να φτάσουμε 

δηλαδή στον υπερκορεσμό, ώστε να μην μπορούμε να πάρουμε ούτε τα 

δικά μας απορρίμματα όταν υπάρχει ο κορεσμός.  Μήπως μείνουν του 

δικού μας Δήμου τα σκουπίδια και αυτό είναι ένα πρόβλημα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι΄ αυτό,  κ.  Γκότση, από τότε που αναλάβαμε την ΕΣΑΝΣ εμείς 

τρέχουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς τις  διαδικασίες.  Όπως σας είπα 

τώρα θα γίνει  ο πρώτος διαγωνισμός για την προεπιλογή των μέχρι έξι  

καλύτερων εταιρειών και από εκεί  και πέρα, θέλω να πιστεύω εάν όλα 

πάνε καλά, εξαρτάται και από την πολιτική σταθερότητα, τι  θα συμβεί 

δεν ξέρουμε,  αυτό δεν το ξέρει  κανένας,  μπορεί τον Οκτώβριο με 

Νοέμβριο να έχουμε ανακοινώσεις χρηματοδοτήσεων και να 

επιλέξουμε τον ανάδοχο.  

 Πρέπει να σας πω επίσης ότι  η ΕΣΑΝΣ έχει  διάρκεια ζωής για 

άλλους έξι  μήνες.  Με τον Καλλικράτη ΙΙ  γίνεται ο Περιφερειακός 

ΦΟΣΔΑ, οπότε  σε επίπεδο Περιφέρειας πλέον θα διαχειρίζονται,  θα τα 

πάρει όλα η Περιφέρεια στην οποία φυσικά, στο Δ.Σ. του  ΦΟΣΔΑ 
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Περιφέρειας θα υπάρχουν και εκπρόσωποι από τον Νομό Σερρών. Από 

κάποιους Δήμους του Νομού Σερρών.   

 Άρα εμείς πρέπει να παραδώσουμε την σκ υτάλη όσο γίνεται,  να 

είμαστε όσο γίνεται πιο έτοιμοι,  να τους παραδώσουμε την κατάσταση 

της διαχείρισης των απορριμμάτων σε πάρα πολύ καλό επίπεδο,  να 

πάρουν και αυτοί την σκυτάλη και να τρέξουνε από εκεί  και πέρα και 

αυτοί.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κάτι ακόμα. Επειδή θα προκαλέσει ανησυχία πάλι,  αυτό να το δείτε 

την επέκταση του ΧΥΤΑ, στις  γειτονιές,  ας το πω, του ΧΥΤΑ, θα 

πρέπει να εξετάσουμε πάρα πολύ καλά τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και θα πρέπει να γίνει  μια πλήρης  ενημέρωση όσον αφορά ότι  δεν 

υπάρχει κανένας κίνδυνος και ότι  όλα λειτουργούν με υγειονομικές 

διατάξεις .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γκότση δεν είναι δυνατόν να δώσουμε άδεια για κατασκευή εάν 

δεν τηρούνται όλες οι  προϋποθέσεις.  Εννοείται ότι  όντως οι  

προϋποθέσεις θα πληρούνται,  δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

καλλιεργούνται φοβικά σύνδρομα σε κανέναν.  Αυτό λέω εγώ και στους 

κατοίκους του Παλαιοκάστρου. Λέω ότι  εμείς  παρακαλάμε να γίνει  

επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και εσείς  φοβάστε μήπως 

λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ;  

 Δεν πρέπει να καλλιεργούνται φοβικά σύνδρομα,  πρέπει να 

σταθούμε υπεύθυνα. Εδώ σε ευρωπαϊκές πόλεις οι  μονάδες διαχείρισης 

των απορριμμάτων ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ είναι μέσα στο κέντρο. Λοιπόν,  

μόνο σε μας εδώ δημιουργούνται τέτοια φοβικά σύνδρομα, ίσως επειδή 

δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση με αποτέλεσμα να κωλυσι εργούμε και 
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να μην λύνουμε προβλήματα, τα οποία προβλήματα έπρεπε να είχαν 

λυθεί  εδώ και καιρό.   

 Εγώ νομίζω εάν υπάρξει σύνεση και υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα από όλους,  το θέμα μπορεί να πάει καλά και το πολύ σε 

τέσσερα, άντε πέντε χρόνια,  πιστεύω ότι  δε ν θα υπάρχει κανένα 

πρόβλημα όσον αφορά το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο αυτή την στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Δήμαρχε,  να ρωτήσω και εγώ κάτι .  Εάν όλα εξελιχθούν κατ΄ 

ευχήν στο ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου πότε θα έχει  αποπερατωθεί το 

εργοστάσιο ανακύκλωσης; Λέτε ότι  κάνετε κάποιες διεργασίες,  ήδη 

έχετε προχωρήσει και τα λοιπά. Εάν πάρουμε την ιδανική εκδοχή 

πόσος χρόνος θα περάσει μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο;  

 Έχει και ένα δεύτερο σκέλος το ερώτημα. Επειδή όμως δεν θα 

συμβεί αυτή η ιδανική εκδοχή, γιατί  στην Ελλάδα ζούμε και ιδίως την 

εποχή που υπάρχει έντονη κυβερνητική ανασφάλεια και τα λοιπά, 

μήπως θα πρέπει να εξετάσουμε ξανά το ζήτημα στο δικό μας το 

ΧΥΤΑ εδώ πέρα που θα επεκτείνουμε τώρα, να μπορέσουμε να του 

δώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο χρόνο ζωής; Γιατί  θα φτάσουμε στο 

σημείο,  όπως είπε και ο συνάδελφος  προηγουμένως, ότι  ούτε τα δικά 

μας απορρίμματα δεν θα μπορούν να διαθέσουμε στον δικό μας τον 

ΧΥΤΑ.  

Μήπως πρέπει λο ιπόν και συγκεκριμένα ρωτώ, η πρέσα να 

επαναλειτουργήσει;  Και εάν  μπορείτε να μας απαντήσετε,  αυτή όταν 

αγοράστηκε πόσο στοίχισε;  Πόσο χρόνο λειτούργησε; Και πόσο είναι 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

26 

το κόστος αποκατάστασης της όποιας ζημιάς έχει  υποστεί;  Γιατί  εάν 

λειτουργήσει και εάν  κάνουμε το παν για να παρατείνουμε όσο γίνεται 

περισσότερο την διάρκεια ζωής του δικού μας του ΧΥΤΑ, θα έχουμε 

και εμείς  κάπου να πηγαίνουμε τα απορρίμματά μας,  διαφορετικά θα 

βρεθούμε σε αδιέξοδο σε λίγο καιρό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω πό σο κόστισε η πρέσα. Δεν το 

θυμάμαι,  έχει  πάρα πολλά χρόνια που την πήραμε.  Το 2001 τότε 

περίπου. Δεν θυμάμαι να σας πω πόσο κόστισε αλλά εγώ νομίζω είναι 

στο χέρι μας να τρέξουμε την όλη υπόθεση και δεν θα υπάρξει κανένα 

πρόβλημα.  

 Εγώ πιστεύω το εργοστάσιο στο Παλαιόκαστρο από την στιγμή 

που θα αναδειχθεί  ο ανάδοχος,  εγώ νομίζω ότι  μέσα σε δυο χρόνια 

μπορεί να γίνει  το εργοστάσιο.  Άρα αυτό που χρειάζεται,  όπως σας 

είπα,  είναι να υπάρξει μια κοινή γραμμή από όλους,  να μην γίνει  

αντικείμενο πολιτικής εκμετά λλευσης το ευαίσθητο αυτό θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων, να μην υποκινηθούν ομάδες πολιτών 

που έχουν μια ευαισθησία στο περιβάλλον και λάθος μερικές φορές 

ενημερώνονται,  να υπάρξει αποφασιστικότητα από όλους μας και 

πιστεύω ότι  δεν έχουμε πρόβλημα και το θέμα θα λυθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;  Ο κ.  

Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη. Και ο κ.  Χράπας.  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η 

επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών από την αρχή πιστεύουμε ότι  
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είναι ένα όλοι σημαντικό έργο για τον Δήμο μας,  ήταν ένα όραμα, ένα 

όνειρο όλων των δημοτικών αρχών αλλά και των δημοτών μας,  γιατί  

πλέον ο υπάρχων ασφυκτιούσε.   

 Το ποσό είναι μεγάλο, αρκετά μεγά λο με τα σημερινά δεδομένα, 

είναι βέβαια από το ΕΣΠΑ και αυτό πιο σημαντικό,  είχαν 

καθυστερήσει πάρα πολύ σε αυτά τα προγράμματα, πανελληνίως 

βέβαια  αλλά και στο Δήμος Σερρών. Είναι 5 εκατ. .  

 Η δημιουργία αυτής της επέκτασης του ΧΥΤΑ, κατά την γνώμη 

μας,  θα προσφέρει,   όχι  μόνο θα προστατεύσει το περιβάλλον σε 

σημαντικό βαθμό  εάν γίνει  με τους κανόνες που πρέπει να γίνει  και 

πιστεύω ότι  θα γίνει ,  αλλά παράλληλα θα δημιουργήσει και θέσεις 

εργασίας,  γιατί  σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες θέσεις και ακόμη 

περισσότερο από το που ζητάει η κοινωνία,  καθαρή πόλη, καθαρά τα 

χωριά μας,  καθαρός όλος ο Δήμος μας.  

 Ακόμη θα πρέπει βέβαια. .  προχωρήσει,   να σταματήσει,  γιατί  έχω 

την πληροφορία ότι  γίνεται και μια ανεξέλεγκτη, το πέταμα  το 

ανεξέλεγκτο των σκουπιδιών σε κάποι α μέρη, ενώ έχει  παρθεί 

απόφαση αυτά τα ΧΑΔΑ να κλείσουν.  Παρόλα αυτά γίνεται.  Αυτά θα 

πρέπει να καταργηθούν με μια ενημέρωση από εμάς,  από όλους μας 

προς τους πολίτες και κυρίως στις  Κοινότητες.   

  Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι  θα πρέπει να τηρηθ ούν 

οι  όροι της σύμβασης,  υπάρχουν κάποιοι  όροι της σύμβασης,  στο 

έπακρον και ιδιαίτερα από τους άλλους Δήμους,  οι  οποίοι  είναι  

συμβαλλόμενοι.  Το λέει  μέσα σαφώς, αναφέρεται στην τιμολογιακή 

πολιτική,  αναφέρεται στη διάρκεια και τα λοιπά. Θα πρέπει να είν αι 

συγκεκριμένοι και θα είμαστε εντάξει  όλοι μας και όλοι οι  Δήμοι 

σύμφωνα με την σύμβαση.  
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  Αποδεικνύεται με την ένταξη του έργου, ελπίζω ότι  θα 

τελεσφορήσει,  αποδεικνύεται λοιπόν ότι  με την διεκδίκηση 

επιτυγχάνεται ο στόχος.  Αυτό το είχαμε επισημάνει από  πέρυσι ακόμη 

όταν ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας απέταξε το έργο,  

κατ΄ εμέ αναίτια,  και τότε ήμασταν από τους πρώτους,  η παράταξή μας 

δυναμικά παρενέβη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι  θα έπρεπε 

ως Δήμος να κρατήσουμε πάρα πολύ σκληρή γραμ μή.  

 Γιατί  το λέω αυτό; Γιατί  εάν δεν είχε ενταχθεί  τότε,   μιλάω για 

πέρυσι τον χειμώνα, κοντεύουμε ενάμιση χρόνο, σήμερα, κύριε 

Δήμαρχε,  θα δούλευε.  θα ήταν σε θέση να λειτουργεί .  Δυστυχώς όμως  

εκεί ,  σας το προσάπτω αυτό,  δείξατε ολιγωρία και μάλιστα δεχ θήκατε 

μοιρολατρικά την απόφαση του Γραμματέα και έχετε πει  και στα 

Μ.Μ.Ε.,  ότι  αφού έτσι λέει  ο νόμος,  τι  να κάνουμε,  δεν μπορούμε να 

κάνουμε διαφορετικά.   

 Δεν διεκδικήσατε εκεί .  Είναι λάθος,  καθυστερήσαμε,  εν πάση 

περιπτώσει ήρθε το έργο,  όμως αυτό πρέπ ει να γίνει  γνώση και 

συμμόρφωση προς όλους.   

 Σήμερα οι  χρηματοδοτήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες.  

Γνωρίζουμε όλοι ότι  περνάμε την χειρότερη, τουλάχιστον από την 

μεταπολίτευση, . .ως προς τα οικονομικά σαν έθνος,  σαν Δήμοι,  σαν 

Περιφέρειες,  σαν πολίτες.  Άρα  λοιπόν είναι σίγουρο ότι  θα πρέπει να 

βρούμε άλλους ατραπούς και μια από αυτούς είναι το ΕΣΠΑ. Τα 

προγράμματα. Και όχι  μόνο το ΕΣΠΑ και άλλα προγράμματα αλλά 

κυρίαρχο είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο είχε μείνει  στα ντουλάπια γιατί  

κάποιοι  δεν βρέθηκαν να το διεκδ ικήσουν.   

 Λέω λοιπόν ότι  στη διεκδίκηση τέτοιων προγραμμάτων εμείς  θα 

είμαστε αρωγοί στη δημοτική αρχή. Όταν όμως διαπιστώνουμε 
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ολιγωρία ή καθυστερήσεις,  τότε θα κάνουμε σκληρή κριτική,  γιατί  

πιστεύουμε ότι  με αυτό τον τρόπο λειτουργούμε εποικοδομητικά.  

 Αυτό το αναφέρω, διότι  τότε θυμάμαι πάρα πολύ καλά και στην 

αίθουσα αυτή  αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης  είχα 

επισημάνει στον κ.  Δήμαρχο ότι  μην δέχεσαι τόσο εύκολα κάποιες 

αποφάσεις οποιουδήποτε περιφερειάρχη διορισμένο από οποιαδήποτε 

κυβέρνηση. Δεν έχει  σημασία.  Μην τα δέχεσαι τόσο εύκολα,  έχεις   

την δύναμη, έχεις  τον λαό,  έχεις  τις   παρατάξεις  με το μέρος σου.  

 Τώρα εκείνο που με ανησυχεί είναι τα τρία χρόνια.   Τελειώνω, κ.  

Πρόεδρε.  Τα τρία χρόνια που ανέφερε πιστεύω ότι  είναι έτσι.  Επειδή 

λοιπόν ζούμε σ'  αυτή τη χώρα και πολύ φοβάμαι ότι  μπορεί να 

περάσουν και πέντε και έξι  χρόνια να λειτουργήσει πλήρως το ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου, πιστεύω λοιπόν ότι  θα έρθουμε σε μια δυσχερή θέση. 

Επισημάνθηκε από τους άλλους συμβούλους.   

Γι '  αυτό εκείνο που προέχει ,  κατ΄ εμέ,  είναι  πρώτον,  η 

επαναλειτουργία της πρέσας.  Δεν νομίζω ότι  είναι τόσο πολύ το 

κόστος από την ωφέλεια που θα προσφέρει.   Έτσι έχω την άποψη, 

νομίζω ότι  μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε με τον κ.  Παπαδίτη,  ποτέ 

μια πρώτη απόφαση δεν είναι αλάνθα στη.  

 Δεύτερον,  να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα πρέπει να 

ενημερώσουμε τον κόσμο για την ανακύκλωση, για τα απόβλητα, 

πρέπει να μάθει ο κόσμος να μειώσουμε τον όγκο. Σε όλες τις  

αποφάσεις,  σε όλα τα προγράμματα, στα ΕΣΠΑ, στις  κοινές 

υπουργικές αποφάσεις θα δείτε ότι  το πρωτεύον είναι η μείωση κατά 

το δυνατόν του λόγου των σκουπιδιών.  

 Για αυτό λοιπόν ψηφίζουμε θετικά,  εννοείται,  εμείς  ήμασταν από 

τους πρώτους  που το ζητούσαμε αυτό να γίνει ,  διότι  είναι ένα μεγάλο 
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ποσό, σεβαστό ποσό που θα δώσει ανάπτυξη στο  Δήμο μας και στο 

Νομό γενικότερα, αλλά βέβαια,  επαναλαμβάνω, με την πιστή τήρηση 

της συμβάσεως. Από όλους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε την τοποθέτησή σας κ.  Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  Φωτιάδης.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  η παράταξή μας διαφωνεί.  Διαφωνεί με 

τεκμηρίωση και θα προσπαθήσω  να φέρω στη μνήμη σας επιχειρήματα 

τα οποία,  δεν είναι βεβαίως στην λογική της κινδυνολογίας ούτε της 

δημαγωγίας,  είναι επιχειρήματα τα οποία είναι α πολύτως λογικά, είναι 

απολύτως συμβατά με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και 

βεβαίως είναι συμβατά με αυτά τα οποία συνέβαιναν και όπως είπε και 

ο Δήμαρχος ισχύουν,  εννοώ τον περιφερειακό σχεδιασμό.  

 Ένα -  ένα τα θέματα λοιπόν.   

Σήμερα καλούμαστε να δεχτούμε την κατασκευή ενός έργου μέσα 

στον αστικό ιστό,  όπου θα  θάβουμε σύμμεικτα τα απορρίμματα του 

συνόλου του Νομού, τα απορρίμματα του Νομού μέσα στον αστικό 

ιστό.  Σε απόσταση 1.000 μέτρων από τη μεγαλύτερη σχολική μονάδα.   

Εάν ισχύει  η όποια επικινδυνότητα γι  α σύμμεικτη ταφή 

απορριμμάτων, θα πρέπει να ισχύει  για όλους τους πληθυσμούς.  Και 

εκείνο το οποίο θα είναι προς συζήτηση είναι η απόσταση. 

Αντιλαμβάνεστε τι  εννοώ ξεκάθαρα.  
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 Δεύτερο στοιχείο που μένουμε εμείς  και το αναδεικνύουμε.  

Πέντε εκατομμύρια για τρία χρόνια.  Και τέσσερα χρόνια.  Ίσως  για 

πολλά χρόνια.  Αλλά ο στόχος είναι με βάση  τον όγκο του κυττάρου 

για τρία χρόνια.  

 Συνάδελφοι επιχειρηματολόγησαν λέγοντας και ο Δήμαρχος 

βεβαίως,  αλλά η αλήθεια είναι,  όπως εμείς  κατά την εκτίμησή μας κα ι 

με βάση τα στοιχεία θα την δώσουμε.  Το έργο όταν απορρίφθηκε από 

τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης ήταν από τις  δημόσιες επενδύσεις 

τα 5 εκατ.   και τα χρήματα αυτά δεν υπήρχαν.  Δεν ήταν κακός δηλαδή 

ο γραμματέας,  ούτε τον υπερασπίζομαι,  στην λογική απλώς φέρω στο 

προσκήνιο.   

 Σήμερα εντάσσεται το έργο στο ΥΠΕΡΑ . .  εκατό τοις  εκατό.  Θα 

έλεγε κανείς ,  είναι δελεαστικό αυτό; Εμείς λέμε όχι .  Είναι όχι  και το 

εξηγήσαμε γιατί .  

 Συνεχίζουμε λοιπόν μια συμπεριφορά, η οποία,  όπως είπε και ο 

Δήμαρχος,  είναι σε συνέχε ια κάποιας άλλης,  η οποία οσονούπω 

εκπνέει  σε έξι  μήνες.  Σε έξι  μήνες η Περιφέρεια θα αναλάβει τη 

διαχείριση των απορριμμάτων. Ο περιφερειακός σχεδιασμός στον 

οποίο αναφερόμαστε και το δεύτερο θέμα, κύριε Πρόεδρε,  το λέει  

καθαρά, μιλάει για  διαχείριση επί πεδο Περιφέρειας.  Ο περιφερειακός 

σχεδιασμός έλεγε  ότι  εάν θα αποτύγχανε  η χωροθέτηση και το έργο 

ΧΥΤΥ στο Παλαιόκαστρο, τότε να εντασσόταν το έργο του Δήμου 

Σερρών. Όχι και τα δύο έργα μαζί.  Διότι  αν πάμε νοερά από το ένα 

έργο στο άλλο είναι 5 χιλιόμετρ α. Υπάρχει η πολυτέλεια να 

κατασπαταλούμε 5 εκατ.  για ομοειδή έργα; Εγώ λέω ότι  δεν υπάρχει.  

Ούτε αυτά τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου ή της Ευρώπης είναι 

για πέταμα. Φθάνει πια και όλοι συμφωνούμε ότι  είναι χρήματα του 
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ελληνικού λαού και πρέπει να τα δι αχειριστούμε με πολύ ορθολογισμό 

και πρέπει να πάνε σε κατευθύνσεις που επί της ουσίας θα δώσουν 

λύσεις και θέσεις δουλειάς.  Εάν θα πάνε εκεί  που πρέπει θα δώσουν 

θέσεις δουλειάς και αλλού.  

 Εδώ λοιπόν και θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε,  θα 

δημιουργήσουμε ένα νέο κύτταρο . .  στρέμματα, στη συγκεκριμένη 

χωροθέτηση, μέσα στον αστικό ιστό,  ενώ το άλλο έργο απέχει  7 

χιλιόμετρα από έναν οικισμό.  

 Ήδη κάποιος Δήμος πάει στην άλλη περιοχή που με βάση τον 

περιφερειακό σχεδιασμό είναι σε λειτουργία,  το άλλο ΧΥΤΥ δηλαδή.  

Θα μπορούσε δηλαδή, κύριε Δήμαρχε,   αυτό μας λέει  η απόφαση αυτή 

του Δήμου, να πάνε όλα τα σκουπίδια εκεί .  Και θα μπορούσε,  βεβαίως,  

και θα κλείσω, ξαναλέω, γιατί  το δεύτερο θέμα επί της ουσίας μας 

δίνει  πάρα πολλές απαντήσεις για το προ ημερησίας.  Τα λέε ι  καθαρά 

πώς θα έπρεπε να διαχειριστούμε το θέμα.  

 Εμείς σας είπαμε,  κύριε Δήμαρχε,  όταν το έργο απεντάχθηκε . .  

επενδύσεις,  ότι   δείτε στο ίδιο ταμείο  ποια άλλη προκήρυξη θα 

ανοίξει  για να κάνετε μια πρόταση για εξοπλισμό, για προμήθεια,  για 

οργάνωση της αποκομιδής και τη διαλογή στην πηγή, γιατί  ας λέμε τα 

πράγματα με το όνομά τους,  είπε  κ.  Δήμαρχος ότι   υπάρχει  μια 

εξέλιξη θετική,  διότι  θα υπάρξει χρηματοδότηση 40 ως 60%. Όλα τα 

έργα αυτά, όλα τα εργοστάσια,  όπου και εάν έγιναν,  έγιναν με 

χρηματοδότηση 40,  50 και 60 ίσως και στην Ρόδο αυτό που έγινε.   

Πόσο όμως πληρώνει ο πολίτης ανά τόνο;  Είναι ένα θέμα. 

Κρατήστε το αυτό θα το συναντήσουμε λίαν προσεχώς.  

 Νομίζω λοιπόν ότι  δεν θα πρέπει να διεκδικήσουμε ως Δήμος σε 

αυτή την κατεύθυνση τη χωροθέτηση και  επέκταση και εγκατάσταση 
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του συγκεκριμένου έργου. Η λύση είναι μπροστά, υπάρχει,  λειτουργεί ,   

όπως λέει  και το δεύτερο θέμα ημερησίας διατάξεως,   κύριε Πρόεδρε 

και μπορούμε πραγματικά να στηρίξουμε αυτή τη λύση και πρέπει ως 

μεγάλος Δήμος να ανοίξουμε το δρόμο μέχρι να παραδώσουμε τη 

σκυτάλη στην αιρετή Περιφέρεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Χράπας.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αυτό 

που θέλω να δηλώσω στο σώμα είναι ότι   εμείς  σαν υπεύθυνη δημοτική 

αρχή  θα πρέπει να εξασφαλίσουμε  στους δημότες μας ένα χώρο που να 

μπορούμε να πετάμε τα απορρίμματα. Και όχι  μόνο για σήμερα και για 

τα επόμενα πρώτα χρόνια,  δυο,  τρία,  όσα λέει  η σύμβαση που θα 

υπογράψουμε.   

  Τι σημαίνει  αυτό; Αυτή τη στιγμή έχουμε μια δοκι μαστική 

λειτουργία στο Παλαιόκαστρο.  Είναι εκεί  ένα έργο τεράστιο το οποίο,  

όταν θα τελειώσει και θα λειτουργήσει,  θα ανακουφίσει όλο το Νομό. 

Όλοι το αναγνωρίζουμε αυτό,  το αναγνωρίζετε κι  εσείς .  Μέχρι τότε 

όμως, μέχρι να κατασκευαστεί  θα υπάρχει ένα σημ αντικό πρόβλημα 

στο που θα πετάξουμε τα σκουπίδια.   Αυτή τη στιγμή το κύτταρο που 

είναι μέσα στον  ΧΥΤΑ έχει  μερικούς μήνες ζωή αυτή την στιγμή. 

Οπότε το αύριο,  τι  θα γίνει;  Θα ρίξουμε το μπαλάκι και εμείς  στον 

περιφερειακό ΦΟΣΔΑ; Θα πούμε ότι  εμείς  δεν μα ς νοιάζει  τώρα εμάς,  

κανονίστε εσείς  από εδώ και πέρα; Όχι.  Εμείς είμαστε η δημοτική 

αρχή, εμείς  πρέπει να σκεφτούμε υπεύθυνα και να εξασφαλίσουμε έναν 

χώρο σε όλους τους δημότες,  . .  
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 Γιατί  αυτή την στιγμή προέκυψε το Παλαιόκαστρο, θα πάμε όλα 

τα απορρίμματά μας εκεί .  Το ξέρουμε …45 λεπτά εργατοώρα στο κάθε 

απορριμματοφόρο που θα πάει,  ενδεχομένως,  τρεις  φορές την ημέρα 

στο Παλαιόκαστρο. Συν τα καύσιμα που αυξάνουν το κοστολόγιο της 

αποκομιδής.  Αυτά είναι κόστος που ίσως να μην φαίνεται σε κάποιον,  

εάν τα προσθέσουμε όμως σε ετήσια βάση είναι ένα σημαντικό ποσό.  

 Το έργο,  όπως σας είπα και πριν,  είναι ΕΣΠΑ. Είναι πρόγραμμα. 

Δεν θέλω να πω ότι  εάν δεν το πάρει ο Δήμος Σερρών θα το πάρει 

κάποιος άλλος Δήμος και θα χάσουμε.  Όχι.  Εάν είναι να μην γίνει ,  να 

μην γίνει .  Πιστεύουμε όμως εμείς  ότι  είναι ένα έργο το οποίο θα 

πρέπει να εξασφαλίσει  συνέπεια σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Δεν θέλω να πω κάτι άλλο που να σας κουράσω. Προτείνω στο 

σώμα να ψηφιστεί  ομόφωνα η πρόταση όπως εισηγείται από τον κ.  

Δήμαρχο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι δευτερολογία; Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Κοτρώνης,  συγνώμη, ο κ.  Φωτιάδης.  Παρακαλώ. Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όπως ακούστηκε το έργο από το ΕΠΕΡΑ 

χρηματοδοτείται κατά 100%. Για εμάς είναι εξόχως δελεαστική 

πρόταση και νομίζω ότι  δεν πρέπει να την απεμπολήσουμε.  Εξάλλου 

είναι και επιτακτική ανάγκη.  

 Άκουσα με πολλή σοβαρότητα τους συναδέλφους που μίλησαν 

και είναι στο επόμενο θέμα, βέβαια,  αλλά ότι  η Περιφέρεια θα 

αναλάβει  σε έξι  μήνες και λέω για  ακόμη μια φορά ότι  αμφιβάλλω αν 
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σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμη να κάνει  τη 

διαχείριση των αποβλήτων.  

 Τονίστηκε από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας ότι  ο χρόνος ζωής 

είναι πολύ λίγους μήνες.  Εμένα αυτό μου δημιουργεί  μεγά λη 

ανασφάλεια και πιστεύω ότι  είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι απέναντι  

των δημοτών που μας τίμησαν και μας έφεραν σε αυτό το συμβούλιο,  

ώστε να προτάξουμε  πρώτα -  πρώτα την υγεία τους,   να προτάξουμε το 

περιβάλλον,  να προτάξουμε την καθαριότητα της πόλης μα ς και των 

χωρών μας.  Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο Δήμος Σερρών να έχει  τον 

δικό του ΧΥΤΑ.  

 Και εγώ  δεν θα ήθελα να είναι και εγώ θα ήθελα να είναι 

μακριά,   αλλά υπάρχει δυνατότητα; Νομίζω πως όχι .  Άρα καθένας 

πρέπει να διασφαλίζει  τα νώτα του,  ώστε να μπορ εί να κάνει  αυτό το 

οποίο είναι,  το αποδέχεται η κοινωνία καταρχήν και βέβαια είναι προς 

τη σωστή κατεύθυνση.  Γι '  αυτό και πάντοτε ήμασταν υπέρ αυτού του 

έργου με όποιο μικρό κόστος προς το περιβάλλον.  

 Και εκείνο,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εάν όλοι μ ας βάλουμε 

το χεράκι μας,  κάνουμε την ενημέρωση που πρέπει,  διδάξουμε τον 

κόσμο, νομίζω ότι  θα μπορέσουμε και περισσότερο χρόνο να κρατήσει 

αλλά και να γίνει  σωστή διαχείριση με την ανακύκλωση και να έχουμε 

και οικονομικά οφέλη και μείωση των δαπανών.  

 Αυτό πρέπει να γίνουν.  Ήρθε ο καιρός,  περνάει η χώρα, οι  Δήμοι 

μας περνάνε πάρα -  πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Νομίζω ότι  

έφτασε  ο καιρός να ψάχνουμε λύσεις.  Και μπορεί.  Ο Έλληνας έχει  την 

ευρηματικότητα να το χειριστεί .  Άρα μπορούμε να το κάνουμε  γι '  

αυτό  και υπερψηφίζουμε την πρόταση, την εισήγηση, γιατί  πιστεύουμε 

ότι  είναι ένα αναπτυξιακό έργο και ένα έργο που μπορεί να δώσει  και 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

36 

δουλειά,  να δώσει και κάποιες θέσεις εργασίας,  γιατί  δυστυχώς και 

εδώ είμαστε πρωταθλητές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι μετά την τοποθέτηση του αντιδημάρχου  

προκύπτει  και ένα άλλο θέμα. Και βεβαίως επιβεβαιώνεται για εμάς 

αυτό που εμείς  προτείνουμε.  Θα μπορούσε η δημοτική αρχή να 

διεκδικήσει ένα ΣΜΑ, έναν χώρο υποδοχής,  συμπίεσης και θα 

μπορούσε να διεκδικήσει έργα συμπληρωματικά, εξυγιαντικά και θα 

μπορούσαν να είναι απολύτως συμβατά και να περάσουν, διότι  εκεί  

που έγινε η πρόταση έχει  τίτλο «Προστασία εδαφικών συστημάτων  

διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο περιβάλλον και αειφόρος  

ανάπτυξη».  

 Δηλαδή όλες τις  αγωνίες και ότι  τυχόν στο παρελθόν πήγε 

στραβά, θα μπορούσαν τώρα να τα διορθώσουν, τα χρήματα θα 

μπορούσαν να έχουν έρθει ,  θα μπορούσε να γίνει  ο σταθμός 

μεταφόρτωσης για να μη συμβαίνει  αυτό που είπατε,  κύριε 

Αντιδήμαρχε,  το κόστος ,   να πηγαίνουν πάλι εκεί  αλλά να 

συμπιέζονται τα απορρίμματα και να πηγαίνουν,  όπως λέει  και ο 

περιφερειακός  σχεδιασμός.  

 Τα 5 εκατ.  πάλι θα έρχονταν στο Νομό να γίνει  ένας σταθμός 

μεταφόρτωσης σε άλλο σημείο του Νομού και βεβαίως εάν μιλούμε για 

διαχείριση αυτών των χρημάτων, ξαναλέω δεν είναι λαχείο προς 

σπατάλη το ΕΣΠΑ, πρέπει να φύγουμε από αυτή την παλιά λογική,  

είναι χρήματα τα οποία πρέπει να αξιοποιούμε με ορθολογικό τρόπο 

και νομίζω το συγκεκριμένο έργο αφορά και την προστασία του 
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περιβάλλοντος που εμάς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι ,  

ξαναλέω, είναι μέσα στον αστικό ιστό.   

 Δεν θα είχαμε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  είμαι υποχρεωμένος να 

απευθυνθώ σε σας,  διότι  έτσι  όπως κλείσατε  την τοποθέτησή σας να 

έχουμε έναν  ΧΥΤΑ στο Δήμο μας,  αυτό σημα ίνει ,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,   ότι  δεν έχουμε ενημερωθεί για τον περιφερειακό 

σχεδιασμό.  Όταν θα γίνει  η εφαρμογή και θα είναι μια αναπνοή δεν θα 

μείνει  ΧΥΤΑ ούτε στον Δήμο Σερρών, δεν θα μείνει  εξοπλισμός 

δηλαδή για έναν Δήμο συγκεκριμένο  και το έ ργο αυτό,  εάν  παίρνουμε 

τα χρήματα, τα όποια παίρνουμε,  τα παίρνουμε για να 

εξυπηρετήσουμε,  είναι έργο του συνόλου των δήμων, συνάδελφοι.  Δεν 

αφορά δηλαδή μόνο τον Δήμο μας.  Απλώς εμείς  δεχθήκαμε να 

παίξουμε το ρόλο του γενναίου.   

 Δεν θα μείνει ,  λοιπόν,  το έργο για δική μας ωφέλεια,  που εάν 

όλα πάνε στραβά και δεν γίνει  το ΧΥΤΥ, δεν ολοκληρωθεί,   τότε εμείς  

θα έχουμε ΧΥΤΑ.  Μα δεν θα έχουμε,  θα αφορά το σύνολο του Νομού. 

Απλώς καταστρατηγούμε τον περιφερειακό σχεδιασμό που νομίζω για 

μια ακόμη φορά δεν χρειάζεται να επανέλθω.  

 Μπορούσαμε,  λοιπόν,  τα χρήματα αυτά να τα πάρουμε και να τα 

χρησιμοποιήσουν σε κατεύθυνση, όχι  να κάνουμε νέο κύτταρο, να 

λειτουργήσουμε στη λογική της οικονομίας,   της ωφέλειας και των 

θέσεων εργασίας κυρίως  και την προστασία του π εριβάλλοντος όμως 

να έχουμε κατά νου που ξέρουμε ότι  υπάρχουν προβλήματα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως έχετε το δικαίωμα για δευτερολογία δυο λεπτών.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Θα είμαι πολύ σύντομος.  Συνεχίζοντας λιγάκι την τοποθέτησή μου θα 

ήθελα να σας αναφέρω ότι  βάσει του προϋπολογισμού του έργου 

. .Σερρών θα γίνουν κάποιες πολύ σημαντικές εργασίες που δεν είναι 

μόνο κατασκευαστικά έργα. Περιλαμβάνει και έργα αποκατάστασης 

όλου του χώρου. Όπως είναι εγκαταστάσεις ζυγίσματος,  όπως είναι 

ασφαλτοστρώσεις,  όπως είναι περιφράξεις,  όπως είναι διανοίξεις  

τεχνικών έργων για να μαζευτούν όλα τα όμβρια και τα λοιπά.  Είναι 

οι  κατασκευές,  είναι οικοδομικά, είναι χίλια δυο πράγματα που αφορά 

η μελέτη.  Αυτά όλα φυσικά και θα εφαρμοστούν.  Όπως τα 

εφαρμοστούν και οι  περιβαλλοντολογ ικοί όροι.  Κάποια είναι 

αδιαπραγμάτευτα, δεν το συζητάμε.  

 Εξάλλου μέσα από το Δημοτικό συμβούλιο δεν νομίζω να 

υπάρχει κανείς  που να μην πιστεύει  ότι  πρέπει κάποια στιγμή όλοι να 

πάμε τα απορρίμματα μας στο Παλαιόκαστρο. Αυτό είναι  κοινή 

γραμμή και κοινή  απόφαση όλων μας.   Κανείς δεν προσπαθεί να . .το 

έργο του Παλαιοκάστρου, κανείς  δεν προσπαθεί να κάνουμε εάν ΧΥΤΑ 

στις Σέρρες και να τον κρατήσουμε για άλλα 15 χρόνια,  κανείς  δεν το 

θέλει  αυτό.  Είναι μια προσωρινή λύση, έχει  αρχή και τέλος.  

 Ένα δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι  ο ΣΜΑ είναι 

καλός ο ΣΜΑ  αλλά όχι  όμως στην παρούσα χρονική στιγμή. Όταν θα 

ξεκινήσει να λειτουργεί  ο ΧΥΤΥ του Παλαιοκάστρου, τότε ναι,  θα 

πρέπει να προμηθευτούμε ένα ΣΜΑ για να μην κάνουν άσκοπες 

μετακινήσεις όλα τα αυτοκίνητα. Σήμερα όμως δεν είναι απαραίτητο,  

γιατί  είμαστε σε δοκιμαστική λειτουργία,  όπως ξέρετε.  Βεβαίως και 

μελλοντικά θα πρέπει να ψάξουμε να ενταχθούμε σε κάποιο 

πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υποδεχτούμε και εμείς  ένα 

ΣΜΑ.  
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  Δεν έχω τίποτα άλλο να πω.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,   καταρχήν. .  απενταχθηκε 

το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση ασφαλώς και δεν έχουμε 

εμείς   καμία ευθύνη για την απένταξη.  Και μόλις απεντάχθηκε 

ξεκίνησε προσπάθεια από μέρους μας πολύ μεγάλη, το γνωρίζετε πάρα 

πολύ καλά αυτό,  δεν το δεχθήκαμε μοιρολατρικά, αντιθέτως,  έγιναν 

πάρα πολλές,  όπως είπα και στην αρχή στην δική μου τοποθέτηση, 

παραστάσεις,  σκέψεις,  συναντήσεις,  πιέσεις  για να προχωρήσει το 

έργο.  Και στέφθηκαν με επιτυχία,  όλη αυτή η προσπάθεια στέφθηκε με 

επιτυχία.  

 Την επαναλειτουργία της πρέσας θα την δούμε.  Θα την 

εξετάσουμε.  Δεν είμαστε αντίθετοι εάν μπορεί να λειτουργήσει.  Και 

για την ανακύκλωση ασφαλώς κάνουμε ό,τι  μπορούμε και σε λίγο θα 

κυκλοφορήσουν και σποτ  στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με το 

θέμα της ανακύκλωσης.  

 Η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών που εγκρίθηκε τώρα, 

που αποφασίστηκε τώρα από το ΕΠΕΡΑ, αποφασίστηκε βάσει του 

περιφερειακού σχεδιασμού. Αυτό το λέει  και το έγγρα φο. Και να 

διαβάσω επί λέξει  τι  λέει  στη σελίδα 9 τους συμφώνου αποδοχής των 

όρων.  

  Ο Δήμος Σερρών θα πρέπει  να δεχθεί  στον υπό επέκταση ΧΥΤΑ  

τα δημοτικά στερεά απόβλητα του συνόλου των Δήμων της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, τουλάχιστον έως ότου τεθεί  σε 
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λειτουργία ο ΧΥΤΥ Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,  όπως προβλέπει  ο 

περιφερειακός σχεδιασμός.   

Είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν το λέω εγώ, προβλέπεται από τον 

περιφερειακό σχεδιασμό και την απόφαση του υπουργείου.  Άρα δεν 

είναι μια απόφαση εκτός περιφερειακού σχεδιασμού.  

Το εάν υπάρχουν κοντά σχολεία ή εάν υπάρχουν κοντά σπίτια 

κ.τ.λ. ,  αυτά τα αρμόδια θεσμικά όργανα και οι  αρμόδιες υπηρεσίες θα 

πουν εάν πρέπει να εκδοθεί η άδεια ή όχι .  Εμείς δεν θα 

υποκαταστήσουμε τις  υπηρεσίες.  Οι υπηρεσίες θα δουν εάν θα πρέ πει 

να δοθεί  η άδεια ή όχι .  Άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα, διότι  αυτό το 

θέμα θα ξεκαθαριστεί  από τα αρμόδια θεσμικά όργανα.  

 Δεν απεντάχθηκε το έργο από την αποκεντρωμένη διοίκηση, 

γιατί  δεν υπήρχαν λεφτά. Το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης έλεγε ότι  δεν υπάρχει λόγος να 

κατασκευάσετε τον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, διότι  είναι έτοιμο το 

κύτταρο στο Παλαιόκαστρο, έτοιμος ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου  και 

μπορείτε να πάτε να ρίξετε όλα τα σκουπίδια του Νομού στον ΧΥΤΑ 

Παλαιοκάστρου. Αυτό λέει  το έγγραφο. Δεν λέει  γιατί   δεν υπήρχαν 

λεφτά. Υπήρχαν λεφτά.  

 Και το εάν γίνεται κατασπατάληση δεν το αποφασίζουμε εμείς ,  

το υπουργείο πήρε την απόφαση, δεν την πήραμε εμείς .  Το υπουργείο 

εάν κατασπαταλά χρήματα δεν ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να το κρίνω 

εγώ.  Αλλά νομίζω δεν κατασπαταλούνται  τα χρήματα  και παίρνουν 

τις  αποφάσεις με πολύ μεγάλη  υπευθυνότητα και σοβαρότητα και 

μάλιστα μετά από πολλή σκέψη. Άλλωστε,  είδατε πόσοι μήνες πέρασαν 

για να βγάλουν την απόφαση.   
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Αλλά εγώ σας λέω το εξής:…στο Παλαιόκα στρο, πέφτουν  όλα τα 

σκουπίδια του Νομού, όταν τελειώσει η δοκιμαστική λειτουργία  

μπορούμε να πάμε να ρίξουμε τα σκουπίδια όλου του Νομού στο 

Παλαιόκαστρο; Εγώ θα ήθελα να τα ρίξουμε  εκεί  πέρα, είναι ένα 

έτοιμο ωραιότατο έργο.   Μπορούμε να τα ρίξουμε; Υ πάρχει μια 

απόφαση του ΣτΕ και εάν πάμε να τα ρίξουμε και μας σταματήσουν τι  

κάνουμε; Δεν πρέπει να έχουμε ετοιμότητα εμείς;   

Λοιπόν,  σε αυτό το ερώτημα είναι σε θέση να απαντήσει κανένας 

τώρα; Κανένας.  Σε αυτό το ερώτημα θα απαντήσει η δικαιοσύνη, διότι  

είναι βέβαιο ότι  θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη, ότι  θα κάνουν 

ασφαλιστικά μέτρα. Εμείς τι  θα περιμένουμε;  Να δούμε να 

εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα, να δούμε εάν δεν μας επιτρέπουν 

να ρίξουμε τα σκουπίδια και τότε να κινηθούμε για την επέκταση του  

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών;  

Εγώ νομίζω ότι  πρέπει να είμαστε έτοιμοι.  Μακάρι,  

επαναλαμβάνω και πάλι,  να μπορέσουμε μετά τη δοκιμαστική 

λειτουργία  να ρίξουμε τα σκουπίδια εκεί .   Και εγώ είμαι υπέρ αυτής 

της άποψης,  αλλά πρέπει να τα εξετάσουμε όλα και να είμαστε έτ οιμοι 

για όλα. Κανένας Δήμος δεν πάει τα σκουπίδια του αλλού. Ο Δήμος 

Ηράκλειας τα πήγαινε κάποια στιγμή στην Μαυροράχη,  τώρα τα 

πετάει και ο Δήμος Ηράκλειας τα σκουπίδια στο Παλαιόκαστρο.  

 Πρόπερσι καταθέσαμε για εξοπλισμό. Καταθέσαμε πρόταση και 

για εξοπλισμό, όχι  μόνο για την επέκταση του ΧΥΤΑ. Περιμένουμε και 

θα διεκδικήσουμε και περιμένουμε φυσικά να μας απαντήσουν,  να 

απαντήσουν θετικά στην πρότασή μας.  Σε αυτή τη φάση όμως 

απάντησαν μόνο για την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  
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 Όλα τα εργοστάσια,  σε όλα τα εργοστάσια δεν υπάρχει κρατική 

χρηματοδότηση 40 και 60%. Το έργο αυτό είχε βγει ,  είχε γίνει  ο 

πρώτος διαγωνισμός με σύμβαση παραχώρησης.  Στη σύμβαση 

παραχώρησης δεν προβλέπεται υποχρεωτική κρατική χρηματοδότηση. 

Τα χρήματα τα έβαζε ο ιδιώτης και καταλαμβάνεται που θα 

εκτινασσόταν,  όταν θα ερχόταν η στιγμή για να πληρώσει ο πολίτης 

που θα πήγαιναν τα τέλη.  

 Εμείς,  επειδή με τη σύμβαση παραχώρησης θα το απεντάσαμε το 

έργο,  θα επαναδημοπρατούνταν,  γιατί  δεν τηρήθηκαν οι  όροι 

δημοσιότητας,  γι '  αυτό  το έργο το πήραμε και από σύμβαση 

παραχώρησης το πήγαμε στο ΣΔΙΤ. Είναι το ίδιο πράγμα. Αλλάζει  

απλώς το θεσμικό πλαίσιο και μέσω των ΣΔΙΤ πετύχαμε με 

διυπουργική απόφαση, με υπογραφές 6 υπουργών χρηματοδότηση μέσω 

του ΕΣΠΑ από 40 έως 60%. Είναι μεγάλη υπ όθεση αυτό.   

Αυτό θα έχει  αντίκτυπο και στον πολίτη  γιατί  θα πληρώνει 

λιγότερα για τα σκουπίδια που θα τα εναποθέτει  στο ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου  και  όσοι νομίζουν ότι  μπορεί  το  Παλαιόκαστρο να 

μην λειτουργήσει,  διότι  δήθεν γίνεται τώρα η επέκταση του ΧΥΤΑ του 

Δήμου Σερρών, πλανιόνται πλάνη οικτρά.  Το Παλαιόκαστρο θα 

λειτουργήσει και πρέπει να το πάρουν απόφαση. Το Παλαιόκαστρο θα 

λειτουργήσει.  Δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργήσει.  

 Είναι ένα πολύ ωραίο έργο έτοιμο,  θα γίνει  και το εργοστάσιο 

και θα λύσει άπαξ δια παντός για πολλά χρόνια το θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων  του Νομού Σερρών. Απλώς εμείς  

πρέπει να σταθούμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα πάνω σε αυτό το 

θέμα και θα έλεγα ότι  η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών 
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στελεχών του Νομού στέκεται με υπευθυνότητα πάνω σε αυτό το θέμα, 

γι '  αυτό είχαμε και αυτά τα καλά αποτελέσματα.  

 Θυμάστε σας έλεγα ότι  πατάμε πάνω σε δύο ράγες,  τρέχουμε 

πάνω σε δύο ράγες  και το εργοστάσιο. .  επέκταση και πάμε καλά μέχρι 

στιγμής.  Ας ευχηθούμε να υπάρξει και αίσι ο τέλος.  Να ολοκληρωθούν 

τα έργα και θα υλοποιηθούν.  

 Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε ΣΜΑ εδώ στο Δήμο Σερρών. 

Δηλαδή Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Δεν μπορούμε διότι  

δεν προβλέπεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό. Από τον 

περιφερειακό σχεδιασμό σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

προβλέπονται και έγιναν στην . .και στην Νιγρίτα.  Αυτό προβλέπεται.  

Δεν μπορούμε να παίρνουμε εμείς  αποφάσεις και να κάνουμε ότι  μας 

αρέσει.  

 Τα δε χρήματα, τα πέντε αυτά εκατομμύρια,  δεν μπορούν να 

πάνε πουθενά αλλού. Δεν μπορούμε  να τα μεταφέρουμε πουθενά 

αλλού. Εγώ νομίζω ότι  η υπεύθυνη στάση είναι να προχωρήσει αυτό το 

έργο,  όπως είπαμε θα δουλέψει και κάποιος κόσμος,  5 εκατ.  έργο,   5 

εκατ.  είναι αυτά σε εποχή ισχνών αγελάδων.  

 Λοιπόν,  να προχωρήσει αυτό το έργο και παράλληλα ν α 

τρέξουμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες την ολοκλήρωση του 

εργοστασίου στο Παλαιόκαστρο για να λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου  και να λυθεί  άπαξ  δια παντός το θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο Νομού.  

 Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ ευχαριστώ. Κύριε Φωτιάδη μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. 

Έχει ολοκληρωθεί.  Σεβαστείτε τον Κανονισμός.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν προβλέπεται να κάνουμε άλλη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, μετά θα μιλήσουμε στο άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε . .και θα 

μας πείτε ότι  είμαστε εκτός θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν μιλήσετε εκτός θέματος …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς πρέπει να σέβεστε περισσότερο από τον καθένα εδώ μέσα γιατί  

υπηρετήσατε όλους τους βαθμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Σας 

παρακαλώ.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το θέμα 

μπαίνει  σε ψηφοφορία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ναι,  ναι,  ναι .  Η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη, όχι .  Ο κ.  Κοτρωνης,  ναι.  Ο κ.  Αγοραστός,  ο 

κ.  Δήμου, ναι,  ναι,  όχι  ο κ.  Γραμματέας,  ναι και ο Πρόεδρος.    

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 346/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε στο δεύτερο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι εκτός 

ημερήσιας διάταξης.  Το δεύτερο θέμα μπήκε διότι  ενώ διώξαμε,  

στείλαμε την ημερήσια διάταξη αρκετά αργά το μεσημέρι,  όμως το 

θέμα αυτό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε ακριβώς τρία λεπτά, είναι τυπικό θέμα, σεβαστείτ ε το σας 

παρακαλώ.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση 1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ο υ  ΑΠΕ)  

του έργου «Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. Σκουτάρεως,  

Αγίας Ελένης,   Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 347/2012)  
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…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης μ ε πρώτο θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε κάτι  προτού προχωρήσετε.  Επειδή μας μοιράσατε για λόγους 

οικονομίας αυτό το δύσκολο υλικό αλλά θα έπρεπε να μας το πείτε από 

την προηγούμενη να τα φέρουμε από τα σπίτι .  Εμείς έχοντας υπόψη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δίκαιο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν έχουμε τώρα τα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φέρανε μερικές κ.  Γκότση και εάν θέλετε …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να μας πείτε ότι  από την άλλη φορά παιδιά αυτά τα θέματα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δίκαιο και το αναγνωρίζω το δίκαιό σας.  Έχουμε κάποιες,  έφερε 

η γραμματέας,  ειλ ικρινά θέλω να πιστέψετε και μπορεί να σας το 

διαβεβαιώσει η γραμματέας,  ότι  δεν είχαμε Α4 χαρτί  να τυπώσουμε το 

μεσημέρι.  Γι΄ αυτό τον λόγο ζητώ και την συγκατάθεσή σας.   

 Με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Ομίλου  

 ΟΡΦΕΑΣ Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής αντί  για τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών των κ.  Γαλάνη ο κ.  

Δήμαρχος θα είναι εισηγητής.  Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  Λίγη ησυχία 

στοιχεία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι πέρυσι και συγκεκριμένα 

στις  αρχές του έτους  του 2011  με επισκέφθηκε στο γραφείο μου η 

Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Ορφέας’,  η κυρία Γιούλη … και 

μου ζήτησε την οικονομική συνδρομή του Δήμου για την ανακαίνι ση 

του ιστορικού κτιρίου του Ορφέα.  

 Εγώ είπα στην κυρία Πρόεδρο ότι   ο Δήμος αδυνατεί ,  δεν έχει  

τόσα χρήματα για να προβεί στην ανακαίνιση αυτή του κτιρίου και 

στην διάσωσή του,  αλλά της υποσχέθηκα ότι   θα ξεκινήσω αμέσως μια 

εκστρατεία χορηγιών για να δ ιασώσουμε το κτίριο.   

Πράγματι ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία,  πήγα σε πάρα πολλούς 

επιχειρηματίες  αλλά και σε άλλους συμπολίτες μας,   τους εξέθεσα την 

κατάσταση. Στο σημείο όπου βρισκόταν το ιστορικό αυτό κτίριο του 

Ορφέα  πρέπει να σας πω ότι  το κτίριο αυτό  κατέρρεε.  Η σκεπή έμπαζε 

νερά, οι  σοβάδες εξωτερικά πέφτανε.  Μέσα δε το κτίριο,  υπάρχουν και 

φωτογραφίες,  όποιος το επισκεπτόταν θα νόμιζε ότι   πετάχτηκε μια 

βόμβα και έχουν καταστραφεί τα πάντα. Ήταν κατεστραμμένα σχεδόν 

τα πάντα.  

Ξεκίνησε αυτή η εκστρατεία,  Πανσερραϊκή εκστρατεία χορηγιών 

με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ο κόσμος ανταποκρίθηκε,  θα πω 

συγκινητικά στο θέμα αυτό και μαζέψαμε μέχρι τώρα πάνω από 50.000 
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ευρώ, αποκαταστήσαμε την σκεπή, δεν μπαίνει  νερό,  έγιναν οι  σοβάδες 

εξωτερικά, βάφτηκε το κτίριο και εσωτερικά το ταβάνι επίσης το 

επισκευάσαμε,  βάφτηκε όλο το κτίριο,  πλακάκια περάστηκαν, 

υδραυλικά και τα λοιπά. Ηλεκτρολογικά, τα πάντα. Τα πάντα για να 

μπορέσει το κτίριο να πάρει την αρχική του μορφή.  

Είμαστε πλέον στο τέλος.  Απομένουν λίγες εργασίες για να 

ολοκληρωθεί αυτό το κτίριο και να το χαρείτε πάλι ο Σερραϊκός λαός.   

Γι΄ αυτό τον λόγο προτείνω να δώσει και ο Δήμος μια οικονομική 

ενίσχυση 6.000 ευρώ και πιστεύω ότι  με αυτή την ενίσχυση, θέλω να 

πιστεύω ότι  θα ολοκληρωθεί η ανακαίνιση το υ ιστορικού κτιρίου του 

Ορφέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι κάποιες ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  

Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Από άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου, γιατί  είδα και στο θέμα με το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. . .1.000 ευρώ, άλλα νομικά πρόσωπα έχουν δώσει χρ ήματα 

για τον σκοπό αυτόν; Το πρώτο σκέλος.  Δεύτερο, αφού ολοκληρωθούν 

οι  εργασίες και αποκατασταθεί πάλι το ιστορικό κτίριο,  έχετε έρθει  σε 

κάποια συνεννόηση για τον Ορφέα για την χρήση που θα γίνεται τυχόν 

από τον Δήμο Σερρών ή όχι  στο συγκεκριμένο χώρο;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σχεδόν όλα τα νομικά πρόσωπα και . .δώσανε χρήματα Και η ΔΕΥΑΣ 

και το Αυτοκινητοδρόμιο και η ΔΑΥΚΑΣ και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και το 

νομικό πρόσωπο και η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  όλοι.  Εισηγήθηκα εγώ σε όλους να 

βοηθήσουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τα ποσά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα χιλιάρικο.  Από ένα χιλιάρικο όλοι.  Όσον αφορά το τι  θα γίνει  

μετά,  εμείς  ζητάμε να μας το νοικιάσει ο Ορφέας με ένα συμβολικό 

ποσό. Δεν ξέρω, είναι δική τους η απόφαση, διότι  είναι δύσκολο να το 

διατηρήσουν. Πρέπει να το σκουπίσουν,  να πληρώνουν θέρμανση και 

τα λοιπά. Είναι γι΄ αυτούς πάρα πολύ δύσκολο.  

 Τώρα, εάν αποφασίσουν να μας το νοικιάσουν πάλι με ένα 

συμβολικό ποσό εδώ είμαστε,  περιμένουμε την απόφασή τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  θα πληρώσουμε τιμολόγιο,  κύριε Δήμαρχε,  στην 

πορεία.  Δεν το κάναμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος συνάδελφος  θέλει  να ρωτήσει;  Ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι ερώτηση, τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  τοποθέτηση, βεβαίως.  Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις,  

τοποθέτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συνηγορούμε και εμείς ,  ψηφίζουμε την πρόταση γιατί  ήταν αδιανόητ ο 

να βλέπουμε αυτό το ιστορικό κτίριο σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει 

να ξέρουμε πάρα πολύ καλά την ιστορική…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι μόνο την πολιτιστική αλλά και την ιστορική διαδρομή του Ορ φέα 

και εάν δεν το γνωρίζουμε καλά πρέπει κάποια στιγμή να μην 

μάθουμε,  ότι  ακόμη και όταν η περιοχή των Σερρών ήταν κρατούμενη 

από άλλες βόρειες χώρες,  έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στον 

Μακεδονικό Αγώνα και στην Αντίσταση. Είναι τόσο βαθιά η ιστορί α 

γι΄ αυτό αξίζει  τον κόπο και πρέπει να το στηρίζουμε με οποιεσδήποτε 

δυνάμεις έχουμε.  Αντιλαμβάνομαι την οικονομική δυσχέρεια αλλά με 

ότι  έχουμε,  όπως είπα από τα νομικά πρόσωπα και από τους 

συμπολίτες μας,  που πράγματι είναι αξιέπαινοι σε αυτή την πρότα ση.  

 Εκείνο όμως που λίγο με ανησυχεί είναι η διατήρηση. Είναι πολύ 

σημαντικό να διατηρηθεί το αποτέλεσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Πείτε 

υπό την μορφή ενοικίου από τον Δήμο, πείτε με άλλο τρόπο, όμως δεν 

μπορεί ο Σύλλογος να ανταποκριθεί  στην διατήρηση. Αυτ ό θα πρέπει 

να το συζητήσουμε με τα μέλη του Δ.Σ. με τον Σύλλογο ‘Ορφέα’ για 

να διατηρηθεί το καλό αυτό αποτέλεσμα. Αλλιώς πολύ φοβάμαι ότι  σε 

λίγο καιρό κάτι  που δεν χρησιμοποιείται,  δεν επισκευάζεται ή δεν 

καθαρίζεται,  καταλήγει στο ίδιο σημείο.   

 Άρα λοιπόν ψηφίζουμε την πρόταση με αυτή την επισήμανση, την 

προσοχή στην διατήρηση του αποτελέσματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 310/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την  

ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  όπως γνωρίζετε έχει  

ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία στο κύτταρο του Παλαιοκάστρου. 

Η δοκιμαστική λειτουργία είναι εξάμηνη, πρέπει να γίνει  οπωσδήποτε 

με απορρίμματα όλου του Νομού  για να βγουν σωστά συμπεράσματα.  

 Τώρα, για να μπορέσουμε όμως να λειτουργήσουμε επειδή 

υπάρχουν τα έξοδα, χρειάζονται χρήματα. Γι '  αυτό το λόγο θα γίνουν 
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προγραμματικές συμβάσεις κάθε Δήμου με την ΕΣΑΝΣ και θα δώσει ο 

κάθε Δήμος το ποσό που του αναλογεί .  

 Πρέπει να σας πω ότι  τους δύο πρώτους μήνες δεν έγινε σωστά η 

δοκιμαστική λειτουργία,  γιατί;  Γιατί  πέφτανε μόνο τα ανακυκλώσιμα 

του Δήμου Ηράκλειας,  που αυτά είναι μικρές ποσότητες και πέρα του 

ότι  είναι μικρές ποσότητες σωστά συμπεράσματα βγαίνουν από τα 

σύμμεικτα απορρίμματα. Εν συνεχεία προχωρήσαμε και τα ρίξαμε όλα 

τα σκουπίδια.   

  Τώρα, επειδή στην εισήγηση βλέπετε υπάρχουν δύο ποσά και 

δύο χρονικοί ορίζοντες,  μέχρι τον Αύγουστο ή και μέχρι τον 

Οκτώβριο,  λέει   Σεπτέμβριο αλλά είναι λάθος Οκτώβριο,   όχι  6 

Σεπτεμβρίου,  6 Οκτωβρίου.  Το πιο πιθανό είναι να πάρουμε μια 

παράταση, διότι  αυτό μου είπε και ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του 

ΕΠΕΡΑ, ο κ.  Ανδρεαδάκης,  επειδή τους δύο πρώτους μήνες δεν έγινε 

σωστά η δοκιμαστική λειτουργία,  πρέπει να δοθεί  μια παράταση. Γι '  

αυτό το λόγο προτείνω να ψηφίσουμε για να δίνουμε χρήματα μέχρι  

τις  6 Οκτωβρίου.  Στο ποσό φυσικά που μας αναλογεί ,  νομίζω είναι  

16.000 τον μήνα.  

 Εάν θέλετε κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις να θέσετε είμαι 

στη διάθεσή σας για να σας απαντήσω εάν μπορώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Μηλίδης και η κυρία 

Σαραντίδου.  Ο κ.  Κοτρώνης.  Άλλος κανείς  όχι .  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  το διόρθωσε ο κ.  Δήμαρχος.  Μου φάνηκε και εμένα περίεργο 

σε ένα μήνα τόσο μεγάλο..γιατί  τόση διαφορά. Όμως η διαφορά είναι 

γύρω στις  24.000, κύριε Δήμαρχε.  Στο ένα λέει  74.000 και στο άλλο 
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98.000.  Έχω την εντύπωση ότι  είναι  αρκετά μεγάλη η διαφορά και  

ήθελα να ρωτήσω, για ποιο λόγο;  

Να απαντήστε σε όλα. Έχω μικρές ερωτήσεις.    

Είπαμε ότι  ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου λειτουργεί .  Όλοι οι  Δήμοι 

πάνε και πετάνε τα σκουπίδια τους;  Και εάν όχι ,  ποιοι  πηγαίνουν; 

Δοκιμαστικά. Για την δοκιμαστική λειτουργία μιλάω. Επί σης,  στην 

σύμβαση που αναφέρθηκε,  παρακάτω μιλάμε για προγραμματική 

σύμβαση με την ΕΣΑΝΣ, λέει  ότι  θα πρέπει να . .εξοπλισμό. Διαθέτει  η 

ΕΣΑΝΣ εξοπλισμό; Αυτό αναφέρεται στην σύμβαση.  

Και ακόμη στην απόφαση του Δ.Σ. της ΕΣΑΝΣ λέει  ότι  

οργανώθηκαν δραστηριότητες για την εξάμηνη δοκιμαστική 

λειτουργία.  Θα ήθελα να ρωτήσω, έγιναν αυτές;  Επειδή είστε και 

Πρόεδρος και έχετε και σημαντική θέση στην ΕΣΑΝΣ, έγιναν αυτές οι  

δραστηριότητες που αναφέρονται μέσα στην σύμβαση; Γιατί  μιλάει για 

κάποιες δραστηριότητες.   

 Να σας το διαβάσω ακριβώς:  

  Σε απόφαση των παραπάνω, με απόφαση του ΔΣ της ΕΣΑΝΣ 

οργανώθηκαν δραστηριότητες γ ια την κατά το στάδιο της εξάμηνης 

δοκιμαστικής λειτουργίας διαχείριση,  εναπόθεση, ενταφιασμό των 

στερών αποβλήτων όλων των ΟΤΑ της περιοχής ενότη τας στο ΧΥΤΥ.   

Ρωτάω, έγιναν αυτές οι  δραστηριότητες;  Γιατί  εδώ το θεωρεί 

δεδομένο.  

Και τελευταία ερώτηση, οι  πόροι,  λέει  προς το τέλος,  για την 

υλοποίηση θα προέρχονται . .προϋπολογισμό του Δήμου, τέλη 

καθαριότητας του ΄12.  Έχει προβλεφθεί αυτό; Και για να μην . .κύριε 

Πρόεδρε ένα διαδικαστικό,  καλά είναι να υπάρχει σελιδοποίηση σε 

αυτά που γράφουμε,  για να μπορώ να πω στον κύριο Δήμαρχο ότι  στην 
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τάδε σελίδα,  στην τάδε παράγραφο. Όταν είναι είκοσι σελίδες τώρα 

που να του πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η σελιδοποίηση δεν υπάρχει εδώ και έχετε δίκαιο αλλά είναι τρεις  

σελίδες.  Λέτε για την προγραμματική σύμβαση, εντάξει .  Επειδή 

οφείλω να προστατεύσω όμως, κ.  Μηλίδη, την γραμματεία,  η ΕΣΑΝΣ 

έχει  τον λόγο.  Το λάθος είναι από την γραμματεία της ΕΣΑΝΣ και 

οφείλει  ο Πρόεδρος να το  αναγνωρίσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ οφείλω να προστατεύσω την γραμματεία μου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το λάθος είναι δικό μας,  της ΕΣΑΝΣ δηλαδή. Σας ζητούμε συγνώμη 

που το ξεχάσαμε.   

 Όσον αφορά για την διαφορά που λέτε των 74.000 έως,  για  την 

διαφορά . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά προέκυψαν μέσα από μελέτη που έγινε.  Δεν τα,  έγινε μελέτη.  Την 

μελέτη την έχει  κάνει  ο κ.  Ιωαννίδης Δημήτρης,  εδώ βρίσκεται 

μάλιστα και μπορεί να σας δώσει τις  όποιες διευκρινήσεις θέλετε.  

Κακώς αναφέρεται πρόχειρη.  Έγινε μια μελέτη από τον πολιτικό 

μηχανικό της ΕΣΑΝΣ. Εδώ είναι για να σας δώσει περισσότερες 

πληροφορίες.   
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 Εάν ρίχνουν όλοι οι  Δήμοι τα σκουπίδια τους,  ο Δήμος Νέας 

. .δεν τα ρίχνει .  Επίσης,  ο Δήμος Αμφίπολης λόγω απόσταση δεν μπορεί 

να τα ρίξει ,  περιμένει  να λειτουργήσει ο ΣΜΑ Νέας Ζίχνης για να τα 

πηγαίνει  εκεί  και θα λειτουργήσει σύντομα, διότι  έχουν ολοκληρωθεί 

οι  εργασίες και πιστεύω ότι  σύντομα θα λειτουργήσει.   

 Εάν διαθέτει  η ΕΣΑΝΣ εξοπλισμό. Ότι εξοπλισμό προβλέπεται 

βεβαίως τον διαθέτει  η ΕΣΑΝΣ. Και οι  δραστηριότητες που έπρεπε να 

γίνουν,  γίνανε.  Η εναπόθεση και όλα αυτά γίνονται κανονικά. Οι 

πόροι,  τα χρήματα από πού θα βρεθούν.  Τα χρήματα υπάρχει απόφαση 

ανάληψη δαπάνης που λέει  από πού παίρνουμε τα χρήματα αυτά. Τα 

παίρνουμε από τα χρήματα τα οποία προορίζονται για την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ 110.000 ήταν εκείνα.  Εκείνα τα 

λεφτά παίρνουμε και τα δίνουμε εδώ τώρα στην δοκιμαστική 

λειτουργία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  Από εκεί  παίρνουμε 

τα χρήματα. Τα χρήματα τα παίρνουμε από εκεί .   

 Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι  άλλο να ρωτήσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω εγώ κάτι;  Κύριε Πρόεδρε κάτι  βλέπω το θεωρείτε πολύ 

φυσιολογικό αλλά εγώ θα ήθελα να ρωτή σω, γιατί  το αναφέρετε ως 

ΧΥΤ και προσπαθείτε να αποφύγετε να μας πείτε τι  είναι,  ΧΥΤΑ ή 

ΧΥΤΥ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το αναφέρουμε έτσι επειδή όλα τα έγγραφα της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστής Αρχής το αναφέρουν έτσι.  Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα 

τώρα να το αναφέρουμε ως ΧΥΤΥ. Εγώ το λέω ΧΥΤΥ, όπως βλέπετε,  

όχι  ΧΥΤ, αλλά τα έγγραφα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής το 

αναφέρουν έτσι.  Χώρο Υγειονομικής Ταφής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση; Η κυρία Σαραντίδου.  Παρακαλώ.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καταρχήν η δοκιμαστική λειτουργία είναι,  πρέπει  να την κάνει  δηλαδή 

η ΕΣΑΝΣ ως φορέας διαχείρισης; Γιατί  από το ξέρω στην σύμβαση με 

τον εργολάβο που είχε γίνει  για την Νεράιδα,  ήταν μέσα στη σύμβαση 

να γίνει  από την εργολάβο η δοκιμαστική λειτουργία και μάλιστα είχε 

και προϋπολογιστικό κόστος το πόσο θα κοστίσει  η δοκιμαστική 

λειτουργία που θα κάνει  ο εργολάβος.   

Εάν εκεί  που λέει  ότι  προκειμένου να υλοποιηθεί  απρόσκοπτα η 

εξάμηνη λειτουργία,  λέει  εδώ ότι  υπάρχει  εξοπλισμός.  Προσωπικό θα 

προσλάβει η ΕΣΑΝΣ ή θα δοθεί  εργολαβία για να γίνει  αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την δοκιμαστική λειτουργία πρέπει να την κάνει  η ΕΣΑΝΣ. Υπεύθυνος 

όμως ως επιβλέπων της όλης δοκιμαστικής λειτουργίας είναι ο 

εργολάβος.  Έτσι δεν είναι . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει να την κάνει  η ΕΣΑΝΣ διότι  η ΕΣΑΝΣ θα πάρει αποφάσεις για 

να πέσουν σκουπίδια.  Δεν θα πάρει ο εργολάβος.  Και το προσωπικό 

επίσης θα το προσλάβει η ΕΣΑΝΣ και θα το πληρώσει.  Γι΄ αυτό 
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γίνονται αυτές οι  προγραμματικές συμβάσεις τώρα. Αυτά λένε οι  

συμβάσεις.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Στην ερώτηση πάνω. Στην σύμβαση του εργολάβου βλ έπω ότι  γράφει,  

εκτός από όλα τα άλλα, λέει  ότι  στο νούμερο 5 ότι  μέσα στις  

αρμοδιότητες του εργολάβου που έχει  κάνει  την κατασκευή, είναι η 

δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ μετά την 

κατασκευή, για διάστημα έξι  μηνών από την ημερομηνία θέσ εων των 

σε λειτουργία με ταυτόχρονη επίβλεψη των προγραμμάτων. Και βγάζει  

ένα κοστολόγιο 197.000, τα οποία φυσιολογικά πρέπει να τα έχει  

πληρωθεί μέσα από το σύνολο του έργου. Τώρα θα τα πληρωθεί αλλά 

είναι μέσα στο σύνολο του έργο αυτά τα χρήματα.  

 Δεν το διευκρινίζει  ότι  θα κάνει  μόνο επίβλεψη, θα κάνει  

γενικότερα την δοκιμαστική λειτουργία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχει την επίβλεψη της δοκιμαστικής λειτουργίας.  Από εκεί  και πέρα τα 

έξοδα της δοκιμαστικής λειτουργίας επιβαρύνουν την ΕΣΑΝΣ. 

Περισσότερες όμως λεπτομέρε ιες θα ήθελα και ο κ.  . .να μας δώσει 

πάνω σε αυτό που είναι νομικός σύμβουλος.   

Κος   :  

. .της λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος έχει  

παραχωρηθεί στην ΕΣΑΝΣ θα γίνει  και η εκπαίδευση του προσωπικού, 

το οποίο θα απασχοληθεί όταν πλέον αρχίσε ι  η κανονική λειτουργία 

και θα δοκιμαστούν όλα τα συστήματα. Βιολογικός καθαρισμός,  

μεμβράνες που έχουν χρησιμοποιηθεί  και γι΄ αυτό τον λόγο την 

δοκιμαστική λειτουργία την αναλαμβάνει στην ευθύνη της η ΕΣΑΝΣ.  
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Ο εργολάβος έχει  συμβατικό υποχρέωση με την σύ μβαση που 

είχε υπογραφεί μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τότε και του 

αναδόχου να εκτελέσει την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας,  

όπου εκεί  προβλέπεται πράγματι αμοιβή του εργολάβου, η οποία όμως 

αμοιβή του εργολάβου αφορά την εκπαίδευση ουσιαστι κά των 

υπηρεσιών εκπαίδευσης του προσωπικού.  

Σε αυτό συνίσταται η προβλεπόμενη αμοιβή από την σύμβαση 

που είχε υπογραφεί μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Το 

προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την διάρκεια εξάμηνης 

δοκιμαστικής λειτουργίας θα προσληφθεί απ ό την ΕΣΑΝΣ, οι  έχοντες 

συναφείς συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για το μέχρι τώρα χρονικό 

διάστημα, διότι ,  όπως σας είπε και ο κ.  Δήμαρχος,  ήδη ξεκίνησε η 

δοκιμαστική λειτουργία εδώ και δυο μήνες,  πλην όμως υπήρχε 

απόφαση να δουλέψει το κύτταρο μόνο με τα υπο λείμματα της 

ανακύκλωσης του Δήμου Ηράκλειας,  πλην όμως η Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή έθεσε ως όρο την πλήρη λειτουργία με το σύνολο 

των απορριμμάτων όλων των ΟΤΑ του Νομού Σερρών, όπως 

προβλεπόταν και στην εγκριτική απόφαση ένταξης του έργου, το οποίο 

ανέρχεται περίπου σε 80.000 τόνους,  88 χιλιάδες μάλλον τόνους 

ετησίως,  για να υπάρχει πλήρης η πεποίθηση στο τέλος της 

δοκιμαστικής λειτουργίας ότι  το έργο ανταποκρίνεται στις  

προδιαγραφές του και ο εργολάβος εκτέλεσε τις  εργασίες σύμφωνα με 

τις  προδιαγραφές  και σύμφωνα με τα τιμολόγια μελέτης που αποτελούν 

αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  
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Εντάξει,  οφείλουμε να τα λύσουμε,  δεν γίνεται διαφορετικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, ήδη δυο μήνες έχουμε 

την δοκιμαστική λειτουργία,  δυο μήνες ο. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ένα μήνα. Ένα μήνα ο Δήμος Σερρών πάει τα σκουπίδια,  τα 

απορρίμματα στο ΧΥΤΥ. Έχετε κάνει ,  εκεί  μιλήσατε για έναν 

προγραμματισμό. Έχετε κάνει  έναν προγραμματισμό όγκο, κόστος,  

πετρέλαια,  εργατοώρες και τα λοιπά; Για να δούμε,  να βγάλουμε στο 

τέλος τι  κοστίζει  αυτή η υπόθεση στο εξάμηνο ή στον χρόνο; Με 

αναγωγή στον χρόνο;  

Κος   :  

Δεν έχω βγάλει τα στοιχεία που μου ζητάτε,  δεν  τα έχω τα στοιχεία.  

Από 19 Απριλίου ξεκινήσαμε να ρίχνουμε απορρίμματα, υπολογίζουμε 

να πάνε μηνιαίως γύρω στους χίλιους τόνους από τον Δήμο Σερρών. 

Απορρίμματα στην Νεράιδα. Δεν έχουμε κάνει  τον υπολογισμό πόσο 

μας κοστίζει  περισσότερο αυτόν τον μήνα αλλ ά σίγουρα έχω αυξημένα 

και καύσιμα και εργατοώρες.  Άμα θέλετε μπορώ να τα βρω και να τα 

φέρω σε κάποιο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή και να σας τα δώσω 

κατ΄ ιδίαν,  εάν θέλετε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι εάν θέλω εγώ, πρέπει να τα δώσετε,  να τα θέσετε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου για να τα ξέρουμε.  . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να βοηθήσω λίγο,  κ.  Γκότση από την στιγμή που περνούν από 

ζυγιστήριο τα σκουπίδια,  είναι πάρα πολύ εύκολο να υπολογιστεί  και 

το κόστος πετρελαίου και τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο δηλαδή, δεν 

χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη.   

 Άλλη ερώτηση; Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Με δύο σκέλη. Το πρώτο είναι,  από την στιγμή που μιλάμε για 

εκπαίδευση προσωπικού, θα εκπαιδεύουμε προσωπικό δίμηνο για να 

φεύγει  σε δυο μήνες πριν καν προλάβει να εκπαιδευτεί;  Άρα 

φυσιολογικά όταν μιλάμε για εκπαίδευση προσωπικού θα έπρεπε να 

μιλάμε για μόνιμου προσωπικό που θα είναι εκπαιδευμένο και θα είναι 

μόνιμα εκεί .  Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο,  όπως όλοι λένε,  μιλάμε 

για περιβάλλον,  μιλάμε για δημόσια υγεία.  Σίγουρα πρέπει το 

προσωπικό να εκπαιδευμένο αλλά όχι  να εκπαιδεύεται για δυο μήνες 

που δεν θα προλαβαίνει  καν να τελειώσει την εκπαίδευσή του και να 

φεύγει  και να έρχεται άλλο.  

 Άρα λοιπόν μήπως θα πρέπει να δούμε τι  μπορεί να γίνει  αυτό 

και να το απαιτήσουμε και να το διεκδικήσο υμε γιατί  έχει  να κάνει  με 

το περιβάλλον και την δημόσια υγεία;  

 Και το δεύτερο ερώτημα είναι,  όλες αυτές οι  αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου που γινόταν στην ΕΣΑΝΣ καθ΄ όλο το προηγούμενο 

διάστημα, γινόταν από όλους τους Δήμους,  το ταμείο αυτή την στιγμή 

της ΕΣΑΝΣ που είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κοιτάξτε μόνιμο προσωπικό καλά θα ήταν να μπορούσαμε να πάρουμε,  

αλλά δεν γίνεται,  δεν μπορούμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Εάν 

περιμένουμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το απαιτήσαμε.  Το απαιτήσαμε,  δεν γίνεται.  Το απαιτήσαμε,  δεν 

γίνεται.  Λοιπόν,  μόνιμο προσωπικό δεν μπορούμε να προσλάβουμε.  

Εάν περιμέναμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό δεν θα γινόταν η 

δοκιμαστική λειτουργία και θα απεντάσονταν  το έργο.  Αυτό είναι 

σίγουρο.  

 Όσον αφορά το ταμείο με τις  αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου,  

πρέπει να σας πω ότι  δυστυχώς, οι  Δήμοι όλα τα προηγούμενα χρόνια 

δεν δίνανε χρήματα. Γινόταν αυξήσεις,  δεν δίνονταν χρήματα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σχεδόν όλοι.  Σχεδόν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  

Μηλίδης.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  η κυρία Σαραντίδου και ο κ.  

Γκότσης και ο κ.  Στεργίου.  Άλλος; Κανείς.  Παρακαλώ ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μπήκαμε σε έναν δρόμο θα έλεγα, σε μια οδό πλέον 

για την λειτουργία του ΧΥΤ Παλαιοκάστρου. Προηγουμένως ψηφίσαμε 

για την επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών, άρα λοιπόν θα πρέπει και καλά 
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κάνουμε και ξεκινάμε να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά την διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων και όλων των αποβλήτων γενικότερα.  

 Όσο και να είναι ο σχεδιασμός της Περιφέρειας καλός και 

σωστός,  πάντοτε επαφίεται και στις  δικές μας πρωτοβουλίες.  Δεν 

μπορεί να γίνει  τίποτα εάν εμείς  δεν αναλάβουμε πρωτοβουλίες.   

 Τώρα λοιπόν άκουσα  προηγουμένως από τα χείλη του δημάρχου 

και νυν προέδρου της ΕΣΑΝΣ ότι  δεν καταβάλουμε στο ταμείο τα 

χρήματα από τους Δήμους και αναρωτήθηκα, άραγε σε αυτά που 

ψηφίζουμε γιατί  τις  δεσμεύσεις,  για την τήρηση, τα είχα αναφέρει 

προηγουμένως, να μην επαναλαμβά νομαι,  πώς θα το διασφαλίσουμε 

αυτό το πράγμα;  

 Θα πρέπει επιτέλους όλοι να αναλάβουμε τις  ευθύνες μας.  Όταν 

δεν θέλουμε τα σκουπίδια στον τόπο μας,  στην περιοχή μας,  στο σπίτι  

μας κοντά και τα πάμε κάπου αλλού, θα πρέπει να αναλάβουμε και τις  

ευθύνες.  Μπορεί να γίνει  περιστολή δαπανών με άλλους τρόπους,  το 

έχω αναφέρει σε άλλες εισηγήσεις μου.  

 Βασική λοιπόν για μένα, τώρα που είμαστε ακόμα στην 

δοκιμαστική χρήση του Παλαιοκάστρου και έχοντας την ΕΣΑΝΣ, η 

οποία σημειωτέων σύμφωνα με την απόφαση αποτελεί  τον ΦΟΣΔΑ της 

Περιφέρειας,  αυτή την στιγμή ο φορέας διαχείρισης είναι η ΕΣΑΝΣ, 

άρα λοιπόν έχει  μεγάλη ευθύνη και σοβαρό λόγο να διαχειριστεί  

σωστά την όλη κατάσταση της διαχείρισης των σκουπιδιών.  

 Βασική, εάν δείτε στην υπουργική απόφαση μέσα στην 

προγραμματική σύμβαση που έχουμε στα χέρια,  βασική αρχή της 

διαχείρισης είναι να μειωθεί ο όγκος,  ο συνολικός όγκος.  Αυτό λοιπόν,  

για να το βάζει  και μέσα στην προγραμματική σύμβαση πιστεύω ότι  

εκεί  θα πρέπει να είναι η βασική στόχευσή μας και όχι  μόνο που θα τα  
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πετάξουμε.  Το θέμα είναι πώς θα τα πετάξουμε; Θα τα πετάξουμε ως 

έχει  ή θα έχουμε κάνει  εμείς  προηγουμένως την ανάλογη προεργασία;  

 Βασική λοιπόν αρχή της κοινής υπουργικής απόφασης είναι η 

509/10,  δεν έχει  τόση σημασία,  είναι  λοιπόν να μειώσουμε,  να 

επαναχρησιμοποιήσουμε απόβλητα, να κάνουμε ανακύκλωση. Εγώ θα 

επιμένω πάρα πολύ, πάρα πολύ, θα πρέπει να κάνουμε επικοινωνία με 

όλο τον κόσμο με οποιοδήποτε τρόπο, ώστε να μειωθεί και ο όγκος 

των σκουπιδιών, να γίνει  ανακύκλωση, να επαναχρησιμοποιηθούν.  

Αυτό θα έχει  και ένα σημαντικό οικονομικό όφελος προς 

αντιστάθμισμα των χρημάτων που θα ξοδευτούν για την λειτουργία,  

δηλαδή για τα καύσιμα, για τα άλλα λειτουργικά έξοδα, για τις  

αβαρίες,  ενδεχομένως,  των αυτοκινήτων, τα ανταλλακτικά. Είναι 

αρκετό το έξοδο.  

 Όμως μπορούμε και να περιορίσουμε τις  δαπάνες με τον τρόπο 

που αναφέρω, με την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και με 

την επαναχρησιμοποίηση και την αξιοποίησή τους.  Εάν δείτε στην 

απόφαση αυτή λέει  στο τέλος:  «Αφού γίνει  αξιοποίηση των αποβλήτων 

με  ανακύκλωσης,  επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση ή οποιαδήποτε άλλη 

. .που έχει  ως στόχο την παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών ή 

προϊόντων».  Αυτή πρέπει να είναι η στόχευσή μας.   

 Εκείνο λοιπόν που θέλω να επισημάνω είναι ότι  . .την 

δοκιμαστική λειτουργία,  κύριε Δήμαρχε και ως Πρόεδρος του ΕΣΑΝΣ 

σας αναφέρω τώρα, ότι  δεν κάναμε αυτή την ενημέρωση για την οποία 

εγώ κόπτομαι πάρα πολύ και το λέω κάθε φορά που αναφέρομαι στο 

θέμα ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, όπως θέλετε πείτε το.  Δεν κάναμε.  Αυτό πρέπει 

να αρχίσει  από τα σχολεία,  από  τα παιδιά μας που βλέπω ότι  δεν είναι 

και αυτά ακόμη ενημερωμένα.  
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Πώς μπορεί να γίνει  αυτό; Εδώ είναι η κυρία Μπιτζίδου η 

Αντιδήμαρχος,  σε συνεργασία με την Α/θμια και την Β/θμια 

εκπαίδευση. Με την προβολή ενός μικρού σποτ ή με όποια 

οπτικοακουστική μέθοδο έχουμε.  Έτσι θα δημιουργήσουμε υπεύθυνους 

πολίτες και θα μειωθούν αρκετά σημαντικά αυτά τα απόβλητα.  

Να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πρόεδρε.  . .  ανθρώπους,  το 

έχω δει  και πραγματικά έκανε την κίνηση να τα πάρω μόνος μου, 

βλέπω νέους ανθρώπους να έχουν πακέτα ολόκληρα με χαρτιά,  με 

κουτιά και να τα πετάνε στα κοινά σκουπίδια.  Νέους ανθρώπους με 

υψηλό επίπεδο μόρφωσης.  Είναι κατάσταση αυτή; Είναι λογική;  

Αυτό λοιπόν για μένα είναι η πρώτη επισήμανση, έχουμε κάνει  

πολλές φορές την κριτική μας,  το λέω κα ι πάλι,  ανέφερε πριν ο κ.  

Δήμαρχος ότι  θα παιχθεί  ένα σποτ.  Το περιμένω εδώ και ενάμιση 

χρόνο και δεν φτάνει  μόνο αυτό,  αναφέρθηκα στην Α/θμια και στην 

Β/θμια εκπαίδευση.  

Εκείνο το οποίο μου κάνει ,  υπάρχει  μια διαφορετική άποψη 

δημάρχου και κ.  Χράπα, δημάρχου και Αντιδημάρχου Καθαριότητας 

για το ΣΜΑ. Ο μεν κ.  Δήμαρχος λέει  ότι  δεν ήταν στην αυτή, δεν 

υπάρχει τέτοιο πρόγραμμα και ενώ ο κ.  Χράπας λέει  κάτι  το 

διαφορετικό.  Δεν είναι της παρούσης στιγμής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .τοποθέτησή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Τοποθέτηση είναι κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Μισό λεπτό,  τελείωσα. Για μένα λοιπόν είναι βασικά αυτά που λέει  η 

σύμβαση, να τηρηθούν οι  δεσμεύσεις όπως τα λέει  η σύμβαση και 

τώρα αυτή την στιγμή ο Δήμαρχος Σερρών, ο κ.  Αγγελίδης έχει  

πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ, οφείλει  να 

συντονίσει  και νομίζω ότι  μόνο έτσι θα μπορέσει και να μειωθεί το 

κόστος και να μειωθεί ο όγκος και να βελτιωθεί το περιβάλλον,  για την 

προστασία και της υγείας και του περιβάλλοντος.   

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ο νομικός με πολύ καθαρό τρόπο μας 

διευκρίνισε ότι  η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ζήτησε να πέσει 

σύμμεικτο σκουπίδι .  Ναι;  Απορρίμματα. Διαβάστε,  εάν θέλετε,  με 

μεγαλύτερη λεπτομέρεια στην σελίδα 2 της εισηγήσεως την 3 η  

παράγραφο.  

 Αυτό το έργο το οποίο ζητούμε να κάνουμε τώρα μέσα στον 

αστικό ιστό υπάρχει και μπορεί να λειτουργήσει.  Το επιβάλει η 

Διαχειριστική Αρχή. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για 

δοκιμαστική. Άρα όλο αυτό το πρόσχημα το οποίο ότι   η νομοθεσία και 

τα λοιπά θα σταματούσε εάν πηγαίναμε,  δεν υφίσταται.   

 Όταν εμείς  μιλούσαμε για ΧΥΤ κάποιοι  εδώ χαμογελούσαν, 

ενδεχομένως με υπονοούμενα. Όταν λοιπόν εμείς  είπαμε ότι  πάτε να 

κάνετε αυτά τα έργα, να υποβάλλετε τα έργα τα οπ οία είναι 

συμπληρωματικά στον περιφερειακό σχεδιασμό, δηλαδή ο ΣΜΑ 

Σερρών, ο ΣΜΑ . .και ο ΣΜΑ Ροδόπολης και ο άλλος,  ενδεχομένως,  

ΣΜΑ που θα γίνει ,  γ ιατί  άλλάξε ο περιφερειακός σχεδιασμός,  οι  ΣΜΑ 
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θα μπορούσαν να προστεθούν και ήταν πρόταση της Ενδιάμεσης 

Διαχειριστικής Αρχής,  της κυρίας Ωραιοπούλου.  

 Εμείς λοιπόν και βεβαίως έχει  δίκαιο ο κ.  Αντιδήμαρχος,  έπρεπε 

να τρέξουμε να εξασφαλίσουμε την ένταξη και κατασκευή του ΣΜΑ, 

διότι  θα στοιχίζει .  Οι πρώτες δυο οριοθετήσεις ήταν ενδεικτικές.  Το 

μείζον ήταν να οριοθετηθεί και να κατασκευαστεί  το ΧΥΤ, το κυρίως 

έργο.  Τα άλλα ξέραμε ότι  έρχεται και το ΕΣΠΑ και θα υπάρχει η 

δυνατότητα. Γι΄ αυτό τρέξτε,  κύριε Δήμαρχε,  τρέξτε και αφήστε τα 

αυτά.  

Στην ουσία λοιπόν δικαιωνόμαστε,  νάτο,  η τρίτη παράγραφος 

εδώ είναι και ο κ.  νομικός.  Το έργο λοιπόν μπορεί να λειτουργήσει και 

δεν υπάρχει πρόβλημα νομικό.  Σύμμεικτο το σκουπίδι  πέφτει  και 

σύμμεικτο λοιπόν θα πέφτει  για το επόμενο διάστημα και κανείς  δεν 

θα σταματήσει αυτή την λειτουργία,  την οποία σωστά είπε ο Δήμαρχος,  

έχει  η ΕΣΑΝΣ. Ναι ή όχι;  Ναι,  λοιπόν.   

Έχει δίκαιο η συναδέλφισσα, θα έπρεπε να φροντίσει  η ΕΣΑΝΣ 

να μην πάρουμε διμηνίτες,  να πάρουμε οκταμηνίτες τουλάχιστον,  διότι  

η εκπαίδευση να μην πάει στράφι,  να μείνει ,  να μείνει  εκεί  προίκα.  

Λοιπόν,  θεωρώ ότι  θα πρέπε ι να προχωρήσουμε,  βεβαίως κύριε 

Δήμαρχε και βεβαίως θα πρέπει να πάρουμε…δεν κάνετε μια διαίρεση; 

Δεν ελέγχει  κανείς;  Εν πάση περιπτώσει,  όσο δεν για τον υπαινιγμό 

του κ.  δημάρχου ότι  κανένας Δήμος δεν μπορεί να φύγει ,  να πάει 

δηλαδή κάπου αλλού, ενδεχομένως τα απορρίμματά του,  γιατί  

κάποιους πήγαινε και τώρα δεν πάει και οι  ειδικοί όροι στους οποίους 

αναφερθήκαμε στο προ ημερήσιας,  βεβαίως είναι συναφείς,  το λένε 

καθαρά στην σελίδα 9.  Διαβάστε το.   
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«Στην περίπτωση που κάποιος Δήμος εξυπηρετείται ή θα 

εξυπηρετείται από άλλο ΧΥΤΑ θα πρέπει  να υποβληθεί η σχετική 

τεκμηρίωση».  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εάν εμείς  εδώ κληθήκαμε 

να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των δημοτών μας,  θα πρέπει να το 

ξεκαθαρίσουμε.  Ή εάν θέλουμε να . .  προς άλλους,  να το 

ξεκαθαρίσουμε επίσης.  Άρα λοιπόν βεβαίως και είναι σπατάλη και 

βεβαίως τα χρήματα δεν είναι για πέταμα. Όποια και εάν είναι,  είτε 

έρχονται από έξω είτε είναι δικά μας,  του Έλληνα φορολογούμενου. 

Και αυτά, το ΕΣΠΑ αυτές τις  μέρες ζητούμε να πάει σε κατευθύνσεις  

αναπτυξιακές.  Δεν θα κάνουμε δυο έργα ίδια σε μια απόσταση πέντε 

χιλιομέτρων και θα λέμε ότι  κάναμε έργο και θα βαυκαλιζόμαστε εδώ 

ότι  πετύχαμε νίκη μεγάλη.  

Να βάλουμε λοιπόν τα στήθη μας και να πάμε στον . .της 

κατάστασης.  Μπορούμε όλοι μαζί;  Και εδώ βεβ αίως τα πράγματα είναι 

ξεκάθαρα. Να μειώσουμε το κόστος.  Βεβαίως.  Με τους ΣΜΑ. Να 

μειώσουμε την όποια όχληση και επικινδυνότητα για το περιβάλλον.   

Αυτά που μας είπε ο Αντιδήμαρχος για το κύτταρο, ότι  αυτά 

δηλαδή τα παράλληλα έργα αφορούν το κύτταρο και . . Εγώ μιλάω για 

το σύνολο του ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ Σερρών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να 

προτείνουμε και θα εγκρινόταν,  κύριε Δήμαρχε,  ναι ή όχι  σε αυτό το 

μέτρο η αποκατάσταση ή τα όποια διλήμματα είχαν εντοπίσει  κάποτε 

κάποιοι  ελεγκτές;   

Αυτό λοιπόν είναι το σημείο . .διαφ ωνία.  Λέμε λοιπόν ότι  το 

κυρίως έργο,  το ΧΥΤ, μπορεί να λειτουργήσει και το θέμα δεν είναι να 

πείσουμε τους Σερραίους,  το θέμα είναι να πείσουμε τους κατοίκους 

εκεί  του οικισμού και όλα αυτά που λέμε,  κύριε Δήμαρχε,  όχι  για τους 
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Σερραίους,  να πάμε να τα πούμε εκεί  και να πούμε καθαρά τι  θα είναι 

το κόστος για κάθε φορολογούμενο του Δήμου μας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.  Γιατί  οι  κουβέντες πρέπει να είναι καθαρές.   

 Κύριε Πρόεδρε διαμαρτυρήθηκα διότι  αυτό που διάβασε ο κ.  

Δήμαρχος,  πάρτε το σας παρακαλώ να μπει στα πρακτικά, γιατί  έτσι 

όπως το διάβασε,  παίρνοντας αναπνοή, στο τέλος όλοι καταλάβαμε ότι  

ο περιφερειακός σχεδιασμός αφορούσε τον ΧΥΤ και όχι  την νέα 

κατασκευή του ΧΥΤΑ των Σερρών. Πάρτε το σας παρακαλώ, να μπει 

στα πρακτικά.  

 Όταν εγώ προηγουμένως με βάση τον Κανονισμό δεν ήθελα να 

σας ενοχλήσω στο άρθρο 4,  παράγραφος 3,  θα μπορούσα να επιμείνω, 

διότι  εδώ . .να πάρετε το κείμενο να το ξανά διαβάσουμε.  Να δούμε τι  

λέει  ο περιφερειακός σχεδιασμός; Λέει  για δυο ΧΥΤΑ σ ε απόσταση 

πέντε χιλιομέτρων. Εκτός εάν έγινε τώρα και δεν το ξέρω.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε καταρχάς έχω διαπιστώσει εδώ και ενάμιση χρόνο ότι  

υπάρχει  ένα πρόβλημα αισθητικής με την ορθογραφία.  Δεν θα το έλε γα 

αλλά επειδή επαναλαμβάνεται στην εισήγηση εδώ του κ.  δημάρχου δεν 

μπορεί να γράφει στα κουτουρού τον τρίτο ενικό με τον δεύτερο 

πληθυντικό.  Το όπως γνωρίζετε γράφεται με ‘ε’ ,  δεν γράφεται με ‘αι’  

και το κάνετε επανειλημμένα εδώ και ενάμιση χρόνο. Δεν υπ άρχουν 
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στα Windows αυτά η διόρθωση η αυτόματη και πρέπει να ξέρεις  και 

λίγο τέτοιο.  Δηλαδή τα ‘ο’ σας τα διορθώνει.   

 Στην συνέχεια βλέπω και μια άλλη φράση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα διορθώσω και πάλι,  οι  εισηγήσεις δεν επιδέχονται και νομικά 

ακόμη καμία διόρθωση. Εγώ  δεν μπορώ να πάρω το μολύβι και να 

διορθώνω επί της εισήγησης.  Μπορεί να αποτελέσει …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παραποίηση εγγράφου.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Λέω γι΄ αυτόν που φτιάχνει  τις  εισηγήσεις,  δεν μιλάω για σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίπληξη σε αυτόν που κάνει  τα λάθη. Και συμφωνώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ρητορικό είναι το ερώτημα. Επίσης εδώ έχει  αποδειχθεί  μια άλλη 

υποκρισία,  να μην πω, κύριε Πρόεδρε πάλι και θυμώσετε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Καλοπροαίρετη είναι η παρατήρησή σας και …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ενώ δηλαδή όλοι ξέρατε ότι  θα πέσουν τα απορρίμματα σύμμεικτα και 

μάλιστα όλου του Νομού στο Παλαιόκαστρο, μέχρι τελευταία στιγμή 

και ο κ.  Δήμαρχος και κ.  Δήμαρχος της Ηράκλειας κορόιδευαν τους 

κατοίκους τους Παλαιοκάστρου και τους έλεγαν ότι  θα πέφτουν τα 

υπολείμματα του Δήμου Ηράκλειας.   
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 Το θέτω αυτό ως θέμα αξιοπιστίας απέναντι  στους πολίτες.  

Ζητάμε γιατί  οι  πολίτες να δέχονται εκεί  αδιαμαρτύρητα και εγώ 

συμφωνώ ότι  πράγματι πρέπει να γίνει  έτσι,  αλλά για να το δεχθούν 

αδιαμαρτύρητα οι  κάτοικοι πρέπει να είμαστε  ειλικρινείς .  Εάν τους 

λέμε ψέματα εν γνώσει μας κιόλας,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν μπορεί να μην ξέραμε ότι  . .με τα υπολείμματα. Δεν πέσαμε έξω 

κάτι  χιλιοστά. Που να τα . .  τα υπολείμματα του Δήμου Ηράκλειας με 

τα σύμμεικτα του Νομού. Άρα το ξέρατε.  Γιατί  δεν το λέγανε.  Πώς 

λοιπόν θα δημιουργηθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με 

τους τοπικούς άρχοντες;   

 Τέλος η σχέση με τον νέο νόμο τον 471/2012 νομίζω ότι  το έχετε 

ψάξει αλλά κάνοντας όλη αυτή την διαδικασία με την κα τάργηση τώρα 

και την κατά περιφέρεια ενοποίηση αυτών των ΦΟΣΔΑ δεν θα έχουμε 

πρόβλημα με την προγραμματική; Θα πάει κατευθείαν στον νέο 

προγραμματισμό; Μην ξανά χρειαστεί  δηλαδή να κάνουμε και νέα 

προγραμματική σύμβαση;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Καταρχήν επειδή ακούμε πάρα πολύ για περιβάλλον και όλοι 

νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και επειδή πραγματικά αυτός ο ΧΥΤ, 

που για μένα αυτός που τον είπε πρώτη φορά ΧΥΤ θα έπρεπε να 
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ντρέπεται γιατί  πάει  να κρύψει κάτι ,  πάει  να κρύψει εάν είναι 

απορρίμματα ή υπολείμματα, εγώ θα πρότεινα το λέμε ΧΥΤΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας τα αφήσουμε κυρία Σαραντίδου …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Χώρους Υγειονομικής Ταφής Σκουπιδιών γενικότερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την ομορφιά της αποψινής συνεδρίασης,  η οποία είναι πραγματικά 

υποδειγματική, …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είναι το παιχνίδι  που κάνει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην μπαίνουμε σε χαρακτηρισμούς.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Το ΧΥΤΥ, το ΧΥΤΑ, το ΧΥΤ, μπορώ και εγώ να το πω ΧΥΤΣ και να 

εννοώ σκουπίδια γενικότερα. Δεν είναι κακά όλα αυτά, δεν είναι 

άσχημες  κουβέντες.   

 Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είναι περήφανος όποιος το είπε ΧΥΤ 

και αρχίζουμε όλοι να το χρησιμοποιούμε σαν ΧΥΤ, εδώ φαίνεται ότι  

συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε,  αν μην τι  άλλο, τους κατοίκους που 

βρίσκονται κοντά και έχουν το άμεσο πρόβλημα.  

 Εγώ δεν λέω μόνο για τους κατοίκους,  κοροϊδεύουμε τους 

κατοίκους όλου του Νομού για το τι  τελικά είναι αυτό.  Θα πω ότι  και 

κάποιοι  σκίζανε και τα ρούχα τους,  κιόλας,  ότι  δεν αφήσουν να πέσει 

ούτε μια σακούλα σύμμεικτων σκουπιδιών και ξα φνικά έχουμε μια 

δοκιμαστική λειτουργία που πάνω όλα τα σκουπίδια και μπαίνουν μέσα 

και ακούσαμε και από τον κ.  Φωτιάδη ωραιότατα τι  ωραία χαρούμενοι 
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και από τον κ.  Δήμαρχο που λέει  ότι  ένα ωραιότατο έργο και μακάρι 

να μπορούσαμε να το συνεχίσουμε έτσι.  Τι  λέμε τώρα; Είμαστε 

σοβαροί;  Έτσι ξεκίνησε η Νεράιδα; Άσε που είχαμε αντιρρήσεις από 

πιο μπροστά για το πώς θα λειτουργήσει η Νεράιδα,  αλλά να τους 

συνεχίσουμε και έτσι και μακάρι δηλαδή να συνεχίσουμε να ρίχνουμε 

σύμμεικτα σκουπίδια μέσα στην Νεράιδα;  

 Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, έχουν παιχτεί  παιχνίδια πάνω 

σε κατοίκους,  πάνω στην προστασία του περιβάλλοντος.  Εν ονόματι 

της προστασίας του περιβάλλοντος παίχτηκαν παιχνίδια και παίχτηκαν 

από πολλούς που είναι και εδώ παρόντες και συνεχίζουν να έχουν 

άποψη για το θέμα.  

 Να πω λίγο για την εισήγηση. Και επέμενα στις  ερωτήσεις μου 

γιατί  λέει  μέσα στην εισήγηση που μας δώσατε,  κύριε Δήμαρχε,  ότι  η 

δοκιμαστική λειτουργία αποτελεί  τμήμα της εργολαβικής σύμβασης.  

Επιμένω εγώ γιατί  τα βλέπω στην εισήγηση. Μπορε ίτε να τις  

διορθώσετε τις  εισηγήσεις ή να τις  κάνετε πιο αναλυτικά για να 

καταλαβαίνουμε και εμείς .  Εδώ το λέει  καθαρά ότι  είναι τμήμα της 

εργολαβικής σύμβασης που έχει  συναφθεί μεταξύ της περιφερειακής 

ενότητας.   

 Άρα λοιπόν κρύβονται πολλά. Όπως και θα ή θελα λίγο να 

επισημάνω, γι΄ αυτό το ΦΟΣΔΑ και τι  πάει  να πει  ΦΟΣΔΑ στην 

διαχείριση των απορριμμάτων. Ακούσαμε διαχείριση από όλους.   

 Στην αρχή, στην πρώτη σελίδα της εισηγήσεως λέει  ότι  οι  

ΦΟΣΔΑ μπορούν να εκτελέσουν και την συλλογή και την μεταφορά. 

Πλέον δεν μιλάμε μόνο για διαχείριση, προσέξτε το αυτό,  θα το 

βρούμε μπροστά μας,  μιλάει και για συλλογή και για μεταφορά και 

αυτό ξέρετε και μην μου πείτε πάλι ότι  είμαστε γραφικοί και βλέπουμε 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

73 

φαντάσματα παντού, ξέρετε τι  θα γίνει  σε λίγο; Θα το αναλάβει εξ 

ολοκλήρου από την αποκομιδή μέχρι και την διαχείριση ο ΦΟΣΔΑ 

πώς; Ως μεσάζων για τους ιδιώτες που θα εχουν και τα χειρίζονται όλα 

αυτά και θα πάψουν να ισχύουν και να υπάρχουν οι  υπηρεσίες 

καθαριότητας των δήμων που ούτως ή άλλως, μέρα με την μέρα τις  

μαραζώνουν όλο και περισσότερο, γιατί  από την μια δεν έχουν 

προσωπικό που δεν φτάνει ,  δεν έχουμε ανταλλακτικά να αλλάξουμε 

και να πάρουμε καινούργια απορριμματοφόρα και όλα αυτά και εκ των 

πραγμάτων θα καταλήξουν όλα στα χέρια των ιδιωτών μέσω του 

ΦΟΣΔΑ ευκολότερα. Μέσω ενός φορέα διαχείρισης περιφερειακού.  

 Άρα λοιπόν εμάς  οι  θέσεις  μας και σας τις  θυμίζω, από την αρχή 

ήταν ένας περιφερειακός σχεδιασμός που θα λειτουργούσε και 

εργοστάσια εκεί  όπου θα κρινόταν με βάση περιβαλλοντικών μελετών 

να γίνουν οι  ΧΥΤΥ,  με τα εργοστάσια πριν γίνει  οποιαδήποτε δοκιμή 

και πάντοτε κάτω από δημόσιο έλεγχο.  Όχι να μακαρίζετε,  κύριε 

Δήμαρχε,  ότι  το κλείσαμε μέσα ΣΔΙΤ και είμαστε πολύ τυχεροί,  γιατί  

ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι  η σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό 

ωφελεί τα κέρδη του ιδιώτη που θα το αναλάβει και που θα θέλει  να 

βγάλει όσο το δυνατόν περισσότερα κέρδη.  

 Εάν λοιπόν τώρα η όλη λειτουργία μας κοστίζει  γιατί  την 

δοκιμαστική 98.000 ευρώ, φανταστείτε πόσες χιλιάδες ευρώ έχουμε να 

πληρώσουμε αύριο που θα φορτωθούν στα τέλη καθαριότητας και στην 

ουσία θα γυρίσουν στις  πλάτες των δημοτών που θα πληρώσουν ακόμα 

μεγαλύτερα τέλη για να μπορεί ο Δήμος να αντεπεξέλθει σε όλα αυτά.  

 Να λοιπόν γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   
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Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Να λοιπόν γιατί  δεν θα συμφωνήσουμε με  όλο αυτό και πραγματικά 

πρέπει να γίνει  ενημέρωση του κόσμου, γιατί  ακούμε ωραία λόγια για 

το περιβάλλον αλλά τελικά δεν ξέρω τι  σημαίνει  προστασία του 

περιβάλλοντος και δημόσια υγεία των κατοίκων με όλους αυτούς τους 

προγραμματισμούς που γίνονται χωρίς ν α υπάρχουν τα απαραίτητα 

μέτρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε καλυφθεί.  Ο κ.  Στεργίου;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πήρα 

τον λόγο πρώτον για να πω ότι  αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα έχουν 

σημασία εάν πραγματικά η χώρα μετά από αυτή την εκλογική 

διαδικασία δεν βρίσκεται μέσα στην Ε.Ε..  Και αυτό πρέπει να το 

εξετάσουμε,  γιατί  δεν θα μιλάμε ούτε για ΧΥΤΥ ούτε για ΧΥΤΑ ούτε 

για ΧΥΤ και δεν ξέρω και τι  άλλο. Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον.  Θέλω να δικαιολογήσω και την ψήφο π ου έδωσα 

προηγουμένως την θετική για να γίνει  το έργο,  να πάμε στο ΕΠΕΡΑ 

και να πάρουμε τα 5 εκατ. ,  όπως θα δώσω θετική ψήφο και για την 

σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την ΕΣΑΝΣ, όμως θέλω να 

εκφράσω και το έχω εκφράσει και στο Περιφερειακό και στην ΠΕ Δ της 

Θεσσαλονίκης ότι  ο νέος νόμος που λέει  στην ΦΟΣΔΑ είναι 

αναγκαστικός.  Εκεί πραγματικά διαφώνησα γιατί  θα πρέπει να δίνει  

την δυνατότητα σε Δήμους ή στις  περιφερειακές και ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης είτε στον Νομό  Σερρών, να  διατηρηθεί η ΕΣΑΝΣ ή σε 

συνεργασία με άλλους Δήμους όταν βλέπει ότι  μπορούν να 
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εκμεταλλευτούν ένα πρόγραμμα και να διαχειριστούν τα σκουπίδια 

τους όπως θέλουν.   

 Και γιατί  το τονίζω αυτό; Ο Καλλικράτης ΙΙ  προβλέπει ότι  ο 

ΦΟΣΔΑ θα γίνει  από τους Δήμους και βάζει  και μια εκπροσώπηση. Και  

η εκπροσώπηση δεν έγινε με τις  θέσεις τις  οποίες κατέβασε η ΠΕΔ, 

γίνεται με το . .Ακούστηκε εδώ μέσα ότι  ολόκληρος ο Νομός 

παρουσιάζει  88.000 τόνους.  Εάν εμείς  βάλουμε μπροστά την 

ανακύκλωση, βάλουμε την κομποστοποίηση, πιθανόν να πέσουμε και 

κάτω από τους  88. Μόνο το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης 

με προχωρημένη την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση βάζει  400 

χιλιάδες τόνους.   

 Καταλαβαίνετε ότι  η εκπροσώπηση του Νομού  στο νέο 

συμβούλιο στο ΦΟΣΔΑ θα είναι αμελητέα. Και δυστυχώς δηλαδή θα 

αποφασίζει  το Κέντρο όπου μπορεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης με κάποιον 

άλλο Δήμο του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης να έχει  

την απόλυτη πλειοψηφία σε εκείνο το Δ.Σ. και είναι σίγουρο ότι  ο 

Δήμος Θεσσαλονίκης και . .του εκάστοτε με τον επόμενο Δήμαρχο να 

φροντίζει  για τα δικαιώματα και των πολιτών της Θεσσαλονίκης και 

βέβαια θα αγνοεί τα δικά μας δικαιώματα. Υπάρχει αυτός ο φόβος.  Και 

υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.  

 Θέλω να τονίσω ότι  πρέπει ο Δήμαρχος και με την ΕΣΑΝΣ και οι  

Δήμαρχοι του Νομού σθεναρά να προβάλουν αυτό το ζήτημα, για να 

μπορεί να υπάρχει η εναλλακτική λύση, να μην πάει η ΕΣΑΝΣ στο 

ΦΟΣΔΑ της Κεντρικής Μακεδονίας που θα έχει  βαριές επιπτώσεις για 

τον Δήμο Σερρών.  Εκφράζω εδώ πέρα και κάνω μια συγκεκριμένη 

πρόταση.  
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 Δεύτερο, η προσωπική μου άποψη είναι ότ ι  ούτε θα δουλέψει ο 

ΧΥΤΑ . .  ούτε ΧΥΤΥ θα γίνει .  Γιατί  εγώ θέλω να δω  μελέτη κόστους -

οφέλους.  Θα πρέπει να δούμε δηλαδή εάν μεταφέρει ο Δήμος από την 

…στο ΧΥΤΑ εκεί τι  κόστος έχει  και πόσο θα στοιχίσει  το εργοστάσιο 

και πόσο θα επιβαρύνουμε τον πολίτη των  Σερρών τα επόμενα χρόνια;  

 Γιατί  όταν έχεις  88.000 τόνους και πιθανόν να πέσεις κάτω από 

τους 88 και πας στους 50 χιλιάδες τόνους,  δεν μπορείς να διαθέσεις 22 

εκατ.  ευρώ για να κάνεις  ένα εργοστάσιο για …  

 Η δική μου η άποψη και ολοκληρώνω και δεν θα πάρ ω 

δευτερολογία,  είναι ότι  πρέπει να γίνει  ΣΜΑ σε όλους τους . .και στον 

Δήμο Σερρών και τα σκουπίδια μας να ξέρετε ότι  θα μεταφερθούν και 

χωρίς κόστος στην Θεσσαλονίκη. Είδατε πάνω στα σκουπίδια …η 

τεχνολογία τρέχει  με τέτοιους ρυθμούς. .  και νομίζω ότι  τελι κά 

μπορούν να γίνουν ευλογία τα σκουπίδια και να μας τα παίρνουν και 

τσάμπα. Άρα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα γιατί  τα ντόπια 

κεφάλαια που υπάρχουν εδώ πέρα δεν διαθέτουν την τεχνολογία που 

υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη και θέλουν να στριμώξουν τους Δήμους  

και την χώρα σε μια διαφορετική προοπτική.  

Αυτό πρέπει να το δούμε,  πρέπει να το παλέψουμε γιατί  τελικά 

εάν πάμε σε αυτές τις  λύσεις θα βάλουμε ένα βαρύ κόστος στο κάθε 

νοικοκυριό για τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ ή όπως θα ονομαστεί .   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία επί του θέματος;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Την αναφορά που κάνατε κ.  Μηλίδη θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά 

για να κάνω και μια ενημέρωση στο σώμα σχετικά με την εκπαίδευση. 
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Η εκπαίδευση εδώ και πολλά χρόνια κάνει  προγραμματική 

περιβαλλοντικής και το γνωρίζω πολύ καλά προσωπικά σαν 

εκπαιδευτικός.  Όμως και ιδιαίτερα η . .Παιδείας ξεκίνησε συστηματικά 

και οργανωμένα ενημέρωση τα σχολεία για ανακύκλωση και 

καθαριότητα σε συνεργασία με τον τομέα Καθαριότητας.   

 Και πέρυσι περάσαμε όλα τα Δημοτικά και φέτος μ πήκαμε,  έγινε 

ενημέρωση από υπεύθυνους της εταιρείας Ανακύκλωσης για θέματα 

ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια.  

Αυτό σημαίνει  ότι  γίνεται συστηματικά ενημέρωση και υπάρχει μεγάλη 

ανταπόκριση γιατί  φέτος πάρα πολλά σχολεία μπήκαν στην λογική του 

καθαρισμού των διαφόρων χώρων και μάλιστα και ο Δήμαρχος ήταν 

αυτός που μαζί με πολλά σχολεία βρέθηκε σε διάφορες περιοχές των 

Σερρών για καθαρισμό και για θέματα ανακύκλωσης.  

 Αυτό σημαίνει  ότι  υπάρχει  μια συστηματική ενημέρωση συνεχώς 

και  ανταποκρίνονται πάρα πολύ σωστά τα σχολεία.  Εκείνο που  θα μου 

επιτρέψετε να επισημάνω είναι ότι  το πρόβλημα είναι στους 

μεγαλύτερους.   

Τώρα για το θέμα αυτό επίσης θέλω να προσθέσω ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου ολοκληρώστε,  δεν έχετε άλλο χρόνο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ότι έγινε για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και ημερίδα αλλά 

και στο Στρατόπεδο Παπαλουκά πολλές εκδηλώσεις.  Και φέτος,  

κλείνω, θα σας καλέσουμε,  προσκλήσεις θα μοιραστούν και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο σε όλη την πόλη, θα γίνουν πάλι σε πολύ υψηλ ό 

βαθμό ECO Festival ,  το οποίο πιστεύω ότι  θα καταξιώσει την 
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προσπάθεια της δημοτικής αρχής και γενικότερα του Δήμου σε αυτόν 

τον τομέα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα να είστε σύντομος σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Μηλίδη και κύριε Φωτιάδη εγώ δεν  ανέφερα ότι  πρέπει να γίνει  

…εκτός εάν με παρεξηγήσατε . .Φυσικά και ένα ΣΜΑ είναι καλό στο να 

μειώσει το κοστολόγιο.  Αυτή την στιγμή την συγκεκριμένη όμως 

έχουμε μια δοκιμαστική λειτουργία και τίποτα παραπάνω. Μπορούμε 

να πούμε ότι  θέλουμε ένα ΣΜΑ αφού έχ ουμε και την άμεση επέκταση 

του ΧΥΤΑ των Σερρών που χρηματοδοτούνται;  Έχουμε το έργο,  θα 

επεκταθεί το κύτταρο, όταν τελειώσει θα ρίχνουμε τα σκουπίδια μας 

εκεί .  Χρειάζεται ΣΜΑ όταν θα λειτουργήσει το Παλαιόκαστρο και θα 

κλείσει  το Μετόχι.  Δεν το συζητάμε.  Τότε είναι μια καλή λύση να 

έχουμε ένα ΣΜΑ για να αποφύγουμε την μετακίνηση 10,  12 

απορριμματοφόρων από Σέρρες για την Νεράιδα σε ένα ύψωμα που 

είναι ένας δρόμος ανηφόρα και κάποια αυτοκίνητα μπορεί να μην 

μπορούν να πάνε τότε γιατί  θα είναι παλαιά και δεν  θα έχουμε 

αγοράσει καινούργια.  Και όχι  μόνο του Δήμου Σερρών και πολλοί 

άλλοι Δήμοι θα αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα.  

 Ο στόχος είναι να βρεθούν τι ;  Τα καύσιμα. Να μειωθούν οι  

βλάβες,  να μειωθούν οι  εργατοώρες.  Ένα απορριμματοφόρο που 

μαζεύει  την ημέρα , την Δευτέρα τρεις  φορές που γεμίζει  για να πάει 

στο Παλαιόκαστρο τρεις  φορές των ώρα λειτουργίας 7:30΄ με 15:00΄,  

χρειάζεται στις  τρεις  φορές ενάμιση με δυο ώρες μετακίνηση μόνο. Θα 

προλάβει να μαζέψει σκουπίδια αυτός;   Αυτά είναι προβλήματα που θα 
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τα αντιμετωπίζουμε συνεχώς.  Η δοκιμαστική λειτουργία είναι μόνο 

μέρα 7:30΄ έως 15:00΄.  Η αποκομιδή όμως γίνεται όλο το 

εικοσιτετράωρο, τις  λοιπές ώρες που θα πάνε τα απορρίμματα; Δεν θα 

πάνε στο Μετόχι;  Φυσικά και θα πάνε στο Μετόχι.  

 Έχουμε εργολάβο Καθαριότητας.  Πριν ξεκινήσει μου λέει  ότι  

άμα πάω στο Παλαιόκαστρο θέλω αναμόρφωση προϋπολογισμού. Να 

μου κάνεις  πίνακα, έχω μεγαλύτερα έξοδα. Όχι λέω θα τα πηγαίνεις  το 

Μετόχι.  Θα δούμε τι  θα κάνουμε όταν θα έρθει  η ώρα. 

Απορριμματοφόρα μόνο μέσα στο Παλαιόκαστρο. Έμεινε 

απορριμματοφόρο στο Παλαιόκαστρο,  έπρεπε να κλειδώσει ο 

φύλακας.  Τι να κάνουμε; Πάρτε το και βγάλτε το έξω. Πώς; Είναι 

πράγματα που συμβαίνουν κάθε μέρα και τα αντιμετωπίζουμε με 

ημίμετρα, ειλικρινά.   

 Τέλος πάντων, σήμερα σε αυτό το θέμα το συγκεκ ριμένο,   το 

θέμα είναι,  κύριε Πρόεδρε,  η έγκριση της χρηματοδότησης της 

σύμβασης με την ΕΣΑΝΣ. Τώρα καθόμαστε και συζητάμε τόσα πολλά 

θέματα, που είναι βέβαια πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά και 

ενημερώνεται και όλο το σώμα και ο κόσμος φυσικά μαζί και  όσον 

αφορά ένα τελευταίο για την διαχείριση την ολοκληρωμένη, που την 

θέλουμε όλοι,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι,  ακριβώς αλλά όλοι ζητάμε την ολοκληρωμένη διαχείριση και την 

μείωση του όγκου των απορριμμάτων, ανακύκλωση στην πηγ ή, πολύ 

όμορφα ακούγονται όλα αυτά, η ουσία ποια είναι όμως; Μπορεί ο 
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Δήμος να γίνει  και επενδυτής ταυτόχρονα; Τι λέτε;  Εγώ λέω ότι  δεν 

μπορεί.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Κοτρώνης,  η κυρία Σαραντίδου.  Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Από τις  εισηγήσεις που έγιναν και από την ενημέρωση βλέπουμε ότι  

για την δοκιμαστική λειτουργία του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου δυο 

τουλάχιστον Δήμοι δεν θα τα πηγαίνουν,  ενώ η απόφαση και αυτά που 

αναφέρονται στην σύμβαση είναι υποχρεωτικά για όλους και θα 

πρέπει,  το ανέφερε ο κ.  Φωτιάδης,  τεκμηριωμένα να πουν,  γιατί  το λέει  

σαφέστατα μέσα, γιατί  δεν πηγαίνουν εκεί .  Γιατί  πολύ φοβάμαι ότι  θα 

δημιουργηθούν πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν τεκμηριωμένα να το πουν.  

Αυτό το θέτω υπόψη του δημάρχου που είναι ο Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ 

να δούμε τι  θα γίνει .  

 Τώρα, συμφωνώ απολύτως με την πρόταση του κ.  Στεργίου να 

μείνει  η ΕΣΑΝΣ ως  ΦΟΣΔΑ Σερρών. Αυτό θα πρέπει να το 

διεκδικήσουμε,  αυτό πρέπει να είναι μέσα στους βασικούς μας 

στόχους.  Θα γίνουμε οι  φτωχοί συγγενείς  της Θεσσαλονίκης.  Αυτό 

είναι σίγουρο. Με μεγάλο κόστος και μεγάλο φόρτωμα στις  πλάτες των 

δικών μας δημοτών. Δεν μπορεί να είναι όλα στην Κεντρική 

Μακεδονία.  Καλά είναι ο σχεδιασμός,  όμως εάν διαβάσετε γράφει ότι  

υπάρχει  η δυνατότητα παραρτημάτων και τα λοιπά. Αυτό θα πρέπει να 

το δούμε και να το διεκδικήσουμε.  Προπαντός να το διεκδικήσουμε.   

 Τώρα για το ΣΜΑ προσπάθησε τώρα ο κ.  Χράπας να 

επανορθώσει αυτό που είπε προηγουμένως, εμείς  όμως θέλουμε μια 
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ξεκάθαρη απάντηση. Υπήρχε διάσταση απόψεων μεταξύ των αρμοδίων, 

του κ.  Χράπα και του κ.  δημάρχου. Τι λέμε για το ΣΜΑ για τον Σταθμό  

Μεταφόρτωσης; Τον διεκδικούμε; Είναι απαραίτητο για να μειωθεί το 

κόστος; Γιατί  δεν μπορώ να καταλάβω πως για ένα τόσο σοβαρό θέμα, 

που έχει  και κόστος οικονομικό μεγάλο, να μην υπάρχει συμφωνία ή 

να μην υπάρχει ίδια άποψη μεταξύ του δημάρχου και του αρμόδιου 

Αντιδημάρχου; Μου προξενεί  μεγάλη εντύπωση. Θα ήθελα πραγματικά 

ξεκάθαρη απάντηση και προπαντός να υπάρξει διεκδίκηση.  

 Τώρα όσο για τα  άλλα που αναφέρθηκαν προηγουμένως ότι  ναι 

εδώ συζητάμε για μια προγραμματική σύμβαση, όλα αυτά που 

αναφέραμε προηγουμένως γι΄ αυτό είμαστε εδώ, αναφέρονται και στην 

εισήγηση και στην προγραμματική σύμβαση, γι΄ αυτό τα συζητάμε,  

γιατί  είναι η ουσία,  δεν εί ναι τυπικά. Εάν είναι εδώ μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να ερχόμαστε και να λέμε ότι  ψηφίζουμε ναι ή 

όχι ,  τότε δεν κάνουμε τίποτα.  

Γι΄ αυτό μας δίνεται ένας συγκεκριμένος χρόνος για να λέμε 

κάποια πράγματα και τότε . .στα σχολεία,  γιατί  εάν αυτά γίνονταν από  

καιρό,  όχι  μόνο από την παρούσα δημοτική αρχή και από τις  

προηγούμενες δημοτικές αρχές,  θα είχαμε πολύ μικρότερο όγκο 

σκουπιδιών, χαμηλότερο κόστος,  μεγαλύτερη διάρκεια και όλα τα 

λοιπά που έχω αναφέρει σε προηγούμενες εισηγήσεις μου.  

 Θέλω λοιπόν,  πρώτα –πρώτα να ξεκαθαρίσει  το θέμα με τους 

άλλους Δήμους.  Δεύτερη, βασική επίτευξη στόχου η ΕΣΑΝΣ να 

παραμείνει  στην περιφερειακή μας ενότητα και το τρίτο,  μια ξεκάθαρη 

απάντηση για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης.   

 Κατά τα λοιπά βεβαίως και ψηφίζουμε το θέμα γιατί  θε ωρούμε 

ότι  είναι σημαντικό.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαιτέρως σύντομος.  

Τηλεγραφικά λοιπόν.  Το ελληνικό κράτος επικοινωνεί εδώ και χρόνια 

με την Ε.Ε. χρησιμοποιώντας την ορολογία ΧΥΤ.  

 Πρώτον, διότι  στην αρχή επιλέχθηκε η ταφή του σύμμεικτου 

σκουπιδιού και στρατηγικά . .η χώρα να προχωρήσει στην διαλογή, 

επεξεργασία,  ανάκτηση, οπότε άλλαζε το τελευταίο φωνήεν.  Συνεπώς 

κανείς  δεν ξεγέλασε κανέναν.  Ότι από την Αθήνα ερχόταν ως 

στρατηγικός στόχος με κατεύθυνση, αυτό λένε.   

 Δεύτερο σημείο.  Πώς είναι δυνατόν κάποιοι  να κόπτονται για τις  

οχλήσεις . .γ ιατί  αυτό το ξεκαθαρίσαμε ότι  εφόσον οι  

περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις δίνονται,  τηρούνται όλοι αυτοί οι  

παράμετροι δεν υπάρχει πρόβλημα για την υγεία.  Οι όποι ες οχλήσεις 

να είναι τεράστιες και να προκύπτουν και να αναδεικνύονται,  θα το πω 

έτσι καθαρά, για τους κατοίκους του Παλαιοκάστρου αλλά για τους 

κατοίκους του Δήμου Σερρών, της πόλεως των Σερρών δεν υφίστανται.  

Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω εγώ. Θα πρέπει ν α είμαστε ειλικρινείς .   

 Τρίτο σημείο παρατήρησης.  Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που 

φτάσαμε σε αυτή την οικονομική κατάσταση να λέμε τα πράγματα 

όπως παλαιά και να μην λέμε αυτά που πρέπει,  γιατί  η διαχείριση είναι 

από κοινού εδώ σε αυτό το όργανο.  

 Συγκεκριμένα λοιπόν,  είπε κάτι  ο κ.  Στεργίου.  Το έργο δεν 

μπορεί να μείνει  ανενεργό,  αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψουμε τα 

12.800.000 ευρώ. Θα λειτουργήσει.  Θα λειτουργήσει.  Όσο οι  άρχοντες 

και οι  υπόλογοι δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους,  προφανώς 
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εγώ εκτιμώ ότι  . .και τους κατανοώ, κάποιοι  όμως που ξέρουν θα 

πρέπει να πουν τα πράγματα με το όνομά τους.   

 Λοιπόν,  εκείνο το κύτταρο εκεί ,  έτσι να το πούμε,  ΧΥΤ να το 

πούμε,  εγώ δεν θα παίξω και δεν θα προσβάλω κανέναν,  αλλά για την 

εντολή που πήρα, γιατί  εγώ όταν μάλωνα για την χωροθέτηση κάποιοι  

δεν ήταν πουθενά, να το πάω και προσωπικά. Εγώ πήρα ένα έργο και 

το ολοκλήρωσα και ως Νομάρχης είμαι ιδιαιτέρως περήφανος,  μα πολύ 

ιδιαιτέρως,  διότι  δεν είδα το έργο κατά περίπτωση και στην περίπτωση 

των Σερρών να τα λέω δ ιαφορετικά.  Πώς μπορεί να συμβεί αυτό 

συνάδελφοι;  Έτσι να το πω απλά; Η το έργο ενοχλεί,  βλάπτει ,  

ενδεχομένως και άρα θα πρέπει να το αποσύρουμε πάραυτα από τον 

αστικό ιστό της πόλεως.   

 Λοιπόν,  αυτές οι  λογικές δεν υπηρετήθηκαν από την περίοδο που 

είχαμε την εντολή στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο να 

διεκπεραιώσουμε ένα έργο,  γιατί  η ευθύνη και όλα τα συναφή ήταν …  

 Κατά τα λοιπά ευχαριστώ τον κ.  Χράπα διότι  ακριβώς στην 

επιλογή που η παράταξή μου επιχειρηματολόγησε,  εκεί  ακριβώς 

επιχειρηματολόγησε και ο  ίδιος.  Βεβαίως θέλαμε το ΣΜΑ για να μην 

μένουν τα απορριμματοφόρα ούτε μέσα στον χώρο ούτε στην ανηφόρα. 

Να πάνε τα καινούργια αυτοκίνητα που προμηθευτήκαμε,  τα 

επικαθήμενα με τα κοντέινερς και βεβαίως . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω.  Ευχαριστώ λοιπόν για την τελευταία κουβέντα.   

 Θα πρέπει εδώ να το ξεκαθαρίσουμε.  Πραγματικά είναι 

στρατηγικός στόχος αυτό που είπε ο Δήμαρχος για τις  ΣΔΙΤ. Θα έρθει  
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ένας επιχειρηματίες,  μια τράπεζα σήμερα να επενδύσει;  Πράγματι 

φαίνεται ότι  θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε τα πράγματα 

με το όνομά τους.  Κανένας δεν ήθελε να ξεγελάσει κανέναν,  κανένας 

δεν είναι επίορκος και κανείς  δεν είναι δίγλωσσος.  Εκτός από τις  

επισημάνσεις,  οι  οποίες είναι …  

 Έκανα μια διατύπωση σκέψης ανοικτά και νομίζω την κάνουν 

όλοι.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ. Ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Επειδή θεωρώ πολύ σημαντική αυτή την τοποθέτηση του κ.  Στεργίου,  

θα παρακαλούσα να κάνει  στην δευτερολογία του μια διευκρίνιση γιατί  

πρέπει να καταλάβουμε τι  ακριβώς είπε.  Λίγο αντιφ ατικό το είδα.  Εάν 

έχει  κάτι  να μας πει ,  να μας το πει  για να διαμορφώσουμε και εμείς  

την άποψή μας.   

 Είπε ότι  ψηφίζει  την προγραμματική σύμβαση αλλά εάν 

κατάλαβα καλά είπε ότι  δεν χρειάζεται αυτό το έργο,  διότι  θα είναι πιο 

ωφέλιμο με τους ΣΜΑ να μεταφέρουν τα σκουπίδια στην Θεσσαλονίκη. 

Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, να το ψηφίσουμε ή να μην το ψηφίσουμε; 

Τι μας λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου και ολοκληρώνονται οι  τοποθετήσεις.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, ένα πράγμα μόνο. Τα σκουπίδια  

πραγματικά είναι η επόμενη κερδοφόρα πηγή για το μεγάλο κεφάλαιο 

και πραγματικά θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις στο θέμα των 
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σκουπιδιών. Και θα βγουν πολλά κέρδη στις  πλάτες των δημοτών για 

κάποιους.   

 Αυτά τα παιχνίδια λοιπόν,  όταν συνδυάζονται με διάφορα 

τοπικιστικά,  να πω έτσι,  θέματα λόγω εντυπωσιασμού, για να 

εντυπωσιάσουμε ως τοπικοί άρχοντες,  νομίζω ότι  τελικά θα 

καταλήξουν να γίνονται και επικίνδυνα. Γι΄ αυτό πρέπει να είμαστε 

πάρα πολύ προσεκτικοί.   

 Το θέμα σκουπίδια στον Νομό μας πονάει.  Πονάει για τί  εάν το 

πιάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος έχει  ελλείψεις,  έχει  

παραλείψεις,  έχει  ψέματα, έχει  λέω και ξε -λέω, έχει  πολλά.  Πρέπει να 

είμαστε πολύ προσεκτικοί και νομίζω ότι  τώρα και με το ΦΟΣΔΑ και 

με τον Καλλικράτη ΙΙ  δρομολογούνται άλλα πράγματα όπω ς τόνισα και 

στην πρωτολογία μου και νομίζω ότι  προς τα εκεί  κατευθύνεται και το 

θέμα σκουπίδια και στον Νομό μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου σύντομος.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι  πολύ σύντομα θα μπει η διαδικασία 

από επιχειρήσεις του εξωτερικού, από γερμανικούς οίκους οι  οποίοι  

έχουν μελετήσει και έχουν δώσει μια διαφορετική διάσταση στα . .  των 

σκουπιδιών που γίνεται από ντόπιους επιχειρηματίες οι  οποίοι  

εξυπηρετούν ορισμένα συμφέροντα. Αυτή την άποψη έχω. Είναι 

προσωπική μου γνώμη και λέω  ότι πολύ σύντομα. Όμως  δεν μπορώ να 

αφήσω από το ΕΠΕΡΑ αυτό το έργο να μην το ψηφίσω γιατί  πολύ 

σύντομα πιστεύω ότι  θα έχουμε εξελίξεις .   

Και τον ΦΟΣΔΑ, ο οποίος θα γίνει  στην Θεσσαλονίκη και θα 

είναι εκεί  πέρα μια μικρή εκπροσώπηση του Νομού και το έβαλ α ότι  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

86 

θα είναι μικρή η εκπροσώπησή μας γιατί  . .  των σκουπιδιών μας  είναι 

τέτοιο που μας καθορίζει  ότι  θα έχουμε μικρή εκπροσώπηση και αυτό 

είναι πρόβλημα για μένα, ότι  θα το μαζεύουν άλλοι για μας και εκεί  θα 

πρέπει να δούμε την αυτονομία μας και εκεί  θα πρέπει να κάνουμε 

συμμαχίες με άλλους Δήμους της Θεσσαλονίκης,  γιατί  σας είπα ποιος 

κυβερνάει εκεί  μέσα, θα κάνει  κουμάντο ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με 

έναν άλλο  περιφερειακό Δήμο γιατί  θα έχει  την πλειοψηφία . .  και δεν 

θα μπορούμε να πάρουμε καμία απόφαση.   

Αυτό έβαλα και αυτό εννοείται ότι  πρέπει να πάμε σε αυτή την 

τοποθέτηση. Και ψήφισα και το προηγούμενο. Η προσωπική μου είναι 

άποψη ότι  τα σκουπίδια των Σερρών είναι τόσο λίγα που θα 

μεταφερθούν στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης που θα γίνει  και θα 

. .Αυτή είναι η άποψή μου και πρέπει να πάμε σε κατασκευή ΣΜΑ. Δεν 

θα λειτουργήσουμε ούτε το έργο το δικό μας ούτε το έργο εκεί .   

Κρίμα όμως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Σε κανέναν τοπικό άρχοντα, έγιναν μεγάλες καθυστερήσεις στον Νομό, 

. .της δημοκρατίας μας φαινόμενα αυτά, νομίζω ότι  κανείς  τοπικός 

άρχων, όπου και εάν υπηρέτησε,  δεν είχε πρόθεση να ζημιώσει τον 

Νομό. Έγιναν λάθη και τα ξέρουμε…φταίει  και όλοι εμείς  οι  οποίοι  

τελικά όταν θίγεται ένας πολίτης πέφτουμε όλοι . .γ ια ένα πολίτη.  Στ ην 

Κίνα έγινε ολόκληρο φράγμα και μετακόμισαν 10 εκατ.  ανθρώπους και 

εμείς  έναν τσοπάνη δεν θέλουμε να τον μετακινήσουμε.  Αυτή είναι η 

χώρα και εκεί  πάμε δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πριν ξεκινήσω τον τοποθέτησ ή μου θα ήθελα να κάνω 

μια ερώτηση στον κ.  . .Κύριε . .  δεν ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να 

έχετε πει  ότι  μπορούν τα σκουπίδια όλου του Νομού να πέφτουν και 

μετά την δοκιμαστική…  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άλλο αυτό,  εντάξει .  Αλλά ποτέ δεν θυμ άμαι να είπατε ότι  μπορούν να 

πέσουν και μετά τα σκουπίδια και δεν θα υπάρχει πρόβλημα.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  κατανοητό αυτό.   

Κος   :  

Και τελευταίως,  μετά το έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δοκιμαστική λειτουργία,  όχι  για μετά.   

Κος   :  

Ακόμα δεν έχει  αποφασιστεί  εάν . .της δοκιμαστικής λειτουργίας εάν 

θα συνεχίσει  να λειτουργεί  το κύτταρο …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό θυμάμαι πολύ καλά ότι  ποτέ δεν είπατε ότι  μετά την δοκιμαστική 

λειτουργία μπορούν να πέφτουν σύμμεικτα σκουπί δια.  Γιατί  

ακούστηκαν διαφορετικά πράγματα.  
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 Λοιπόν,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  τώρα το 

πώς θα διασφαλίσουμε τις  χρηματοδοτήσεις των δήμων  προς την 

ΕΣΑΝΣ δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Και γιατί  δεν δίνανε λεφτά με 

τις  αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σχεδόν οι  περισσότεροι Δήμοι,  δεν 

μπορώ να σας το απαντήσω. Πάντως εγώ σαν Δήμος Σερρών πέρυσι 

δώσαμε 60.000 ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  

Ήμασταν συνεπέστατοι.   

 Ασφαλώς και η βασική στόχευση είναι η μείωση των σκουπιδιών 

και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και με την ανακύκλωση που 

λειτουργεί ,  έτσι όπως λειτουργεί ,  προσπαθούμε να λειτουργεί  ακόμα 

καλύτερα, ενημερώσεις γίνονται στα σχολεία,  έγινε και πέρυσι κατά 

την διάρκεια του ΄11,  πήγαμε σε σχολεία και η κυρία Αντιδήμαρχος 

και οι  υπηρεσιακοί παράγοντες για να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά 

και έγινε μια εκδήλωση στο Στρατόπεδο Παπαλουκά με θέμα, 

απευθυνόταν στα σχολεία με θέμα την ανακύκλωση και φέτος θα γίνει  

σε λίγες ημέρες.  Το σποτ είναι έτοιμο.  Θα πρέπει να περάσει στο 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η δαπάνη, να ψηφίσουμε την δαπάνη για 

τα Μ.Μ.Ε.,  το σποτ είναι έτοιμο.  Λοιπόν,  θα ψηφίσουμε την δαπάνη 

και θα αρχίσει  να παίζει  το σποτ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το δημιουργικό ψηφίσαμε.  Δεν ψηφίσαμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τώρα θα ψηφίσουμε την δαπάνη για τα Μ.Μ.Ε..Υπάρχει σποτ και για 

την ανακύκλωση και για τα αδέσποτα και για την καθαριότητα.  

 Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή έστειλε,  μου φαίνεται τέλη 

Μαρτίου,  για πρώτη φορά έγγραφα πο υ έλεγαν με πολύ ξεκάθαρο 

τρόπο ότι  η δοκιμαστική λειτουργία μόνο με υπολείμματα δεν μπορεί 

να γίνει  και ότι  εάν συνεχίσει  έτσι το έργο θα απενταχθεί.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο αμέσως πήραμε απόφαση το ΔΣ, κατά 

πλειοψηφία πήραμε την απόφαση, να ρίχνουμε όλα τα σ κουπίδια όλων 

των δήμων του Νομού. Το ότι  δυο Δήμοι δεν τα ρίχνουν,  σας είπα ο 

Δήμος Αμφίπολης λόγο απόστασης αδυνατεί  να τα φέρει,  περιμένει  να 

λειτουργήσει ο ΣΜΑ Ζίχνης,  ο δε Δήμος Νέας Ζίχνης δεν συμμετείχε 

ποτέ σε καμία διαδικασία σχετικά με το θέμα τη ς διαχείρισης των 

απορριμμάτων. Απέχει .  Εγώ δεν μπορώ ούτε να απολογηθώ ούτε να 

εξηγήσω τους λόγους.  Αυτά θα τα πει  ο κ.  Δήμαρχος Νέας Ζίχνης.   

 Ο νομικός σύμβουλος,  όπως ακούσατε και προηγουμένως, ο 

νομικός σύμβουλος της ΕΣΑΝΣ ποτέ δεν είπε ότι  μετά την δ οκιμαστική 

λειτουργία μπορούμε να ρίχνουμε σύμμεικτα σκουπίδια στο κύτταρο 

του Παλαιοκάστρου. Ποτέ.  Αναφέρθηκε στην δοκιμαστική λειτουργία 

και σε αυτά που μας είπε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή. Μόνο για 

την δοκιμαστική λειτουργία.   

 Επαναλαμβάνω και πάλι ,  σύμφωνα με τον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό ΣΜΑ προβλέπονται δυο.  ΣΜΑ Νιγρίτας και ΣΜΑ Νέας 

Ζίχνης.  Δεν προβλέπεται άλλος ΣΜΑ.  

 Εγώ ποτέ στο παρελθόν δεν αναφέρθηκα για τον ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου, ποτέ δεν έκανα δηλώσεις,  ποτέ δεν είπα ότι  θα γίνει  

το ένα ή το άλλο, άρα σε μένα δεν νομίζω ότι  μπορεί να επιρρίψει 
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κάποιος ευθύνες για το ότι  έλεγα άλλα προηγουμένως και άλλα λέω 

τώρα. Αυτά που λέω τώρα τα λέω τώρα και ισχύουν.   

 Όσον αφορά ότι  η δοκιμαστική λειτουργία αποτελεί  και τμήμα 

της εργολαβικής σύμβασης,  νομίζ ω ότι  απάντησε με τόσο ξεκάθαρο 

τρόπο ο νομικός μας σύμβουλος.  Δεν χρειάζεται να απαντήσω.  

 Ότι μέσω ΣΔΙΤ πετύχαμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση από 

40 έως 60% μέσω του ΕΣΠΑ, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. 

Με την προηγούμενη παραχώρηση σύμβασης δεν  προβλεπόταν αυτό 

και θα πλήρωναν περισσότερο οι  δημότες.  Τώρα θα πληρώνουν,  όταν 

με το καλό γίνουν όλα αυτά, θα πληρώνουν πολύ λιγότερα.  

 Τώρα, όταν ψηφιζόταν ο Καλλικράτης ΙΙ  και προέβλεπε την 

λειτουργία των ΦΟΣΔΑ σε περιφερειακό επίπεδο,  το ΔΣ της ΕΣΑΝ Σ 

συνεδρίασε και πριν ακόμα την ψήφιση του νομοσχεδίου στείλαμε μια 

ομόφωνη απόφαση σύμφωνα με την οποία διαφωνούσαμε σε κάποια 

σημεία του νομοσχεδίου,  μεταξύ των οποίων ήταν και η συμμετοχή του 

Νομού Σερρών στο Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ και σε κάποια άλλα σημεία 

αντιδράσαμε.  

 Ασφαλώς δεν είμαστε αντίθετοι σε νέες τεχνολογίες.  Εάν έρθουν 

νέες τεχνολογίες καλύτερες από τις  σημερινές,  φυσικά και θα 

ακολουθήσουμε τις  νέες τεχνολογίες.  Και πρέπει να σας πω ότι  με 

έχουν επισκεφθεί εταιρείες στον Δήμο Σερρών, στο γραφείο μο υ, 

εταιρείες και κάνουν προτάσεις για νέες τεχνολογίες.  Δεν έχω 

απορρίψει εγώ καμία,  τους λέω ότι  αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε 

και με τις  υπερκείμενες αρχές,  να δούμε εάν συνάδουν με την ελληνική 

νομοθεσία και εάν συνάδουν με την ελληνική νομοθεσία και  είναι προς 

όφελος και του περιβάλλοντος και της τσέπης των δημοτών, ασφαλώς 

θα ακολουθήσουμε τις  νέες τεχνολογίες.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

91 

 Σας είπα για ποιο λόγο οι  δυο Δήμοι δεν πηγαίνουν τα σκουπίδια 

τους στην δοκιμαστική αυτή λειτουργία και ξανά διαβάζω πάλι το 

έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που μιλάει για τον 

περιφερειακό σχεδιασμό.  

 Στο σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης που λέει  ότι  αυτό 

προβλέπεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό, η επέκταση του ΧΥΤΑ 

του Δήμου Σερρών. Το επαναλαμβάνω.  

Ο Δήμος Σερρών θα πρέπει  να δεχθεί  στον υπό επέκταση ΧΥΤΑ τα 

δημοτικά στερεά απόβλητα του συνόλου των δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών, τουλάχιστον έως ότου τεθεί  σε λειτουργία ο ΧΥΤΥ 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όπως προβλέπει  ο περιφερειακός 

σχεδιασμός.   

Αυτό λέει  το Υπουργείο και αυτό κάνουμε τώρα.  

Νομίζω είναι τόσο ξεκάθαρα αυτά και ούτε υπάρχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σελίδα 9,  σελίδα 9 στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης 

ένταξης πράξης.  Σελίδα 9 στους άλλους ειδικούς όρους.  Εκεί που λέει  

ότι  άλλοι ειδικοί όροι,  στην πρώτη παράγραφο.  

Και ούτε υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ Δημάρχου και 

αντιδημάρχου. Ο Αντιδήμαρχος έδωσε μια ξεκάθαρη εξήγηση και είπε 

ότι  ΣΜΑ εννοεί,  όταν λειτουργεί  ΣΜΑ, όταν θα αρχίσει  να λειτουργεί  

ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, τότε.   

Λοιπόν,  δεν υπάρχει καμία διάσταση απόψεων. Εγώ 

επαναλαμβάνω και πάλι το θέμα νομίζω ότι  μετά από κάποιο καιρό 

μπορεί να είμαστε όλοι υπερήφανοι,  εφόσον σταθούμε με 
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υπευθυνότητα πάνω στο θέμα, μπορούμε να είμαστε όλοι υπερήφανοι,  

διότι  θα έχουμε λύσει με τον καλύτερο τρόπο το θέμα της διαχείρισης 

των απορριμμάτων ολόκληρου του Νομού μακριά από λαϊκισμούς και 

σκοπιμότητες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Υπάρχει κάποιος;  Ομόφωνα ψηφίζεται το θέμα; Όχι.  

Υπάρχουν δυο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ζητώ συγνώμη αλλά εδώ πρέπει να διαβάσω αυτό που 

διάβασε ο κ.  Δήμαρχος.  Εδώ σας είπα ότι  διαβάστε το εσείς .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ νομίζω, κ.  Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος λέει  στρεβλά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν λέει  στρεβλά πράγματα. Κοιτάξτε,  έχει  ολοκληρωθεί η διαδικασία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη, πρέπει κάποτε επιτέλους να σεβαστούμε τους Κανονισμούς 

εδώ. Λοιπόν,  μιλήσατε δυο φορές,  είπατε αυτά που είχατε να πείτε,  

είπα εγώ αυτά που έχω να πω. Απ ό εκεί  και πέρα, κάποτε η συζήτηση 

τελειώνει.  Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε όλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχει ολοκληρωθεί κύριε Δήμαρχε,  έχει  ολοκληρωθεί.  Το θέμα μπαίνει  

σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ. Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Μοσχολιός ναι.  Ο κ.  

Ίντος ναι.  Η κυρία Σαραντίδου όχι .  Ο κ.  Χρυσανθίδης ναι.  Ο κ.  

Γάτσιος,  ο κ.  Φωτιάδης,  όλοι ναι.  Ο κ.  Κοτρώνης όχι .  Ναι.  Ναι και ο 

Πρόεδρος ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 311/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ν. Σερρών  

για την διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου  

παίδων –κορασίδων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε αναφέρεται ότι  διακινήθηκαν πέρυσι 250.000 ευρώ; 

Έτσι λέει  η εισήγησή σας.  Δηλαδή ο κόσμος έμεινε στα ξενοδοχεία και 

τα λοιπά. Θα ήθελα λο ιπόν να γίνει  ιδιαίτερη προβολή στα Μ.Μ.Ε.,  

ώστε να μην πάνε όλοι . .των παιδιών που αγωνίζονται.  . .πανελλήνιοι  

αγώνες.  Να πάει και άλλος κόσμος.  Αξίζει  τον κόπο γιατί  το ποσό 

είναι σημαντικό.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σε συνεργασία με το ΣΕΓΑΣ θα κάνουμε ότι  καλύτερο  δυνατό και με 

την βοήθεια όλων πιστεύω ότι  θα είναι η καλύτερη διοργάνωση.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 312/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους  

για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταρτίσεως Κτηματολογίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ως τακτικά μέλη ορίζονται ο κ.  Μυστακίδης και ο κ.  Σταυρόπουλος.  

Ως αναπληρωματικά ο κ.  Γαλάνης και ο κ.  Σούζας.  Και διευκρινιστικά 

αναφέρω στο σώμα ότι  όταν πρόκειται για καταχώρηση στο 

Κτηματολόγιο ακινήτου σε Δημοτική ή  Τοπική Κοινότητα, αντί  του 

δευτέρου μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου θα συμμετέχει  ο 

Πρόεδρος της εκάστοτε Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας.  

Διευκρινιστικά το λέω αυτό.  

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε,  κύριε Γαλάνη. Όταν άπτεται το θέμα της Τοπικής ή Δημοτικής 

Κοινότητας τότε συμμετέχει  ο Πρόεδρος.  Πολύ ωραία.  Στις  Σέρρες 

έχουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Θα συμμετέχει  το δεύτερο μέλος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο  96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 313/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα πέμπτο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

Ορισμός δυο (2) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίοι  

 θα συμμετέχουν στην κοινή Επιτροπή του Άρθρου 8 της 

προγραμματικής  

 σύμβασης μεταξύ  ΔΕΥΑΣ του Δήμου  Σερρών για την είσπραξη 

λογαριασμών  

 νερού των πρώην Δήμων Σκουτάρεως Λευκώνα, κ.  Μητρούση και 

των πρώην Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι θα ορίσουμε  γραμματέα από τους συμβούλους εδώ. Δυο 

δημοτικούς συμβούλους.  Πρόταση είναι ως τακτικό μέλος από την 

συμπολίτευση ο κ.  Νιζάμης και ως αναπληρωματικό ο κ.  Θεοχάρης.  

Από την αντιπολίτευση ένα μέλος; Ο κ.  Δινάκης με αναπληρωματικό 

τον κ.  Μοσχολιό.  Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 314/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής κάδων κατά  

 το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι γνωστή αυτή η Επιτροπή.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 315/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της πράξης «Καινοτόμο 

σύστημα  

εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής  

 απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 316/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμηνο  

για την υπηρεσία Νεκροταφείων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών  που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 317/2012)  

…………………  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

99 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   

 

Θέμα 9 ο  :  

Καθορισμός ειδικοτήτων των δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης  

έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας στο ΚΕΠ 976 της  

Τοπικής Κοινότητας Ορεινής Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Ο κ.  Γαλάνης μια στιγμή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρέπει να εισηγηθώ την πρόταση. Η πρόταση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όπως βλέπετε έχει  

υπάρξει και πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την έγκριση των 

συμβάσεων μίσθωσης έργου 12μηνης διάρκειας για τις  τρέχουσες των 

ΚΕΠ. Επίσης υπάρχει και η εγκριτική απόφαση του Γε νικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έχουμε τις  δυο θέσεις 

αυτές που μας δίνεται η δυνατότητα 12μηνης διάρκειας για το ΚΕΠ 

Ορεινής.   

 Οι θέσεις που υπήρχαν μέχρι πριν,  τις  προηγούμενες συμβάσεις 

ήταν μια . .πολιτών και μια θέση ΔΕ διεκπεραίωσης υποθέσεων 

πολιτών. Εγώ εισηγούμαι να εγκρίνουμε,  προτείνω αυτό τον 
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. .ειδικοτήτων για τις  δυο συμβάσεις μίσθωσης έργου, εννοείται 

12μηνης διάρκειας και μετά το δεύτερο κομμάτι της εισήγησης είναι 

να εξουσιοδοτήσουμε τον κ.  Δήμαρχο να δώσει εντολή και να προ βεί 

σε όλες τις  νόμιμες διαδικασίες . .όπως αναφέρεται και στην εγκριτική 

του Γενικού Γραμματέα, δηλαδή να ακολουθήσει πιστά και το άρθρο 

21 του 2190/1994 και το άρθρο 10 του 3812/2009.  

 Εννοείται ότι  ο τρόπος εκτέλεσης θα είναι το ΚΕΠ Ορεινής του 

Δήμου Σερρών στην Ορεινή και οι  αμοιβές όπως ορίζονται από αυτή 

την εγκριτική απόφαση του κυρίου Γραμματέα.  

 Δεν ξέρω εάν υπάρχει κάτι  άλλο. Δηλαδή θα ακολουθηθούν όλες 

οι  νόμιμες διαδικασίες για να προσληφθούν τα συγκεκριμένα άτομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταρχάς συμφωνούμε στον καθορισμό των θέσεων αλλά ήθελα να 

ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχος το εξής:  στις  30 -12-11 έχει  η Επιτροπή 

του άρθρου 2,  η Υπουργική Επιτροπή έχει  εγκρίνει  αυτές τις  θέσεις και  

έχει  εγκρίνει  για 12 μήνες.  Εμείς έχουμε  φτάσουμε στον 5 ο  μήνα τώρα. 

Οι 12 μήνες θα ισχύουν από εδώ και πέρα ή από τις  30 -12 που υπήρχε 

η έγκριση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το 30-12.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν ξέρω, ερώτημα κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη. Ο κ.  Νιζάμης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  οφείλω να πω ότι  και για το 

προηγούμενο θέμα των διμηνιτών αλλά και γι΄ αυτό έχω κάποιες 

επιφυλάξεις,  επειδή υπάρχουν οι  εκλογές εάν είναι σύννομο ή εάν δεν 

είναι σύννομο και τα λοιπά. Πιθανόν το θέμα να επανέλθει.   

Βέβαια υπάρχουν οι  προβληματισμοί αυτοί,  όμως επειδή μου 

δόθηκε σήμερα ένα έγγραφο, Εφαρμογή των διατάξεων παραγράφου 4 

του άρθρου 28,  συγνώμη για την παρέμβασή μου, του Ν2190/94,  όπως 

ισχύει ,  εδώ υπάρχει,  ας πούμε,  όταν δεν μπορούν να γίνουν 

προσλήψεις.  Είναι λίγο νομικό το θέμα. Οι προσλήψεις βέβαια αυτές 

δεν θα γίνουν,  πιστεύω και θα επιλέξουμε να μην γίνουν μέχρι τις  

εκλογές.  Θα γίνουν δηλαδή μετά τις  εκλογές.   Μπορεί να παίρνουμε 

απόφαση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό τα έφερα τα θέματα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ερώτηση 

ο κ.  Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ.  εισηγητή, γιατί  αποκλείστηκαν οι  ΠΕ; Από 

την στιγμή που υπάρχει καθορισμός ειδικοτήτων ΤΕ και ΔΕ, 

τεχνολογικής εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  οι  

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης γιατί  αποκλείστηκαν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν υπήρξε θέμα αποκλεισμού. Αυτές οι  ειδικότητες υπηρέτησαν τα 

προηγούμενα χρόνια τον συγκεκριμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης 
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Πολιτών, αυτές εισηγήθηκαν από την υπηρεσία.  Ο Διευθυντής δηλαδή 

συγκεκριμένα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Γιατί  γίνεται διάκριση μεταξύ ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σας λέω συγκεκριμένα, αυτές οι  ειδικότητες που υπήρξαν τα 

προηγούμενα χρόνια και εξυπηρέτησαν το Κέντρο Εξυπηρέτησης 

Πολιτών, . .  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κατανοητό. Κατανοητό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  με ποιον τρόπο θα 

γίνουν οι  προσλήψεις αυτές;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  αυτό σας είπα ότι  θα γίνουν με τον ΑΣΕΠ. Με 

διαδικασία ΑΣΕΠ που ορίζει  η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοικήσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος τοποθέτηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε,  αποφάσισε και άλλη φορά για 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο τοποθέτηση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε εδώ και βλέπουμε ότι  φτάσαμε 

σε σημεία τέτοια που καθόμαστε τώρα και συζητούμε για το εάν θα 
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προλάβουμε που έχουμε εκλογές,  εάν . .και όλα αυτά. Ναι,  αλλά 

αφήσατε πέντε μήνες από τότε που έχουμε,  έξι ,  από τότε που έχουμε 

την έγκριση χωρίς να εξυπηρετούνται πολίτες της Κοινότητας Ορεινής 

από τις  υπηρεσίες αυτές που θα μπορούσαν να παρέχουν οι  όποιοι  

εργαζόμενοι,  τέλος πάντων, προκύψουν και εγκυμονεί και ο κίνδυνος 

σήμερα να χάσουμε και τους πέντε,  έξι  μήνες.  Εάν προκύπτει  

πραγματικά έτσι είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και είναι λυπηρό 

δηλαδή να συμβαίνει  κάτι  τέτοιο.  Αυτό δείχνει ,  νομίζω, μια 

προχειρότητα.  

Εγώ από τον Ιανουάριο μήνα είμαι στις  υπηρεσίες του Δήμου και 

πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση. Προθυμοποιηθήκαμε να βοηθήσουμε 

κιόλας γιατί  είχαμε μια τεχνογνωσία τέτοια και δεν το δεχθήκατε.  

Νομίζω ότι  ο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Είναι εδώ και ο κ.  Γενικός,  . .ενδιαφέρον και μάλιστα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορεί και ο κ.  Γενικός να σας δώσει απαντήσεις,  γιατί  δεν είναι ότι  

δεν ενδιαφερθήκαμε και δεν κάναμ ε το καλύτερο δυνατόν,  απλά έτσι 

όπως είναι τα πράγματα διαμορφωμένα στον Δήμο και με το 

προσωπικό που έχουμε,  γιατί  σας έχω πει  και άλλες φορές,  σέβομαι 

και τιμώ τις  απόψεις όλων αλλά είμαστε μείον εκατό υπαλλήλους.   
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 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ο παλαιό ς Δήμος Σερρών είχε συν 

εκατό υπαλλήλους.  Πενήντα με STAGE ,  κύριε Πρόεδρε και πενήντα 

μόνιμους.  Αυτοί οι  υπάλληλοι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνουμε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτοί οι  υπάλληλοι καλώς ή κακώς φύγανε.  Εκα τό υπάλληλοι μείον 

είμαστε.  Ο Καλλικρατικός Δήμος Σερρών είναι μείον εκατό 

υπαλλήλους,  οπότε τι  να σας πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι επί  του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 318/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.   

 

Θέμα 10 ο  :  
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Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 70 και 80/2012 αποφάσεων του ΔΣ  

 του ΝΠ του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμό ς  

Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού  

Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ κ. Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Δούκας.  Ομόφωνα ναι;  Όχι βέβαια.  Παρακαλώ τον 

εισηγητή να εισηγηθεί το θέμα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  το 

νομικό πρόσωπο στην συνεδρίασή του αποφάσισε την εγγραφή των 

νηπίων βρεφών που φιλοξενεί  στους παιδικούς σταθμούς και την 

διαγραφή και επανεγγραφή να γίνει  την 1 η  έως και 16 του μήνα Ιούνη.  

 Θα βγουν ανακοινώσεις οι  οπ οίες θα τοιχοκολληθούν στο 

Δημοτικό Κατάστημα και σε όλους τους παιδικούς σταθμούς.  Έχει . .  η 

Επιτροπή που αποτελείται από τριμερή Επιτροπή, που αποτελείται από 

τον Πρόεδρο τον κ.  Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη,  την . .την Κυριακή 

και την Τσοπάνη την . .   

Από εκεί  και πέρα, το δεύτερο θέμα είναι τα τροφεία.  Εδώ δεν 

αλλάζει  τίποτα πλην του ότι  στην Περιφέρεια,  όπου υπήρχαν 

διαβαθμίσεις  εκεί  τα κάναμε παντού ενιαία τα τροφεία και καθορίζεται 

το ποσό των 30 ευρώ και στην πόλη παραμένουν τα ίδια,  όπως ήταν.  

Δεν αλλάζει  τίποτα.  

Εδώ θα ήθελα να τονίσω και να διευκρινίσω μάλιστα, ένα λάθος 

που έγινε από τον πρακτικογράφο και έγραψε για τον κ.  Χρυσανθίδη 

τον συνάδελφο ότι  είπε για 120 ευρώ ενώ δεν το είπε ή έγινε το λάθος 
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από κεκτημένη ταχύτητα ή εκ παραδρομής ή ήταν ακουσ τικό κατά την 

διάρκεια της απομαγνητοφώνησης των πρακτικών.  

Το θέμα είναι ότι  ο κ.  Χρυσανθίδης απλά έβαλε μια νέα 

διάσταση, μια νέα κλίμακα από 8.800 έως 12.000, 60 ευρώ και πάνω 

από εκεί  120 που δεν το είπε ποτέ,  ισχύει  όπως είναι το ίδιο.   

Για να μην κουράζω, εάν θέλετε να υπάρξουν ερωτήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Άλλος; Ο κ.  Μοσχολιός.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εάν γνωρίζουμε πόσες θέσεις προβλέπονται,  δηλαδή πόσα παιδάκια θα 

μπορέσουμε να καλύψουμε; Και τι  γίνεται με το ΕΣΠΑ; Θα παρθούν 

παιδιά μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ, τότε με το ΕΕΤΑΑ όπως 

πέρυσι;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ευχαριστώ καταρχήν για την ερώτηση. Το νομικό πρόσωπο του Δήμου 

Σερρών έβαλε τα περισσότερα παιδιά στο ΕΣΠΑ την χρονιά που ήδη 

τρέχει ,  δηλαδή έβαλε τα ίδια παιδιά με τον Δήμο Θεσσαλον ίκης.  Το 

ανώτερο.  

 Ευελπιστούμε και στόχο έχουμε φέτος να βάλει πολλά 

περισσότερα. Δηλαδή στόχος μας είναι κανένα παιδί  να μην πληρώσει 

τροφεία.  Εκτός βέβαια από τους δημοσίους υπαλλήλους οι  οποίοι  δεν 

μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν τα το θέμα εάν παίρνει  πολλά ή λίγα,  δεν είναι το θέμα αυτό.  Δεν 

τους εντάσσει το πρόγραμμα. Ενδεχομένως φέτος να τους εντάξει ,  
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οπότε εκεί  πιστεύω ότι  θα καλύψουμε όλα τα παιδιά.  Και να μην 

πληρώσει τροφεία κανένα παιδί .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Μοσχολιός έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

. .είναι πάνω από 50%, είναι 50% στα χωριά.  Γιατί  βάζετε στα . .50% 

αύξηση;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Απαντήστε κύριε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Να σας πω, κ.  Μοσχολιέ ότι  στο Μητρούσι είναι 25,40  ευρώ και το 

κάνουμε 30.  Εκεί το κάνουμε για να είναι ενιαίο σε όλους τους 

παιδικούς σταθμούς.  Σκούταρι,  Καμήλα, Μητρούσι.  Αναγέννηση και 

να γίνει  παντού 30.  25 είναι και 40.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

20 είναι.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

είναι 25 και 40,  δυο κλίμακες υπάρχουν.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κάποια τοποθέτηση  από κάποιον συνάδελφο; Ο κ.  Μηλίδης,  η κυρία 

Σαραντίδου,  ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Κοτρώνης.  Τον λόγο έχει  ο κ.  

Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είδα τις  

αποφάσεις,  αναφέρομαι στην δεύτερη απόφαση και βέβαια δεν είχα 

κανέναν λόγο να μην συμφωνήσω με τις  αποφάσεις αυτές,  όμως 

βλέποντας προσεκτικά τις  παραγράφους διαπιστώνει κανείς  ότι  
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γίνονται κάποια πράγματα, αποφασίζονται κάποια πράγματα στο 

νομικό πρόσωπο τα οποία δεν συνάδουν με την σημερινή εποχή.  

 Σήμερα  είναι πάρα πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση όλων 

των οικογενειών και πόσω μάλλον αυτών οι  οποίοι  πάνε τα παιδιά τους 

στους παιδικούς σταθμούς,  γιατί  τρέχουν να βγάλουν το μεροκάματο.  

 Λέω λοιπόν ότι  μέσα στις  αποφάσεις,  πρώτον το επισήμανε ο κ.  

Μοσχολιός,  έχουμε αύξηση στα χωριά τους παιδικούς σταθμούς 

Λευκώνα, Καλών Δέντρων, Σκουτάρεως,  Κάτω Καμήλας από τα 20 στα 

30 ευρώ. Εάν το δείτε,  μα και τι  είναι 10 ευρώ, σήμερα και το ένα 

ευρώ μετράει.  Σήμερα μετράει.  Πριν από μερικά χρόνια θα σας έλεγα 

ίσως όχι  αλλά σήμερα μετράει.   

 Εάν τα δείτε τιμαριθμικά είναι 50% αύξηση. Για ποιο λόγο; 

Υπάρχει κάποιος λόγος;  Σας μεταφέρω και τα παράπονα, ταυτόχρονα, 

όλων των πολιτών των πρώην Καποδιστριακών δήμων.  

 Άρα λοιπόν νομίζω ότι  θα πρέπει να το αλλάξετε αυτό,  να το  

αφήσετε εκεί  που ήταν,  για να μην πω ότι  θα έπρεπε να είναι και 

ακόμη λιγότερο.  

 Θα μου πει  όμως εύλογα ότι  που να βρούμε χρήματα; Το έχω πει  

πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι,  

όμως θα το ξανά πω για ακόμη μια φορά, μπορεί να γίνει  περιστολή 

δαπανών. Κύριε Πρόεδρε το λέω μετά λόγου γνώσεως, μπορεί ακόμη 

και τώρα να γίνε περιστολή δαπανών σε πάρα πολλές δαπάνες που 

γίνονται.   

 Έχω πει  κατά καιρούς και για κάτι  μελέτες και τα λοιπά, τώρα 

βέβαια δεν είναι της παρούσης.  Άχρηστες κα τ΄ εμέ,  πεταμένα λεφτά.  

Ένα είναι αυτό.   
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 Το δεύτερο. Παρατήρησα την υπ΄ αριθμόν 4,  οι  πολύτεκνες 

οικογένειες καταβάλουν τροφεία μειωμένα κατά μια κλίμακα. Νόμιζα 

ότι  θα έλεγα κατά 50%, αλλά κατά μια κλίμακα. Και διερωτώμαι,  

δηλαδή κυνηγάμε και την πολύτεκνη οικογένεια; Που πάμε; Αμάν λέμε 

να έχουμε νέα ζευγάρια και να κάνουν παιδιά,  ούτως ώστε η χώρα να 

μείνει  όπως είναι και να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της.  Είναι και 

θέμα εθνικό.  Καταδικάζουμε δηλαδή αυτή την κατάσταση;  

 Νομίζω ότι  είναι και αυτό λάθος .  Θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η 

ευαισθησία μέσα, κύριε Πρόεδρε,  στο . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σεβαστείτε τον ομιλητή εσείς  που μιλάτε όλοι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα έπρεπε να υπάρχει μέσα. Να αναρωτιέται,  για ποιο λόγο;  

 Τώρα υπάρχει,  αναφέρεται μάλλον το. .κάνει  κάποιες 

παρατηρήσεις,  υπάρχει  όμως και μια διαφωνία στην απόφαση της 

κυρίας Παπαδοπούλου Φωτεινής,  που εάν δεν κάνω λάθος είναι του 

δικού σας,  είναι άλλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Η συνάδελφος γιατρός μεν,  στον συνδυασμό σας δε.  Να κάνουμε 

διαφοροποίηση. Άλλος γιατρός.  . .είναι γιατρός,  είναι σε άλλο 

συνδυασμό.  

 Λοιπόν,  η Παπαβασιλείου λοιπόν Φωτεινή,  η Πάνου  Βασιλική 

και ο Νεραντής Βασίλειος  . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Παπαδοπούλου.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παπαδοπούλου ναι,  συγνώμη. Λένε,  διαφοροποιούνται και λένε  για 

τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων ότι  για εισόδημα άνω των 

17.600 θα πρέπει να καταβάλουν τροφεία όπως οι  υπόλοιποι.  Υπάρχει 

δηλαδή μια διαφοροποίηση.  

 Εν κατακλείδι  εκείνο που επισημαίνω είναι ότι  κακώς αυξήσαμε 

κατά 50% στα χωριά τα τροφεία.  Δεύτερον,  ότι  οι  πολύτεκνοι είναι 

σημαντικό σαν να την καταδικάζουμε την πολύτεκνη οικογένεια.  Και 

τρίτον,  η διαφοροποίηση για τα εισοδήματα που είναι πάνω από . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Μηλίδη. Ο κ.  Κοτρώνης έχει  τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ως παράταξη ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε,  . .  το νομικό πρόσωπο 

συμφωνήσαμε . .πάρα πολύ καλή συζήτηση και πιστεύω  ότι  

εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια για να βοηθήσουμε και να . .  την 

σημερινή κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα. Όμως . .σε τρία σημεία 

στα οποία πιστεύω ότι  είναι επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον αυτά να 

γίνουν.   

 Βέβαια εδώ υπήρχε και ένα λάθος το οποίο το επισήμανε ο 

Πρόεδρος,  όμως εδώ θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε ότι  αυτό δεν 

γίνεται  για πρώτη φορά και δεν είναι λάθος σε μια εισήγηση, όπως 

είπε ο κ.  Κοτρώνης αλλά είναι  ο καθρέπτης του νομικού μας 
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προσώπου είναι το πρακτικό και σε πολλά πρακτικά έχω δει  τέτοια 

λάθη, τα οποία . .  ακόμα και άκυρες πάρα πολλές αποφάσεις μας.   

 Άρα λοιπόν θέλω να είμαστε πιο προσεκτικοί γιατί  διαβάζοντας 

ένας συνάδελφος  αυτό το έγγραφο θα πει  ότι  μα τι  λέει  ο κ.  

Χρυσανθίδης,  ζητάει 120 ευρώ να πληρώνει ο πολίτης για τροφεία; 

Είναι φοβερό αυτό.  Και νομίζω ότι  . .πρέπει  να γίνεται κάποιος 

έλεγχος.  Το επισημαίνω πολλές φορές στο νομικό πρόσωπο αλλά 

δυστυχώς μου λέτε ότι  είναι το δάκτυλο στην σκανδάλη. …Κάποιος 

πρέπει να ασχοληθεί επιτέλους,  δυο θέματα σημαντικά …όλοι οι  

συνάδελφοι ότι  τόσες πολλές άκυρες αποφάσεις δεν υπάρχουν πουθενά 

σε κανένα νομικό πρόσωπο π ιστεύω.   

 Η τοποθέτησή μου και η διαφοροποίησή μου ήταν στο εξής:  Ότι 

έπρεπε οι  κλίμακες να μεγαλώσουν. Δηλαδή νομίζω και θεωρώ ότι  

είναι πολύ σωστό από την παράταξή μου από τα 8.800 . .μια κλίμακα 

της τάξης των 60 ευρώ, όπως επίσης και οι  υπόλοιπες είναι όπως η 

εισήγησή σας αλλά το θεωρώ πολύ μεγάλη δαπάνη για μια οικογένεια 

το ποσό της εγγραφής -  Το ποσό της εγγραφής των 30 ευρώ είναι λίγο 

υπερβολικό και . .εισπρακτικό χαρακτήρα.  

 Υπάρχει,  βέβαια,  μια δικαιολογία ότι  χρησιμοποιούνται . .κάποια 

έξοδα από την  στιγμή που ασχολείται κάποιος υπάλληλος.  Γι΄ αυτό η 

απόφαση μας ήταν για 15 ευρώ μείον.  Όπως επίσης το κυριότερο 

νομίζω και παρότι επέμεινα στο συμβούλιο ίσως δεν έχουμε αντιληφθεί 

τι  συμβαίνει  στην κοινωνία μας,  δηλαδή δεν είναι δυνατόν σήμερα να 

. .προνόμιο.  Δεν είναι δυνατόν δηλαδή οι  υπάλληλοι του νομικού 

προσώπου να μην καταβάλουν καθόλου τροφεία για τα παιδιά τους που 

πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς.   
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 Εμείς θα ψηφίσουμε ως έχει  το θέμα αυτό με την . .  στα τρία 

σημεία στα οποία έχω τοποθετηθεί και έ χω ψηφίσει στο νομικό 

πρόσωπο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Χρυσανθίδη.  Ο κ.  Κοτρώνης έχει  τον λόγο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Να ξεκινήσω από το τελευταίο.  Κύριε Πρόεδρε αποδέχεστε δηλαδή 

αυτό το πράγμα; Το προσωπικό να μην πληρώνει;  Εσείς εδώ της 

πλειοψηφίας είστε αυτοί που λέτε . .επίδομα έγκαιρης προσέλευσης 

ειρωνικά οι  υπάλληλοι,  της Δ.Ε.Η. παίρνουν στάμπα ρεύμα, . .εσείς  το 

κάνετε.  Μα εσείς το κάνετε ακόμη και τώρα. Κορόιδα είναι οι  

υπάλληλοι που τους δίνουν λεφτά για τα καυσόξυλα . .τα παίρνουν.  

Τώρα αναρωτιέστε εσείς  εάν το προσωπικό . .  δεν ξέρω κιόλας εάν θα 

το αποδεχθείτε.   

 Συνεπώς εγώ  όταν λέω πάντα και το λέτε αλλά δεν σας 

συμφέρει,  την πολιτική ευθύνη την έχει  αυτός που κυβερνάει και όχι  

αυτός που δέχεται,  δεν σας αρέσει.  Τσουβαλιάζετε ότι  όλοι φταίνε,  

όλοι  είμαστε ίδιοι ,  όλοι τα φάγαμε,  οι  υπάλληλοι κάνανε εκείνο.  Εσείς 

φταίτε.  Να το παράδειγμα. Το έχουμε πει  χίλιες φορές,  ζωντανό 

παράδειγμα. Έπρεπε ήδη να το έχετε βγάλει.  

 Το θεωρούμε απαράδεκτο και το καταψηφίζουμε.   

 Και ένα δεύτερο σημείο.  Θεωρώ ότι  είν αι αδιανόητο σε αυτή την 

Επιτροπή Έγγραφής,  Διαγραφής και Επανεγγραφής να μην υπάρχει 

ένας της αντιπολίτευσης.  Ένας δημοτικός σύμβουλος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τον λόγο έχει  η κυρία Σαραντίδου.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Νομίζω ότι  δεν έχουμε καταλάβει την σοβαρότητα της κατάστ ασης.  

Εμένα νομίζω και στον καθένα τα τροφεία αυτή την εποχή είναι 

τεράστια.  Δηλαδή σκεφτείτε ότι  ένας άνθρωπος 12.000 ευρώ ετήσιο 

εισόδημα πρέπει να καταλαβαίνει  κάποιος ότι  είναι κάτω από 1.000 

ευρώ που παίρνει  τον μήνα. Βάλτε τώρα χαράτσια,  εφορία,  όλα αυτά 

και με μικρό παιδί  πόσο του βαραίνει  αυτή την στιγμή να έρθει  να 

δώσει 60 ευρώ, 80 ευρώ και 30 ευρώ και την εγγραφή.  

 Εύχομαι και μακάρι να μπορέσουμε να πάρουμε και να γίνουν 

μέσω της ΕΕΤΑΑ αυτά,  έτσι ώστε να μην πληρώσει κανένας τροφεία,  

γιατί  εμείς  άλλωστε αυτό που λέμε ότι  θα πρέπει να είναι δωρεάν οι  

δημοτικοί παιδικοί σταθμοί,  δωρεάν για όλους και εκείνο που πρέπει 

να επισημάνω είναι ότι  δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους 

ανέργους.   

 Μην το θεωρούμε ότι  είναι,  αφού είναι άνεργος μπορεί να 

κοιτάει  τα παιδιά του.  Ένας άνεργος πρέπει να βγει  να βρει  δουλειά.  

Πρέπει να ψάξει να βρει  δουλειά,  που σημαίνει  ότι  επειδή κατά 

καιρούς θέλουμε να δείξουμε και πόσο κοινωνικό πρόσωπο έχει  ο 

Δήμος και όλα αυτά και επειδή κατά καιρούς θα διοργανώσουμε και 

συσσίτια και βοήθεια προς τους απόρους και όλα αυτά, νομίζω ότι  και 

σε αυτά τα ζητήματα φαίνεται το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και 

πρέπει να φαίνεται.   

 Άρα λοιπόν θεωρώ ότι  είναι και παράλειψη να γίνει  μια 

πρόβλεψη για τους ανέργους,  το πώς αυτοί οι  άνθρωποι  χωρίς καθόλου 

χρήματα να μπορούν τα παιδιά τους να είναι στους παιδικούς σταθμούς 

όσο αυτοί θα ψάξουν για δουλειά.   

 Αυτό ήθελα να πω.  Η θέση μας για τους δημοτικούς παιδικούς 

σταθμούς είναι δωρεάν τροφεία για όλους.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  Κατιρτζόγλου έχει  τον λόγο.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε παίρνω τον λόγο για να θίξω ένα θέμα το 

οποίο προσωπικά εμένα με απασχολεί ιδιαιτέρως,  όντας  ο ίδιος 

πολύτεκνος πατέρας.  Θεωρώ ότι  έχει  διατυπωθεί αυτή η άποψη, βέβαια 

κάποιοι  συνάδελφοι προτίμησαν να αναλωθούν στο ζήτημα των 

υπαλλήλων οι  οποίοι  απολαμβάνουν κάποιων ειδικών προνομίων, αλλά 

να έχετε υπόψη σας ότι  αυτοί οι  υπάλληλοι είναι μετρημένες 

περιπτώσεις ίσως και στα δάκτυλα του ενός χεριού.   

 Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο  μείζον το συγκεκριμένο θέμα, όσο 

μείζον θεωρώ ότι  είναι,  κατά την άποψή μου, το θέμα των πολυτέκνων.  

 Η πολύτεκνη οικογένεια ίσως δεν είναι γνωστό σε σας τους 

περισσοτέρους,  έχει  κάποια ιδιαίτερα θέματα, κάποια ιδιαίτερα 

προβλήματα να αντιμετωπίσει .  Η πολύτεκνη μάνα στις  μέρες μας,  που 

σπανίζει ,  είναι ηρωίδα, είναι άξια κάθε τιμής και κάθε ενίσχυσης τόσο 

από την πολιτεία όσο και από εμάς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Νομίζω ότι  πρέπει να αναθεωρήσετε την απόφασή σας.  Τα ποσά 

τα οποία προβλέπονται εκεί  και δ εν μιλάω προσωπικά για μένα, αλλά 

γενικώς μιλάω για μια πολύτεκνη οικογένεια η οποία έχει  τέσσερα, 

πέντε ή περισσότερα παιδιά,  είναι μεγάλα. Αυτό πρέπει να το 

αναθεωρήσετε.  Ασφαλώς δεν πρέπει η μικρότερη κλίμακα να πληρώνει 

τίποτα αλλά όλες οι  υπόλοιπες κλ ίμακες,  όχι  να κατεβαίνουν στην 

χαμηλότερη, να έχουν 50% έκπτωση τουλάχιστον.   

 Αυτό νομίζω ότι  πρέπει να το προνοήσετε και πρέπει να το δείτε 

έτσι με τέτοια ευαισθησία γιατί  στις  μέρες μας και η πολύτεκνη 
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οικογένεια όπως και όλες,  φυσικά, οι  Ελληνικές οικ ογένειες 

αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα.  

 Τώρα σε ότι  αφορά στο θέμα το οποίο τέθηκε για την Επιτροπή 

που θα εξετάζει  τις  αιτήσεις και τα λοιπά, συμφωνώ με τον κ.  Κοτρώνη 

ότι  πράγματι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της 

αντιπολιτεύσεως προκε ιμένου να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος.  Έτσι 

να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της Αριστεράς.  Να υπάρχει ένας 

έλεγχος που να διασφαλίζει  ότι  και η μειοψηφία θα λαμβάνει μέρος και  

θα μπορεί να ελέγχει ,  πιθανόν,  παρατυπίες,  που δεν νομίζω ότι  θα 

υπάρξουν,  αλλά θα  πρέπει να υπάρχει αυτή η ασφαλιστική δικλείδα.   

 Νομίζω ότι  θα πρέπει να το σκεφτείτε πολύ σοβαρά, κύριε 

Πρόεδρε του νομικού προσώπου αυτό το θέμα και ιδίως στο ζήτημα 

των πολυτέκνων να δείξτε κοινωνική ευαισθησία,   την οποία πρέπει να 

δείχνει  ο Δήμος μας  και πρέπει να το αποσύρετε ως προς το 

συγκεκριμένο και να δεχθείτε την πρόταση που σας κάνω.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δούκα έχετε τον λόγο να απαντήσετε.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε από το . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πριν απαντήσετε μια ερώτηση θέλω να απευθύνω. Θα 

ήθελα να μας εξηγήσετε με ποιο σκεπτικό αποφασίσατε να μην 

πληρώνουν τροφεία οι  υπάλληλοι του νομικού πρόσωπου; Το σκεπτικό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ας ξεκινήσω από αυτό λοιπόν.  Το ότι  οι  υπάλληλοι του νομικού 

προσώπου, του κάθε νομ ικού προσώπου που υπήρχε . .τα νομικά 
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πρόσωπα που υπήρχαν δεν πλήρωναν τροφεία γιατί  υπάρχει  μέσα στον 

Κανονισμό. Τον Κανονισμό που υπάρχει από χρόνια.  Είναι ένας 

Κανονισμός πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Πουθενά σε όλη την Ελλάδα 

δεν πληρώνουν οι  υπάλληλοι των  νομικών προσώπων τροφεία.  Τέλος.  

Αυτό τελείωσε.  Λόγω αυτού του γεγονότος.   

 Να πάμε τώρα σε αυτά που ρώτησε ο κ.  Κατιρτζόγλου. Εκτός και 

εάν θέλετε να αλλάξουμε έναν Κανονισμό που δεν μπορούμε να τον 

αλλάξουμε.  Δεν έχουμε καν Κανονισμό. Όταν θα κάνουμε Κα νονισμό 

καινούργιο,  τότε ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Συνεχίστε κ.  Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ανέφερα εδώ ότι  στόχος του νομικού προσώπου είναι να μην πληρώσει 

κανένας τροφεία.  Κανένας γονέας.  Πώς θα το π ετύχουμε αυτό; Μα το 

50% δεν πλήρωσε ούτε φέτος.  Το 50% των παιδιών δεν πλήρωσαν 

τροφεία φέτος.  Ούτε εγγραφές ούτε επανεγγραφές.  Και ευελπιστούμε 

ότι  στην επόμενη χρονιά,  το ΄12 -΄13,  πάνω από 80% δεν θα πληρώσει 

τροφεία.  Μιλάμε τώρα μόνο …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ :  

. .εισοδηματικό 17.000, ένα ζευγάρι …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου σας παρακαλώ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα το ΕΣΠΑ δεν πληρώνουν 

απολύτως τίποτα.  
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Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό ξεκαθαρίστηκε.  Τώρα πάμε στους δημοσίους υπαλλήλους.  

Ενδεχομένως φέτος και για πρώτη φορά να εντάξουν και τους 

δημοσίους ή ένα μέρος αυτών μέχρι κάποιο εισόδημα και αυτοί δεν θα 

πληρώσουν. Περιμένουμε να έρθει  τώ ρα το έγγραφο, η εγκύκλιος του 

υπουργείου με τις  διευκρινήσεις.  

 Ευελπιστούμε ότι  πάνω από 400 παιδιά θα εντάξουμε φέτος στο 

πρόγραμμα και θα λειτουργήσουν  και όλα τα άλλα θα τα δούμε στην 

συνέχεια.  Ας έρθει  πρώτα το έγγραφο του Υπουργείου και μετά.   

 Εάν  δούμε ότι  όλα τα παιδιά δεν μπορούμε να τα πάρουμε,  θα 

λειτουργήσουμε και τον παιδικό σταθμό στον Πρίνο.  Αφού είμαστε στο 

πρόγραμμα και υπάρχει το χρήμα που δίνεται για τους παιδικούς 

σταθμούς,  θα λειτουργήσουμε και αυτόν τον σταθμό. Γιατί  όχι;  Έστω 

και με δίμηνα. Δεν μας έχει  έρθει  ο προγραμματισμός ακόμη για να 

κάνουμε οκτάμηνα. Να προγραμματίσουμε.  Δεν μας ήρθε ακόμη. 

Μπορεί να αργήσει και να μην προλάβουμε.  Έστω και με δίμηνα θα 

λειτουργήσουμε και τον παιδικό σταθμό στον Πρίνο.   

 Τώρα όλα τα χωριά είπαμε να τα κάνουμε ένα ενιαίο,  να δίνουν 

ένα ενιαίο ποσό των 30 ευρώ. Εάν δεν ενταχθούν.  Όποιο παιδί  δεν 

ενταχθεί .  Εάν σε ένα χωριό δεν ενταχθεί  ένα παιδί .  Όλα τα παιδιά σας 

είπα στα χωριά θα ενταχθούν.   
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 Τα χαμηλόμισθα. Μα οι μισθοί πέσανε.  Είναι . .να ρίξου με και 

την κλίμακα. Αφού πέσανε  οι  μισθοί δεν μπορούν να πιάσουν την 

κλίμακα για να πληρώσουν τα 100. Μόνα τους γίνονται αυτά.   

 Και αυτό για τους πολύτεκνους στα χωριά το έχουμε 30 ευρώ. 

Είναι από 17.600.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όπως υπήρχε πριν.  Και αυτό γιατί  και εμείς  κατανοούμε την κρίση και 

την φτώχεια που υπάρχει,  την δυσκολία,  γι΄ αυτό και εμείς  τα κάνουμε 

αυτά, γι΄ αυτό και γίνεται όλη η προσπάθεια,  ώστε κανένα παιδί  να 

μην πληρώσει.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εμείς  ευχαριστούμε κ.  Δούκα. Θέλει να δευτερολογήσει κάποιος;   

Ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος; Ο κ.  Χρυσανθίδης.  Ο κ.  Κοτρώνης.  Κύριε 

Μηλίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άκουσα τον κ.  Πρόεδρο που λέει  ότι  θα ενταχθούν και θα ενταχθούν.  

Βέβαια μπερδεύτηκα με αυτά που είπε,  ε ν πάση περιπτώσει,  μακάρι να 

ενταχθούν . .αυτό είναι ευχής έργο.   

 Παρόλα αυτά εδώ έχουμε μια απόφαση να εγκρίνουμε με τα 

σημερινά δεδομένα και είμαστε έτοιμοι να την εγκρίνουμε,  να την 

ψηφίσουμε και εμείς ,  όμως ζητάμε κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις.  

Δεν πρέπει να είστε εγκλωβισμένος σε κάτι  που αποφασίσατε.  Βλέπετε 

ότι  υπάρχουν διαφοροποιήσεις.  Δεχθείτε και κάποιες σημαντικές 

παρατηρήσεις της αντιπολίτευσης.   
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 Σας λέω λοιπόν ότι  στα χωριά μην το αυξάνατε.  Αφήστε το 20 

ευρώ.  Και εάν λέτε ότι  δεν πλήρωσε το 50,  70%, θα πρέπει να το 

επιβαρυνθεί το υπόλοιπο δηλαδή; Αυτή είναι η λογική; Δεν είναι 

λογική αυτή γιατί  να σας πω το εξής:  εάν ένα ποσό είναι,  παράδειγμα, 

17.600 και πληρώνει το λιγότερο και το άλλο είναι 17.700, είναι τόσο 

μεγάλη η διαφορά; Καταλαβαίνετε λοιπόν;  

 Άρα λοιπόν θέλουμε να το ψηφίσουμε μεν αλλά να εντάξετε μέσα 

κάποιες τροποποιήσεις.   

Πρώτον. Να μην αυξηθούν στα χωριά κατά  τοις  εκατό.   

Δεύτερον.  Για τους πολύτεκνους . .υπάρχει  η πρόταση του κ.  

Κατιρτζόγλου 50%, στο ήμισυ.  

Τρίτον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Ανεξάρτητα εισοδήματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  τις  κλίμακες.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Τις κλίμακες.  Και το τελευταίο,  νομίζω ότι  και η εγγραφή, η πρόταση 

για 15 ευρώ είναι καλή. Θα μου πείτε ότι  μήπως τώρα, κ.  Μηλίδη,  

λαϊκίζετε και που να βρούμε τα λεφτά; Είπα περιστολή δαπανών με 

οποιονδήποτε τρόπο. Αναζήτηση προγραμμάτων. Καλά κάνετε.  Μακάρι 

και θα είμαστε δίπλα σας αλλά θα γίνει  περιστολή δαπανών και θα σας 

πω πάρα πολλές φορές πως μπορεί να γίνει  η περιστολή των δαπ ανών.  

 Για να το ψηφίσουμε,  λοιπόν,  θέλουμε να εντάξετε αυτές τις  

τροποποιήσεις μας.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε,  κ.  Μηλίδη, αλλά διαμορφώστε την πρότασή σας κατά 

την ψηφοφορία.  Να την διαμορφώσετε ακριβώς όπως …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου). .να απ αντάει στην ερώτηση που έκανε ο κ.  

Δήμαρχος,  νομίζω όσοι …Υπήρχε,  λέει , . . .Κανονισμός,  ο οποίος λέει  

αυτό.  Υπήρχε,  πότε;  Όταν δημιουργήθηκαν οι  παιδικοί σταθμοί 

…Έχουμε τον Καλλικράτη . .  αλλά εμείς  διαμορφώνουμε τις  αποφάσεις 

μας σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα. Δεν είναι δυνατόν να 

προκαλούμε σήμερα την κοινωνία με τέτοιες αποφάσεις είτε …σήμερα 

οι  Σερραίοι  πολίτες δυσανασχετούν πάρα πολύ. Και η ευθύνη θα 

βαρύνει εμάς,  διότι  μας παίρνει ,  να το πω έτσι απλά, η μπάλα όλους.  

Άσχετα εάν έχουμε . .  και νομίζω σε καμία Επιτροπή μέχρι σήμερα δεν 

έχει  συμμετάσχει μέσα η αντιπολίτευση. Δεν ξέρω γιατί  ,αλλά ανέφερε 

και το παράδειγμα του Δ.Σ.  της Οικονομικής Επιτροπής που 

συμμετέχουν πραγματικά από την αντιπολίτευση και δυστυχώς δεν 

γίνεται.   

 Και ένα θέμα το οποίο δεν  το σκεφτήκαμε στο νομικό πρόσωπο 

και είναι μια πραγματικότητα, το είπε ο κ.  Κατιρτζόγλου είναι με τους 

ανέργους.  Πράγματι δεν το σκεφτήκαμε,  άρα λοιπόν η πρότασή μας 

είναι ολοκληρωμένη ότι  όπως τοποθετηθήκαμε και ψηφίσαμε στο 

νομικό πρόσωπο να . .  να συμπεριλαμβάνει και ένα μέρος της 

αντιπολίτευσης και να συμπληρωθούν και οι  άνεργοι να μην 

καταβάλουν καθόλου τροφεία.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.  Ο κ.  Κοτρώνης έχει  τον λόγο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  
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Ναι,  κύριε Κατιρτζόγλου επειδή δεν είπα για τους πολύτεκνους,  δεν 

σημαίνει  ότι  διαφωνώ. Ο Κανονισμός άλλωστε λέει  να μην επικαλύπτει  

ο ένας σύμβουλος τον άλλο. Αφού λοιπόν αναφέρθηκε από τον κ.  

Μηλίδη εγώ δεν το ανέφερα. Επίσης σε αυτό θέλω να δεσμευτεί ,  εάν 

δέχεται αυτή την πρόταση για να συμμετέχει  ένα μέρος της 

αντιπολίτευσης και ένα άλλο θέλω να πω Θόδωρε, ή έχει  αξία το ένα 

ευρώ ή δεν έχει .  Τώρα είπες ότι  έστω και το ένα ευρώ έχει  αξία.  . .και 

μας λέγατε ότι  τι  είναι τα πέντε ευρώ και μας δουλεύατε.  Λαϊκισμό 

κάνουμε εμείς  για το ….Λέγατε τι  είναι πέντε ευρώ και τι  είναι πέ ντε 

ευρώ. …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Κοτρώνη. Το θέμα ολοκληρώθηκε,  μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας ρωτήσαμε τον κ.  Πρόεδρο, δέχεται 

να … Ψηφίζουμε αυτή την.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πω κάποια πράγματα. Όσον αφορά  για τους 

υπαλλήλους του νομικού προσώπου το ότι  υπάρχει  Κανονισμός εδώ και 

χρόνια . .να δημιουργήσουμε εμείς  τον δικό μας Κανονισμός για να 

μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό πρέπει να . .διατηρήσουμε αυτόν.  

Τέλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

…Ο υπάλληλος του νομικού προσώπου το παίρνει  μαζί  του σαν 

υπεράριθμο. Δεν το παίρνει  για να αποκλείσει  ένα άλλο παιδί .  Άμα 
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μπορεί να πάρει 20 παιδιά,  παίρνει  20 παιδιά.  Το παιδί  του υπάλληλου 

του νομικού προσώπου το παίρνει  σαν υπεράριθμο.  

 Η Επιτροπή τώρα αποτελείται,  σας είπα,  από τον αντιπρόεδρο 

του νομικού προσώπου και από μια εκπρόσωπο των εργαζομένων και 

από μια διευθύντρια ενός παιδικού σταθμού. Τι μου λέτε τώρα να 

βάλουμε και την αντιπολίτευση;  Ένας είναι ο Πρόεδρος και δυο είναι 

οι  υπάλληλοι.  Εκπρόσωπος των εργαζομένων και διευθύντρια παιδικού 

σταθμού.  

 Σε μια προηγούμενη Επιτροπή βάλαμε της αντιπολίτευσης.  Εκεί 

που μπορούμε να βάλουμε φυσικά και βάζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το θέμα των ανέργων. Κανείς άνεργος δεν θα πληρ ώσει τροφεία.  

Κανείς άνεργος δεν θα πληρώσει τροφεία.  Αφού δεν έχει  εισόδημα. 

Ξέρετε τι  λέει  το πρόγραμμα; Όταν δεν θα υπάρχουν προγράμματα 

τότε θα τα δούμε τα θέματα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για να διευκολύνω την διαδικασία,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  τροποποιήσεις αυτή την στιγμή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα, δεν μπορούν να γίνουν.  Το νομικό πρόσωπο έχει  Δ.Σ. ,  

έχει  πάρει απόφαση. Για να αλλάξουμε,  μισό λεπτό κ.  Γάτσιο,  μην με 

διακόπτετε,  για να αλλάξουμε κάποια πράγματα θα πρέπει να τα πάρει 

πίσω, να πάρουν άλλες αποφάσεις και εδώ να έρθει  προς ψήφιση η νέα 
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απόφαση. Εδώ ψηφίζουμε με ένα ναι ή ένα όχι ,  για να διευκολύνω το 

σώμα. Ή το παίρνει  πίσω το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα λοιπόν  η πρότασή σας  είναι να αποσυρθεί.  Μην με διακόπτετε,  

για να διευκολύνω  την διαδικασία έκανα την παρέμβαση. Ή γίνεται η 

πρόταση να πάρει πίσω το θέμα αυτό το νομικό πρόσωπο και να έρθει  

τροποποιημένος με τις  παρατηρήσεις και τις  τροποποιήσεις ή 

ψηφίζεται ως έχει .  Δεν υπάρχει τρίτη λύση.  

 Νομίζω είναι ξεκάθαρο το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της διαδικασίας κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για μισό λεπτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προτείνουμε λοιπόν,  εφόσον πολιτικά το δέχεστε,  δέχεστε τις  

παρατηρήσεις μας,  αποσύρω το θέμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δούκα σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης κάτι  θέλει  να πει  για μισό λεπτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ λέω στον κ.  Πρόεδρο μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι,  κύριε 

Πρόεδρε; Θυμίζω ότι  όταν είχαμε θέματα της ΔΕΥΑ διαφοροποίησε 
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την πρόταση που ήταν απόφαση του Δ.Σ..  Το θυμάστε; Και ψηφίσαμε.  

Δεν στείλατε πίσω να αλλάξει η απόφαση στο Δ.Σ..  Προσφάτως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το θυμάστε; Το θυμάστε κύριοι  συνάδελφοι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Νομίζω  ότι το θέμα ολοκληρώθηκε.  Ψηφίζουμε.  Σας παρακαλώ, 

ολοκληρώθηκε το θέμα και ψηφίζουμε.  Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως το εισηγήθηκε ο κ.  Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ναι,  ναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ζαχαρία; Ναι.  Ναι,  ναι.  Ο κ.  Νιζ άμης,  όχι .  Ναι ο κ.  Στεργίου.  Εσείς;  

Κύριε Μοσχολιέ;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο κ. Στεργίου είπε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Η παράταξη του κ.  Μηλίδη να αποσυρθεί και να έρθει  …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Η κυρία Σαραντίδου; Όχι η κυρία Σαραντίδ ου.  Κύριε Χρυσανθίδη; Ναι 

με ενσωμάτωση των προτάσεων ή δηλαδή να αποσυρθεί με λίγα λόγια 

και να έρθει  μια νέα πρόταση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κύριε 

Κοτρώνη;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Να αποσυρθεί και να επανέλθει και παρακαλώ, επειδή . .την άλλη φορά 

να διευκρινιστεί  εάν μπορούμε να προβούμε…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε τον κ.  Κοτρώνη. Κύριε Δήμου; Κύριε Δήμου ψηφίζουμε 

σας παρακαλώ. Ναι,  ναι.  Κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .στα τροφεία των παιδικών σταθμών…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Είναι λοιπόν να αποσυρθεί και να έρθει  εκ νέου.  Ευχαριστούμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

Θέμα 10 ο  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 70 και 80/2012 αποφάσεων του ΔΣ  

του ΝΠ του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός 

Προσχολικής  

Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ κ. Δούκας Γ .  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 319/2012)  

…………………  

 

 

Ομοίως της υπ΄ αριθμόν 80/2012 απόφασης του Δ.Σ.  

του ΝΠ με θέμα  «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό  

οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων παιδιών  

στο τμήμα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σερρών  

για το έτος 2012 -2013.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται  από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 320/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι πάμε στο επόμενο θέμα.  
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Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 62/2012 απόφ. Του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Δήμου Ι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 6/2012 απόφασης της Επιτροπής  

Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση πεπραγμένων της έτους 

2011.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 322/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκα τρία.   

 

Θέμα 13 ο  :  

Ενημέρωση επί των αριθμών 11,  12,  13,  14,  15,  16 και  

17/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 323/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

«Διαμόρφωση  

 –αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού  

 4.000.000,00 ευρώ στο Ε.Π. Μακεδονία –Θράκη 2007-2013 και  

 στο πλαίσιο της πρόσκλησης 31 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής  

 Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συν αυτά τα οποία λένε οι  συνάδελφοι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 324 /2012)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 15 ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Αποκατάσταση  

 ανενεργών ΧΑΔΑ του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο 

του Ε.Π. «Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη» προϋπολογισμού 

230.000,00 ευρώ .  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 325/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση διοργάνωσης της 8 η ς  Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών  

και ψήφιση της απαιτούμενης δαπάνης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δαπάνη είναι 800 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 326/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 17 ο  :  

Έγκριση δράσεων με τίτλο:  «Ανοικτό παράθυρο στην Παιδεία»  

και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 3.050,00 ευρώ.  
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Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Συγνώμη κ.  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

. .το ποσό των 3.000 ευρώ για …Είκοσι δράσεις δεν μπορεί να γίνει  

σοβαρή δουλειά με 3.000 ευρώ. Μου φαίνεται λίγο,  λίγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Επίσης εδώ βλέπω στην . .3,  το έχω πει  επανειλημμένως αλλά δεν 

λαμβάνεται υπόψη η διαμαρτυρία μου, διοργανώνεται για μια ακόμη 

φορά στο Παπαλουκά που θεωρείτε ότι  στην Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος εκεί  πρέπει να γίνει ,  ενώ σας έχω πει  επανειλημμένως 

και έκανα και επερώτηση, ότι  υπάρχει  Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής 

στην …  

 Παρεμπιπτόντως από την κυρία Πάγκαλου περιμένω γραπτή 

απάντηση, δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, εγώ δεν θα το 
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αφήσω, γραπτή απάντηση για αυτή την επερώτηση. Δεν μπορεί έξι  

μήνες  να υπάρχει λόγος.  Θέλω γραπτή απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ την κυρία Μπιτζίδου.  Σας παρακαλώ μην μιλάτε μεταξύ 

σας.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  να πω 

ότι  αυτό ήταν,  αυτή η εισήγηση είχε έρθει  αρχές της χρονι άς,  της 

σχολικής χρονιάς,  δηλαδή μέσα στο ΄11 και απλώς κάποιες δαπάνες 

που προγραμματίζονται να γίνουν είναι να πληρωθούν, δεν έχουν 

πληρωθεί και έπρεπε να ξανά περάσει το θέμα. Δηλαδή είναι ένα 

παλαιό θέμα, το οποίο ήδη έχει  συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβού λιο.   

 Για το συγκεκριμένο που ανέφερε ο κ.  Κοτρώνης,  τον δικαιολογώ 

γιατί  πέρυσι δεν επισκέφτηκε το Στρατόπεδο Παπαλουκά για να δει  

πόσες δράσεις γίνανε και πόσες θα γίνουν φέτος.  Εγώ θα χαρώ να τον 

δω εκεί  για να δει  ακριβώς τι  ακριβώς γίνεται ή θα γίνει  και θα 

δικαιολογήσει πλήρως εάν αυτό μπορεί να γίνει  στο Πάρκο 

Περιβαλλοντικής,  το οποίο είναι στο . .και το γνωρίζει  πολύ καλά και 

αυτός αλλά και εμείς .   

 Επίσης για την δαπάνη αυτή η δαπάνη, εφόσον εγκριθεί ,  θα 

καλύψει τον τομέα Παιδείας μέχρι και τέλος της χρονιάς του ΄12.  

Προσπαθούμε να κάνουμε πραγματικά οικονομικά και το χαροποιό 

είναι και το καλύτερο ότι  βρίσκουμε ανταποκρίσεις  και έχουμε πάρα 

πολλούς χορηγούς.  Και στην διοργάνωση του Παπαλουκά, η οποία θα 

τρέξει  σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αλλά κ αι με πολλούς 

χορηγούς.   
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 Άρα προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε ότι  μπορούμε και στον 

Δήμο Σερρών για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κάτι  ακόμη.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ψηφίζεται ομόφωνα από το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που  απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 327/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

Θέμα 18 ο  :  

Υποβολή συμβολαίου που αφορά την εκποίηση τμήματος  

 του αριθμ. 62  δημοτικού τεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα  

 της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα περιοχής Βύσσιανης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Είναι τυπικό καθαρά το θέμα.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16 Η Σ  MAIOY 2012  

135 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την  

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 328/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 19 ο  :  

Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας  

«Εξοπλισμού για τη λειτουργία της σχολικής ασφαλούς οδήγησης  

 και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Σαραντίδου.   

Εγκρίνεται βάσει του  αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό.   

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση συνέχισης και παράταση προθεσμίας για την κατασκευή  

του έργου: «Βελτίωση των υφισταμένων εγκαταστάσεων του  

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Η ημερομηνία είναι 30 -9-12.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα λεφτά περίπου κοστίζει  όλη αυτή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

230.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

230.000 ευρώ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 330/2012)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πρώτο.  

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 του έργου «Μεταφορά  

κηπαίου χώματος σε δημοτικούς χώρους του Δήμου Σερρών»  

και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 12.398,40 ευρώ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 331/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής πίστωσης του έργου  

«Οδοποιία οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2007» για το έτος 2012  
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για εξόφληση του 3 ο υ  λογαριασμού του ανωτέρω έργου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης των με λετών με τίτλο:  

Α) Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –πολεοδομική μελέτη περιοχής  

Ξηροτόπου του Δήμου Σερρών για το έτος 2012 και  

Β) Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –πολεοδόμηση περιοχής  

Αγίου Ιωάννη για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

 

Α) Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –πολεοδομική μελέτη  

περιοχής Ξηροτόπου του Δήμου Σερρών για το έτ ος 2012  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 333/2012)  

…………………  

 

Ομοίως της μελέτης με τίτλο «Τοπογράφηση -κτηματογράφηση  

–πολεοδόμηση περιοχής Αγίου Ιωάννη για το έτος 2012.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 334/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 24 ο  :  

Διατύπωση γνώμης σχετικά με:  

Α) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» για την 

δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τον Γεράκη Γεώργιο του 

Φωτίου στο υπ΄ αριθμόν 2074 τεμάχιο της συμπληρωματικής 

διανομής του έτους 1959 -1960 του αγροκτήματος Σκουτάρεως 

Νομού Σερρών  
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Β) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» για την 

δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τους κ.κ.  Καρακολίδη 

Παναγιώτη, Δασκάλου Μαρία και Γιαννογλούδη Ιωάννη στο υπ΄ 

αριθμόν 2123 τεμάχιο της συμπληρωματικής  διανομής του έτους 

1959-1960 του αγροκτήματος Σκουτάρεως Νομού Σερρών και  

Γ) Εκμίσθωση δημόσιας έκτασης για την ίδρυση κτηνοτροφικής 

μονάδας από τον Ικιούζη Κωνσταντίνο του Νικολάου στο υπ΄ 

αριθμόν τεμάχιο ΑΒΚ 5994 Λιβάδι «Βοσκή –ΟΥΓΚΛΙΣ» στο 21 ο  

χλμ.  της επαρχιακής οδού Σερρών –  Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ στο τρίτο αυτό,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  υπάρχει  αρνητική 

εισήγηση από το Τοπικό Συμβούλιο.  Σεβόμενοι,  ομόφωνη απόφαση 

έτσι με αρνητική εισήγηση. Σεβόμενοι τα Τοπικά μας Συμβούλια 

οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω μια διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Σταυρόπουλος,  ο οποίος είναι ο εισηγητής του 

θέματος λόγω απουσίας του κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εδώ υπάρχει  και ουσιαστικό πρόγραμμα, γιατί  είναι NATURA και δεν 

επιτρέπεται και η κατάτμηση κάτω των 10 στρεμμάτων. Εδώ μιλάμε 

για 5,5 στρέμματα, το οποίο ζητάει …και βάσει νόμου δεν επιτρέπεται 
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να γίνει  κατάτμηση. Σε όλα τα άλλα συμφωνούμε.  Άρ α δεν επιτρέπεται 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  βεβαίως.   

Κος ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ:  

Σε κάθε Δήμο να γίνει  . .πάρκο και να μην έχουμε αυτά τα πράγματα, 

πέντε πράγματα εδώ, δέκα στρέμματα από την άλλη μεριά.  Με τον 

καιρό θα μας ζητήσουν δρόμους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μοσχολιέ ας περιοριστούμε στο θέμα προς συζήτηση.  Αυτό 

είναι μια πρόταση την οποία μπορείτε να την συζητήσετε.  Ο κύριος 

Γάτσιος τοποθέτηση. Ερώτηση θέλετε να κάνετε ή τοποθέτηση; 

Τοποθέτηση. Παρακαλώ κ.  Μηλίδη και μετά εσείς  κ.  Γάτσιο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  για τα δυο πρώτα, ναι.  Πάμε στην τρίτη περίπτωση που 

υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ξέρω ότι  υπάρχει απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου,  όμως …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γνωμοδοτικού χαρακτήρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  γνωμοδοτικό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Και εν πάση περιπτώσει,  σε κάποιες περιπτώσεις και το Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο και θα μπορεί να διαμορφώσει και 

άποψη.  

 Για το NATURA σας λέω λοιπόν ότι  από πληροφορίες που έχω 

και νομίζω είναι σίγουρο, ότι  παρακάτω που είναι το κοπάδι ημιάγριων 

χοίρων είναι το NATURA .  Παρακάτω, στο 24 ο  χιλιόμετρο. Συμφωνείτε 

κυρία που είστε από το . .  Είναι στο NATURA και αυτό.  Άρα ο πρώτος 

λόγος ο βασικός είναι . .NATURA δεν ευσταθεί.  Ή τουλάχιστον έγινε 

καταστρατήγηση. Πρώτον.  Είναι NATURA παρακάτω στο 24 ο  

χιλιόμετρο…  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα ο πρώτος όρος απορρίπτεται.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς αυτό λέω, ότι  στην NATURA δεν επιτρέπεται κατάτμηση 

κάτω των 10 στρεμμάτων. Τώρα το λέει .  Αυτό λέω. Άσχετα εά ν είναι . .  

στην  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Για να μην κάνουμε διάλογο, δεν είναι προσβλητικό,  εδώ λοιπόν λέει  

ότι  η περιοχή είναι προστατευμένη  NATURA ενώ παρακάτω στο 24 ο  

χιλιόμετρο πάλι είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα στρέμματα λέει .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Και παρακάτω λοιπόν είναι πάλι περιοχή NATURA .  Έχει  γίνει  πολλές 

φορές … Έχει και αυτή τα λάθη της . .στο αναπτυξιακό καθεστώς.  Εν 

πάση περιπτώσει.  Για δασική έκταση υπάρχουν και πολλά άλλα.  

 Το δεύτερο το οποίο αναφέρθηκε,  γιατί  ζήτησα από πάνω 

πληροφορίες και μου είπαν,  ότι  εκεί  αυτό το ποιμνιοστάσιο υπάρχει 

πάρα πολύ καιρό.  Τι θα γίνει  δηλαδή αυτός ο άνθρωπος; . .μια 

επιχείρηση και αυτό πρέπει εμείς  να το αναστείλουμε,  να το 

καταδικάσουμε; Πώς θα γίνει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρότασή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν έφτασα στην πρόταση κύριε Πρόεδρε.   Τελείωσε ο χρόνος μου;  

 Λοιπόν,  άρα αυτός ο κύριος έχει  εκεί  πέρα εγκαταστάσεις ήδη. 

Επομένως . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην κάνεις πρόταση. Άμα ακούσεις και εμένα θα την αλλάξεις την 

πρόταση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχω δευτερολογία άμα θέλω κύριε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  λέω μην την κάνεις  την πρόταση..  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Αυτές είναι πληροφορίες από πάνω από τους συμβούλους.  Για την 

καταστροφή της βλάστησης.  Το αντιλαμβάνομαι αυτό αλλά το ίδιο 

γίνεται  και με τους χοίρους και με όλους αυτούς.  Όπως και για τα 

τροχαία ατυχήματα που επικαλείται εδώ κάπου σε μια,  είναι στενός και 

ολισθηρός,  δεν είναι ολισθηρός μόνο για τα αιγοπρόβατα, είναι και για 

τα άλλα ζώα. Για όλους.  Και στενός και ολισθηρός είναι για όλα τα 

ζώα.  

 Άρα λοιπόν,  η γνωμοδότηση σε πολλά σημεία καταρρίπτεται 

άμεσα. Δεν ξέρω τους λόγους όμως θα πρέπει να σκεφτούμε και το 

εξής κύριε Δήμαρχε.  Υπάρχει ένας επιχειρηματίας να βγάζει  το ψωμί 

του με αυτές τις  καταστάσεις και εμείς  τώρα τον αποτρέπου με; Που θα 

πάει τώρα; Υπάρχει εγκαταστημένη εδώ και πολλά χρόνια,  από 

πληροφορίες που έχω πάνω από είκοσι χρόνια είναι εγκατεστημένος 

εκεί .   

Γι΄ αυτό λοιπόν επιφυλάσσομαι κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Οι λόγοι οι  οποίοι  αναφέρονται από το Τοπικό Συμβούλιο του 

Λιβαδίου βεβαίως είναι σημαντικοί,  αλλά πιο σημαντικό και θέλω να 

ενημερώσω το σώμα γιατί  είναι η περιοχή μας εκεί  και να έχετε πλήρη 

εικόνα του τι  συμβαίνει .  Ο κάτοικος αυτός είναι κάτοικος του 

Ελαιώνα. Είναι ο γαμπρός του προέδρου του Ελαιώνα. Αυτό δεν έχει  

σημασία.  Αυτό που έχει  μεγάλη σημασία . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό που έχει  μεγάλη σημασία είναι το εξής:  ο Ελαιώνας σε αυτόν τον 

χώρο δεν έχει  διοικητικά όρια.  Παρ εμβαίνει  το Χιονοχώρι.  Δηλαδή 

είναι ο Ελαιώνας,  Χιονοχώρι και μετά δημόσιο δάσος . .  Είναι του 

δημοσίου.  Αυτοί για όλα τα χρόνια παρανόμως έχουν μπει εκεί  μέσα 

και ακριβώς δίπλα εδώ στον δρόμο, όπως περπατάμε εμείς ,  είναι τα 

όρια της Ορεινής.  Τι κάνουν . .Έχουν το μαντρί εδώ, δεν έχουν όμως 

βοσκή. Τους παραχωρούμε εμείς  μια έκταση στην δημόσια έκταση και 

εμείς  έχουμε φτύσει αίμα, έχουμε πάει στα δικαστήρια χίλιες φορές,  

έχουμε μαλώσει με τους δικούς μας ανθρώπους ένα εκατομμύριο 

φορές,  . .αλλά μέχρι να πάει στην Βροντού θέλει  πέντε με έξι  

χιλιόμετρα. Σε μας είναι δίπλα ακριβώς.   

Εάν έχετε τον χάρτη να δείτε όπου είναι ο δρόμος,  πάνω από τον 

δρόμο είναι διοικητικά όρια Ορεινής,  βοσκιές της Ορεινής.  Αυτοί δεν 

έχουν μέρος ως Ελαιώνας.  Εκμεταλλεύονται λοιπόν την αν οχή πολλών 

ετών του Δημοτικού Συμβουλίου των Σερρών, ο οποίος δίνει  με 

ευκολία και δεν παίρνουμε εμείς  χαμπάρι γνωμοδότηση για εκεί… 

βοσκή που θα τους δώσουμε; Να δώσουμε στον άνθρωπο χώρο. Που θα 

βοσκήσει αυτός ο άνθρωπος; Υποχρεωτικά θα βοσκήσει στα διοι κητικά 

όρια της Ορεινής.   

 Γι΄ αυτό λέω όχι μόνο δεν πρέπει να ψηφίσουμε το συγκεκριμένο 

πράγμα γιατί  δημιουργούμε τεράστιες εντάσεις μεταξύ δυο Κοινοτήτων 

και φίλων και αδελφών, γιατί  όλοι αυτοί οι  άνθρωποι . .και συνάδελφος 

παλαιός κτηνοτρόφος …αλλά δεν γ ίνεται αυτό το πράγμα. Μαλώνουν 

συνεχώς και εγώ θα πρότεινα στον κ.  Δήμαρχο, δεν ξέρω ποιος θα 

ασχοληθεί,  ο Παναγιώτης,  ενδεχομένως με το θέμα, να πάμε να 
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κάνουμε παράσταση στην Διεύθυνση Πολιτικής Γης να μην 

παραχωρηθεί αυτός ο χώρος,  γιατί  εμείς  έχουμε γ νωμοδοτικό ρόλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που είναι εγκατεστημένος  χρόνια πολλά;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα εμείς δεν θα το νομιμοποιήσουμε τώρα. Εγώ πέρυσι είχα 

δικαστήρια . .Τώρα πριν από δυο μήνες ξανά είχαμε δικαστήρια με 

αυτούς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το Τοπικό Συμβούλιο της Ορεινής δεν μπορεί να …τίποτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτή την… Εάν δείτε στο χάρτη δεν είναι στα διοικητικά της Ορεινής,  

είναι ακριβώς στα όρια του δημοσίου.  Το δημόσιο λοιπόν,  η Διεύθυνση 

Πολιτικής Γης μην γνωρίζοντας πολλές φορές δίνει  τον χώρο. Που θα 

βοσκήσουν; Ή θα πάνε στην Βροντού ή θα πάνε σε μας.  Σε μας μπαίνει  

υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να γίνει  διαφορετικά.  . .Από εκεί  και κάτω 

είναι γκρεμός.  Όταν μιλάμε γκρεμός είναι όλο έτσι κάτω και 

κατεβαίνει  . .  Είναι γκρεμός από εκεί  και κάτω. Από εκεί  και πέρα 

υποχρεωτικά ανεβαίνουν σε μας.   

 Αυτή είναι  η πρόταση, να το προσέξουμε αυτό λίγο γιατί  

δημιουργούνται προβλήματα μεταξύ . .Ξαναλέω ότι  παρεμβαίνει  μεταξύ 

αυτού του αγροκτήματος και του αγροκτήματος του Ε λαιώνα, 
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παρεμβαίνει  …Δεν έχουν επαφή το δικό τους αγρόκτημα με αυτό το 

δημόσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία επί του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να διευκρινίσω κάτι Πρόεδρε.   Εγώ σήμερα κάλεσα εδώ να έρθουν και 

αρκετά άτομα που είναι παραγωγοί και έχουν χωράφι α δίπλα σε αυτό 

το μαντρί,  οι  οποίοι  αντιδρούν επί χρόνια να μην υπάρχει αυτός ο 

συγκεκριμένος εκεί ,  αυτό το μαντρί,  γιατί  καταπατούν τα χωράφια 

τους χωρίς ποτέ να αποζημιώνονται οι  ζημιές που κάνουν και έχουν 

μεγάλα προβλήματα.  

 Όσες φορές και εάν έχει  επιβληθεί πρόστιμο ποτέ δεν ήρθε να 

πληρώσει το πρόστιμο και να το πληρώσουν κάποια στιγμή, ας πούμε,  

οι  ζημιές ήταν τόσο πολύ μεγάλες και σε τόσο δύσκολη θέση έρχονται 

οι  κάτοικοι,  οι  παραγωγοί του χωριού,  που αναγκαζόμαστε να 

μαλώνουμε με τους συγκεκριμένους.   

 Είναι η κοινή γνώμη της Βροντούς,  των κατοίκων, των 

παραγωγών γενικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία.  Θέλει κανείς  να τοποθετηθεί;  Ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε στο τέλος,  κύριε Σταυρόπουλε,  όπως προβλέπει η 

διαδικασία.  Παρακαλώ τον κ.  Μηλίδη. Δευτερολογία άλλος κανείς  από 

αυτούς που πρωτολόγησαν; Όχι.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Μόνο μια επισήμανση. Θα παρακαλούσα τον κ.  Αντιδήμαρχο να κάνει  

παράσταση στην . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έχετε τον λόγο κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Για τους  λόγους που προανέφερα προηγουμένως θεωρώ ότι  η 

γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου έχει  κάποια κενά και τα 

επισήμανα προηγουμένως. Εκείνο όμως που θέλω να πω είναι ότι  θα 

πρέπει να,  δεν μπορούμε ένα κτηνοτρόφο που εδώ και χρόνια κάνει  

εκεί  την δουλειά του να του πούμε ότι  πάρε το τώρα και πήγαινέ το 

αλλού. Είναι μια μεγάλη δαπάνη, μπορεί να την κάνει;  Να τα πάει που;  

Επομένως, δεν μπορώ να ψηφίσω το θέμα αυτό γιατί  θεωρώ ότι  

τον καταδικάζουμε άμεσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Σταυρόπουλε ως εισηγητής έχετε τον λόγο.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ως εισηγητής λέμε να απορριφθεί η θέση του αυτή. Να 

γνωμοδοτήσουμε αρνητικά και καθαρά γιατί  τυπικούς λόγους,  άσχετα 

εάν τώρα, καλά θα παρανομήσουμε και όσον αφορά την κατάτμηση. 

Θέλω να πω, εγώ να συμπληρώσω στα δυο πρώτα ξέχασα να πω ότ ι  

στις  παρατηρήσεις που έχει  εδώ γραμμένες η υπηρεσία,  η κατασκευή 

και λειτουργία να γίνει  με αποκλειστική ευθύνη και τα λοιπά, στο 

τρίτο λέει  ότι  . .σχεδιασμοί για επεκτάσεις γίνονται . .δεσμεύονται από 

τις  εγκαταστάσεις που δημιουργούνται,  εδώ θέλω να συμπ ληρώσω ότι  

και δεν θα τύχει  αποζημιώσεως για τις  τυχόν εγκαταστάσεις που θα 

κάνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Λέει ότι  όταν θα επεκταθεί θα είμαστε υποχρεωμένοι εμείς…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καμία αξίωση.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καμία αξίωση γιατ ί  και άλλη φορά το πήραμε…Να περιληφθεί στην 

παρατήρηση αυτή ότι  δεν θα ζητήσει αποζημίωση για τις  

εγκαταστάσεις . .Σε όλες τις  περιπτώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία κάνατε την επισήμανση για καταγραφεί και καταγράφηκε.  

Για  το Α και Β σκέλος του 24 ο υ  θέματος,  ομόφωνα θετικά.   

 

Διατύπωση γνώμης σχετικά με:  

Α) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» για την 

δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τον Γεράκη Γεώργιο του 

Φωτίου στο υπ΄ αριθμόν 2074 τεμάχιο της συμπληρωματι κής 

διανομής του έτους 1959 -1960 του αγροκτήματος Σκουτάρεως 

Νομού Σερρών  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 335/2012)  

…………………  

 

Β) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» για την 

δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τους κ.κ.  Καρακολίδη 

Παναγιώτη, Δασκάλου Μαρία και Γιαννογλούδη Ιωάννη στο υπ΄ 

αριθμόν 2123 τεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής του έτους 

1959-1960 του αγροκτήματος Σκουτάρεως Νομού Σερρών  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 336/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το Γ,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Όχι,  όχι .   Ο κ.  Γρηγοριάδης,  όχι .  Όχι,  

όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ λέω ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γνωμοδοτεί  θετικά ο αντιπρόεδρος.  Οι υπόλοιποι γνωμοδοτούν 

αρνητικά μέχρι τον . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γνωμοδοτεί  θετικά η  παράταξη του κ.  Μηλίδη. Η κυρία Σαραντίδου; 

Όχι φυσικά. Όχι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Του κ.  Κοτρώνη όχι .  Όχι 

και οι  υπόλοιποι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό το παίρνω πίσω και δεν λέω φυσικά. . .από την αρχή. Κύριε 

Μηλίδη είπα φυσικά  διότι  τοποθετήθηκε με κάθε λεπτομέρεια ο κ.  

Γάτσιος.  Και  η κυρία Σαραντίδου.   

 

Γ) Εκμίσθωση δημόσιας έκτασης για την ίδρυση κτηνοτροφικής 

μονάδας από τον Ικιούζη Κωνσταντίνο του Νικολάου στο υπ΄ 

αριθμόν τεμάχιο ΑΒΚ 5994 Λιβάδι «Βοσκή –ΟΥΓΚΛΙΣ» στο 21 ο  

χλμ.  της επαρχιακής οδού Σερρών –  Βροντούς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 337/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο θέμα.  
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Θέμα 25 ο  :  

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Επιστροφή ποσού 430,59 ευρώ στον κ.  Δημούδη Δημήτριο  

του Κων/νου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα για την αγορά τάφου.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 338/2012)  

…………………  

 

 

Ομοίως στην  κ. Μπουλούμπαση Στυλιανή του Γεωργίου για 

εξόφληση  

 εφάπαξ της εισφοράς σε γη και χρήμα ποσού 17.951,36 ευρώ.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 339/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

Θέμα 26 ο  :  

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Διαγραφή ποσού 607,55 ευρώ από χρηματικό κατάλογο που αφορά 

ποσό το οποίο βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στον κ.  Παντελίδη 

Παναγιώτη του Παντελή ως τέλος άρδευσης του Μητρούση.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 340/2012)  

…………………  

 

Ομοίως ποσού 20,00 ευρώ που αφορά κλήση από παράβαση  

 ΚΟΚ της κ.  Σολούγκα Δέσποινας του Δημητρίου.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρ θρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 341/2012)  

…………………  

 

Ομοίως ποσού 450,00 ευρώ που αφορά παράβαση  

ΚΟΚ και βεβαιώθηκε στην κ.  Πασχαλίδου Δήμητρα του Στεργίου.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 342/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων  

του Δήμου Σερρών κατά τους μήνες Ιανουάριο,  Φεβρουάριο  

 και Μάρτιο του 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 343/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου από 14 έως 16 Μαρτίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Παρακαλώ κύριε Κοτρώνη; Ναι στο εικοστό όγδοο;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ναι.  συγνώμη κιόλας αλλά μια διευκρίνιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Εδώ τα αεροπορικά εισιτήρια είναι 298 και κάτι .  Από ότι  γνωρίζω ότι  

μπαίνοντας να κάνουμε μια επιβεβαίωση μέσα στο διαδίκ τυο είδα ότι  

είναι γύρω στα 100 με 120 ευρώ το εισιτήριο.  Γιατί  300;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τόσο πολύ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Το είδα και αυτό,  για δυο μέρες είναι 120.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι λίγη ησυχία.  Κύριε Κοτρώνη το ψηφίζετε ναι ή οχι;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 344/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο θέμα.  

 

Θέμα 29 ο  :  

Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 686/2010 ΑΔΣ «Μίσθωσης  

δια δημοπρασίας του κτηρίου του «Ομίλου Ορφέας Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 345/2012)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λύεται η συνεδρίαση. Καλό βράδυ σε όλους.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  
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Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

310/2012 :   Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού 

Ομίλου ΟΡΦΕΑΣ Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γα λάνης Στ.  

 

311/2012 :   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την 

ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την διαχείριση των απορριμμάτων του 

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών.  

 

312/2012 :  Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Ν. 

Σερρών για την διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος 

Στίβου παίδων –κορασίδων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

313/2012 :  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών 

τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταρτίσεως 

Κτηματολογίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδη ς Π.  

 

314/2012 :  Ορισμός δυο (2) εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου 

οι  οποίοι  θα συμμετέχουν στην κοινή Επιτροπή του Άρθρου 

8 της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  ΔΕΥΑΣ του 

Δήμου  Σερρών για την είσπραξη λογαριασμών νερού των 
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πρώην Δήμων Σκουτάρεως Λευκών α, κ.  Μητρούση και των 

πρώην Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

315/2012 :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής κάδων κατά το άρθρο 

28 του ΕΚΠΟΤΑ,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

316/2012 :  Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της πράξης «Καινοτόμο 

σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της 

συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων 

στο Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

317/2012 :  Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί δίμη νο 

για την υπηρεσία Νεκροταφείων του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

318/2012 :  Καθορισμός ειδικοτήτων των δυο (2) συμβάσεων μίσθωσης 

έργου δωδεκάμηνης (12) διάρκειας στο ΚΕΠ 976 της 

Τοπικής Κοινότητας Ορεινής Σερρών.  

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

319/2012 :  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 70 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. 

του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός 

Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και 

Αθλητισμού Δήμου Σερρών» με θέμα «Λήψη απόφασης για 
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εγγραφές –διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών 

στα τμήματα του Ν.Π. για το έτος 2012 -2013. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ κ.  Δούκας Γ.  

 

320/2012:  Ομοίως της υπ΄ αριθμόν 80/2012 απόφασης του Δ.Σ.  του 

ΝΠ με θέμα «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό 

οικονομικής εισφοράς (τροφεία) των φιλοξενούμενων 

παιδιών  στο τμήμα των Παιδικών Σταθμών του Δήμου 

Σερρών  για το έτος 2012 -2013. 

 

321/2012:  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 62/2012 απόφ. Του ΔΣ της 

ΚΕΔΗΣ.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ.  Δήμου Ι .  

 

322/2012:  Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 6/2012 απόφασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής που αφορά την έκθεση πεπραγμένων της 

έτους 2011.  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

323/2012:  Ενημέρωση επί των αριθμών 11,  12,  13,  14,  15,  16 και 

17/2012 αποφάσεων του Δ.Σ.  της ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο  κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

324/2012:  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

«Διαμόρφωση –αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 

Σερρών» προϋπολογισμού 4.000.000,00 ευρώ στο ΕΠ 
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Μακεδονία –Θράκη 2007 -2013 και στο πλαίσιο της 

πρόσκλησης 31 της Ελληνικής Εται ρείας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

325/2012:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης 

«Αποκατάσταση ανενεργών ΧΑΔΑ του Καλλικρατικού 

Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο του ΕΠ «Περιβάλλον –

Αειφόρος Ανάπτυξη» προϋπολογισμού 230.000,00 ευρώ.  

Εισηγητές:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

326/2012:  Έγκριση διοργάνωσης της 8 η ς  Ανθοκομικής Έκθεσης 

Σερρών και ψήφιση της απαιτούμενης δαπάνης.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδ ης Π.  

 

327/2012:  Έγκριση δράσεων με τίτλο:  «Ανοικτό παράθυρο στην 

Παιδεία» και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 3.050,00 

ευρώ.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα.  Μπιτζίδου Σ.   

 

328/2012:  Υποβολή συμβολαίου που αφορά την εκποίηση τμήματος 

του αριθμ. 62 δημοτικού τεμαχίου του αγροκτήματος 

Λευκώνα της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα περιοχής 

Βύσσιανης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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329/2012:  Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της 

προμήθειας «Εξοπλισμού για τη λειτουργία της σχολικής 

ασφαλούς οδήγησης και του Πάρκου Κυκλοφοριακής 

Αγωγής του Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

330/2012:  Έγκριση συνέχισης και παράταση προθεσμίας για την 

κατασκευή του έργου: «Βελτίωση των υφισταμένων 

εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

331/2012:  Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 του έργου «Μεταφορά 

κηπαίου χώματος σε δημοτικούς χώρους του Δήμου 

Σερρών» και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 12.398,40 

ευρώ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βα λτσάνης Δ.  

 

332/2012:  Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής πίστωσης του 

έργου «Οδοποιία οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2007» 

για το έτος 2012 για εξόφληση του 3 ο υ  λογαριασμού του 

ανωτέρω έργου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

333/2012:  Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης των μελετών με 

τίτλο:  
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Α) Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –πολεοδομική μελέτη 

περιοχής Ξηροτόπου του Δήμου Σερρών για το έτος 2012  

 

334/2012:    Β) Τοπογράφηση –κτηματογράφηση –πολεοδόμηση 

περιοχής Αγίου Ιωάννη για το έτος 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

335/2012:  Διατύπωση γνώμης σχετικά με:  

Α) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» 

για την δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τον Γεράκη 

Γεώργιο του Φωτίου στο υπ΄ αριθμόν 2074 τεμάχιο της 

συμπληρωματικής διανομής του έτους 1959 -1960 του 

αγροκτήματος Σκουτάρεως Νομού Σερρών  

336/2012: Β) Εκμίσθωση τμήματος τεμαχίου «χερσολίβαδο –κοινό» 

για την δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας από τους κ.κ.  

Καρακολίδη Παναγιώτη, Δασκάλου Μαρία και 

Γιαννογλούδη Ιωάννη στο υπ ΄ αριθμόν 2123 τεμάχιο της 

συμπληρωματικής διανομής του έτους 1959 -1960 του 

αγροκτήματος Σκουτάρεως Νομού Σερρών και  

 

337/2012: Γ) Εκμίσθωση δημόσιας έκτασης για την ίδρυση 

κτηνοτροφικής μονάδας από τον Ικιούζη Κωνσταντίνο του 

Νικολάου στο υπ΄ αριθμόν τεμάχιο ΑΒΚ 5994 Λιβάδι 

«Βοσκή –ΟΥΓΚΛΙΣ» στο 21 ο  χλμ.  της επαρχιακής οδού 

Σερρών –  Βροντούς.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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338/2012:  Επιστροφή ποσού 430,59 ευρώ στον Δημούδη Δημήτριο του 

Κωνσταντίνου ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

339/2012:  Ομοίως στην κ.  Μπουλούμπαση Στυλιανή του Γεωργίου για 

εξόφληση εφάπαξ της εισφοράς σε γη και χρήμα ποσού 

17.951,36 ευρώ.  

 

340/2012: Ομοίως ποσού 607,55 ευρώ από χρηματικό κατάλογο ου 

αφορά ποσό στο οποίο βεβαιώθηκε ε κ παραδρομής στον κ.  

Παντελίδη Παναγιώτη του Παντελή ως τέλος άρδευσης στο 

Μητρούση.   

 

341/2012:  Ομοίως ποσού 20,00 ευρώ που αφορά κλήση από παράβαση 

ΚΟΚ της Σολούγκα Δέσποινας του Δημητρίου.   

 

342/2012: Ομοίως ποσού 450,000 -  ευρώ που αφορά παράβαση ΚΟΚ 

και βεβαιώθηκε στην κ.  Πασχαλίδου Δήμητρα του 

Στεργίου.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

343/2012:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων του Δήμου Σερρών κατά τους μήνες Ιανουάριο,  

Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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344/2012:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου από 14 έως 16 Μαρτίου 2012.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

345/2012:  Ανάκληση της υπ΄ αριθμόν 686/2010 ΑΔΣ «Μίσθωσης δια 

δημοπρασίας του κτηρίου του «Ομίλου Ορφέας Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

346/2012: Αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της πράξης 

«Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 -

2013».  

 

347/2012: Έγκριση 1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1 ο υ  

ΑΠΕ) του έργου «Διαμόρφωση χώρων και δρόμων στο Τ.Δ. 

Σκουτάρεως,  Αγίας Ελένης,   Πεπονιάς και Κωνσταντινάτου.   

 

…………………………  

………………  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ:  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ –ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   ……………….  

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………….  

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ……………….  

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ      ……………….  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………….  

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ……………….  

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………….  

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………….  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ……………….  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………….  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ     ……………….  

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ……………….  

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………….  

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………….  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ……………….  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………….  
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ     ……………….  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ       ……………….  

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………….  

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ     ………………  
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