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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16/2013 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 10η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2013, 

ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθμ. 16/04-07-2013 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 34, δηλαδή: 
 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

5. Αναστασιάδης Αντώνιος 

6. Αναστασιάδης Ηλίας 

7. Αραμπατζής Θεόδωρος 

8. Αρναούτογλου Φωτεινή 

9. Γαλάνης Στέργιος 

10. Γάτσιος Αθανάσιος 

11. Γκότσης Ηλίας 

12. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

13. Δημητρίου Ευστράτιος 

14. Δήμου Ιωάννης 

15. Δρίγκα Χρυσούλα 

16. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

17. Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

 

         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγοραστός Αγοραστός 

2. Βαλτσάνης Δημήτριος 

3. Δούκας Γεώργιος 

4. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

 

18. Ίντος Δημήτριος 

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μερετούδης Δημήτριος 

22. Μηλίδης Θεόδωρος 

23. Μοσχολιός Ζωγράφος 

24. Μυστακίδης Παύλος 

25. Νεράντζης Βασίλειος 

26. Νιζάμης Δημήτριος 

27. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

28. Σούζας Ζαχαρίας 

29. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

30. Στεργίου Νικόλαος 

31. Φωτιάδης Στέφανος 

32. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

33. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

34. Χράπας Παντελής 

 

 

 

 

 

5. Μπόικος Αθανάσιος 

6. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

7. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 
 

 

  

      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. 

Γασπαρίδη Δημήτριος και Πολατίδου Γεσθημανή. 



 

 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη 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. 

      Το 12ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 

6ου θέματος. 

      Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση με την 

έναρξη συζήτησης του 6ου θέματος. 

      Πριν την ολοκλήρωση συζήτησης του 12ου θέματος, αποχώρησε από τη συνεδρίαση η 

Δημοτική Σύμβουλος κα. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Χρυσούλα. 

  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων: 

Α) της Δημοτικής ανώνυμης Εταιρίας Κτηματικής Αξιοποίησης 

Δήμου Σερρών 

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κα. Αρναούτογλου Φ. 

Β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Η.Σ. κ. Δήμου Ι. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Λήψη απόφασης για την ανάρτηση της σημαίας του Δήμου Σερρών 

στα κτίρια των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

            

 ΘΕΜΑ 3ο :  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών σε συνάντηση Δημάρχων 

και εκπροσώπων Δήμων στα πλαίσια της πρότασης με τίτλο: «VIA 

EGNATIA» (Περιφερειακός Σχεδιασμός μέσω Τουρισμού). 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Συζήτηση-Ενημέρωση με θέμα: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων – 

νέα δεδομένα». 

Εισηγητής: Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ.       

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης 

για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 6ο :  Ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, κατοίκων της οδού Αίνου, 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας 

του Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του 

Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 8ο :  Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών: 

α) της αρ. 108/2013 με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Ετήσιου 

Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: 



 

“Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.”». 

β) της αρ. 109/2013 με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση πίνακα 5Α 

περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2013 του 

Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβολή από τον Δήμο Σερρών του 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του “Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.” κ. Χατζημαργαρίτης 

Μ. 

        

 ΘΕΜΑ 9ο :  Ονοματοδοσία οδών μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής 

«Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών», του άρθρου 8 του Ν. 

3463/2006, σύμφωνα με τα πρακτικά 1/2013 και 2/2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.            

 

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών και της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των 

απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤ Ν. Σερρών κατά το 2ο 

εξάμηνο του έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.         

 

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνητικών γεωτρήσεων σε  

αγροτικές περιοχές του Δήμου Σερρών από την εταιρία  

“Asprofos Engineering». 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.        

 

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του περιβαλλοντικού πάρκου 

Αγίου Γεωργίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

«ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση των 

υποέργων 4, των πράξεων: 

α) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου 

Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

β) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του 

Δήμου Σερρών 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

β) εξοπλισμού για τη λειτουργία του τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου μας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

 



 

 

ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης των 

προγραμμάτων του Δήμου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση χρηματοδότησης: 

α) της εθελοντικής οργάνωσης Αερολέσχη Σερρών, με το ποσό των 

1.500,00€ για την κάλυψη καυσίμων για την πραγματοποίηση 

πτήσεων κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 

Σερρών, 

β) της εθελοντικής οργάνωσης Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Δήμου 

Σερρών, με το ποσό των 2.000,00€ για την αγορά υλικών 

εξοπλισμού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 17ο :  Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης των με αριθμ. 62795/22-10-2012 και 

78472/21-12-2012 περιλήψεων διακηρύξεων του ανοικτού 

διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Έγκριση αποδέσμευσης μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 

με αριθμ. 20434/05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών 

καυσίμων έτους 2013. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.           

 

 ΘΕΜΑ 19ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για: 

α) την εξόφληση της 3ης εντολής του έργου: «Οδοποιία – 

οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2007», 

β) οφειλές που αφορούν έξοδα κίνησης υπαλλήλων και αιρετών 

καθώς και υπερωριακή εργασία υπαλλήλων, 

γ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις και  

δ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν τα δικαστικά έξοδα και τα 

τηλεφωνικά τέλη. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων των έργων: 

α) Κατασκευή δεξαμενής για ρίψη σταυρού Τ.Κ. Αναγέννησης του 

Δήμου Σερρών, 

β) Αποκατάσταση περίφραξης γηπέδου στην Τ.Κ. Άνω Καμήλας, 

γ) Κατασκευή επέκτασης κοιμητηρίου Τ.Κ. Βαμβακιάς, 

δ) Βελτίωση σωληνωτών διαβάσεων Ορεινής, 

ε) Κατασκευή οχετού στη θέση Σαριάρι και 

στ) Τσιμεντοστρώσεις στη θέση Προφήτη Ηλία προς Βάλτο. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.          

 

 ΘΕΜΑ 21ο :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 για: 

α) εξόφληση αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης στον 

ανάδοχο του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κ. 

Καμήλας» και 

β) εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του έργου: «Διαμόρφωση 



 

κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως». 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.    

 

 ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος Άνω Καμήλας και 

β) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 23ο :  Έγκριση αποκατάστασης φθοράς περίφραξης ιδιοκτησίας της κας 

Παπάζογλου Φωτεινής εξ’ αιτίας κατεδαφίσεως παράπλευρου 

ετοιμόρροπου κτίσματος, από τον κ. Νάσκο Αριστείδη (εθελοντική 

προσφορά). 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 24ο :  Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Κοράκη Χρήστου για 

κατάληψη δημοτικού δρόμου στο λόφο Μαρούλη. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 25ο :  Έγκριση Α.Π. των έργων: 

α) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση 

εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα, 

β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας,  

γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών και  

δ) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 26ο :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων: 

α) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη, 

β) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου 

Σερρών και 

γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 27ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2013, 

β) του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες 

Μάιο και Ιούνιο 2013, 

γ) του Αντιδημάρχου Γαλάνη Στέργιου για το μήνα Μάιο 2013, 

δ) του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, για το 

μήνα Ιανουάριο 2013 και 

ε) υπαλλήλων του Δήμου. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

   

 

 

 

   



 

 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ξεκινήσουμε με ευχάριστο, έγινα παππούς την Παρασκευή το βράδυ, 

εύχομαι σε όλους να γίνετε γιαγιάδες και παππούδες, είναι πραγματικά μεγάλη χαρά, έτσι; 

Κάποιοι εδώ μέσα ήδη το έχουν καταφέρει και νομίζω ότι καταλαβαίνουν και τη δική μου χαρά.  

Δ.Σ. : Να σου ζήσει, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι γεροί και καλά.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 508/2013 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στους δημοτικούς 

υπαλλήλους. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σχετικά με το πλέον επίκαιρο θέμα που προέκυψε για τους δημοτικούς 

υπαλλήλους. Σίγουρα το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα πρέπει να καταδικάσει τα άρθρα 80 και 

81 τα οποία αφορούν δημοτικούς υπαλλήλους και κυρίως τους σχολικούς φύλακες και 

δημοτικούς αστυνόμους, εγώ θα παρακαλέσω, δεν θέλω να πω περισσότερα, όλοι γνωρίζουμε 

την κατάσταση που επικρατεί, θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο των εργαζομένων, τον κ. 

Βασίλη… να μας πει δυο λόγια, τον Αντιπρόεδρο, συγγνώμη, να μας πει δυο λόγια πάνω στο 

θέμα αυτό.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : Καλησπέρα σε όλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο, κύριε… για να καταλάβουνε και όλοι αυτά τα 

οποία λέτε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : Καλησπέρα σε όλους σας. Σε αυτήν την αίθουσα είχα 

ακούσει κάποτε, ότι ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο συμβολίζουν ουσιαστικά τον 

πατέρα και την οικογένεια των δημοτικών υπαλλήλων. Και πραγματικά ήταν μια πολύ 

συγκινητική στιγμή για εμάς που το ακούγαμε ως υπάλληλοι, γιατί το πιστεύαμε και το 

πιστεύουμε ακόμα. Πιστεύουμε ότι είμαστε συνεργάτες σε έναν κοινό σκοπό. Ο σκοπός είναι το 

να υπηρετούμε την πόλη, τον Δήμο. Δυστυχώς, η κεντρική εξουσία έχει αποφασίσει την 

αποδόμηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα… μόνο αυτά που μας αγγίζουν, έχουν να κάνουν με 

την αρχή μιας σειράς γεγονότων που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Το έχουν δηλώσει και 

ευθαρσώς και είπανε ότι αυτό το νομοσχέδιο, δεν είναι το μοναδικό, δεν είναι το τελευταίο, θα 

ακολουθήσει το νομοσχέδιο του Αυγούστου και το νομοσχέδιο του Οκτωβρίου που εκεί 

ουσιαστικά θα αποφασίσουν για την πλήρη και ουσιαστική κατάργηση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Γιατί μια Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς εμάς χωρίς τις υπηρεσίες, …μπορεί να 

προσφέρουν. Εκτός εάν θέλουν Δημάρχους ως μάνατζερ, να διαχειρίζονται καταστάσεις. Ο 

Δήμαρχος όμως είναι αυτός, που έχει καθημερινή επαφή με τον πολίτη. Που λογοδοτεί απέναντι 

σε αυτόν. Είναι άλλο να φαίνεσαι μακρινός και απόμακρος σε μία Βουλή που αποφασίζει για 

την τύχη μου και άλλο καθημερινά να πρέπει να λογοδοτείς γιατί θα με συναντήσεις. Θα πρέπει 

να απαντήσεις στο αίτημά μου. Και θα κριθείς σε λίγα χρόνια. Εμείς είμαστε τα εργαλεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά τα εργαλεία, σιγά-σιγά, ένα-ένα, αρχίζουν και τα παίρνουν από τα 

χέρια σας. Η Ομοσπονδία έχει ξεκινήσει αγώνες. Θεωρούμε ότι σε αυτούς τους αγώνες και 

μέχρι τώρα επιβεβαιώνεται, είστε συμπαραστάτες μας, είστε μαζί μας. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι 

αγώνες πρέπει να συνεχιστούν και πρέπει να εντατικοποιηθούν. Θα πρέπει να τους δώσουμε να 

καταλάβουν ότι πέρα από ιδεολογίες, πέρα από κόμματα, που μπορεί να ανήκει οποιοσδήποτε 

από εμάς, το βασικότερο από όλα είναι να προστατεύσουμε τους δημότες μας. Κάνω έκκληση, 

όχι μόνο σο να σκίσετε και να καταδικάσετε που το θεωρώ μέσα από την ψυχή μου ως 

δεδομένο, αλλά να δηλώσετε και έμπρακτα τη συμπαράστασή σας στη συνέχεια των αγώνων 

που θα χρειαστεί να δώσουμε. Πέρα από ιδεολογίες. Καλούμαστε να προστατεύσουμε την 



 

τοπική κοινωνία. Νομίζω ότι εσείς πρέπει πρώτοι να μας δώσετε το καλό παράδειγμα. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, δεν χρειάζεται να πω τα ίδια 

λόγια που έχουν ειπωθεί αυτές τις ημέρες από όλους. Που όλοι εναντιωνόμαστε σε αυτά που 

συμβαίνουν, στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν σαν αποτέλεσμα πραγματικά την 

αποδόμησή της και όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να αντιδράσουμε. Το θέμα είναι με ποιους 

τρόπους πρέπει να αντιδράσουμε, για να φέρουμε αποτέλεσμα. Αυτό νομίζω θα πρέπει, εκεί 

πρέπει να εστιάσουμε, την Παρασκευή υπάρχει Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δεν ξέρω τι αποφάσεις θα ληφθούν, πάντως εγώ το Σάββατο είχα 

επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ τον κύριο... και μετά έστειλα και ένα έγγραφο και του 

είπα ότι πρέπει να κλείσουν οι Δήμοι και όλη η Ελλάδα, όλοι οι αιρετοί και οι υπάλληλοι των 

ΟΤΑ πρέπει να πάνε στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει πιο δυναμικός τρόπος, εδώ είμαστε, να 

το συζητήσουμε, διότι έρχονται πολύ χειρότερα πράγματα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

πρέπει να αντιδράσουμε με όποιες δυνάμεις έχουμε. Λοιπόν, ναι, το ψήφισμα θα γίνει, αυτό δεν 

το συζητάμε, ομόφωνο θα είναι, αύριο θα καθίσουμε εκεί δύο-τρία άτομα να το γράψουμε να το 

στείλουμε, αλλά δεν αρκεί ένα ψήφισμα. Ίσως αν θέλετε και σαν Δημοτικό Συμβούλιο να 

μεταφέρουμε την πρότασή μας στην ΚΕΔΕ την Παρασκευή, εγώ προτείνω κλείσιμο των Δήμων 

και όλη η Ελλάδα στο Σύνταγμα. Αυτή είναι η πρόταση που κάνω, εδώ είμαστε, μπορεί να 

καταθέσει ο καθένας την πρότασή του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συμπαραστεκόμαστε όλοι στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων, 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πιστεύω ότι έχει καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει, ότι αποδομείται 

η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αυτό το ζωντανό κύτταρο που … στην κοινωνία, αλλά νομίζω και εγώ 

ότι θα πρέπει οι δράσεις μας να είναι στοχευμένες ώστε να αποφευχθούν αυτού του είδους οι 

απολύσεις. Όλες οι τοπικές κοινωνίες και τον δημοτικό αστυνομικό αλλά και τον φύλακα του 

σχολείου τον βλέπει δίπλα και νιώθει μια ασφάλεια, είτε για τον εαυτό του, είτε για τα παιδιά 

του, είτε για τα εγγόνια του. Νομίζω ότι το ζούμε όλοι. Μπορεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις χωρίς 

να γίνουν απολύσεις και εξωτερικές μειώσεις. Μπορεί να γίνουν με άλλους τρόπους. Το έχω πει 

κατ’ επανάληψη σε αυτήν την αίθουσα, ότι υπάρχουν άλλοι οργανισμοί οι οποίοι δεν έχουν 

αντικείμενο, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν, αν πρέπει να ξεκινήσουν από κάπου. Όχι από 

αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν και είναι ορατό… Νομίζω τώρα ότι θα πρέπει να 

συνεργαστούμε με το Προεδρείο, με την Ομοσπονδία, για τον τρόπο που θα διεκδικήσουμε αυτό 

το αίτημα. Εκείνο που θέλω να πω, είναι ότι συμφωνώ με τον κ. Δήμαρχο ότι θα πρέπει στην 

ΚΕΔΕ στην Κεντρική Ένωση, αυτή έχει τη δύναμη, αυτή έχει τη μεγάλη δύναμη και μπορεί να 

επηρεάσει και κεντρικές εξουσίες και Υπουργούς και όλους τους αρμοδίους. Νομίζω αυτό 

πρέπει να γίνει. Εάν όμως υπάρχει κάτι άλλο, θα θέλαμε να το… και να το υλοποιήσουμε. Το 

ψήφισμα… ψηφίσει… ψηφίσματα, δεν νομίζω ότι, εντάξει, είναι και αυτό κάτι, αλλά δεν είναι 

κάτι το ισχυρό. Πρέπει να παρέμβουμε πιο δυναμικά. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, σήμερα έρχεται ένα θέμα, με τον τρόπο που το έφερε ο 

Αντιπρόεδρος των εργαζομένων, νομίζω ότι δεν μπορεί να μας χωρίσει τίποτε σε αυτήν την 

αίθουσα. Σωστά το είπε ο Αντιπρόεδρος. Κατακτήσεις των πολιτών μέσα από το θεσμό της 

Αυτοδιοίκησης, όπως αυτός του φύλακα του σχολείου, που ήταν πάντοτε ένα μεγάλο πρόβλημα 

και ιδιαιτέρως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαιτέρως όμως της Δημοτικής Αστυνομίας, που 

πάνω από δύο δεκαετίες η Αυτοδιοίκηση οραματίστηκε, πάλεψε και τελικά πέτυχε αιφνιδίως, 

για μένα τυχαία βρέθηκε αυτός ο αριθμός μέσα από δυνατότητες που υπήρχαν άπειρες, άπειρες 

θα πω εγώ, σε συγκεκριμένες, σε κατευθύνσεις που βεβαίως αν είναι οι ειδικότεροι θα πουν, 

αλλά όχι σε αυτούς τους δύο χώρους εργαζομένων, οι οποίοι πραγματικά ήρθαν μετά από 

πολλούς αγώνες της Αυτοδιοίκησης. Συμφωνώ με τον Δήμαρχο ότι πλήττεται η Αυτοδιοίκηση. 



 

 

Και βάζω ένα ερώτημα. Πώς μπορεί πραγματικά εμείς να υπερασπιστούμε επί της ουσίας την 

περιουσία του Δήμου, να τηρούν τις κανονιστικές αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε, κύριοι 

συνάδελφοι, κυρίες συναδέλφισσες, πώς πραγματικά, θα πορευτεί η Αυτοδιοίκηση, χωρίς το 

βραχίονά της, τον οποίον τον θέλαμε, όταν τον οραματιστήκαμε, δίπλα στην Ελληνική 

Αστυνομία, να είναι με συντονιστή αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, να είναι μακριά από 

τις παρεμβάσεις της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου, …κάποτε το πλαίσιο, ούτως 

ώστε και να απαλλάξει την Ελληνική Αστυνομία από πάρεργα που έχει και είναι πάρα πολλά, 

αλλά συγχρόνως να στηρίξει όλα αυτά τα οποία γέμιζαν την Ελληνική Αστυνομία. Τα λέω αυτά, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να αιτιολογήσω, διότι πραγματικά με αιτιολόγηση θα θέλει η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση να στασιάσει, όχι να ζητήσει, να στασιάσει, εδώ, σε αυτά τα δύο σημεία 

τα οποία ήρθαν από πολύ παλιά και νομίζω ότι κάποια πράγματα μπορούν να τα δεχτούν εν 

μέρει, κάποια όμως από αυτά τα οποία είναι η ψυχή της Αυτοδιοίκησης, στην τρέχουσα εποχή, 

εδώ συζητούσαμε εάν η Δημοτική Αστυνομία θα έπρεπε να οπλοφορεί, το συζητούσαμε 

χαμηλόφωνα και πώς θα μπορεί να συμπαρασταθεί στον δημότη και αιφνιδίως μας την 

καταργούν. Είναι περιττό να αναφερθώ και να πω ότι θα ψηφίσουμε και… κατέβουμε στην 

Αθήνα είναι ανέφικτο. Ίσως θα πρέπει να προβληματιστούμε και από κοινού να πούμε και κάτι 

το οποίο τοπικά μπορεί να αποτελέσει ένα μήνυμα, είπα στάσης, στασιασμού. Διότι, νομίζω θα 

συμφωνήσουν όλοι, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η εύρεση τυχαίου αριθμού από οπουδήποτε 

προκειμένου επειδή αργήσαμε ή ενδεχομένως, δεν είναι εδώ, δεν θα μας χωρίσει η προσέγγιση, 

νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε εύκολα και ακόμα και στη διατύπωση, αυτής της λογικής της 

απόλυσης την οποία τη λέμε ή έτσι ή αλλιώς. Εδώ για μένα χάθηκε, χάθηκε ένα κεκτημένο αλλά 

και ένα δεύτερο, που έχει σχέση και με την απόλυση των εκπαιδευτικών. Είναι τρομερά 

πράγματα αυτά που συμβαίνουν, συνάδελφοι, εμείς θα είμαστε παρόντες σε ό,τι αποφασίσουμε 

και θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε, κ. Δήμαρχε, είμαι προβληματισμένος με το κλείσιμο 

του Δήμου, στη λογική ότι ο πολίτης είναι τόσο καταταλαιπωρημένος, που θα πρέπει να βασικά 

να τον εξυπηρετήσουμε. Και θεωρώ ότι και ο εργαζόμενοι θα βρούνε τον τρόπο να 

εξυπηρετήσουνε αυτά τα κατεπείγοντα. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τους 

πολίτες. Ας πάει μια τέτοια πρόταση προς τα κάτω, αλλά σε άλλα πράγματα, που μπορούνε 

γρήγορα να συντονιστούνε, μέσω του κεντρικού μας οργάνου πρέπει να είμαστε πολύ σκληροί, 

μέχρι στασιασμού. Διότι μας παίρνουν την ψυχή της παρέμβασης και της δημιουργίας επί της 

ουσίας της Αυτοδιοίκησης. Και εδώ νομίζω… θεσμού, αλλά και ουσιαστικού υπέρ του πολίτη, 

όπως το περιέγραψε ο Αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μου αρέσει πάρα πολύ που σε αυτήν την αίθουσα όταν υπάρχουν αιτήματα 

από δημότες και δη από εργαζόμενους ακούμε τα πιο όμορφα λόγια και μάλιστα λόγια ενότητας 

και όλοι μαζί σαν μια γροθιά και συσπειρωμένοι. Θα σας θυμίσω κάτι όμως. Πριν εκλεγεί αυτή 

η Δημοτική Αρχή, έτσι όπως είναι τώρα, μιλούσαμε για τον Καλλικράτη. Και είπαμε ότι ο 

Καλλικράτης θα φέρει απολύσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης θα τη διαλύσει 

την Τοπική Διοίκηση. Ο Καλλικράτης θέλει να τα παραχωρήσει όλα στους ιδιώτες από την 

Τοπική Διοίκηση. Δεν συμφωνούσατε, λέγατε ότι είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός. Θα σας 

θυμίσω το οργανόγραμμα που κάναμε με την κατάργηση θέσεων από τις υπηρεσίες του Δήμου 

και φωνάζαμε. Αυξήστε τις οργανικές θέσεις, τις υπηρεσίες στους Δήμους. Μην τους δίνετε 

πάτημα να προχωρήσουν σε αυτά που έχουν σχεδιασμένα, γιατί τα ξέραμε, δεν είναι κεραυνός 

εν αιθρία όλα αυτά που ζούμε σήμερα. Ή με το ξεπούλημα της καθαριότητας, μην δίνετε σε 

ιδιώτη, επιμείνετε, έχουν φύγει με συνταξιοδότηση εργαζόμενοι, πάρετε άλλους μόνιμους στη 

θέση τους τώρα που έχετε το δικαίωμα, έστω και με το ένα προς πέντε που… ένα προς δέκα 

μετά. …φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Όλα αυτά σημαίνουν, ότι όλοι εσείς εδώ υπηρετείτε αυτήν 

την πολιτική που αυτήν την στιγμή πετάει στο δρόμο όλους αυτούς τους εργαζόμενους, μέχρι 

εσχάτων. Πριν, είναι υποκριτικό να κάνουμε ένα ψήφισμα, γιατί αυτό το ψήφισμα το έχουμε 

ξανακάνει, αν θυμάστε καλά, κ. Γαλάνη. Και ξέρετε τι έγραψε στο προηγούμενο ψήφισμα που 



 

συντάξαμε; Ότι εμείς δεν δεχόμαστε να στείλουμε στην κυβέρνηση που σχεδιάζει να απολύσει 

κόσμο, ούτε ένα όνομα του Δήμου μας. Το λέγαμε αυτό στο προηγούμενο ψήφισμα. Και όμως, 

από τον δικό μας Δήμο στάλθηκαν ονόματα στο Υπουργείο. Και μάλιστα είναι στις λίστες με το 

υπεράριθμο προσωπικό. Δεν ξέρουμε με τι κριτήρια το κρίνουν αυτοί υπεράριθμο, αλλά εμείς 

και πέντε άτομα να είχαμε, πάλι υπεράριθμα θα τα κρίνανε. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να … 

αυτό το υποκριτικό το όλοι μαζί και να αγωνιστούμε τώρα που φτάσαμε στο αμήν. Εμείς ξέρετε 

τι λέμε πάντα; Καλούμε τους εργαζόμενους να βγάλουνε τα συμπεράσματά τους. Καλούμε τους 

εργαζόμενους να καταλάβουν όταν εμείς φωνάζαμε βγάλτε αγωνιστές Δημάρχους που θα 

αγωνιστούν και θα παλέψουν για την Τοπική Διοίκηση η οποία δεν είναι… και λαοπρόβλητη, 

είναι μια υπηρεσία ο Δήμος που πραγματικά μπορεί να δουλέψει … του λαού… έχει αυτήν την 

αμεσότητα με το λαό. Ε, λοιπόν αυτά τα υποκριτικά λόγια δεν μπορώ να τα ακούω. Σίγουρα, το 

ποιος θα είναι μπροστά στον αγώνα και ποιος θα συνεχίσει τον αγώνα ενάντια σε αυτήν την 

πολιτική το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι εργαζόμενοι, το βλέπουν καθημερινά και ξέρουν τι 

κρύβεται πίσω από τα όμορφα λόγια που ακούνε. Το πολυνομοσχέδιο δεν θα είναι το τελευταίο, 

ήταν στην ΕΡΤ, γίνεται δεύτερο για τους δημοτικούς αστυνόμους και τους σχολικούς φύλακες, 

θα έρθει άλλο για άλλες υπηρεσίες, …ο νέος Υπουργός ο κ. Μητσοτάκης είπε και βέβαια θα 

ακολουθήσουν και άλλοι …Δικαίου, που σημαίνει ότι έρχονται και άλλα πολυνομοσχέδια, 

έρχονται και νέες απολύσεις. Λοιπόν ή αποφασιστικά θα παλέψετε εάν έχετε τη διάθεση κατά 

όλης αυτής της πολιτικής και αυτό δεν θα φανεί μόνο εδώ στις απολύσεις αλλά σε όλα τα 

ζητήματα που περνάνε μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μη λέτε υποκριτικά 

ότι είστε συμπαραστάτες σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους και μπαίνουν 

στην ανεργία. Το μόνο που έχουν να κάνουν οι εργαζόμενοι, είναι να μην ακούσουν τίποτα από 

όλους εσάς που στηρίζετε αυτήν την πολιτική αλλά να αγωνιστούν για τα δικά τους 

συμφέροντα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Νιζάμης και ο κ. Χασαπίδης. Και ο κ. Γκότσης. Και 

στο τέλος… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, είμαι ο μόνος… μικρά.  

Δ.Σ. : Πιο δυνατά… 

Δ.Σ. : Δεν ακούγεστε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είναι λυπηρό… να αφαιρούμε την ελπίδα… είναι λυπηρό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση… Με τη σειρά έτσι; Κύριε Νιζάμη. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Δυο λόγια, κ. Πρόεδρε. Επειδή το θέμα δεν είναι ούτε των δημοτικών υπαλλήλων 

ούτε των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά είναι της κοινωνίας. Και θα ξεκινήσω 

…αυτοκριτική. Είμαι υπάλληλος. Πρέπει να δω τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Και να δω τι 

έπραξα, τι πράττω για τον πολίτη, για τον συνάνθρωπό μου. Και λέω στον εαυτό μου. Ό,τι 

χειρότερο υπάρχει στην κοινωνία, είναι η ανεργία. Μπορεί να φανταστεί κάποιος τον 

οποιονδήποτε συνάνθρωπό του άνεργο με τα ψυχολογικά του προβλήματα; Μπορεί να 

φανταστεί κάποιος το κόστος αυτών των ψυχολογικών προβλημάτων πού μεταβιβάζεται; Όσα 

λεφτά και να έχει. Αλίμονο αν δεν έχει κιόλας. Μπορεί να φανταστεί κάποιος αυτό το κόστος 

της υγείας ποιος θα το πληρώσει; Όταν το κράτος, όταν η Πολιτεία, καταλύεται από τους 

διορισμένους, κατ’ επίφασιν εκλεγμένους από τους Έλληνες πολίτες, να εκτελούν εντολές μη 

όντες αξιοπρεπείς … Αυτό, ούτε το… πορεία μας… καταδίκη σε μια πράξη θα μας σώσει. Εγώ 

προτείνω και θέτω στη διάθεση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου την παραίτησή 

μου. Έστω και να είμαστε ο μοναδικός Δήμος Σερρών, να παραιτηθεί σύσσωμο το Δημοτικό 

Συμβούλιο. Το όνομά μου το βάζω πρώτο. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Δεν χρωστάμε σε 

κανέναν. Δεν μας διόρισε κανένα κόμμα. Οι Δήμαρχοι οι οποίοι με εντολές κομμάτων 

εξελέγησαν και εκτελούν τις εντολές των κομμάτων, είναι αυτοί οι οποίοι μας φτάσαν ως εδώ. 

Δεν είναι άμοιροι ευθυνών οι Δημοτικές Αρχές. Δεν είναι καθόλου. Οι λειτουργίες, οι 

πρακτικές, όλα αυτά τα χρόνια, η μη διεκδικήσεις, το χτύπημα στην πλάτη, ότι θα σου δώσω και 

κάνε αυτό, θα πάρεις… δεκαπέντε… να πούμε, μας έφεραν εδώ. Δεν αντιδράσαμε στις 



 

 

κεντρικές εξουσίες. Στους διορισμένους κατ’ εμέ να εκτελούν αυτές τις εντολές. Λοιπόν. 

Πρότασή μου είναι αυτή. Παραίτηση σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου. Έστω και του 

μοναδικού στην Ελλάδα. Μόνον όφελος θα έχει η κοινωνία. Δεν θα χάσουμε εμείς αν βγούμε 

μπροστά. Εγώ θέτω την παραίτησή μου στη διάθεση του κ. Προέδρου. Ευχαριστώ… Δεν θέλω 

παλαμάκια, δεν τα είπα για παλαμάκια. Δεν μου αρέσουν τα παλαμάκια. Είμαι ένας 

εργαζόμενος, είμαι ένας πολίτης. Τα παλαμάκια με υποβιβάζουν εμένα ως προσωπικότητα. 

Θέλω τη βουβή συμμετοχή. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιδήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το νομοθέτημα αυτό 

που κατατίθεται δεν είναι μόνο αυτά τα δύο άρθρα που πλήττουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Υπάρχει διάταξη που λέει ότι με αποφάσεις των Υπουργών θα μπορούν να καταργούνται και 

άλλοι φορείς για να εξοικονομήσουν πόρους. …ότι η κυβέρνηση λειτουργεί ως κυβέρνηση 

δοσιλόγων. Αυτό που έκαναν οι δοσίλογοι επί κατοχής ήταν να καταδίδουν τους αγωνιστές της 

εθνικής αντίστασης και τους πήγαιναν στο απόσπασμα. Αυτό κάνει τώρα και αυτή η κυβέρνηση. 

Ψάχνουν με ονοματεπώνυμα λέει, για να απολύσουν. Και έδωσε ονοματεπώνυμα, κατέδωσε 

εργαζόμενους στα αφεντικά τους και το μόνο που τη νοιάζει την κυβέρνηση είναι να τα έχει 

καλά με τα αφεντικά της. Ό,τι ήταν και οι δοσίλογοι επί κατοχής. Θέλω να πω ότι από εδώ και 

στο εξής το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Είναι η ανατροπή της κυβέρνησης. Ό,τι μέτρα και 

να πάρουν, αυτοί είναι αποφασισμένοι. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η ανατροπή αυτής της 

κυβέρνησης. Όλα τα άλλα είναι ημίμετρα. Η δική μου η πρόταση, θα συμφωνούσα με τον 

Δημήτρη το Νιζάμη, αλλά εγώ λέω άμεσα για δύο μέρες πρέπει ο Δήμος να κλείσει. Με 

εξέπληξε η στάση του κ. Φωτιάδη, από τη μια λέει η στάση, η συμπεριφορά μας πρέπει να είναι 

στασιαστική. Συμφωνώ. Αλλά γιατί να μην κλείσουμε και τον Δήμο μια-δυο μέρες, κ. Φωτιάδη; 

Δηλαδή, αυτήν την πρόταση του Δημάρχου εγώ λέω να την κάνουμε… να κλείσουμε μία-δύο 

μέρες τον Δήμο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών και ό,τι και να 

αποφασίσει για περαιτέρω κινητοποιήσεις, ναι. Αλλά νομίζω έτσι δεν θα λυθεί το πρόβλημα, το 

πρόβλημα είναι πλέον καθαρά πολιτικό. Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Γκότσης… Μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας… Ευχαριστώ. Κύριε 

Γκότση.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εδώ δεν είναι το ποιος θα πει πιο ωραία λόγια. Όπως είπε και ο κ. Νιζάμης, να τον 

χειροκροτήσουμε. Το θέμα πρέπει να το δούμε στην πρακτική. Το κράτος ξηλώνεται. Ξηλώθηκε 

ήδη, ξηλώνεται η παιδεία, δεν είναι μόνο οι δημοτικοί αστυνόμοι… η υγεία, ξηλώνεται όλο το 

κράτος. Με βρίσκει εν μέρει σύμφωνο με την πρόταση του κ. Νιζάμη, αλλά πιστεύω ότι για να 

μπορούμε να αντισταθούμε, για να μπορούμε να παλέψουμε, πρέπει να είμαστε στο… μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου, εδώ, να δώσουμε τον αγώνα. Δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε όπως 

κάνουν μερικοί, δεν μπορούν να αντέξουν τη ζωή εδώ πέρα και φεύγουν στα βουνά. Όχι, Πρέπει 

εδώ να είμαστε, εδώ να παλέψουμε, για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι. Αλλά μην ξεχνάμε, 

όπως … επιταγές της Τρόικας, της Τρόικα, επιταγές εκτελεί αυτή η κυβέρνηση. Λυπάμαι που το 

λέω, όλοι κάπου ανήκουμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα εγκλήματα που κάνουν θα τα 

δεχτούμε. Είμαστε ενάντια και πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί. Δεν είναι μόνον ότι η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Είναι η υγεία, είναι η παιδεία, πιάνουν τα πιο ευαίσθητα, τους πιο ευαίσθητους 

οργανισμούς, αν τα ξηλώσουν αυτά, η Ελλάδα έχει χαθεί. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος… συγγνώμη, κ. Γαλάνη. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που 

επανέλαβαν οι κύριοι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι γιατί στην κυριολεξία θα επαναλάβω. 

Εγκρίνω και επαυξάνω, πρέπει να είμαστε δίπλα σε όλους τους φορείς οι οποίοι δέχονται αυτήν 

την άνανδρη επίθεση ως προς το ζην που έχουνε στις οικογένειες μας. Δεν θέλω να πω τίποτε 

άλλο, δηλώνω παρών, τουλάχιστον εμείς και πιστεύω θα βρεθεί κάποια λύση. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη; 



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αυτοδιοίκητο των 

ελληνικών κοινωνιών προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα. Αλλά βέβαια θα μου πει 

κανείς ποιο Ελληνικό Σύνταγμα, το Ελληνικό Σύνταγμα έχει παραμορφωθεί αρκετά τα 

τελευταία χρόνια. Το σάλπισμα ήταν η υπόθεση με την ΕΡΤ. Από εκεί και φαίνεται η συνέχεια 

είναι με τους Δήμους, με την εκπαίδευση, μετά από λίγο θα έρθει η υγεία και ποιος ξέρει τώρα 

πού αλλού θα οδηγηθούμε. Η Αυτοδιοίκηση δηλαδή, κύριοι συνάδελφοι, θα πληρώσει αρκετά 

το μάρμαρο αυτής της κρίσης. Μην ξεχνάτε ότι ο Καλλικράτης ήταν μια διαδικασία για να 

κάνουμε την αυτοκριτική μας. Μιλώ για όσους ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

για όσους εργάζονται σε αυτήν. Αυτή η αυτοκριτική και αυτό το νοικοκύρεμα τα τελευταία τρία 

χρόνια έγινε. Και έγινε πολλές φορές και με οδυνηρό τρόπο, έχουν συμμαζευτεί αρκετά 

πράγματα και νομίζω ότι είμαστε από αυτούς που έχουμε αποδείξει ότι μέσα σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα μπορούμε να νοικοκυρέψουμε καταστάσεις. Είμαστε οι μοναδικοί, τα 

μοναδικά νομικά πρόσωπα που πλέον έχουμε πληρώσει χρέη και εμφανίζουμε και πρωτογενές 

έλλειμμα, μπορείτε να το δείτε και από την Στατιστική Υπηρεσία. Άρα, θα πρέπει να 

συμφωνήσουμε με τον κ. Δήμαρχο και να πούμε το εξής. Ποιες θα είναι εκείνες οι κινήσεις που 

θα οδηγήσουν σε ένα αποτέλεσμα; Για να έχουμε αποτέλεσμα, κ. συνάδελφοι, εμείς δεν 

νομοθετούμε, ο αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν νομοθετούν, νομοθετούν οι βουλευτές, 

οι βουλευτές οι οποίοι ασκούν τη Νομοθετική Εξουσία, γιατί και αυτοί… τη χώρα, οι βουλευτές 

ασκούν τη Νομοθετική Εξουσία, οι Υπουργοί την Εκτελεστική και ο δικαστές τη Δικαστική. 

Επομένως εγώ καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να πει με κατηγορηματικό τρόπο στους βουλευτές 

του Νομού Σερρών να μην ψηφίσουν τις διατάξεις τις συγκεκριμένες του πολυνομοσχεδίου. 

Επομένως αυτή είναι η πρότασή μου, συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Δήμαρχο, μιλάμε για το 

κλείσιμο του Δήμου μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην ΚΕΔΕ και θέλω να 

πω, να διασκεδάσω τις εντυπώσεις για ένα μεγάλο ψέμα, ότι πρώτον, η δική μας παράταξη, η 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερρών, φαντάζομαι και άλλες παρατάξεις, ποτέ δεν είπαν για 

Καλλικράτη χωρίς προϋποθέσεις. Για Καλλικράτη που δεν θα συνοδεύεται από πόρους 

οικονομικούς και ανθρωπίνους. Εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, πήραμε πάνω από διακόσιες νέες 

αρμοδιότητες και τα λεφτά που παίρνουμε κάθε μήνα είναι 60% λιγότερα και από τον Δήμο 

Σερρών φύγαν ογδόντα υπάλληλοι. Θέλω να πω με λίγα λόγια, ότι αυτό το ψέμα που ακούγεται 

για πολυάριθμο προσωπικό, αποδεικνύω περίτρανα ότι δεν στέκει. Επίσης, δεν στείλαμε, 

σεβόμενοι αυτό το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, παρά μόνο περιπτώσεις επίορκων 

υπαλλήλων. Δεν στείλαμε άλλα ονόματα υπαλλήλων. Δηλαδή ούτε τους επίορκους δεν θα 

έπρεπε να στείλουμε; Αυτούς που έχουν ιστορίες με δικαστήρια και με ποινικές διαδικασίες; 

Μόνον αυτές τις περιπτώσεις, άρα σε καμιά περίπτωση… σεβαστήκαμε την απόφαση, το 

ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Επομένως, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον το Δημοτικό 

Συμβούλιο των Σερρών, κ. Πρόεδρε, έχει κάνει ό,τι μπορεί, όλες τις συγκεκριμένες κινήσεις, για 

να προστατέψει και τους εργαζόμενους και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε στους πολίτες. 

Εμένα αυτή είναι η πρότασή μου, κλείσιμο των Δήμων, ενωμένοι, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να 

ακούγονται διαφορετικές απόψεις, κλείσιμο των Δήμων μέχρι τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ 

και να πούμε κατηγορηματικά σε αυτούς που νομοθετούν, στους βουλευτές μας, που είναι 

άνθρωποι και αυτοί της κοινωνίας των Σερρών, να μην ψηφίσουν τις συγκεκριμένες διατάξεις 

που θίγουν και αποδεκατίζουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  

Δ.Σ. : Από πότε… κλείσει; Από πότε; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : …Τέσσερις μέρες που μπορούν… 

Δ.Σ. : …Περιμένουμε την Παρασκευή, να δούμε… 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …Προτάσεις που τέθηκαν… ο παραιτήσεις. Οι παραιτήσεις είναι μία πρόταση 

που ακούγεται σχεδόν από την έναρξη αυτής της δημαρχιακής θητείας από πολλούς Δημάρχους. 

Είμαι βέβαιος ότι την Παρασκευή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ θα ακουστούν 

πολύ περισσότερες φωνές και πιο αποφασιστικές προς αυτήν την κατεύθυνση, διότι πράγματι, 



 

 

δεν έχει νόημα πλέον κάποιος να είναι αιρετός έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Δεν έχει κανένα 

νόημα και θα πρέπει όλο οι αιρετοί να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Επίσης, νομίζω δεν έχει 

νόημα να γίνει παραίτηση ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα… τίποτα. Ή όλη η Ελλάδα θα 

παραιτηθεί, όλα τα Δημοτικά Συμβούλια για να πετύχουμε κάτι. Αλλιώς δεν θα πετύχουμε 

τίποτα. Άρα, μία πρόταση, εγώ… να μαζέψω τις προτάσεις και να τις μεταφέρω στην Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ. Ότι μία πρόταση την κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι να 

παραιτηθούν όλα τα Δημοτικά Συμβούλια. Δεν έχει νόημα από εδώ και πέρα κάποιος να 

ασχολείται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Όταν δεν θα έχει τίποτα σχεδόν.  Η δεύτερη πρόταση, 

το κλείσιμο των Δήμων και όλοι στο Σύνταγμα, το να κατεβούμε μία μέρα όλο στο Σύνταγμα 

δεν είναι τίποτα. Να βάλει κάποιος από την τσέπη του 50€, να μπούμε σε πέντε-δέκα πούλμαν 

και να πάμε όλη η Ελλάδα στο Σύνταγμα, είναι κάτι το εφικτό, αν δεν μπορούμε να κάνουμε και 

μια τέτοια θυσία, τι να πω από εκεί και πέρα; Άρα αυτή η πρόταση που ήδη έχει γίνει να την 

ξανακάνουμε, η στάση, δεν ξέρω τώρα τι εννοεί, τι εννοούμε στάση και τι όχι, θα το δούμε και 

αυτό, ποιο δηλαδή.. κλείσιμο… όπως πολύ σωστά και οι βουλευτές θα ψηφίσουνε. Οι βουλευτές 

θα ψηφίσουνε το Νόμο. Ζητάμε από τους βουλευτές του Νομού Σερρών να μην ψηφίσουν. Να 

σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις πρέπει να βγούνε προς τα έξω, 

να σταλούνε και στους βουλευτές και να τις καταθέσω αν θέλετε και στην Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της ΚΕΔΕ. …Δηλαδή. Προσθέσει…  

Δ.Σ. : …Στην ΚΕΔΕ όλοι οι Δήμαρχοι να αποφασίσουν για τους βουλευτές του Νομού τους να 

μην ψηφίσουνε… 

Δ.Σ. : …Όχι μόνο ο δικοί μας… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : …Ειδικό Συμβούλιο… για αυτές τις τρεις προτάσεις. Παραιτήσεις όλων των 

Δημοτικών Συμβουλίων, κλείσιμο των Δήμων από Δευτέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη κλείσιμο 

και… να γίνει στο Σύνταγμα, όλοι μαζί, διότι έρχονται πολύ άσχημες στιγμές για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Να δούμε τι μπορούμε να περισώσουμε. …Από όλους τους βουλευτές, όπως είπε 

και ο…  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Η δικιά μου πρόταση, εντάξει αν αποφασίσει η ΚΕΔΕ παραιτήσεις δεν το 

συζητάμε, η δικιά μου πρόταση, με τη διάθεση της παραίτησής μου, έστω και μόνο του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών. Γιατί για μένα, ως φιλοσοφία, ως αντίκτυπο αν το 

δείτε, σε παγκόσμιο επίπεδο, εάν ένα Δημοτικό Συμβούλιο μιας πόλης ογδόντα χιλιάδων 

παραδώσει τα κλειδιά στον Υπουργό ή στην Τρόικα ή …εκεί, αυτό αν μη τι άλλο, ενός 

ανθρώπου ευαίσθητου ή απλά ανθρώπου, …άνθρωπος, θα τον ευαισθητοποιήσει, θα τον 

αναστατώσει. Θα τον εκνευρίσει. Δεν… κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε 

τίποτα, έστω και μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών. Η ΚΕΔΕ είναι πίσω από την 

κυβέρνηση. Αυτό να το λέμε. Πόσοι Δήμαρχοι είναι πολιτικά όργανα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… σεβαστή η πρότασή σας και η θέση σας και λοιπά. Ας μην τη 

συζητήσουμε όμως και επεκτείνουμε περισσότερο. Έτσι; Σεβαστές όλες οι θέσεις, όλες οι 

τοποθετήσεις.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε… Μισή αναφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Ένα πράγμα να ξέρουμε όλοι. Πόλεμος πατήρ πάντων. Αν δεν πολεμήσουμε. Δεν 

πολεμήσουμε, τι θα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θα παρακαλούσα έναν εκπρόσωπο, όχι… κόψη… το κάνουμε όλοι, 

αλλά δεν θα αρκεστούμε σε αυτό. Εκπρόσωποι όλων των Δημοτικών Παρατάξεων. Από εσάς, κ. 

Μηλίδη;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ο κ. Αναστασιάδης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης. Από εσάς, κ. Φωτιάδη; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε… 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να υπάρχει, η εκπροσώπηση, η εκπροσώπηση έχει τον εξής ρόλο. Για να μην 

επικοινωνούμε με όλη την παράταξη, να υπάρχει εκπρόσωπος ο οποίος θα είναι το 

συγκοινωνούν δοχείο, έτσι; Για αυτόν τον λόγο, ας πούμε. Εκπρόσωπος των εργαζομένων; 

Ποιόν θέλετε να ορίσετε εσείς, κ. Αντιπρόεδρε; Έτσι; Αύριο κιόλας, έτσι; Μια συνάντηση στο 

γραφείο του κ. Γαλάνη, έτσι; Με τους εκπροσώπους… κα. Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η κα. Δρίγκα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Δρίγκα από τον κ. Φωτιάδη, απουσιάζει βέβαια και ο κ. Μπόικος, εντάξει, 

θα τον ενημερώσουμε τηλεφωνικά.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ : Εμείς θα ας καλέσουμε αύριο 11:30 η ώρα, θα 

κάνουμε κατάληψη στο Δημοτικό Μέγαρο. Καλούμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να είναι μαζί 

μας στην κατάληψη του Δήμου. Να περηφανώσουμε τη φωνή μας όλοι μαζί. Και δεύτερον να 

πω σε όλους ότι όπως αυτοί δηλώνουν απλοί … να ακολουθήσουν ένα πρόγραμμα, είναι ευθύνη 

μας όλων να δηλώσουμε αποφασισμένοι ότι δεν θα τους αφήσουμε να το εφαρμόσουν στη χώρα 

μας. Αυτή η χώρα είναι δική μας, η Ελλάδα είναι δική μας και εμείς οφείλουμε να την 

υπερασπίσουμε. Δεν την παραδίδουμε σε κανέναν. Και κλειδιά δεν παραδίδουμε σε κανέναν. 

Συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Αναστασιάδη. Ο αγώνας και ο πόλεμος …των πάντων είναι. Και 

έτσι είναι… Έτσι είναι… Ακούστε με λίγο… Εάν είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε, να 

είστε σίγουροι ότι και φοβητσιάρηδες είναι και δειλοί είναι. Στο φόβο μας επάνω επενδύει. Με 

κάθε… συνειδητοποιήσει το τι γίνεται. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτό το πράγμα. Με κάθε 

μέσο. Με εφαρμογή όλων αυτών που είπαμε. Αρκεί να είναι μέσα στην ψυχή μας και να τα 

πιστεύουμε. Τότε να είστε σίγουροι δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν και τίποτα. Σας 

ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν… αύριο στις έντεκα η ώρα, στο Δημαρχείο, στο γραφείο του κ. Γαλάνη, 

οι εκπρόσωποι των παρατάξεων να είναι παρόντες… μαζί με τους εκπροσώπους… ή στην 

αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ωραία. 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, είναι μια πρόταση για κλείσιμο από αύριο για δύο ημέρες του Δημαρχείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι αποσυρμένη. 

Δ.Σ. : Αποσύρθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πρόταση αντί να κλείσουν αύριο οι Δήμοι, έχουν ήδη ο εργαζόμενοι αύριο 

κατάληψη στις 11-11.30 η ώρα όπως ανέφεραν. Λοιπόν, ας δούμε την Παρασκευή … τη Γενική 

Συνέλευση που έχει η ΚΕΔΕ και από Δευτέρα τους κλείνουμε τους Δήμους, γιατί να τους 

κλείσουμε δηλαδή…  

Δ.Σ. : …θα πάει ο Δήμαρχος με τις προτάσεις και θα δούμε μετά… πρόταση… δεν ξέρουν τι 

κάνουν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Έχουμε δύο επερωτήσεις, απαντήσεις μάλλον, σε επερωτήσεις. Από τις 

δέκα Ιουνίου, του κυρίου…  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Μόνο, μου διέφυγε να αναφέρω στους συναδέλφους 

…Γενικό Γραμματέα το συζητούσαμε, ότι ο Οργανισμός… Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών, όχι 

μόνον έχει λιγότερες θέσεις, διακόσιες θέσεις και παραπάνω, προτείναμε επιπρόσθετες. Και με 

αιτιολογική… μετά, πέρυσι, νομίζω αυτές οι θέσεις, οι διακόσιες που προτείναμε είχαν εγκριθεί 

με ΦΕΚ, προσπάθησε να τις κόψει, να το πω έτσι λαϊκά, με αιτιολογική έκθεση δική μας, εξήντα 

από αυτές έχουν διασωθεί. …από κάποιους ότι δεν είχαμε προτείνει… οργανικές θέσεις. 

Διακόσιες… θέσεις παραπάνω… 

 

 



 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 509/2013 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : Σχετικά με επερώτηση για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 

κοινόχρηστους χώρους του κ. Κατιρτζόγλου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Λοιπόν. Απάντηση στην επερώτηση του κ. Βασίλη του Κατιρτζόγλου, θα 

τη διαβάσω την επερώτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του Κανονισμού για 

τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους 

χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, υπόκειται σε κανόνες και ρυθμίζεται 

από το Νόμο και… σε κανονιστικές αποφάσεις. Έτσι… καθορίζουν το μέγεθος… χρόνο, που 

μπορεί να καταλάβει το κάθε κατάστημα, χώρο, συγγνώμη, που μπορεί να καταλάβει το κάθε 

κατάστημα, το μέγιστο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων που μπορεί να αναπτύξει και λοιπά. 

Επιπλέον, υπάρχουν καθορισμένες εμπορικές οδοί που δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων. Η τήρηση όλων αυτών των κανόνων, είναι αυτονόητη, προκειμένου να μην 

υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ των καταστηματαρχών και να χρησιμοποιούνται οι 

κοινόχρηστοι χώροι και ιδίως οι πεζόδρομοι ελεύθερα από τους δημότες. Με τα δεδομένα αυτά, 

παρακαλώ να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα. Πρώτον. …Ο Δήμος Σερρών σε τακτικούς 

ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας αναφορικά με το 

ανωτέρω θέμα; Αν ναι, με ποια συχνότητα γίνονται ο έλεγχοι αυτοί; Δεύτερον. Ποια είναι τα 

αποτελέσματα των διεξαγόμενων ελέγχων; Έχουν επιβληθεί οι νόμιμες κυρώσεις στους 

παραβάτες; Τρίτον. Έχετε προβεί ή σκοπεύετε να προβείτε σε ενέργειες προκειμένου να 

επιβληθεί η νομιμότητα αναφορικά με το ευαίσθητο αυτό θέμα; Τέταρτον. Μπορείτε να 

παράσχετε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διαβεβαίωση ότι τηρείται η νομιμότητα σε σχέση με το 

ανωτέρω θέμα; Ο κ. Βασίλης Κατιρτζόγλου το υπογράφει, ως Δημοτικός Σύμβουλος. Και 

παρακαλώ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Καθημερινότητας, τον κύριο… τους δύο 

Αντιδημάρχους, συγγνώμη, να απαντήσουν.  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επίκαιρο… 

το ερώτημά σας όσον αφορά τις εξελίξεις που είχαμε με τη Δημοτική Αστυνομία, δίνει την 

ευκαιρία να αναδειχθεί η δουλειά που έκανε δυστυχώς… στο παρελθόν, η Δημοτική Αστυνομία, 

θεωρώ πως ο καλύτερος και πιο αξιόπιστος τρόπος να απαντηθεί το ερώτημα, είναι ο αριθμός 

των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, αλλά και τα φύλλα ελέγχου. Η Δημοτική Αστυνομία 

λοιπόν, μέσα στο 2013, πραγματοποίησε περίπου στους 500 ελέγχους, για την εύρυθμη 

λειτουργία των πεζοδρόμων, για την ομαλή διέλευση των πολιτών σε αυτούς και στα 

πεζοδρόμια της πόλης. Ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων , έχουν αποσταλεί 249 φύλλα 

ελέγχου προς τη Διεύθυνση Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Αναλυτικά. 131 φύλλα 

ελέγχου για τραπεζοκαθίσματα, 53 φύλλα ελέγχου για… 21 φύλλα ελέγχου για… 44 φύλλα 

ελέγχου για περίπτερα. Τώρα… για κατάλυση πεζοδρομίου. Όπως προκύπτει από τους 

παραπάνω αριθμούς, Γίνονται συχνά, συστηματικά και αιφνιδιαστικά έλεγχοι. Με στόχο την 

τήρηση της Νομοθεσίας και τη εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων. Τα παιδιά της 

Δημοτικής Αστυνομίας κάνανε πραγματικά πολύ σωστά τη δουλειά τους, γινόταν πολλές φορές 

δυσάρεστοι κάνοντας το καθήκον τους, αλλά χρήσιμοι στην κοινωνία. Είναι πραγματικά, μια 

που είχα την τύχη… ως πολιτικός προϊστάμενος των συγκεκριμένων παιδιών, η Δημοτική 

Αστυνομία ήταν πάρα πολύ καλά στελεχωμένη, το δυναμικό της Δημοτικής ήταν άνθρωποι 

συνομήλικοί μου, μορφωμένα παιδιά, πολύ καλό το επίπεδο και λειτουργούσαν και συνεχίζουν 

να λειτουργούν για λίγες ακόμα ημέρες που τους απομένουν δυστυχώς, αν τελικά ψηφιστεί το 

πολυνομοσχέδιο, έχοντας ως κύριο γνώμονα το καλό των δημοτών, μην κάνοντας εξαιρέσεις και 

… Αστυνομία. Δυστυχώς, όσον αφορά το ερώτημα του Δημοτικού Συμβούλου… όσον αφορά 

τη νομιμότητα, για αυτό μπορώ να εγγυηθώ προσωπικά ως τις 23 Σεπτεμβρίου, αν τελικά 

ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο. Μετά τις 23 Σεπτεμβρίου, ουδείς γνωρίζει τι μπορεί να γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γρηγοριάδης. 



 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Μετά τους, κ. Κατιρτζόγλου, κυρίες και κύριοι, μετά τους ελέγχους της 

Δημοτικής Αστυνομίας και τις εκθέσεις ελέγχου που κατατίθενται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης 

και Αγροτικής Οικονομίας, ακολουθούμε τη συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται από το 

Νόμο. Γίνονται ακροάσεις και επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τη Νομοθεσία. Στη συνέχεια 

αποστέλλονται στο Τμήμα Εσόδων για την είσπραξή τους. Τα τελευταία χρόνια η αγορά και οι 

επιχειρήσεις δοκιμάζονται αφάνταστα. Προσπαθούμε να … στα πλαίσια πάντα του Νόμου, να 

βοηθάμε τις επιχειρήσεις για να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και ο Δήμος να εισπράττει 

αυτά που προβλέπονται. Αν κάποιοι επιθυμούν να εξαντλούνε όλη την αυστηρότητα του Νόμου 

στους Σερραίους επιχειρηματίες, να μας το πουν ευθέως. Τα μαγαζιά κλείνουν το ένα μετά το 

άλλο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Ευχαριστώ.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν γίνεται… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Μολονότι δεν προβλέπεται, από τον Κανονισμό αυτό… δεν θα έλεγα 

τίποτε, δεν θα έλεγα τίποτε, αλλά επειδή άφησε μία αιχμή, σαφή, ο κ. Αντιδήμαρχος, πρέπει να 

του απαντήσω. Λοιπόν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν γίνεται όμως… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Όχι… μισό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην παραβαίνετε τον κανόνα, κ. Κατιρτζόγλου… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Μισό λεπτό… όχι, προσέξτε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν γίνεται… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Μισή κουβέντα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Η μισή κουβέντα η δική σας θα φέρει πολλές 

μισές κουβέντες και άλλων συναδέλφων, παρακαλώ πολύ… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Εγώ έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις και ζήταγα συγκεκριμένες 

απαντήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω απαντήθηκαν… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Η διαδικασία της ερώτησης… συγγνώμη, συγγνώμη, να πω κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη συνεχίζετε, κ. Κατιρτζόγλου, παραβαίνετε τον Κανονισμό και θέλω να το 

σεβαστείτε.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Επί του Κανονισμού λοιπόν. Η διαδικασία της ερώτησης, τι σημαίνει; 

Ρωτάω, μου απαντάει με συγκεκριμένα στοιχεία. Αν κάνει πολιτικό σχόλιο και πολιτικό … δεν 

πρέπει να το αφήσουμε αυτό αναπάντητο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είναι πολιτικό… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Είναι πολιτικός συνειρμός. Και σε αυτό λοιπόν απαντώ, ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην απαντάτε… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Απαντάω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Τίποτε περισσότερο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Επίσημα… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Έκταση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Κύριε Κατιρτζόγλου… 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : …Ο κ. Αντιδήμαρχος… Δουλειά.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 510/2013 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ : Σχετικά με επερώτηση της «ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» για την πορεία υλοποίησης του Δημοτικού Λαχανόκηπου. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στην επόμενη ερώτηση, κ. Αναστασιάδη σας παρακαλώ σεβαστείτε τον 

Κανονισμό, δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε διάλογο ή να πούμε ο καθένας αυτό που θέλει. 



 

 

Λυπάμαι. Λοιπόν. Μία ερώτηση για την κατάσταση στο υποέργο Δημοτικός Λαχανόκηπος της 

Δημοτικής Παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών με την επωνυμία Δυναμική Πορεία 

Ανάπτυξης, προς τον Δήμαρχο Σερρών κ. Πέτρο Αγγελίδη… Τοπικού Συμβουλίου.  26/6/2013. 

Κύριε Δήμαρχε, στις 22/6/2013, μετά από πληροφορίες για την ύπαρξη δυσκολιών στην πορεία 

υλοποίησης του Δημοτικού Λαχανόκηπου, κλιμάκιο της Δυναμικής Πορείας Ανάπτυξης με τον 

επικεφαλής Στέφανο Φωτιάδη επισκέφτηκε το χώρο για να έχει μία άμεση αντίληψη της 

κατάστασης. Διαπιστώθηκαν. Πρώτον. Πολύ καλή περίφραξη και δίκτυο πλαστικών σωλήνων 

ποτίσματος. Δεύτερον. Πόσιμο νερό χρησιμοποιείται για πότισμα. Τρίτον. Χαμηλός αριθμός 

συμμετοχής ωφελουμένων, ογδόντα ενδιαφέρθηκαν, ογδόντα ενδιαφέρθηκαν, πενήντα 

συμμετέχουν ενεργά, ενώ ο ελάχιστος στόχος του προγράμματος είναι εκατό. Τέταρτον. 

Ακατάλληλο και σκληρό χώμα ανάμικτο με πέτρες και υπολείμματα οικοδομικών υλικών. 

Πέμπτον. Έλλειψη υποδομών για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων. Έκτον. Απογοητευτικός 

συντονισμός και υποστήριξη των προσπαθειών του … από τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών. 

Διατίθεστε να δώσετε άμεση προτεραιότητα πρώτον, στον χημικό έλεγχο του χώματος του 

λαχανόκηπου εξετάζοντας την καταλληλότητά του για τέτοιου είδους καλλιέργειες; Δεύτερον. 

Σε γεώτρηση για το επαρκές πότισμα των καλλιεργειών; Τρίτον, στη σύνδεση βρύσης, που έχει 

προσφερθεί από χορηγό, με το δίκτυο πόσιμου νερού; Τέταρτον, στον εμπλουτισμό του χώματος 

με φυσική λίπανση. Χρειάζεται διάθεση φορτηγών αυτοκινήτων από τον Δήμο, να μεταφέρουν 

τη φυσική λίπανση που διαθέτουν δωρεάν γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες. Πέμπτον. Σε 

στέγαστρα και πέργκολες σε σημεία για την προστασία και την ανάπαυση των καλλιεργητών, 

κατά τις πολύ θερμές ώρες της ημέρας και σε περίπτωση βροχής. Έκτον. Την εγκατάσταση 

τουλάχιστον δύο χημικών WC για τις ανάγκες των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Έβδομον. 

Στην παρέμβαση του Δήμου στη Διοίκηση των αστικών συγκοινωνιών ΚΤΕΑ για την έκδοση 

μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών στην τιμή των δέκα ευρώ στους ενδιαφερόμενους 

καλλιεργητές του Λαχανόκηπου. Όγδοο. Στη διάθεση περισσότερου χώρου καλλιέργειας από τα 

πενήντα τετραγωνικά σε πολυμελείς οικογένειες. Ένατον, στη συνεχή στήριξη των 

ψυχοκοινωνικών προσπαθειών του ΣΟΨΥ. Οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορέσουν να 

δημιουργήσουν περισσότερα κίνητρα για την επίτευξη του … στόχου τόσο στον αριθμό των 

συμμετεχόντων ωφελημένων συνδημοτών μας, όσο και στην ποιότητα. Όλο μας επιθυμούμε την 

επιτυχημένη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου. Με τιμή, ο επικεφαλής της Δημοτικής 

Κίνησης κ. Στέφανος Φωτιάδης. Ο κ. Μερετούδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας, έχει το λόγο.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι. Σύμφωνα με τις 

ερωτήσεις για το Δημοτικό Λαχανόκηπο, ο Δημοτικός Λαχανόκηπος λειτουργεί στα πλαίσια του 

προγράμματος για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο οποίο εντάχθηκε ο Δήμος Σερρών σε 

συνεργασία με το ΣΟΨΥ. Το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας είναι 

προϋπολογισμού 816.000€. Και εκτός από τον Δημοτικό Λαχανόκηπο, λειτουργούν στα πλαίσια 

αυτού του προγράμματος Κοινωνικό Παντοπωλείο, το συσσίτιο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, η 

Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο της… Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος λειτουργεί οργανωμένα και 

με πολύ καλές υποδομές. Λειτουργεί σε κατάλληλη δημοτική έκταση, με κατάλληλο χώρο, με 

νερό, με υποδομές για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων και με πολύ καλό συντονισμό και 

συνεργασία με το ΣΟΨΥ στου οποίου όλα τα αιτήματα έχουμε ανταποκριθεί. Ανταποκρίθηκε 

άμεσα ο Δήμος. Ειδικότερα, έχουμε να πούμε τα εξής για τον Δημοτικό Λαχανόκηπο. Πρώτον, ο 

Δημοτικός Λαχανόκηπος αποτελείται από μια δημοτική έκταση 18.000 τ.μ. από την οποία 

χρησιμοποιούνται σήμερα 8.000 τ.μ. η δημοτική αυτή έκταση εγκρίθηκε από το γεωπόνο του 

προγράμματος ο οποίος ελέγχεται από το ΣΟΨΥ που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. 

Επίσης την καταλληλότητα της έκτασης αυτής για το Δημοτικό Λαχανόκηπο τη βεβαιώνει και ο 

γεωπόνος της ΑΝΕΣΕΡ η οποία ΑΝΕΣΕΡ υποστηρίζει το έργο για την υλοποίηση του 

προγράμματος. Να επισημάνουμε ότι χημικός έλεγχος του χώματος του Λαχανόκηπου απέδειξε 

ότι η έκταση αυτή είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους καλλιέργειες. Ο Δήμος Σερρών… έδωσε 

όλα τα απαραίτητα και ό,τι του ζητήθηκε από το ΣΟΨΥ, που έχει την κύρια ευθύνη υλοποίησης 



 

και συντονισμού του Λαχανόκηπου. Δεν υπάρχει αίτημα από το ΣΟΨΥ προς το Δήμο στο οποίο 

να μην ανταποκριθήκαμε. Και φυσικά αυτό το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο ΣΟΨΥ. Ο Δήμος 

Σερρών έδωσε… το νερό, απομάκρυνε ό,τι μπάζα υπήρχε σε αυτό το χωράφι, ισοπέδωσε το 

χώρο, το κάναμε … οργώθηκε, φρεζαρίστηκε, ό,τι έπρεπε να γίνει και δώσαμε την έκταση για 

την καλλιέργεια. Η δημοτική αυτή έκταση των 8.000 τ.μ. που χρησιμοποιείται για λαχανόκηπο 

έχει χωριστεί σε εκατόν είκοσι οκτώ τεμάχια των πενήντα τετραγωνικών. Για να καλλιεργηθούν 

αυτά τα τεμάχια των πενήντα τετραγωνικών εγκρίθηκαν … αιτήσεις… από τις επισκέψεις που 

κάνουν κοινωνικοί λειτουργοί και εγκρίθηκαν. Από τα εβδομήντα οκτώ αυτά όμως, 

παρουσιάστηκαν μόνο τριάντα πέντε για να διεκδικήσουν το κομμάτι που τους δίνουμε, να 

μπορέσουν να καλλιεργήσουν τη γη των πενήντα τετραγωνικών. Από τους τριάντα πέντε αυτούς 

ανθρώπους που πήραν το λαχανόκηπο, οι περισσότεροι τα φυτά που ποτίζουνε πήγαν πολύ 

καλά, αρκετά καλά, για πολύ λίγους δεν πήγαν τα φυτά τους καλά. Σίγουρα η καλλιέργεια της 

γης θέλει γνώσεις και πολλή δουλειά. Πρέπει να βρίσκεσαι στο χωράφι κάθε μέρα, κάτω από 

τον ήλιο, είτε θα έχει βροχή, είτε ακόμα και κρύο. Ο καθένας που έχει ένα κομμάτι γης είναι 

υπεύθυνος ο ίδιος του για την πρόοδο των φυτών και του χωραφιού του. Ο Δήμος του δίνει 

ο,τιδήποτε χρειάζεται κάποιος ωφελούμενος από τις κοινωνικές… υπεύθυνος για αυτό είναι ο 

γεωπόνος του προγράμματος και μπορεί να πάρει οδηγίες από το γεωπόνο. Χώρο περισσότερο 

των πενήντα τετραγωνικών, δίνουμε όχι μόνο σε πολυμελείς οικογένειες, αλλά από τη στιγμή 

που έχουμε περιθώριο και σε όποιον άλλον … θέλει, εκτός των πενήντα τετραγωνικών που 

δικαιούνται, από τη στιγμή που υπάρχουν περισσότερα για περισσότερους και ακόμα όσο 

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, ο Δήμος θα δώσει και άλλη γη. Τώρα, όσον αφορά για το πόσιμο 

νερό, έπρεπε να υπάρχει υποχρεωτικά, … το πόσιμο νερό για να πίνουν ο ωφελούμενοι… 

Τοποθετήθηκε μάλιστα βρύση που έχει συνδεθεί με το δίκτυο πόσιμου νερού και λειτουργεί. Το 

πόσιμο νερό χρησιμοποιείται τώρα και για την καλλιέργεια, διότι είναι μικρός ο αριθμός των 

συμμετοχών, δηλαδή χρησιμοποιείται για τριάντα πέντε ωφελούμενους και ο καθένας έχει 

πενήντα τετραγωνικά μέτρα. Μάλιστα χρησιμοποιούμε στάγδην άρδευση. Αν υπάρξουν 

περισσότεροι ωφελούμενοι, αν αναπτυχθεί σε πλήρη καλλιέργεια όλος ο χώρος των εκατόν 

είκοσι οκτώ τεμαχίων, τότε θα συνδεθεί ο χώρος με νερό άρδευσης, από κανάλι που περνάει σε 

απόσταση διακοσίων μέτρων για να χρησιμοποιούν και νερό καθαρά για άρδευση. Το χώμα θα 

εμπλουτιστεί με φυσική λίπανση μετά τον Αύγουστο, για τις χειμερινές καλλιέργειες. Ο Δήμος 

Σερρών σε συνεργασία με το γεωπόνο του προγράμματος και με την καθοδήγησή του θα 

μεταφέρει τη φυσική λίπανση διαθέτοντας τα φορτηγά αυτοκίνητά του. …όμως για τη χρονική 

στιγμή που θα εμπλουτιστεί το χώμα με φυσική λίπανση είναι ο γεωπόνος του προγράμματος. Ο 

Δήμος στην είσοδο του λαχανόκηπου έχει τοποθετήσει ένα κοντέινερ για να βάζουν μέσα οι 

ωφελούμενοι τα εργαλεία τους, να μπορούν να μπουν μέσα να αλλάζουν τα ρούχα για να 

μπορέσουν να φύγουν για τα σπίτια τους. Μπροστά από το κοντέινερ τοποθετείται στέγαστρο 

για την ανάπαυση και προστασία των καλλιεργητών από … Χημικές τουαλέτες δεν έχουν 

τοποθετηθεί, λόγω του μεγάλου κόστους. Ο Δήμος ήρθε σε επαφή με τη Διοίκηση του αστικού 

ΚΤΕΑ και ζήτησε την έκδοση μηνιαίας κάρτας απεριόριστων διαδρομών για τους 

ωφελούμενους του λαχανόκηπου, να είναι η τιμή της στα δέκα ευρώ. Η Διοίκηση του αστικού 

ΚΤΕΑ απάντησε ότι μπορεί να εκδώσει μηνιαία κάρτα απεριόριστων διαδρομών, στην τιμή των 

είκοσι ευρώ. Αυτά είχα να πω όσον αφορά στις ερωτήσεις που τέθηκαν για τον Δημοτικό 

Λαχανόκηπο. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μπαίνουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης… 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε… κ. Πρόεδρε; Ήθελα να κάνω μία ερώτηση-πρόταση. Προς τη 

Δημοτική Αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θέλω να ρωτήσω αν ο φάκελος γήπεδο του … γηπέδου Πανσερραϊκού στο 

Λευκώνα θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να ξέρω δηλαδή ποιές είναι ο προθέσεις της 

Δημοτικής Αρχής επί του θέματος αυτού γιατί νομίζω η παραχώρηση αυτή είναι αίολη και σε 



 

 

μια περίοδο και σε μια περίοδο και σε μια εποχή που συζητιέται ευρύτατα μεταβίβαση των 

μετοχών, μήπως κάποιοι παζαρεύουν για μια περιουσία που δεν τους ανήκει. Να ξέρω ποιες 

είναι ο προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, αλλιώς θα επανέλθω με ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο επόμενο… στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Χασαπίδη, θα υπάρξει 

απάντηση.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι απάντηση, εγώ θέλω συζήτηση… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, βεβαίως. Θα το θέσουμε ως τακτικό θέμα συζήτησης… Βεβαίως. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ακριβώς ναι, να το ξέρω, αλλιώς να επανέλθω με ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Αναστασιάδης και εσείς κύριε… κάτι θέλει να πει ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι, ναι … τον κ. Δήμαρχο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε το μικρόφωνό σας, σας παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …Τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Αντιδήμαρχο… Εδώ και ενάμισο χρόνο, 

ο Πρόεδρος Κουμαριάς κατέθεσε ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση των και με την 

αποκατάσταση των κοιμητηρίων … Καμία απάντηση. Λαμβάνετε υπόψη ότι το θέμα είναι 

ιδιαιτέρως σοβαρό. Όχι μονάχα δεν θα έχουμε χώρο για την ταφή, αλλά θα πέσει και το τοιχίο 

και τα κόκκαλα των νεκρών θα βγουν στο δρόμο. Απευθύνθηκα στον κ. Αντιδήμαρχο Έργων 

και μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με τα νεκροταφεία. Ενημερώθηκα ότι έχουν 

χαρακτηριστεί ως νεκροταφείο κοινό από τη διανομή του 1937. … Ο αριθμός του πινακίου είναι 

373 και όλη η έκτασή του είναι περίπου οκτώμισι στρέμματα. Αυτό το οποίο ζητάει ο Πρόεδρος 

και εγώ προσωπικώς, είναι να γίνει τουλάχιστον μερική επιχωμάτωση έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε ό,τι προκύψει. Και να μπει σε πρόγραμμα να δημιουργηθεί 

τοίχος αντέρεισμα για να μην έχουμε σε λίγο καιρό σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι αυτό 

το οποίο ζητάει η Τοπική Κοινότητα είναι παράλογο. Θα ήθελα απάντηση τι προτίθενται να 

κάνουν. Τόσο ο κ. Δήμαρχος, ως εκφραστής του Δημοτικού Συμβουλίου και της εκτελεστικής 

εξουσίας όσο και ο κ. Αντιδήμαρχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσετε… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι τώρα, στο επόμενο. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα, …ειπώθηκε γενικώς υπάρχει 

πρόβλημα με τα νεκροταφεία διότι δεν τηρούν τα νεκροταφεία τις προδιαγραφές τις σημερινές, 

τις αποστάσεις από τα όρια του οικισμού και τα λοιπά. …τέσσερα νεκροταφεία, τότε υπήρχαν 

άλλες διατάξεις και άλλες αποστάσεις. Όμως, σίγουρα … διότι δεν μπορούμε εύκολα στο 

μεγαλύτερο ποσοστό να δώσουμε, να εγκρίνουμε, να βάλουμε κάτι κάτω για… νεκροταφεία. 

Για αυτό και γίνονται αυτά που γίνονται. Και η διαδικασία για να … ένα καινούργιο 

νεκροταφείο, μια καινούργια αδειοδότηση, είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Γνωρίζετε για τα 

νεκροταφεία των Σερρών, τα… νεκροταφεία τόσα χρόνια, είμαστε σε διαδικασίες.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …Νεκροταφείο υφίσταται, δεν μιλάμε για καινούργιο νεκροταφείο.  

Δ.Σ. : για να γίνει σε υφιστάμενο νεκροταφείο κάποια επέκταση, εννοείται ότι πρέπει να γίνει 

σύννομα και να έχει άδεια.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ακριβώς. 

Δ.Σ. : Όπως σας είπα και το πρωί, θα το δούμε πρώτα. Εάν μπορεί και αν πληροί τις 

προδιαγραφές, μπορεί να γίνει μια επέκταση. Ανόμως όχι, τότε δεν μπορεί να γίνει νομίμως 

επέκταση, ούτε να γίνει κάποιο έργο που θα έχει τον τίτλο νεκροταφεία. Για αυτό και 

καταφεύγουμε σε άλλες λύσεις, έστω και προσωρινές, …διότι είναι ένα θέμα που δεν μπορούμε 

να το αφήσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε… θα έπρεπε να το αναφέρετε σήμερα, σας 

εξήγησα ότι δεν προλάβαμε… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : …Χρονοδιάγραμμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη… 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Συγγνώμη, συγγνώμη, Πρόεδρε, συγνώμη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιπρόεδρος;  



 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κ. συνάδελφοι, ο σκοπός του αιτήματός μου 

είναι ίδιος ή ίδια ερώτηση μάλλον με αυτήν που έκανε ο κ. Αναστασιάδης. Εγώ… βρέθηκα σε 

μία κηδεία στην Κουμαριά και εκεί ο Πρόεδρος με πήρε από το χεράκι και … μου έδειξε τα 

πράγματα πώς έχουν. Και επείγει να γίνει μία επιχωμάτωση, ούτε καινούργιο νεκροταφείο θα 

κάνουμε, ούτε κάποιες εργασίες οι οποίες θα θέλουν κάποιες ειδικές άδειες. Μία επιχωμάτωση, 

να δημιουργηθούν καμία εκατοστή θέσεις ταφής και κλείνει το θέμα. Και επιπλέον θα στηριχτεί 

έτσι και το τοιχίο προκειμένου να μην πέσει. Ευχαριστώ, δείτε το σας παρακαλώ πολύ.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 446/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων: 

α) της Δημοτικής ανώνυμης Εταιρίας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 447/2013 

β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Και μπαίνουμε στα θέματα της Ημερήσιας . Με πρώτο θέμα 

Αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων α) της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας 

Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών, στη θέση του αείμνηστου Παναγιώτη  

Τατούδη, παρακαλώ την παράταξή σας; Για την ΔΑΕΚΑΣ… ο κ. Δινάκης. Ο … Αντιπρόεδρος 

και β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σερρών και πάλι στη θέση του κ. Τατούδη 

Παναγιώτη… ο κ. Αναστασιάδης… Επίσης, στη θέση της κας. … Μαρίας, τη θέση της 

καταλαμβάνει η κα. Τσεχερίδου Παναγιώτα και από το Εργατικό Κέντρο στη θέση του κ. 

Παραστατίδη Ηλία, ο κ. Λάμπρου Πολυχρόνης. Θέμα δεύτερο… Ομόφωνα ναι; Παρακαλώ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Πρόεδρε… 

Δ.Σ. : Ανοίξτε το μικρόφωνο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, μας προκαλεί εντύπωση οι πολλές παραιτήσεις 

που παρατηρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ. Εκτίμησή μου είναι ότι η ίδια 

προκλητική, αλαζονική και ειρωνική συμπεριφορά του Προέδρου στο Δημοτικό Συμβούλιο που 

υπηρετεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ίδια προκλητική, ειρωνική και αλαζονική συμπεριφορά, 

επιδεικνύει και στα Διοικητικά Συμβούλια της ΚΕΔΗΣ. Και προκειμένου κάποιοι από τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου να μπουν στη λογική αντιπαράθεσης και με οποιοδήποτε κόστος, 

αναγκάζονται και παραιτούνται. Και όλοι για προσωπικούς λόγους. Κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε 

ότι αρχές του έτους σύσσωμη η Αντιπολίτευση και όχι μόνο και πολλά μέλη της συμπολίτευσης, 

επιθυμία τους ήταν ο κ. Δήμου να φύγει από Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ. Εσείς όμως… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη για την παρέμβασή μου, Γραμματέα, αλλά είστε εκτός θέματος… 

Είστε εκτός θέματος…  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μιλάμε για παραιτήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε εκτός θέματος… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : …Μιλάμε για παραιτήσεις… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …το Προεδρείο… σας παρακαλώ πάρα πολύ… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : … ο κύριος… ο κ. Παραστατίδης, παραιτήθηκε η κυρία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προσωπικοί λόγοι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Για προσωπικούς λόγους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για προσωπικούς λόγους. Προσωπικός λόγος… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : …Είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προσωπικός λόγος είναι το ο,τιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στον καθένα 

προσωπικά, έτσι;… Σας παρακαλώ πάρα πολύ όμως, να μην ξεφεύγουμε… Σας παρακαλώ να 

μείνουμε επί του θέματος... Τα ονόματα είναι αυτά… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : …Παραιτήσεις…  



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Τα ονόματα είναι αυτά, αν έχετε κάποια στοιχεία μπορείτε να τα 

προσκομίσετε… στον κ. Δήμαρχο… εδώ δεν αναφέρεται σε κανένα έγγραφο… συμπεριφορά.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Η συμπεριφορά του Προέδρου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γραμματέα,  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : …Και με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Λυπάμαι, θα σας διακόψω και θα προχωρήσω 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Να με διακόψετε, κ. Πρόεδρε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Εσείς μπορείτε να νοείτε αυτήν την αλήθεια… Σε μένα προσωπικά στο 

Προεδρείο… Αυτό είναι το δικό σας συμπέρασμα… Λοιπόν, ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΔΗΜΟΥ : Κύριε Πρόεδρε… επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το θέμα αυτό, αγαπητέ συνάδελφε; Για τα ονόματα τα οποία αναφέρθηκαν; 

ΔΗΜΟΥ : Επί προσωπικού λέμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, επί προσωπικού, βεβαίως να δώσω το λόγο στον κ. Πρόεδρο της 

ΚΕΔΗΣ. 

ΔΗΜΟΥ : Επειδή το θέμα μας είναι άλλο, κ. Πρόεδρε, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, θα 

παρακαλούσα και το λέω ευγενικά, να ανακαλέσει ο Γραμματέας την τοποθέτηση αυτή, διότι το 

θέμα εδώ είναι αντικατάσταση μελών. Συγγνώμη που δεν προέβλεψα ότι η κυρία… για λόγους 

υπηρεσιακούς θα πάει… κάπου αλλού και συγγνώμη που δεν ξέρω ακριβώς το λόγο, γιατί ένα 

μέλος του Εργατικού Κέντρου, ο κ. Παραστατίδης, παραιτήθηκε και στη θέση του μπήκε ο κ. 

Λάμπρου ο οποίος πραγματικά ήθελε να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΗΣ. 

Εγώ δεν προσπαθώ να ωφεληθώ γιατί συμμετέχω σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο. Άλλα μέλη 

Διοικητικού, προσπαθούν να ωφεληθούν γιατί είναι εκεί. Αυτά πρέπει να καυτηριάσουμε και όχι 

να στρέφουμε συνέχεια τα βέλη μας στον Πρόεδρο ο οποίος κάνει τη δουλειά του όπως την 

κάνει.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τι εννοείτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θα παρακαλέσω πολύ, το θέμα θεωρείται λήξαν και δε δίνω 

περισσότερη έκταση, έτσι; Συγκεκριμένο είναι το θέμα, αντικατάσταση μελών… Να σέβεστε… 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Όχι, να μιλήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε εκτός θέματος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Εγώ είμαι εκτός θέματος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είστε εκτός θέματος και δημιουργείτε πρόβλημα… Δημιουργείτε πρόβλημα… 

Με τις αιχμές σας, δημιουργείτε πρόβλημα… Εντάξει;… Είστε εκτός θέματος και επιμένετε… 

Ας μη συνεχίσουμε… Ας μη συνεχίσουμε… Ομόφωνα;… Εάν δεν μπορείτε, διαφοροποιηθείτε 

και μην ψηφίσετε τα μέλη αυτά…  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τι σχέση έχει αυτό, κ. Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Τα μέλη, αυτό είναι το θέμα… Αντικατάσταση μελών… Αντικατάσταση 

μελών.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γιατί παραιτούνται είναι το θέμα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα τελείωσε και πάμε στο δεύτερο.   

   

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 448/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την ανάρτηση της σημαίας του Δήμου Σερρών στα κτίρια 

των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήψη απόφασης για την ανάρτηση της σημαίας του Δήμου Σερρών στα κτίρια 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου… λίγη 

ησυχία και Ανωνύμων Εταιριών του Δήμου Σερρών. Εισηγητής είναι ο κ. Γαλάνης… 

Δ.Σ. : …Κύριε Πρόεδρε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : …Διοίκησης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, το άρθρο 2, το άρθρο 5 κατά κύριο λόγο του 

Καλλικράτη, προβλέπει τη δυνατότητα που μας δίνεται, μας δίνει τη δυνατότητα, στα έγγραφα, 

στους φακέλους και στην αλληλογραφία μας, να έχουμε ένα αποτυπωμένο σήμα που σχετίζεται 

με την ιστορία ή την … χαρακτηριστικά μας, ένα σήμα που είναι δηλωτικό της ακεραιότητας 

του χώρου μας. Έτσι λοιπόν, αυτό το σήμα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και μετά τη 

σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, μπορεί κάποιος Δήμος να προχωρήσει και να 

κάνει κάποιο σήμα. Ο Δήμος Σερρών … τις αποφάσεις του, κ. Πρόεδρε, από το  1995 

ξεκινώντας, δύο αποφάσεις και μία το 2011 φυσικά με τον Καλλικρατικό Δήμο και το σύμφωνο 

πρακτικό με αριθμό 22/2012 του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, διαθέτει ως σήμα το σήμα, την 

κεφαλή του θεού Στρυμόνα. Αυτό το σήμα, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, τη μελέτη του, κ. Πρόεδρε και την επιστημονική τεκμηρίωση την έκανε ο Δημοτικός 

Σύμβουλος ο κ. Αναστασιάδης. Επίσης, την εικαστική σύνθεση και την ψηφιακή σχεδίαση την 

επιμελήθηκε ο κ. Μελίδης. Επομένως, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την 

ανάρτηση σημαίας με το έμβλημα του Δήμου σε όλα τα κτίρια τα δημοτικά και επίσης την 

τοποθέτηση δεύτερου ιστού στα παραπάνω κτίρια, δεξιά από την ελληνική σημαία.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Εδώ θα τοποθετηθεί στο κτίριο της… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε. 

Δ.Σ. : Εδώ, μια σημαία για το κτίριο της Νομαρχίας… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον προβλέπεται… 

Δ.Σ. : …συνεδριάζει το Συμβούλιο, να έχει μια σημαία εδώ πέρα. Να υπάρχει, αφού έχει… έχει 

εδώ πέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ο προτάσεις… οι προτάσεις ναι… 

Δ.Σ. : Θα ήθελα, κ. Γαλάνη, να μπει μία σημαία εδώ. Και όπως και να γραφεί και μια επιγραφή 

που να λέει εδώ στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου. Και δεν είναι της Περιφέρειας το κτίριο… 

Έτσι; 

Δ.Σ. : … Στο ελληνικό Δημόσιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία… Λοιπόν, πραγματικά, ας μην κάνουμε διάλογο, θέλετε να πείτε κάτι 

επιπλέον; 

Δ.Σ. : Ναι, θέλω να πω κάτι, έτσι; Πρέπει να εξασφαλίσουμε, κ. Πρόεδρε, όταν έχουμε 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μπορούμε να μπαίνουμε στο χώρο να σταθμεύουμε. 

Δεν μπορεί να σταθμεύει ο καθένας στο χώρο εκεί και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να 

μην μπορούν να μπουν μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Ή αλλιώς ή αλλιώς, να εξασφαλίσετε θέσεις... ερχόμαστε από χωριά... Έτσι; 

...Στάθμευσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σεβαστό αυτό το οποίο λέτε. Κατ' επανάληψη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

έχω πάει στο γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη, δυστυχώς, δεν μας δίνει μία κάρτα για να 

μπαίνουμε μέσα για να παρκάρουμε, τουλάχιστον την ημέρα που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο... 

μου έχουνε πει, μου έχουνε αναφέρει, ότι υπάρχει κάποιος υπεύθυνος εδώ στο Διοικητήριο, ο 

οποίος ανοίγει το Διοικητήριο και είναι υποχρεωμένος να ανοίγει την μπάρα. Και δεν το κάνει. 



 

 

Τελικά εγγράφως, παρακαλώ, Γραμματέα, εγγράφως, διότι ο προφορικός λόγος στη σημερινή 

εποχή δεν ισχύει, εγγράφως πλέον θα το ζητήσουμε και από εκεί και πέρα ας πράξουμε τα 

νόμιμα. Έτσι; Για οποιονδήποτε υπάλληλο. Αυτά έχω να πω για το συγκεκριμένο θέμα του 

παρκινγκ του Διοικητηρίου. Λοιπόν, σχετικά με τη σημαία, νομίζω ότι πρωτεργάτης αυτής της 

ιδέας ήταν ο κ. Αναστασιάδης, και τον, πραγματικά και εγώ τον συγχαίρω ας πούμε για αυτήν τη 

σημαία την οποία έχει πλέον ο Δήμος Σερρών. Και θα του δώσω το λόγο τιμής ένεκεν, δύο 

λόγια να μας πει για το θέμα αυτό. Για να προχωρήσουμε... Παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ, όλη μου η προσπάθεια και όλη μου η αγωνία είναι... όταν πήγα 

στην Αθήνα και είδα τη θεά Αθηνά, ένα πανύψηλο που έχει... με εντυπωσίασε και προσπάθησα 

με κάθε θυσία να κάνω αυτό που έκανα. ...σημαία. ...με πολλή γνώση και πολύ βαθειά προσοχή, 

γιατί ήταν εθνικό θέμα. Αυτή... ο Στρυμόνας καταρχάς δίνει ζωή σε όλο το Νομό Σερρών. Αν... 

ποτάμι... τίποτα δεν θα είχαμε... στέπα. Αυτή... πόλεως... σήμερα... Είναι παιδί των Τιτάνων... 

Ελλήνων... ήτανε ο Ουρανός και η Γη, δεύτεροι στην ιεραρχία ήταν οι Τιτάνες, ένα από τα 

παιδιά του Ουρανού και της Γης, ο Ωκεανός και η... δύο παιδιά παντρευτήκανε και κάνανε τρεις 

χιλιάδες ... όπου κατοικούσαν μέσα οι πανέμορφες νεράιδες και... Επειδή είχανε γνώση οι 

Έλληνες για το Περιβάλλον... ζωή, ...στοιχείο ζωής... θεϊκά πρόσωπα... ούτε το νερό, ούτε τα 

δάση που ... κατοικούσανε οι θεοί μέσα... Έτσι είχανε... Ο Στρυμόνας ήτανε ένα από τα παιδιά 

του Ουρανού και της ... όπου η ελληνική μυθολογία και η ελληνική ιστορία τον έχει... και με τον 

τρόπο αυτό εμείς δέσαμε την πόλη των Σερρών διαχρονικά, ο Βορράς με το Νότο, διότι... 

ιστορία... Πιστεύω ότι έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω για την πόλη μου, αυτήν την πολύπαθη 

πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι, να είστε καλά όλοι.  

        

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΠΡΑΚ 1/16/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών σε συνάντηση Δημάρχων και 

εκπροσώπων Δήμων στα πλαίσια της πρότασης με τίτλο: «VIA EGNATIA» 

(Περιφερειακός Σχεδιασμός μέσω Τουρισμού). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το τρίτο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω των γεγονότων που 

συμβαίνουνε στις μέρες μας με τις απολύσεις και τους Νόμους 80, 81 και λοιπά, αναβάλλεται 

για τον Σεπτέμβρη.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 449/2013 

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση-Ενημέρωση με θέμα: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων – νέα 

δεδομένα». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, συζήτηση-ενημέρωση με θέμα διαχείριση στερεών αποβλήτων – 

νέα δεδομένα. Εισηγητής ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης, ο κ. Μηλίδης Θεόδωρος. 

Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το θέμα της 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ξέρετε όλοι ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δυστυχώς, 

παρά τις προσπάθειες της παράταξής μας, ο κ. Δήμαρχος εσκεμμένα δεν το έκρινε θέμα προς 

συζήτηση. Παρόλα αυτά, με την επιμονή και με την παρουσία μας στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης τελικά αναγκάστηκε να το φέρει το θέμα, περνώντας από σαράντα κύματα. Τη μία 

φορά δεν ήταν τυπικό, την άλλη φορά δεν ξέρω πώς ήταν, εν πάση περιπτώσει δεν ήθελε να το 



 

φέρει. Ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ενώ πιστεύω ότι είχε υποχρέωση, αυτό το θέμα, να έρθει μόνο 

του στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει και διαβούλευση με δημότες, να γίνουν προτάσεις, ώστε 

και ο ίδιος να έχει περισσότερες δυνατότητες συμμετέχοντας στον ... διάλογο για τη διαχείριση 

των απορριμμάτων. Κάθε φορά όμως που αντιμετωπίζει κάποιο τέτοιο πρόβλημα ο κ. 

Δήμαρχος, ζητάει συνήγορους και... Αυτήν τη φορά βρήκε τους Δημάρχους της Περιφέρειας. 

Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστούν... έξι Δήμαρχοι, έκανε όμως κάθε δυνατή 

προσπάθεια να βρει αυτούς τους συνηγόρους, ενώ... ενώ για αυτό που ζητούσε η κοινωνία, αυτό 

που έπρεπε να κάνει τόσο καιρό, εν γνώσει του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν το έκανε. Φτάσατε, 

κ. Δήμαρχε, σε τόσο λαϊκισμό, λέγοντας ότι αμφισβητούμε και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό της 

Κεντρικής Μακεδονίας. Μα είναι δυνατόν; Έχουμε πει εμείς ποτέ ως παράταξη κάτι τέτοιο; Πού 

και πότε; Να το πείτε. Εμείς δεν είμαστε κατά της κατασκευής του εργοστασίου μηχανικής και 

βιομηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο, εμείς είμαστε αντίθετοι με ένα 

τόσο τεράστιο εργοστάσιο που με τα σημερινά δεδομένα δεν αντικατοπτρίζει την 

πραγματικότητα. Δεν παράγουμε τελικά τόσα πολλά σκουπίδια. Θέλουμε να γίνει ένα 

εργοστάσιο που να εξυπηρετεί τους δημότες και το Δήμο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και 

όχι να διασφαλίσει μόνο το κέρδος του επενδυτή. Ο επενδυτής, είναι ιδιώτης, κάνει τη δουλειά 

του. Εμείς όμως ως Δημοτική Αρχή, πρέπει να διασφαλίσουμε τους δημότες μας. Και αυτό, 

δυστυχώς πιστεύω ότι δεν έγινε... Λοιπόν, κ. Δήμαρχε θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε 

αυτά τα ψέματα που λέτε, ότι τάχα εμείς είμαστε κατά του έργου και τα λέτε δημόσια, γιατί στο 

τέλος θα δικαιωθούν πολλοί που σας αποδίδουν τελευταία ότι είστε ψεύτης. Δεν συνάδει αυτό 

με το θεσμό τον οποίον υπηρετείτε, είστε ο πρώτος πολίτης του Δήμου, ενός από τους 

μεγαλυτέρους της χώρας, πρέπει επιτέλους να σεβαστείτε το ρόλο σας. Στις 30 Ιουνίου, κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι, εξαντλήθηκε όπως ξέρετε ο ανταγωνιστικός διάλογος. Και έρχονται 

βέβαια και οι ... προσφορές. Μέχρι τώρα, ουδεμία ενημέρωση κάνατε πλην στις 4 Ιουλίου, μετά 

τον ντόρο που έγινε, αποφασίσατε να δώσετε... Θέλαμε λοιπόν για το τόσο σοβαρό θέμα να 

ξέρουμε. Κάνατε ουσιαστικό διάλογο με τους αναδόχους; Τι ζητήσατε; Τι σας έδωσαν; Δεν 

πρέπει να είναι ενήμερο το καθ' ύλην αρμόδιο, το Δημοτικό Συμβούλιο και οι πολίτες; Εν 

κατακλείδι, γιατί δεν το κάνατε; Τι διαπραγμάτευση ήταν αυτό; Αυτή; Θέλατε κάτι να κρύψετε; 

Θέλετε να μας φέρετε προ τετελεσμένων γεγονότων; Νομίζω ότι η κοινή λογική εκεί οδηγεί. Ότι 

θέλετε να φέρετε προ τετελεσμένων γεγονότων το θέμα. Και πάμε στο Νόμο 4024/2012, το 

άρθρο 43, με τον οποίο θεσπίστηκε το ειδικό τέλος ταφής. Για τα μη επεξεργασμένα απόβλητα. 

Το νέο αυτό ειδικό τέλος όπως ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 

του 2014. Και θα είναι αρκετά βαρύ. Θα ανεβάσει το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων σε πολύ 

μεγάλο ποσοστό. Και ποιός θα το πληρώσει; Οι συνήθεις ύποπτοι. Οι δημότες. Ποιός άλλος; Με 

τι τρόπο; Με την αύξηση των τελών. Το ειδικό τέλος αυτό, όπως ξέρετε θα προστίθεται κάθε 

χρόνο... και στο τέλος από 15€ που είναι σήμερα, θα φτάσει 75€ ανά τόνο. Ξεχνάτε όμως, κ. 

Δήμαρχε... ότι ο Νόμος 4042/2012 τον οποίον πολύ συχνά επικαλείστε, ορίζει ρητά τις ενέργειες 

και τη διαδικασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων. Δηλαδή. Διαλογή στην πηγή, 

κομποστοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών και τελευταία-τελευταία υγειονομική ταφή. 

Αυτό είναι το τελευταίο, τα άλλα... Τι κάνετε για όλα αυτά; Δυόμισι χρόνια είστε Δήμαρχος. Και 

εν πάση περιπτώσει, δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για... το θέμα των 

απορριμμάτων. Όμως εσείς, φτάσατε στον ανταγωνιστικό διάλογο, φτάσατε στο τέλος και δεν 

ενημερώθηκε κανένας. Και πάμε τώρα στην κατασκευή και λειτουργία του εργοστασίου αυτού 

βιολογικής επεξεργασίας. Πρώτον, το επενδυτικό κόστος. ...το 60% αφορά την ΕΣΑΝΣ, την ... 

ΕΣΑΝΣ και το 40$ τον ιδιώτη. Είναι... το 60%, ακούστε με λίγο, αναθέτουσα αρχή είναι η 

ΕΣΑΝΣ. Και το 40% ο ιδιώτης. Η αναθέτουσα αρχή θα το κάνει μέσω του ΕΣΠΑ. Είναι σίγουρο 

το χρηματοδοτικό πρόγραμμα; Είναι διασφαλισμένο; Ο κ. Δαϊρετζής ο Δήμαρχος της Νέας 

Ζίχνης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώνετε, κ. Μηλίδη. 



 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αφήστε με, κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ... θέμα. Λοιπόν. Ο κ. Δαϊρετζής, ο 

Δήμαρχος Νέας Ζίχνης είπε ότι δεν είναι διασφαλισμένο. Λοιπόν, τι κάνετε εσείς για αυτό; 

Συνεδρίαση στις 27 Μαΐου, της ΕΣΑΝΣ, κάτι αναφέρεται, εδώ υπάρχει κάτι στην πρόσκληση... 

καταθέσω, για το JESSICA, το οποίο είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Επενδυτικής 

Τράπεζας, μήπως έχετε συζητήσει τίποτα για δάνειο και εμείς δεν ξέρουμε τίποτε; Ο σερραϊκός 

λαός δεν ξέρει τίποτε; Και ποιός θα το πληρώσει; ... απαντήστε το αυτό. Το ΚΔΑΥ, το Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών, είναι μέσα στο συνολικό πακέτο ή έχει γίνει ξεχωριστό και 

στο επενδυτικό σκέλος και στο λειτουργικό; Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να 

απαντηθούν. Τελικά η επένδυση πόσο θα κοστίσει στον σερραϊκό λαό, τον δημότη των Σερρών; 

Γιατί πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ. Όλο το λειτουργικό κόστος θα... ότι είναι 75€, θα βγαίνει 

75€. Δεν θα υπερβεί ανά τόνο. Έχετε στοιχεία επιβεβαιωμένα επ' αυτού; Από τη συνέντευξη 

τύπου που έχω δει και από αυτά που λέμε, προκύπτει ότι αυτά είναι ευχολόγιο. Φιλοδοξούμε, 

ελπίζουμε, δεν έχετε στοιχεία. Και αν έχετε, να μας τα πείτε. Και κάτι άλλο. Η συγκομιδή και 

αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνει από τον ΦΟΔΣΑ τον φορέα διαχείρισης; Από το Δήμο; 

Και τι κόστος θα έχει αυτό; Δεν πρέπει να τα ξέρουμε; Πάμε να υπογράψουμε. Αν τα 

προσθέσουμε όλα αυτά, μαζί με τον ΦΠΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νούμερο 

πραγματικά είναι εφιαλτικό, θα είναι εφιαλτικό. Τελικά, πόσο θα πληρώνει ο δημότης; Αυτό 

ενδιαφέρει. Στη μελέτη, υπολογίζει, υπάρχει μελέτη που να υπολογίζει και το ... κόστος του ...; 

Μην ξεχνάμε ότι και εκεί υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχουν..., υπάρχουν μετακινήσεις και τα 

λοιπά. Σήμερα λοιπόν, η διαχείριση στοιχίζει 15€. Τελικά πού βαδίζουμε, πού θα πάμε; Ξέρετε 

πάρα πολύ καλά, όλοι σας, ότι εάν δεν μπορούμε μέσω των δημοτικών τελών, ο φορέας θα 

πληρωθεί μέσω της ΔΕΗ. Και αν πάλι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τότε το Υπουργείο 

Εσωτερικών τα παίρνει και πάει στο Παρατηρητήριο Δήμων για εξηγήσεις, καταλαβαίνει κανείς 

τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει... απολύσεις, σημαίνει ότι κλείνει ο Δήμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, συγγνώμη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σε δυο λεπτά, κ. Πρόεδρε... σε ένα λεπτό, αφήστε με ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επτά λεπτά μιλάτε... επτά λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Ένα λεπτάκι. Σύμφωνα λοιπόν με τη δυναμικότητα, σύμφωνα με το σχέδιο 

λοιπόν, σύμφωνα με τη δυναμικότητα, τη δυναμικότητα αυτού του εργοστασίου, είναι 90.000 

τόνοι. Με τα σημερινά δεδομένα ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είμαστε πάνω από τις 60.000. 

Πληροφορηθήκαμε, έχουμε την πληροφορία, ότι κατεβήκαμε στις 66.000. Θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς όφελος και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και εμείς με την πίεσή 

μας καταφέραμε κάτι. Σήμερα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών παράγει 60.000 τόνους. 

Σύμφωνα με μελέτες, το 70% αυτών είναι ανακυκλώσιμο και μετά από μερικά χρόνια, μόνο το 

5% θάβεται. Έχει υπολογιστεί, έχει, υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα όταν θα μειωθεί τόσο πολύ 

αυτή η ποσότητα των σκουπιδιών; Αυτό λοιπόν, που θα υπογράψουν τη σύμβαση, τη διαφορά 

αυτή, θα πληρώνεται από ποιόν; Δεν νομίζω ότι έχει διευκρινιστεί για αυτό ζητάμε η 

Προγραμματική Σύμβαση, η σύμβαση που θα γίνει, να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάρει 

έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, πρέπει να πω ότι αντίθετα με αυτά που έχετε δεσμευτεί, 

σε επόμενο θέμα, λέτε ότι από δέκα πέντε πηγαίνει είκοσι ευρώ ο τόνος το κόστος. Αυτό 

πραγματικά, είναι, κ. Δήμαρχε, υποκρισία. Σκοπός λοιπόν όλων μας πρέπει να είναι η συμπίεση 

του κόστους. Δεν μπορεί να πληρώνει ο κόσμος, έχει εξαντληθεί. Εκείνο που δεν έχετε 

αντιληφθεί, κ. Δήμαρχε, είναι ότι τα σκουπίδια είναι χρυσός και θα μπορούσαμε να έχουμε 

κέρδος. Δυστυχώς, δεν ασχοληθήκατε σοβαρά με το θέμα, ενώ οι άλλοι Δήμοι από τη σωστή 

διαχείριση, την ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών, έχουν κέρδη και οφέλη. Αυτά έχω 

να πω και θα περιμένω βέβαια σε αυτές τις ερωτήσεις κάποιες απαντήσεις στο ότι έπρεπε πλέον 

να έχετε κάνει ειδική συνεδρίαση μόνο με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, η άποψή μας είναι, ότι θα πρέπει να υπάρξει... εισήγηση από πλευράς 

Δημάρχου και στη συνέχεια να το...  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, μετά το τζάμπα νερό ήρθαν και 

τα τζάμπα τέλη καθαριότητας. Έχω την εντύπωση ότι ο λαϊκισμός γιορτάζει. Έχει γιορτή ο 

λαϊκισμός. Λοιπόν, το θέμα για συζήτηση, δεν αρνηθήκαμε ποτέ, σας είπαμε να το φέρουμε σε 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και το φέραμε. Λοιπόν, ήρθατε προαποφασισμένοι την 

προηγούμενη φορά για να φύγετε και φύγατε, παρόλο που σας λέγαμε αν θέλετε καθίστε να το 

συζητήσουμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα ότι έχω τόσες μεγάλες 

ικανότητες και συμπαρασύρω όλους τους Δημάρχους του Νομού Σερρών και τον 

Αντιπεριφερειάρχη για να δώσουνε, για να με στηρίξουνε εμένα, σε ένα θέμα που έχει σχέση με 

όλη την Περιφερειακή Ενότητα, δεν ξέρω, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. 

Καταρχήν, πρέπει να πούμε το ειδικό τέλος ταφής, δεν είναι μόνο για το Δήμο Σερρών, είναι για 

όλη την Ελλάδα. Κάποιοι πάνε να το περάσουν ότι έγινε Νόμος μόνο για το Δήμο Σερρών. 

Επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να πούμε ότι η διαχείριση στερεών αποβλήτων της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, δεν είναι θέμα Δήμου Σερρών. Είναι θέμα της Εταιρίας 

Στερεών Αποβλήτων Νομού Σερρών... Είναι θέμα της ΕΣΑΝΣ, στην οποία ΕΣΑΝΣ 

συμμετέχουν όλοι οι Δήμαρχοι του Νομού και ο Αντιπεριφερειάρχης, με στόχο την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, την αποφυγή προστίμων και τη μικρότερη 

επιβάρυνση των δημοτών, έχουν γίνει σημαντικότατα βήματα, σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών. Τόσο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όσο και σε επίπεδο 

Δήμου, με αποτέλεσμα η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, στο θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων, συγκριτικά με άλλες περιοχές της Ελλάδας να βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό 

σημείο. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Τι κάναμε όλοι οι Δήμαρχοι και ο 

Αντιπεριφερειάρχης μέχρι τώρα; Πρώτον. Ξεκινήσαμε τη λειτουργία των δύο σταθμών 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Ζίχνη και στη Νιγρίτα, προκειμένου να μειωθεί το κόστος 

μεταφοράς των απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο. Δεύτερον. Αποφασίσαμε την έναρξη 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Και εδώ πρέπει να διευκρινίσω και να πω ότι σε αυτήν 

την απόφαση όλων των Δημάρχων και του Αντιπεριφερειάρχη, της ΕΣΑΝΣ δηλαδή, 

διαφοροποιήθηκε ο Δήμαρχος Ηράκλειας και ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κ. Μουρατίδης, οι 

οποίοι είπανε όχι στην έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ αλλά να αρχίσει η έναρξη λειτουργίας 

μετά το εργοστάσιο να γίνει ΧΥΤΥ. Τρίτον. Ένα από τα θέματα επίσης που απασχόλησαν το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ ήταν και το θέμα της επέκτασης του ΧΥΤΑ του Δήμου 

Σερρών. Όπως γνωρίζετε, η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών απεντάχθηκε και το έργο 

δεν υλοποιήθηκε. Όλοι όμως οι Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης, με παραστάσεις που 

κάναμε στον αρμόδιο Υπουργό, ζητήσαμε εκείνα τα χρήματα να πάνε για την αγορά 

απορριμματοφόρων και κάδων κομποστοποίησης για όλους τους Δήμους. Δυστυχώς, υπήρχαν 

αξεπέραστα νομικά προβλήματα τα οποία δεν άφηναν να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση. Όμως οι 

Δήμοι, όλοι οι Δήμοι, καταθέσαμε πρόταση στο Πράσινο Ταμείο, στο πρόγραμμα 

Αναζωογόνηση και με τις προτάσεις μας ζητάμε απορριμματοφόρα και κάδους 

κομποστοποίησης. Δεν ξέρω αν θα ανταποκριθεί το πρόγραμμα αυτό, διότι πιστεύω ή φοβάμαι, 

ας έχουμε μια μικρή επιφύλαξη και εκεί έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τέταρτον. Διεκδικήσαμε όλοι 

οι Δήμαρχοι μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης περισσότερους κάδους 

για απορρίμματα ανακύκλωσης. Πέμπτον. Για να αποφύγουμε τα προστίματα. Κλείσαμε όλους 

τους ΧΑΔΑ. Όλοι οι Δήμαρχοι. Η ΕΣΑΝΣ δηλαδή. Δηλαδή είναι θέμα που αφορά όλη την 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. Και εντάξαμε το έργο σε προγράμματα του ΕΣΠΑ για την 

αποκατάσταση. Έκτον, προχωρήσαμε στην οριστική λύση για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των απορριμμάτων και την μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ με τη δημοπράτηση της 

επεξεργασίας απορριμμάτων. Όσον αφορά το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο αυτό, δεν είναι... 

Τώρα θα με αφήσετε και εμένα να μιλήσω λίγο περισσότερο... Λοιπόν, το εργοστάσιο αυτό δεν 

είναι σχεδιασμός σημερινός. Είναι παλιός σχεδιασμός. Έτσι προβλεπόταν, να γίνει εκεί ΧΥΤΥ, 

εργοστάσιο. Και εμείς υλοποιούμε αυτόν τον σχεδιασμό με τον καλύτερο τρόπο. Έχει γίνει, 



 

 

ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο, προεπιλέχθηκαν από τις επτά εταιρίες οι τέσσερις, τώρα 

είμαστε στο στάδιο που έχει ολοκληρωθεί ο ανταγωνιστικός διάλογος και πρέπει να πούμε ότι ο 

ανταγωνιστικός διάλογος τι είναι; Είναι συζήτηση θεσμοθετημένου διαλόγου με κανόνες, μέσα 

από τον οποίον προκύπτουν εποικοδομητικές προτάσεις για να βγει ο ανάδοχος, δηλαδή τι 

κάνουμε; Αγοράζουμε από τη συζήτηση που κάνουμε, από τους υποψηφίους αναδόχους, για το 

καλό του έργου. Λοιπόν, μετά από τον εποικοδομητικό διάλογο θα ακολουθήσουν οι 

δεσμευτικές προσφορές, τεχνικές, οικονομικές προσφορές. Το εργοστάσιο το δικό μας εδώ, είναι 

στα τρία ωριμότερα έργα όλης της Ελλάδας. Το εργοστάσιο θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 

μέχρι του ποσού το, μέχρι το 60% μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Και θέλω να πιστεύω ότι θα 

πάρουμε το 60%. Το άλλο 40% θα το βάλει ο ιδιώτης, δεν γίνεται διαφορετικά, αυτό δεν είναι 

επιλέξιμο, επιλέξιμος άλλος τρόπος, ούτε έχει ο Δήμος χρήματα για να βάλει αυτός τα χρήματα 

τα οποία... 

Δ.Σ. : Οι Δήμοι, όχι ο Δήμος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Οι Δήμοι, οι Δήμοι, δεν έχουν οι Δήμοι χρήματα για να συμμετέχουν με το 

40%. Λοιπόν, δεν χρηματοδοτείται 100% από το ΕΣΠΑ το εργοστάσιο. Λοιπόν. 

Δημοπρατήθηκε με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό. Τώρα όσον αφορά το ειδικό τέλος ταφής, σε 

όποιους ΟΤΑ δεν υπάρχουν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, λοιπόν, το ειδικό τέλος ταφής, 

με το ειδικό τέλος ταφής, θα πληρώνουμε εμείς ας πούμε, αν δεν κάνουμε το εργοστάσιο, θα 

πληρώνουμε ο καθένας μέχρι 75€ τον τόνο. Με το εργοστάσιο θα πληρώνουμε λιγότερα. Διότι 

με τις προσφορές που θα καταθέσουν οι ανάδοχοι, θα επιλέξουμε την πιο φτηνή προσφορά και 

είναι βέβαιο ότι θα έχουμε λιγότερα από 75€. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει 100% 

ανακύκλωση. Θέλω κάποιος να μου πει ότι στο τάδε μέρος του κόσμου υπάρχει 100% 

ανακύκλωση. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο 100% ανακύκλωσης, το εργοστάσιο δεν θα 

δέχεται το σύνολο των απορριμμάτων, δεν θα λειτουργεί εις βάρος της ανακύκλωσης, δεν θα 

δέχεται τα ανακυκλώσιμα από τους μπλε κάδους, δεν θα δέχεται τα οργανικά από τα οικιακά, 

από την οικιακή κομποστοποίηση, θα δέχεται μόνο τα απορρίμματα που δεν προδιαλέγονται 

στην πηγή και τα οργανικά που προδιαλέγονται στην πηγή. Σε σχέση με τη δυναμικότητα που 

έχει προβλεφθεί στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου το 2007, η δημοπρατούμενη μέση 

δυναμικότητα της μονάδας θα είναι μειωμένη κατά 40% περίπου. Έτσι, θα επιτευχθεί συνολικά 

ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σε ποσοστό 50%, όπως 

προβλέπει η εθνική νομοθεσία και οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τώρα, όσον αφορά σε επίπεδο 

Δήμου τι κάναμε, θα σας τα πει αναλυτικότερα ο Αντιδήμαρχος καθαριότητας, δύο λόγια θα πω 

εγώ και τελειώνω, ο Δήμος και αυτή η Δημοτική Αρχή αυτά τα δυόμισι χρόνια, στον τομέα 

καθαριότητας μέσω προγραμμάτων πρόσθεσε 700.000€ για την καλύτερη διαχείριση των 

απορριμμάτων. 147.000€ μέσω του προγράμματος, του καινοτόμου προγράμματος που 

εξοικονομούμε ενέργεια από τα απορριμματοφόρα και τα μαζεύουμε με πιο οικονομικό τρόπο, 

πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς ... του περιβάλλοντος στα απορρίμματα, 

επίσης 300.000€ από το Πράσινο Ταμείο, πήραμε ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης και 

τετρακόσιους κάδους ανακύκλωσης, 230.000€. Ενταχθήκαμε σε προγράμματα και 

αποκαταστήσαμε τους ΧΑΔΑ των πρώην Δήμων που εντάχθηκαν, Προβατά, Κωνσταντινάτο 

και στην Άνω Βροντού που ήταν οι ΧΑΔΑ αυτοί, με δικά μας λεφτά, 70.000€ διαθέσαμε και 

πήραμε εκατόν πενήντα κάδους απορριμμάτων, τους πράσινους κάδους, τοποθετήσαμε 

κοντέινερ σε όλα τα χωριά, λοιπόν, στον τομέα της ενημέρωσης με ενημερωτικά σποτ που 

παίζουνε στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα προσπαθούμε να ενημερώσουμε και να 

ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες, θεσμό κάναμε οικολογικό, για να προωθήσουμε την 

ανακύκλωση κυρίως σε σχολεία, το Eco Festival και καταθέσαμε πρόταση για κάδους 

κομποστοποίησης και απορριμματοφόρων στο Πράσινο Ταμείο, όπως επίσης στην αρχή είχαμε 

ψηφίσει και τον Κανονισμό Καθαριότητας. Περισσότερα για αυτά όμως θα σας πει ο 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, εδώ είμαστε για να επανέλθουμε και σε άλλα θέματα.  

Δ.Σ. : Ερώτηση, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις;  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις... 

Δ.Σ. : Εισηγήσεις... 

Δ.Σ. : Να ολοκληρωθούν οι εισηγήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι... Θα έχει μετά ερωτήσεις; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ο κ. Φωτιάδης... Μετά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέει ο λαός... στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα. Όταν εμείς ως παράταξη και 

εγώ προσωπικά, από το 2011, από τον πέμπτο μήνα του 2011 έλεγα πολύ συγκεκριμένα 

πράγματα, τότε βεβαίως εδώ ακούστηκαν σε αυτήν την αίθουσα από πλευράς συμπολίτευσης 

κατηγόριες, γέλια, ...τοποθετήσεις και τα λοιπά. Σήμερα, κ. Δήμαρχε, περίμενα πραγματικά να 

ξεπεράσετε τη φύση σας, μετά την αποχώρηση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να 

μην προκαλέσετε πάλι. Πάλι μιλήσατε για λαϊκισμό και για τα λοιπά. Είναι αλήθεια ότι πρώτα 

φεύγει η ψυχή του ανθρώπου και μετά η έξη. Το χούι που λέει και ο κόσμος και ο λαός.  

Δ.Σ. : Κακή λέξη είναι αυτή...     

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Φεύγω λοιπόν από τα θέματα, για να πάμε στην ουσία. Μήπως, κύριοι 

συνάδελφοι, υπάρχει συνάδελφος εδώ στην αίθουσα που δεν θυμάται τι είχαμε πει εμείς, όταν 

λέγαμε να μην επεκταθεί ο ΧΥΤΑ... να μην επεκταθεί ο ΧΥΤΑ των Σερρών; Θυμάστε μήπως 

όλοι ότι είχαμε πει πρέπει να λειτουργήσει το ΧΥΤ Παλαιοκάστρου και θυμάστε που γελούσε ο 

Δήμαρχος; Μήπως θυμάστε αλήθεια ότι λέγαμε ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέως 

διότι αυτά που πάνε ήδη υπολείμματα διότι έχουμε συμβληθεί με τα ρεύματα, δηλαδή με, όπως 

είναι ορολογία ότι έχουμε όλοι οι Δήμοι όλα τα επικίνδυνα και τα λοιπά συμβάσεις άρα αυτά 

που πάνε μπορούμε να τα πάμε και στο Παλαιόκαστρο; Τα θυμάστε νομίζω. Μήπως θυμάστε 

την πρόταση που είχαμε κάνει να πάρουμε αντίστοιχο μηχάνημα για διαλογή όπως στην 

Καλαμάτα που έκανε 100.000€ για να κάνουμε τη διαλογή εμείς; Μήπως θυμάστε τη θέση μας 

ότι η παλιά προσέγγιση δεν είναι επίκαιρη και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η αναζήτηση 

εργολάβου διότι δεν θα μπορέσει αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία, να τα πληρώσει ο 

Σερραίος μας; Είτε είναι δημότης μας είτε είναι κάτοικος του Νομού; Μήπως θυμάστε, 

συνάδελφοι και πρέπει να θυμάστε, ότι εμείς είχαμε πει ότι αυτός ο Νομός δεν είναι πια από 

τους τελευταίους αλλά είναι από τους πρώτους τρεις σήμερα λέει ο Δήμαρχος; Μήπως θυμάστε 

αυτά που λέγαμε ότι η υπόθεση της τόσο εξεζητημένης και ... εναπόθεσης κάτω από το 3% ή το 

5, δεν αντέχει στην τσέπη των Σερραίων και θα πρέπει να κάνουμε κάτι που κάνουν 

παραδείγματος χάριν στη Λάρισα; Μήπως θυμάστε ότι παραδείγματος χάριν η Πελοπόννησος 

δεν έχει καν κύτταρο, ούτε η Στερεά Ελλάδα; Τι είδους πόνος είναι αυτός ψυχής, να σε έξι μήνες 

θα μας καρατομήσουν εμάς; ...Πώς θα μας καρατομήσουν; Όταν εμείς και με εισαγγελική 

αδειοδότηση, αφήνουμε τα υπολείμματα, σήμερα το συζητούμε, στο κύτταρο του 

Παλαιοκάστρου. Άρα, κ. Δήμαρχε, όλα αυτά που γράφονται, συγγνώμη όλα αυτά, όλα αυτά που 

γράφονται, μέσα σε αυτήν την ανακοίνωση πρέπει να τα αναζητήσουμε, αν πραγματικά έχουν 

τόση σοβαρότητα... κάτι άλλο ή αποτελούν μία πίεση για να περάσει κάτι στο οποίο όλη η 

κοινωνία έχει κάποιους ενδοιασμούς. Άλλοι λιγότερους, άλλοι περισσότερους και άλλοι 

ακυρωτικούς ως προς τη συνέχεια. Νομίζω ότι θα θυμάστε όλοι, κ. συνάδελφοι, όλα όσα 

ανέφερα και βεβαίως χαίρομαι ιδιαιτέρως, κ. Δήμαρχε, που θυμηθήκατε εκείνα τα περιβόητα 

πέντε εκατομμύρια της κας. Τζάκρη, που σας είπανε αφήστε το ΧΥΤΑ σε πέντε χιλιόμετρα, 

αφήστε και πάρτε τα χρήματα, τότε που υπήρχαν ακόμα οι ουρές των δημοσίων επενδύσεων και 

φτιάξτε έναν στόλο καινούργιο, σας τα λέγαμε, κάντε και εδώ ένα χώρο αντίστοιχο με αυτόν 

των δύο για να μειώσουμε και να συμπιέσουμε το κόστος της μεταφοράς εννοώ και δείτε κάτι 

πιο συμβατό διότι πάει καλά η διαλογή στην πηγή. Και αυτά δεν τα κάνατε εσείς. Αυτά 

συνέβαιναν το 2011. Κάποιοι άλλοι τα έκαναν. Αλλά και σήμερα ακόμα, κ. Δήμαρχε, τόσο 

μικρόψυχος είστε, συγγνώμη για τον χαρακτηρισμό αυτόν. Μια κουβέντα δεν είπατε, ποιός είναι 



 

 

αυτός και ποιοί είναι αυτοί οι οποίοι φέραν το Νομό σε αυτήν τη θέση, που εσείς σε αυτό το 

περιβόητο κείμενο, τα τελευταία πέντε σημεία, δεν έχουν καμία σχέση με εσάς. Άλλοι 

ενεργήσανε, άλλοι ταλαιπωρηθήκανε, άλλοι τρέξανε, άλλοι φτάσαν εδώ που φτάσανε. Και πώς 

πράγματι μπορεί... Τότε καμία κουβέντα. Πουθενά, ουδείς. Μιλώ για τη συμπολίτευση και τη 

θέση του Δημάρχου, που λέει ως Πρόεδρος τα έκανε αυτά. Για να δούμε λοιπόν και κλείνω, κ. 

Πρόεδρε, δεν θα χρειαστώ περισσότερο χρόνο, γιατί νομίζω θα έχω τη δυνατότητα να τα πούμε. 

Ποιό ήταν το πρόβλημά σας, κ. Δήμαρχε και όταν ο κ. Μηλίδης έφερε το θέμα δεν το βάλατε 

προς συζήτηση; Καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται, καθαρό το τοπίο, εσείς δεν κάνατε 

τίποτα είπατε, άλλοι τα κάνανε. Άλλοι φροντίσαν για το κύτταρο, άλλοι πήραν την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, άλλοτε θυμάστε ότι άλλοι τα έκαναν όλα άρα εσείς είστε καθαρός 

και άλλοτε θυμάστε ότι όλα αυτά και προσπαθείτε, για να χρησιμοποιήσω την προσωπική σας 

έκφραση, να τα οικειοποιηθείτε. Από όλα όσα αναφέρεστε, τίποτα δεν κάνατε. Το πλέον απλό 

δεν κάνατε. Δεν είχατε την πολιτική ευστροφία να αντιληφθείτε και σας τα έλεγα εγώ, να πάρετε 

τα πέντε εκατομμύρια. Σήμερα τρέχετε καταϊδρωμένοι να τα πάρετε από άλλο πρόγραμμα. Δεν 

θα τα πάρετε σήμερα που φτάσαμε. Θα είχατε έναν καινούργιο στόλο, θα είχατε όλους τους 

κάδους και επειδή εδώ άλλοι τρέξανε και άλλοι κάναν κάποια πράγματα και ο Πρόεδρος κάτι θα 

θυμάται, να πάμε σε κάποιες ερωτήσεις, κ Δήμαρχε, έπρεπε νομίζω να τις απαντήσετε με 

εισήγηση. Ποιό είναι το αποτέλεσμα του ανταγωνιστικού διαλόγου, δεν νοιώσατε ούτε και 

σήμερα την ανάγκη να μας εξηγήσετε πού φτάσατε; Δηλαδή τέλειωσε ο ανταγωνιστικός 

διάλογος, ...μετά βγήκατε και δεν μας εξηγήσατε. Δεν εξηγήσατε στην κοινωνία. Και βεβαίως θα 

έρθει εδώ προς ψήφιση, διότι αυτό το όργανο είναι το κορυφαίο όργανο, αυτό θα αποφασίσει αν 

θα πρέπει να προχωρήσουμε και ουδείς έτερος... Λέω το εξής. Εσείς δεν είστε, κ. Δήμαρχε, που 

τρέχατε για την επέκταση του ΧΥΤΑ των Σερρών όταν έπρεπε να κάνετε άλλου είδους 

συζητήσεις; Εσείς δεν ήσασταν αυτός που λέγατε ότι δεν πρόκειται να λειτουργήσει ο χώρος 

υποδοχής; Σήμερα πώς μπορεί, να μας απαντήσετε, πώς μπορεί να πηγαίνουν αντάμα η 

ανακύκλωση μέσω της διαλογής στην πηγή και να γίνεται αυτό ... και ο μόνος τον οποίον 

επικαλείσθε, λέει ότι του χρόνου και μέχρι το 2020 πρέπει να πάμε στο 50, στο 60, στο 80% της 

ανάκτησης, τότε τι το χρειαζόμαστε το εργοστάσιο; Αφού ο Νόμος στον οποίον αναφέρεστε για 

να δημιουργήσετε συνθήκες κατάλληλες για την κατασκευή του εργοστασίου, ο ίδιος ο Νόμος 

σαν διάταξη λέει ότι πρέπει να πάει στην διαλογή στην πηγή, μεγαλώνοντας συνεχώς το 

ποσοστό ανάκτησης από τη διαλογή και αξιοποίησης και γενικότερα θα πρέπει να πάμε στην 

ορθολογικότερη διότι και σήμερα που το συζητούμε, είναι ανοιχτό το θέμα στις Βρυξέλλες, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα που το συζητούμε και ... το κονκλάβιο εκεί πέρα των 

Επιτρόπων θα αποφανθεί αν αυτά τα εργοστάσια είναι επιλέξιμα και πρέπει να πληρώνονται. 

Τώρα το συζητούνε. Και μέσα στο μήνα τον τρέχοντα θα αποφανθεί πώς λέγεται αυτό το όργανο 

των Επιτρόπων. Λοιπόν; Εσείς γιατί βιάζεστε; Γιατί βιάζεστε; Όταν εμείς είμαστε οι καλύτεροι; 

Και πώς έχετε και πώς έχετε να μην πω την έκφραση, όλοι καταλαβαίνουμε ποιά είναι η 

έκφραση, αναλγησία θα πω, έτσι ίδια, να λέτε όταν συνεχώς πάει μειούμενο το ποσοστό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, εννέα λεπτά... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κλείνω, τελευταία κουβέντα, τελευταίο επιχείρημα. Όταν κάποτε είχαμε 10% 

ανάπτυξη, 20% και ο όγκος ήταν 90.000. Σήμερα αυτά που αναφέρετε είναι 60.000 που θα πάνε 

στο κύτταρο. Από το Νόμο από τον οποίο σκαλωθήκατε και κρέμεστε, θα πρέπει να τα κάνουμε 

50.000. Εμείς τι διάολο εργοστάσιο θα έχουμε; Για 90.000; Για 100; Για 50 που ο ίδιος ο Νόμος 

λέει; Εδώ υπάρχει μία αντίφαση. Εδώ παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, θα ήθελα την άποψή σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε, δυο λεπτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σε κάποιους ... Ο Δήμαρχος μπορεί να παίρνει το λόγο όποτε θέλει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το λόγο... πάλι τα ίδια θα πούμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου...  



 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ο Αντιδήμαρχος καθόλου. Ο Δήμαρχος σύμφωνα με τον Κανονισμό... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εντάξει, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Σε κάποιους το μόνο που δεν τους ενδιαφέρει, είναι η διαχείριση των 

απορριμμάτων ή ο,τιδήποτε. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα πλήξουν το Δήμο. 

Εμφανίζουν την υπόθεση του εργοστασίου υπόθεση Δημάρχου Σερρών. Λοιπόν. Ενώ είναι τόσο 

ξεκάθαρο, ότι είναι υπόθεση όλων των Δημάρχων και του Αντιπεριφερειάρχη. Και οι αποφάσεις 

λαμβάνονται στην ΕΣΑΝΣ από όλους τους Δημάρχους και τον Αντιπεριφερειάρχη. Κάποιοι θα 

συνεχίζουνε με τον γκεμπελικό αυτόν τρόπο να συμπεριφέρονται μέχρι τις εκλογές. Διότι ο 

μοναδικός στόχος τους είναι αυτός και τίποτε άλλο. Εγώ, είπα προηγουμένως ότι αυτό το έργο 

είναι διαχρονικό, δεν ξεκίνησε τώρα. Και ερχόμαστε εμείς για να το υλοποιήσουμε, με τον 

καλύτερο τρόπο. Όλοι οι Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης. Και όχι να το οικειοποιήσουμε. 

Και επειδή ο κ. Φωτιάδης πολλές φορές είπε τη λέξη θυμάστε, θα σας πω και εγώ τώρα. 

Θυμάστε, κ. Φωτιάδη, ότι το 2006 προεκλογικά, λέγατε να μη γίνει ο ΧΥΤΑ στο 

Παλαιόκαστρο, αλλά να γίνει κάπου αλλού και να ξεκινήσει η συζήτηση επί μηδενική βάση; Το 

θυμάστε αυτό; Θυμάστε επίσης ότι όταν αναλάβατε και γίνατε Νομάρχης το 2009 και αφού 

βρήκατε έτοιμη την ένταξη του έργου από τον κ. Παπαναγιώτου και τις μελέτες, το 2009 το 

δημοπρατήσατε το έργο και μάλιστα εδώ υπάρχει και δήλωσή σας που λέει ότι η ΕΣΑΝΣ 

γρήγορα να ξεκινήσει, εδώ είναι, λοιπόν, για την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου 

επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων, θα πρέπει η ΕΣΑΝΣ, λοιπόν, να 

ενεργοποιηθεί άμεσα. Λοιπόν, θυμάστε ότι τα λέγατε αυτά το 2009; Ενώ το 2006 λέγατε όχι στο 

ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, έρχεστε το δημοπρατείτε το 2009, λέτε στην ΕΣΑΝΣ γρήγορα πάτε και 

για το εργοστάσιο, θυμάστε το δύο χιλιάδες... και μάλιστα λέγατε ότι θα γίνει ΧΥΤΥ, όχι 

ΧΥΤΑ, το 2009 αυτό λέγατε. Όχι ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ. Και θυμάστε ότι το 2011 έρχεστε εδώ και ο 

ΧΥΤΥ έγινε ΧΥΤ; Θυμάστε; Και τώρα ο ΧΥΤΥ που έγινε ΧΥΤ και εκεί που λέγατε να γίνει το 

εργοστάσιο, έρχεστε και λέτε όχι και στο εργοστάσιο. Τα θυμάστε όλα αυτά, κ. Φωτιάδη; 

Λοιπόν, έχουμε μνήμη πολύ καλή και μπορούμε να τα υπενθυμίζουμε. Λοιπόν. Το έργο αυτό 

είναι ένα έργο διαχρονικό, μάτωσε ο κ. Παπαναγιώτου, αυτή είναι όλη η αλήθεια, ο άνθρωπος 

ήτανε ειλικρινέστατος, ήταν συνεπής, έφαγε όλη την μουτζούρα αυτός, ενέταξε το έργο, έκανε 

τις μελέτες και μετά από παλινωδίες, λοιπόν,  αναγκάστηκαν κάποιοι να τα πάρουν όλα πίσω και 

να το δημοπρατήσουνε το έργο και να πάμε για εργοστάσιο. Λοιπόν. Αυτό κάνουμε τώρα με τον 

καλύτερο τρόπο. Με τον καλύτερο τρόπο δημοπρατούμε το εργοστάσιο, ο ανταγωνιστικός 

διάλογος, τον ανταγωνιστικό διάλογο δεν τον κάνουν οι Δήμαρχοι, τον ανταγωνιστικό διάλογο 

τον κάνει μία επιτροπή που έχει οριστεί και αυτή η επιτροπή ασφαλώς θα φέρει τα 

αποτελέσματα του ανταγωνιστικού διαλόγου. Τίποτα δεν είναι κρυφό, ποτέ δεν είπα να μη γίνει, 

συνεχίζετε να συκοφαντείτε ότι δεν θέλουμε να γίνει συζήτηση. Μα σας είπαμε στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο θα γίνει και έγινε. ...Κύριε Μηλίδη, δυο φορές σας κάλεσα στην ΕΣΑΝΣ 

για να σας προφυλάξω, λέω ελάτε να ενημερωθείτε, στην ΕΣΑΝΣ, για όλο το θέμα οπλιστείτε 

με επιχειρήματα και ελάτε εδώ. Δυο φορές και δεν ήρθατε. Γιατί ο μοναδικός σας στόχος είναι 

να πλήξετε τον Δήμαρχο. Δεν σας ενδιαφέρουν, δεν σας ενδιαφέρει η διαχείριση των 

απορριμμάτων. Και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτή όλη η ιστορία του εργοστασίου δεν 

είναι θέμα Δημάρχου Σερρών. Και λένε ο Δήμαρχος φταίει για το εργοστάσιο, δεν ξέρω τι 

λένε...  

Λοιπόν... Ο Δήμαρχος έχει... Λοιπόν, ο Δήμαρχος είναι ένα μέλος... δεν αποφασίζει μόνος του... 

Κατηγορείτε... κατηγορείτε όλους τους Δημάρχους και τον Αντιπεριφερειάρχη με αυτά που 

λέτε. Για τη δε Τζάκρη, για τη δε Τζάκρη, αυτά που έλεγε, εμείς πήγαμε όλοι οι Δήμαρχοι και 

λέμε άντε δώστε τα πέντε εκατομμύρια. Λοιπόν, είναι αξεπέραστα νομικά προβλήματα, δεν 

γινόταν. Όλοι οι Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης, πήγαμε για αυτό το θέμα. Όλοι μαζί. Δεν 

κατηγοράτε εμένα. Τους κατηγοράτε όλους.  Όλους  τους  κατηγοράτε, όμως  άδικα.  Η  

διαλογή, η ανακύκλωση  λοιπόν  θα  γίνεται στην πηγή, κατά 50%, 100% δεν μπορεί να γίνει, 

δεν  υπάρχει  μέρος  του κόσμου που να έχει 100% ανακύκλωση. Ό,τι θέλετε το έχετε, ό,τι 



 

 

θέλετε μπορείτε να το ζητήσετε και από την ΕΣΑΝΣ και εδώ, να τα φέρουμε όλα. Όποιος λέει 

ότι κρύβουμε κάτι είναι μεγάλος συκοφάντης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ερωτήσεις δεν θα κάνουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περιμένετε να ολοκληρώσουμε τις... δεν έχουμε τελειώσει, παρακαλώ, κα. 

Σαραντίδου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επί της διαδικασίας, μπορώ να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή, κύριοι συνάδελφοι, είδα τον Κανονισμό, στο άρθρο 4 

στην παράγραφο 2... όχι, όχι, σε παρακαλώ, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ο κ. Δήμαρχος δεν έκανε 

εισήγηση, έκανε τοποθέτηση σε αυτά που είπα. Πρέπει, κ. Πρόεδρε, να δούμε εδώ, αν ο κ. 

Δήμαρχος, να διαβάσετε τη διατύπωση, γιατί έχουμε ενστάσεις... Λοιπόν και επειδή διατελέσαμε 

όλοι στη θέση αυτήν, λέει εδώ σε κάθε περίπτωση, εκεί αναφέρεστε, ο Δήμαρχος κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα, απέναντι σε κάθε 

άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του. Αυτήν τη διάταξη επικαλείστε;  

Δ.Σ. : Έτσι, βεβαίως, αυτή.    

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, εδώ πιο πάνω λέει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό δεν σας καλύπτει που διαβάσατε προηγουμένως;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σε συνδυασμό, κ. Πρόεδρε, σε συνδυασμό λοιπόν στην ίδια παράγραφο, δεν 

παίρνουμε αποσπασματικά, όλη η παράγραφος πρέπει να διαβαστεί ενιαία για να καταλάβουμε 

τη φιλοσοφία του νομοθέτη. Λέει λοιπόν, ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι επικεφαλείς 

των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές, έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα για πέντε λεπτά συν 

τρία, κατά τη δευτερολογία ο Δήμαρχος ομιλεί τελευταίος εφόσον το επιθυμεί. Επειδή λοιπόν, 

αυτά είναι γνωστά, αυτή η διάταξη, χρόνια τώρα, δεκαετίες. Θεωρώ ότι γίνεται κατάχρηση και 

καταστρατηγείται η διάταξη, ο Δήμαρχος δεν απαντά σε ένα έκαστο ομιλητή, αλλιώς δεν θα 

τελειώσουμε ποτέ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Και επί της διαδικασίας, κ. Φωτιάδη, θα επαναλάβω για πολλοστή 

φορά, διότι τα ελληνικά νομίζω όλοι τα ξέρουμε, έτσι; ... Και κάνουμε συγκεκριμένη ανάγνωση 

ολοκληρωμένης φράσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 

μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα, απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις 

απόψεις του. Τελεία, παύλα, ξεκάθαρος είναι ο Κανονισμός και παρακαλώ να μην ξαναέρθουμε 

και να απασχοληθούμε με αυτό το θέμα.  

Δ.Σ. : Για πόση ώρα, κύριε... Για πόση ώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για τρία λεπτά. 

Δ.Σ. : Τρία λεπτά τοποθετούσασταν εσείς τώρα;  

Δ.Σ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην σχολιάζετε, εννιά λεπτά μιλήσατε. Εννιά λεπτά μίλησε ο κ. Δήμαρχος, 

εννιά λεπτά έδωσα στον κ. Φωτιάδη. Σας παρακαλώ λοιπόν. Λοιπόν. Οι ερμηνείες των 

ελληνικών, νομίζω πρέπει να είναι κοινές και όχι αποσπασματικές. Παρακαλώ, το λόγο έχει η 

κα. Σαραντίδου... Κυρία Σαραντίδου μην κάνετε διάλογο, έχετε το λόγο.   

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μέχρι να πάρω το λόγο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να έχετε υπομονή. Ως Δημοτική Σύμβουλος, θα έχετε υπομονή.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν, κ. Φωτιάδη... ο Δήμαρχος δεν σας απάντησε... ρωτήσατε, θα σας 

απαντήσω εγώ. Απλά θέλω να τονίσω ότι ο Δήμαρχος είναι προσβλητικότατος, όταν μιλάει ότι 

θα μας μάθει την αλφαβήτα για το τι σημαίνει ΕΣΑΝΣ, δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε έτσι, 

μπορούμε και εμείς αν θέλουμε αλλά δεν θέλουμε, έχουμε άλλο επίπεδο νομίζω και να 

τονίσουμε ότι. Στην ΕΣΑΝΣ είστε οι Δήμαρχοι του Νομού. Και να πω γιατί... και ο 

Αντιπεριφερειάρχης, συμφωνώ. Οι Δήμαρχοι του Νομού γιατί είστε εκεί; Γιατί έτσι 

αποφασίστηκε; Γιατί εκπροσωπείτε τα Δημοτικά Συμβούλια του Νομού. Όταν λοιπόν πάτε στην 

ΕΣΑΝΣ σαν άτομα και αποφασίζετε σαν άτομα, πρέπει εσείς να μάθετε από το άλφα τι 



 

ακολουθεί μετά και όχι εμείς να μάθουμε την αλφαβήτα. Άρα λοιπόν πριν από κάθε συνεδρίαση 

της ΕΣΑΝΣ, αν θέλετε να είστε εντάξει, ενημερώνετε το Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα 

που θα συζητηθούν στην ΕΣΑΝΣ και παίρνουμε την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου του 

οποίου βρίσκεστε εδώ και ηγείστε, για το τι στάση θα κρατήσετε στην ΕΣΑΝΣ που θα πάτε. 

Είναι το πιο λογικό αυτό και το πιο να γίνει; Αυτό θα έπρεπε να το κάνουν όλοι οι Δήμαρχοι που 

μαζευτήκατε προχθές και πήγατε και δώσατε συνέντευξη τύπου χωρίς να υπολογίζετε καν τα 

Δημοτικά σας Συμβούλια, κατ' επέκταση τους δημότες σας. Στην ΕΣΑΝΣ, μπορεί να είναι μία 

ανώνυμη εταιρία και μας... τη λειτουργία από το 1999 ακόμα, 1998 που ιδρύθηκε και δεν 

συμφωνούσαμε να υπάρχει τέτοιος φορέας διαχείρισης ανώνυμης εταιρίας γιατί ξέραμε ότι θα 

οδηγηθούν τα σκουπίδια να γίνονται εμπόρευμα μέσα από μια ανώνυμη εταιρία και 

δικαιωνόμαστε πάλι, για ακόμη μία φορά, αλλά τουλάχιστον κρατήστε τα προσχήματα. 

Ενημερώστε τα Δημοτικά Συμβούλια, ενημερώστε τους δημότες και πάτε να δείτε, δείτε τι 

κλίμα επικρατεί, τι υπάρχει, πώς το αντιλαμβάνονται όλοι αυτοί, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι 

παρατάξεις, οι Σερραίοι και αποφασίστε μετά για το τι πρόκειται να συμβεί. Ερχόμαστε λοιπόν 

στο διά ταύτα. Το πρώτο που θα κάνουμε εμείς και θεωρούμε ως σημαντικό, καταρχήν οι 

προτάσεις μας είναι εδώ και μόλις ενώσω πραγματικά ολοκληρωμένες προτάσεις λαϊκής 

συσπείρωσης θα τις καταθέσουμε στα πρακτικά για να μπορούν να υπάρχουν και όποιος τις 

ζητήσει να έχει ολοκληρωμένες τις προτάσεις λαϊκής συσπείρωσης για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι για μας το κύριο και σημαντικότερο ζήτημα 

είναι όχι τόσο το κόστος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας που δεν 

μπορούν πλέον οι δημότες να πληρώσουν άλλο, όσο το περιβάλλον και η καταστροφή του 

περιβάλλοντος. Κόπτεστε λοιπόν για την ανακύκλωση, αλλά η σύμβαση που έχουμε στα χέρια 

μας, μία βιασύνη... σκουπίδια. Η σύμβαση που κάνατε εσείς σαν ΕΣΑΝΣ, μιλάει για σύμμικτα 

σκουπίδια. Και σας δίνουνε και συγχαρητήρια που τους 90.000 τόνους τους μειώσατε στους 

εξήντα έξι. Πού είναι τα συγχαρητήρια; Στους 20.000 έπρεπε να τους μειώσετε, αν είστε βέβαιοι 

ότι προωθείτε την ανακύκλωση και την οικιακή κομποστοποίηση που θα πάρουμε ένα 

πρόγραμμα και θα μάθουν όλοι οι δημότες να κάνουν και τα οργανικά της κουζίνας 

ανακύκλωση. Και να σας πω και το άλλο, γιατί πολύ ορθά είχε απορίες ο κ. Φωτιάδης, τότε τι 

μας χρειάζεται, αφού τόσο καλά πάει η ανακύκλωση, τι μας χρειάζεται το εργοστάσιο που θα 

μας κοστίσει τόσο, που θα μας κοστίσει τόσα λεφτά και θα επιβαρυνθούν τόσο, όταν θα 

μειωθούν τα σκουπίδια μας κατά πολύ; Να σας πω εγώ. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να θέτει στόχους για 50% μέχρι το 2020, αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή 

Ένωση το αναιρεί και μιλάει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρετε τι γίνεται... παλεύει για τα 

συμφέροντα όλων αυτών των ιδιωτών που προσπαθούν να λυμαίνονται τέτοιους τομείς. Η 

επίσκεψη της Μέρκελ και του Ολάντ στην Ελλάδα δεν είναι τυχαία, ο ένας ζήτησε απορρίμματα 

και ο άλλος ζήτησε νερό να δοθούν από τη χώρα μας. Έρχεται λοιπόν και γίνεται μία επερώτηση 

σε αυτόν τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα εργοστάσια τα τέσσερα που θα γίνουν 

στην Αττική. Και του λένε μα καλά, με αυτό που κάνετε, ...σκουπίδια και εκεί όπως προβλέπεται 

και εδώ, με αυτό που κάνετε βάζετε ταφόπλακα στην ανακύκλωση που εσείς οι ίδιοι έχετε βάλει 

στόχο να το μειώσετε μέχρι 50%. Και απαντά ότι δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει αν η εν λόγω 

ομάδες μπορούν να συμβάλλουν καταρχάς στην επίτευξη του ποσοστού του 50%, δηλαδή ο 

ίδιος το αναιρεί. Ξέρετε γιατί; Γιατί φέρνουνε μπροστά τη συμφωνία με τους επιχειρηματίες και 

... δεν μας συμφέρει να γίνει ανακύκλωση. Εμείς θέλουμε σύμμικτο σκουπίδι και για να 

παράγουμε προϊόντα τα οποία θα μεταπουλήσουμε και για να πληρώνουν οι δημότες όχι 20.000 

τόνους που θα καταλήξουν τα σκουπίδια μετά την ανακύκλωση, 90.000 τόνους και αν είναι 

δυνατόν και 100.000 τόνους σκουπίδια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει, είναι αυτό που 

λέγαμε προηγουμένως. Το θέμα είναι μου σηκώνετε όλοι τα χέρια ψηλά ότι αμάν αυτή η κακή 

πολιτική και αυτή η κακή κυβέρνηση και αυτή η κακή και βρώμικη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 

να, φαίνονται σε αυτά τα ζητήματα πόσο πιστά ακολουθείτε τις πολιτικές τους. Σε αυτά τα 

ζητήματα φαίνεται καθαρά τι προωθείτε. Το χαρτί που κάνατε με την ΕΣΑΝΣ, έρχεται σε 



 

 

αντιπαράθεση με τη σύμβαση που κάνατε και να σας πω ποιό είναι το επικίνδυνο; Στη σύμβαση 

μέσα γράφει ότι η αναθέτουσα Αρχή δεν προκρίνει τη χρήση συγκεκριμένης τεχνολογίας 

επεξεργασίας. Νάτο το πιο επικίνδυνο για τους Σερραίους δημότες, γιατί λέμε βάζουμε πρώτα το 

περιβάλλον. Ξέρετε γιατί; Πιο πάνω αναφέρεται ότι ο ιδιώτης που θα πάρει το έργο, θα 

εκμεταλλεύεται τα παραγόμενα προϊόντα. FDF, CRF, όλα αυτά προέρχονται από την καύση. 

Και ήδη στην Αττική στα μεγάλα, πριν δημιουργηθούν αυτά τα τέσσερα μεγάλα εργοστάσια, 

σαν το δικό μας που θα γίνει εδώ, ήδη προωθούνε την καύση. Καταστροφή περιβαλλοντική για 

όλους τους δημότες... Και μετά ερχόμαστε να δούμε το κόστος και πώς θα μειωθεί και τι θα 

κάνει. Άρα λοιπόν, έρχεστε σαν Δήμαρχοι, προωθώντας κακώς, γιατί ούτε αυτό δεν 

καταφέρνετε να κάνετε, να προωθήσετε καλά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

προσπαθείτε να προωθήσετε από τη μια την καλή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από 

την άλλη πέφτετε σε αντιφάσεις γιατί πραγματικά δουλεύετε για τα συμφέροντα των 

επιχειρηματιών που θέλουν να λυμαίνονται τα σκουπίδια. Και άμα δείτε τη σύμβαση και αυτήν 

την ενημέρωση που έβγαλε η ΕΣΑΝΣ, έχει... Άλλα λένε εδώ, άλλα λένε εδώ. Άρα λοιπόν, την 

ευθύνη δεν την έχετε μόνο εσείς, Δήμαρχε, συμφωνώ, την έχουν όλοι οι Δήμαρχοι του Νομού, 

την έχει και ο Αντιπεριφερειάρχης και θα θυμηθώ και εγώ, την έχει και ο κ. Φωτιάδης, για τον 

ΧΥΤΑ, ΧΥΤ, που τον είχα πει τότε εγώ ΧΥΤΣ, που μου είπατε ότι παραφέρομαι. Και είπα ότι 

επιτέλους είστε ΧΥΤΣ με ΧΥΤΣ. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε, έχετε ευθύνες όλοι και μη μου πείτε 

ότι μιλάμε εκ του ασφαλούς, γιατί δεν ήμασταν ποτέ στην εξουσία, τις έχετε τις ευθύνες. Γιατί 

αν ξεκινήσουμε από πιο παλιά, ούτε περιβαλλοντικές μελέτες έγιναν για να γίνει στο 

Παλαιόκαστρο και δεν φτάνει που έγινε και ορκιζότανε όλοι ότι θα γίνει ΧΥΤΥ και δεν θα πέσει 

ούτε ένα κιλό σύμμικτο σκουπίδι, ήρθατε εσείς μετά και πήρατε απόφαση να λειτουργήσει σαν 

ΧΥΤΑ πριν γίνει το εργοστάσιο.  

Δ.Σ. : Να κάνουμε εργοστάσιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να κάνουμε εργοστάσιο, κ. Φωτιάδη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, σας παρακαλώ επισπεύστε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Θα σας προτρέψω, θα σας προτρέψω να πάρετε τις θέσεις μας μετά που θα 

τις καταθέσω στο Προεδρείο και να δείτε ότι εμείς μιλάμε για Περιφερειακό Σχεδιασμό. Μιλάμε 

για εργοστάσια, μιλάμε για σταθμούς μεταφόρτωσης, αλλά κάτω από δημόσιο φορέα που το 

κράτος θα τα χειρίζεται όλα, που το κράτος θα παράγει τα προϊόντα με γνώμονα πρώτα το 

περιβάλλον και δεύτερο την τσέπη του λαού. Για αυτό σας προτρέπω να πάρετε την πρότασή 

μας και να δείτε οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν δύο σελίδες, είναι ολοκληρωμένες και 

αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.  

Δ.Σ. : Με εργοστάσιο... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Με εργοστάσιο, αν... αν... μέχρι να προχωρήσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, κύριε Γκότση... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μέχρι να προχωρήσει... 

Δ.Σ. : Φέτος τα πούλησε όλα γιατί μπήκαν μέσα, προβληματικά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ... Τοποθέτησή σας. Ωραία.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν, αν θέλετε να σας διαβάσω την ... κακώς... Μιλάτε... μην εξάπτεστε, κ. 

Χράπα. Συγγνώμη, να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εννιά λεπτά μιλάτε, κα. Σαραντίδου. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λέγατε ότι τα πέντε εκατομμύρια που ήταν για την επέκταση του ΧΥΤΑ εδώ 

πέρα, θα τα παίρναμε απορριμματοφόρα. Μα δεν θέλανε να πάρουμε απορριμματοφόρα, να την 

ξοφλήσουνε ήθελαν την καθαριότητα. Ποιός ήθελε να πάρει απορριμματοφόρα; Να σας πω και 

κάτι άλλο γιατί προκαλείτε με όλα αυτά... 

Δ.Σ. : Εσείς προκαλείτε...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Βάλαμε προχθές, βάλαμε προχθές το σύστημα αυτό για την εξοικονόμηση 

δήθεν, να παρακολουθούν πού πάνε τα απορριμματοφόρα, πότε σταματάνε, πότε σηκώνονται, 



 

να σας πω τι μου είπε κάποιος και ήταν πολύ εκνευρισμένος; Δεν χρειαζόταν... Θα το έβρισκαν. 

Άρα λοιπόν υπάρχει ένας σχεδιασμός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Και μία πιστή εφαρμογή και του Δημάρχου και της ΕΣΑΝΣ και του 

Περιφερειάρχη στην καταστροφή του περιβάλλοντος, στην επιβάρυνση ακόμα περισσότερο της 

τσέπης των Σερραίων δημοτών και πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να παραδεχτείτε 

αυτό που κάνετε.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, κ. Αναστασιάδη, υα σας δοθεί ο λόγος, ζητάει το λόγο ο κ. 

Δήμαρχος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πολύ σωστά το ξεκαθαρίσατε και εξηγήσατε τι είπα για αλφάβητο. Όταν όλη 

αυτή την ιστορία της Περιφερειακής Ενότητας κάποιοι θέλουν να τη φορτώσουν στον Δήμαρχο 

Σερρών, ασφαλώς χρειάζεται ένα αλφάβητο. Διότι πολύ σωστά είπατε δεν είναι υπόθεση του 

Δημάρχου Σερρών, είναι υπόθεση όλων των Δημάρχων και του Αντιπεριφερειάρχη. Είναι της 

ΕΣΑΝΣ. Πολύ σωστά βάλατε τα πράγματα... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Άρα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Τα πράγματα στη θέση τους, τα βάλατε στη θέση τους και άρα με δικαιώνετε 

και εμένα που μίλησα για αλφάβητο, έτσι; Λοιπόν. Κυρία Σαραντίδου, με αυτά που λέτε, 

καταρχήν δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση. Προκήρυξη είναι. Υπάρχει προκήρυξη. Στους 

στόχους και αυτό θα γίνει όταν θα υπογραφεί η σύμβαση, ξέρετε ποιοί είναι οι στόχοι; Να μη 

θάβονται τα κομπόστ και το FDF που λέτε, το κάψιμο. Έτσι; Αλλά να αξιοποιούνται όλα 

σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς στόχους. Και αν δεν τα αξιοποιεί ο ανάδοχος 

αυτά, δεν θα πληρώνεται. Δεν θα πληρώνεται. Ή όσο λιγότερα αξιοποιεί, θα αφαιρούνται... θα 

αφαιρούνται... θα αφαιρούνται αυτά. Λοιπόν, αυτοί είναι οι στόχοι και έτσι με αυτές τις 

προϋποθέσεις και τους όρους θα υπογραφεί τη σύμβαση όταν θα βγει ο ανάδοχος. Άρα, άρα 

προστατεύουμε με τον καλύτερο τρόπο το περιβάλλον. Και αυτά θα τα δείτε όταν θα έρθει 

εκείνη η στιγμή, έτσι; Όταν θα έρθει εκείνη η σύμβαση και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα όλα 

αυτά, βεβαίως να τα φέρουμε, ό,τι θέλετε θα φέρουμε. Όλα είναι στη διάθεσή σας. Λοιπόν. 

Εμείς, εγώ προσωπικά, δεν είπα ποτέ να μην πέσει ούτε ένα σκουπίδι στον ΧΥΤΑ 

Παλαιοκάστρου. Άλλοι τα λέγανε αυτά. ΧΥΤΥ, ΧΥΤΥ και όχι ΧΥΤΑ. Και μετά έγινε ΧΥΤ και 

το εργοστάσιο έγινε μη εργοστάσιο και τα λοιπά. Αλλού ανατρέξετε σε αυτά, δεν τα έλεγα αυτά. 

Όσον αφορά το κράτος που είπατε, μα το κράτος, λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, 

διότι δεν είναι επιλέξιμο, δεν μπορεί κράτος 100% να χρηματοδοτήσει. Δεν επιτρέπεται από το 

ΕΣΠΑ. Μέχρι 60% το ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο ιδιώτης, δεν είναι επιλέξιμο. Καταλάβατε; Αυτό 

ακολουθείται σε όλη την Ελλάδα, αυτό ακολουθούμε και εμείς, εκεί που πρέπει να εστιάσουμε 

είναι να πάρουμε όσο γίνεται με μεγαλύτερο ποσοστό, το 60% να πάρουμε από το ΕΣΠΑ και να 

δέσουμε με τον καλύτερο τρόπο τον ανάδοχο, για να κάνει την καλύτερη δουλειά και για το 

περιβάλλον αλλά και για τους δημότες, να πληρώνουν όσο γίνεται λιγότερα οι δημότες. Και έτσι 

θα γίνει, να είστε σίγουρη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Από τους Δημοτικούς Συμβούλους... 

Δ.Σ. : Ένα λεπτό, κ. Πρόεδρε... διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : Για τη διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της διαδικασίας... 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό, μισό λεπτό, είμαστε τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Είμαστε τώρα σε τι φάση; 

Δ.Σ. : Των εισηγήσεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Των εισηγήσεων. 

Δ.Σ. : Άρα... τις ερωτήσεις. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς. Παρακαλώ. 

Δ.Σ. : ...Μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, κ. Δήμαρχε, αν έχετε την υπομονή... Αγορητής, ήσασταν εσείς, ο 

κ. Μηλίδης... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και ο κ. Φωτιάδης και η κα. Σαραντίδου. 

Δ.Σ. : Εισηγητές ήταν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισηγητές. Εισηγητές... Βεβαίως. Ακολουθεί κύκλος ερωτήσεων και 

συνεχίζουμε με τοποθετήσεις. 

Δ.Σ. : Έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : OK; Πάμε με κατάλογο ερωτήσεων. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Νιζάμης, ο κ. 

Αναστασιάδης Ηλίας... ο κ. Φωτιάδης... ο κ. Χράπας, ο Αντιδήμαρχος και άλλος; Και ο κ. 

Δινάκης...  Παρακαλώ. Ερώτηση, ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχε, γιατί εσείς είστε ο καθ' ύλην 

αρμόδιος, με τον αναγνωριστικό διάλογο από τις επτά αποκλείστηκαν οι τέσσερις εταιρίες, 

μείνανε τρεις. Και από αυτές θα ληφθούν οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές, για να 

εγκριθεί ο ανάδοχος. Το ερώτημα είναι το εξής. Θα είναι συνδυασμός αυτών των δύο; Δηλαδή 

θα εξετάσουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή θα πάρουμε τη 

φθηνότερη; Γιατί μέσα μιλάει ...και ο Δήμαρχος και από την εισήγηση που διάβασα, λέει θα 

προτιμήσουμε τη φτηνότερη προσφορά. Πλην όμως δεν είμαστε στο στάδιο μόνο των 

οικονομικών προσφορών, αλλά τεχνικών και οικονομικών. Πρώτο αυτό θέμα. Και με τον 

ανταγωνιστικό διάλογο πώς αποκλείστηκαν οι τέσσερις; Ποιά ήταν τα κριτήρια δηλαδή;  

Δ.Σ. : Προεπιλογή ήταν. Μετά πάει... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Προεπιλογή; Με προεπιλογή; ... Α, ωραία. Άρα εγώ το ερώτημα αυτό που είπα, 

για τεχνικά χαρακτηριστικά και για τη φτηνότερη. Άλλο ερώτημα. Κατεβάσαμε είπαμε το τονάζ, 

τους τόνους από 90.000 σε 66.000. Έχουμε κάποιο πλαφόν; Δηλαδή εμείς αν παράγουμε 40.000, 

θα έχουμε μια δεσμευτική, μια δικλείδα ασφαλείας ώστε να μην πληρώνουμε τα υπόλοιπα; 

Δηλαδή να πάει ο ανάδοχος να τα βρει από αλλού, αυτό δεν μας ενδιαφέρει από που θα τα φέρει, 

μας ενδιαφέρει να μην πληρώνουμε τον αέρα. Δηλαδή από 40.000 τόνους μέχρι τα εξήντα έξι να 

μην τα πληρώνει ο Σερραίος πολίτης... Του Νομού Σερρών, βεβαίως. Άρα εκεί πρέπει να μπει 

μια δεσμευτική δικλείδα, ώστε... ένα πλαφόν, δηλαδή μπορεί να πει ο ανάδοχος εμείς θέλουμε 

από 20.000 το κατώτατο, αλλά εμείς λέμε αν δεν πιάσουμε τις 66.000 δεν γίνεται... υπόλοιπο. 

Θα πληρώσουμε τον αέρα; Δίνουμε όμως το δικαίωμα στον ανάδοχο να βρει τα σκουπίδια από 

όπου θέλει, ας πάει στη Δράμα να τα φέρει, ας τα φέρει, αυτό δεν μας αφορά, δεν μας 

ενδιαφέρει. Ένα άλλο ερώτημα, μάλλον είναι... τα εργοστάσια τώρα σε ευρωπαϊκές πόλεις τα 

έχουνε μέσα στο κέντρο της πόλης, άρα δεν είναι να μιλάμε ας πούμε αν ρυπαίνουν, δηλαδή εδώ 

ακούμε μερικά πράγματα και θα χάσουμε τη λογική μας. Στο εξωτερικό τα εργοστάσια αυτά τα 

έχουν στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο. Δηλαδή, εκεί δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον; Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες. Και σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες θα λειτουργήσει και 

αυτό το εργοστάσιο. Και θα πρέπει και θα πρέπει, κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, να μπούνε 

ασφαλιστικές δικλείδες για όλα σε ό,τι αφορά το συμφέρον και την υγεία και το περιβάλλον και 

τέλος του πολίτη. Αυτά.  

Δ.Σ. : Ο κ. Φωτιάδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήσεις θα δίνονται κατευθείαν για να μην ξεχνιούνται. Έχετε απαντήσεις; 

ΧΡΑΠΑΣ : Σε κάποια που γνωρίζω θα απαντήσω εγώ στον κ. Γκότση. Με κάποιες τεχνικές, 

μόλις ανοιχτούν οι τεχνικές προδιαγραφές των δικαιούχων, των υποψηφίων μάλλον εργολάβων, 

από εκεί και μετά θα γίνει το ξεκαθάρισμα και ...αφού θα εξεταστούν οι τεχνικές οι δυνατότητες 

των εταιριών. ...Δεύτερο... το δεύτερο θέμα είναι ότι προϋπολογίστηκε ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου 

να έχει δυνατότητα 100.000 περίπου τόνων ετησίως. Τα πραγματικά κιλά όμως που 

μεταφέρονται εκεί, είναι γύρω στις 60-65.000 τόνοι ετησίως. Αυτή είναι η πραγματική, το 



 

πραγματικό βάρος πλέον που πάει στο ΧΥΤΑ. Πρώτη φορά έχουμε στοιχεία, δεν είχαμε 

στοιχεία μέχρι που λειτούργησε ο ΧΥΤΑ. Δεν ζυγιζόταν πουθενά κανένα απορριμματοφόρο που 

άδειαζε σε όλο το Νομό. Τώρα ζυγίζονται, τώρα υπάρχουν στοιχεία και αυτά βέβαια δεν είναι 

απόλυτα, παίζονται. Και εμείς έχουμε μειώσεις των απορριμμάτων λόγω της ανακύκλωσης. 

Φυσικά έχουμε... απορριμματοφόρα. Μειώθηκε όμως. Αυξήθηκαν τα ανακυκλώσιμα ... ακόμα 

περισσότερο... λιγότερα εκεί. Και την τελευταία... λιγότερα σε αυτό, εγώ δεν το γνωρίζω, σε 

αυτό θα σας απαντήσει ο κ. Δήμαρχος... Αν έχουμε λιγότερα απορρίμματα από αυτά που έχουν 

τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τα εργοστάσια. Αν έχει λιγότερα απορρίμματα από αυτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Στο κύτταρο... 

ΧΡΑΠΑΣ : Αν έχει δυνατότητα το εργοστάσιο να επεξεργαστεί...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : 40.000 επεξεργασία, τα είκοσι τέσσερα θα τα πληρώσει ο πολίτης; Αέρα θα 

πληρώσει; Αυτό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε να απαντήσετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημά σας, κ. Γκότση; Θα σας παρακαλέσω 

πολύ. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι. Είναι καλοπροαίρετο το ερώτημα. Λοιπόν. Λέμε λοιπόν ότι κάνουμε τη 

σύμβαση, 66.000... Λόγω κρίσης, λόγω δίαιτας, λοιπόν, εγώ σας λέω έτσι. Οι παχιές αγελάδες 

έχουν φύγει ήμαστε στην περίοδο των ισχνών αγελάδων και λέω ότι εμείς παράγουμε 40.000. Το 

25.000 η διαφορά αυτή, αυτόν τον αέρα, θα τον πληρώσει τον αέρα ο Σερραίος πολίτης; Ο 

πολίτης του Νομού Σερρών; Ή θα πούμε, θα βάλουμε ασφαλιστική δικλείδα και θα πούμε στον 

ανάδοχο κύριοι, εμείς αν ας πούμε από τα 40.000, τα υπόλοιπα τρέξε να τα φέρεις από αλλού. 

Δεν είμαστε εμείς που θα πληρώσουμε τον αέρα. Θες να τα φέρεις από τη Βουλγαρία; Θες να τα 

φέρεις από... από τη Δράμα; Δεν θα επιβαρυνθεί ο Σερραίος πολίτης, αυτό λέω να προσέξετε, 

αυτό να βάλετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θα επιβαρυνθεί ο Σερραίος πολίτης.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Όχι έτσι δεν θα επιβαρυνθεί... Δεν είναι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δικλείδα ασφαλείας... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Δικλείδα ασφαλείας, εκεί... τα μικρά γραμματάκια, κ. Δήμαρχε. Ξέρετε τι λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, αλλά... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι, μα το λέμε τώρα. ...συζήτηση, κ. Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, κ. Γκότση, είναι πρόταση αυτό που κάνετε, βεβαίως και σωστή... πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση ο κ. Νιζάμης. Ο κ. Φωτιάδης. Συγγνώμη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, είστε Πρόεδρος και νομίζω ότι αυτό φέρει και την ευθύνη, τώρα 

αν λέτε ό,τι λέτε, σας αφήνω να σας κρίνουν. Λοιπόν, κ. Πρόεδρε του φορέα. Κύριε Δήμαρχε, 

δεν νιώθετε την ανάγκη να μας εξηγήσετε ποιά είναι τα αποτελέσματα του ανταγωνιστικού 

διαλόγου; Τι έφερε ως αποτέλεσμα ο ανταγωνιστικός διάλογος; Δεν μας είπατε. Τι μας έφερε; 

Εδώ νομίζω ότι περιμέναμε να ακούσουμε την κατεύθυνση προς τη μέθοδο, το κόστος, τις 

περιβαλλοντικές ενδεχόμενα επικινδυνότητες... εδώ περιμέναμε ποιό ήταν το αποτέλεσμα του 

ανταγωνιστικού διαλόγου; Ένα άλλο ερώτημα είναι, έβαλε ο κ. Γκότσης κάποια θέματα, στην 

κατεύθυνση του αν θα είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε αυτό που θα φιξάρει με την 

προκήρυξη, δηλαδή τους 90.000 τόνους. Εγώ λέω ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ποιά είναι η 

πραγματική παρουσία των σκουπιδιών από ... κύριε Πρόεδρε, εξηγώ, βασικά... 60.000 τόνων το 

χρόνο. Εάν δηλαδή είπατε ότι θα φέρετε κάποια στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο ή θα 

ακυρώσετε, δεν θα πρέπει να μας διευκρινίσετε ποιές θα είναι οι κυρώσεις; Ποιές θα είναι οι 

κυρώσεις που θα έχετε, που θα έχουμε δηλαδή εμείς; Σαν... οι Σερραίοι; Στο εάν δηλαδή να το 

πω έτσι απλά, κ. Πρόεδρε, για να γίνει κατανοητό, εμείς εμφανίζουμε σκουπίδια 50.000 τόνους 

και ... να μας εμφανίσει στο τέλος αυτής της διαδικασίας που είναι κοντά, ξέρω γω 80€ τον τόνο 

και πούμε εμείς είναι πολλά, έτσι θα περάσει αυτό από τον ήδη... Αυτό ...απαντήσετε. Έχουμε 

εκεί ρήτρες σε βάρος μας; Λοιπόν δηλαδή τώρα θα πρέπει να προνοήσουμε ... στη συνέχεια. Και 

λέω και κάτι ακόμα, κύριοι συνάδελφοι. Γιατί όχι οι Δήμοι στο κομμάτι... εργοστάσιο... και 



 

 

μικρότερο. Για να μας ... με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες, γιατί να φέρνουμε σκουπίδια 

από τη Βουλγαρία δηλαδή ή από αλλού και να μην αναζητήσουμε ένα εργοστάσιο σε μικρή 

κλίμακα που θα επεξεργάζεται πενήντα και με βάση το Νόμο σαράντα χιλιάδες τόνους, εφόσον 

θα πάμε το εξήντα σε εκατό από τους δημότες το πενήντα άρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα το 

κομμάτι που μένει, γιατί όχι... και να πάμε σε μία καθαρή παρουσία εκεί όπως την είπε η κα. 

Σαραντίδου. Μπορούμε, κ. Δήμαρχε; Έχουμε δηλαδή περίπου την προσέγγιση του εργοστασίου 

σε τι κόστος θα πάει αν τα σκουπίδια είναι 50.000 ή 40.000;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, ο Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ δεν αποφασίζει μόνος του. Έτσι; Υπάρχει ένα 

Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από όλους τους Δημάρχους και από τον 

Αντιπεριφερειάρχη και οι αποφάσεις όσες... είναι σχεδόν ομόφωνες. Κατά 99% είναι ομόφωνες. 

Άρα. Αυτοί οι οποίοι τεχνηέντως προσπαθούν να τα φορτώσουν έτσι γιατί έτσι θέλουν ας πούμε 

στον Δήμαρχο Σερρών, ε, δεν μπορεί να περάσει αυτό, έτσι; Όσο και να το προσπαθήσουν. 

Λοιπόν. Πριν υπογραφεί η σύμβαση, πριν υπογραφεί η σύμβαση, το θέμα θα έρθει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Θα ενημερωθούν οι πάντες. Ακόμα, αυτήν την στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο που 

έγινε ο ανταγωνιστικός διάλογος. Και εμείς δεν τα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Θα μας τα πούνε, 

θα ενημερωθείτε και πάλι και επαναλαμβάνω πριν υπογραφεί η σύμβαση όλα εδώ θα 

συζητηθούν και μετά θα αποφασίσουμε. Τι να σας πω τώρα; Μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις και 

λέτε κάποια πράγματα που δεν είναι της στιγμής. Αυτή τη στιγμή έχουνε προεπιλεγεί από τους 

επτά αυτοί οι τέσσερις, λοιπόν, έγινε ο ανταγωνιστικός διάλογος, θα μας φέρουνε τα 

αποτελέσματα, θα τα δείτε, λοιπόν και μετά αναλόγως θα προχωρήσουμε και θα συζητήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Νιζάμης; 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, η ερώτησή μου είναι και ερώτηση-πρόταση για προβληματισμό. 

Σε συνέχεια αυτής που έκανε ο κ. Γκότσης, που έχει να κάνει με το θέμα εάν το ποσό των 

αποβλήτων που πάει η ποσότητα των αποβλήτων που πάει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι 

μικρότερη από την παραγόμενη σήμερα. Δηλαδή αν έχουμε επιπλέον... και λοιπά. Στην εταιρία 

αυτή η οποία θα δημιουργηθεί, το εργοστάσιο, θα έχουμε ένα μέτοχο ο οποίος είναι η ΕΣΑΝΣ, 

με το 60% ... δεν είναι; Και με το 40% ο έτερος μέτοχος, ο οποίος μπορεί να είναι ...ένας 

ιδιώτης. Λάθος; 

Δ.Σ. : ...Καμιά σχέση. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ρωτάω, ερώτηση κάνω. Ερώτηση κάνω.  

Δ.Σ. : Το μάνατζμεντ... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Εκείνος θα έχει το μάνατζμεντ υποχρεωτικά.  

Δ.Σ. : Ναι, ναι, μόνος... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ωραία. Ναι, ρε παιδιά... εγώ δεν το ξέρω για αυτό και ρωτάω. 

Δ.Σ. : ...Ιδιωτικού. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ωραία, ωραία. Λέω τώρα. Επειδή από τη νομοθεσία δεν απαγορεύει τη συμμετοχή 

ως ιδιώτη τους Δήμους, μήπως το ποσοστό το 60% που θα πάει στην εταιρία ΕΣΑΝΣ ως 

ΕΣΑΝΣ, το υπόλοιπο 40% οι Δήμοι του Νομού, δεν θα μπορέσουν, μήπως μπορούν, μήπως 

είναι σε θέση, μήπως τους συμφέρει, να συμμετέχουν με αυτό και να το κάνουν μία εταιρία μαζί; 

Για μένα... 

ΧΡΑΠΑΣ : Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από το κόστος κατασκευής του εργοστασίου. Αν το 

εργοστάσιο κάνει 50.000.000... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Γραμματικέ... Κύριε Γραμματέα... Κύριε Γραμματέα... Κύριε Γραμματέα... 

Εγώ όταν έβαλα την ερώτηση, την έβαλα ερώτηση για προβληματισμό και πρόταση, όχι για 

αυτό. Νομίζω αυτά εμπλουτίζουν τους αρμόδιους, δηλαδή την ΕΣΑΝΣ για να προβληματιστεί 

για κάτι το καλύτερο, δεν είναι... Εάν μπορεί, να συμμετέχουν και οι Δήμοι... Όχι με το 

παλαιοκομματικό σύστημα, έτσι; Εννοείται, αυτά που λέω εγώ...  

Δ.Σ. : Δηλαδή... ιδιώτη... Δήμοι. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι... Αν δεν απαγορεύεται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε. Πρώτον, δεν έχουν τεχνογνωσία οι Δήμοι. 



 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Άλλο αυτό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό είναι το πιο σπουδαίο... και τα χρήματα δεν έχουν και τα χρήματα δεν 

έχουν αλλά δεν έχουν και την τεχνογνωσία να κάνουν... και δεν... πουθενά στην Ευρώπη και σε 

όλον τον κόσμο... ε, πώς δεν μας απασχολεί δηλαδή, εμείς είμαστε διαφορετικό, αποκομμένοι 

από όλον τον κόσμο;  

Δ.Σ. : ...Κάτι διαφορετικό, δεν είναι...     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μιλάτε... απαντήστε, σας παρακαλώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό απαντώ, ακριβώς αυτό απαντώ. Ότι δ4εν είναι εύκολο να πάρει τη 

διαχείριση ο Δήμος. Δεν έχει ούτε την τεχνογνωσία ούτε και τα χρήματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ μην μιλάτε μεταξύ σας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό το εργοστάσιο θα το λειτουργήσει, δεν θα το λειτουργήσει η ΕΣΑΝΣ. Θα 

το λειτουργήσει ο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας σε λίγο καιρό. Αυτοί θα το αναλάβουν, έτσι; 

Δεν είναι θέμα μόνο δικό μας. Εμείς τώρα κάνουμε μία διαδικασία, με τις καλύτερες 

προϋποθέσεις προς το συμφέρον και των δημοτών και του Δήμου. Και όταν θα έρθει για να 

υπογραφεί, όταν θα καταλήξει το θέμα, τότε όλα ένα προς ένα θα έρθουν. Μέχρι τώρα 

βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο του δρόμου που έχουμε πει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Το ερώτημά μου απευθύνεται στον κ. Αγγελίδη, τον Δήμαρχο, αλλά ... 

στον κύριο... Ξεκινάω από το σημείο το οποίο ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, πως τουλάχιστον το 50% 

... είναι αυτό, να πάει σε ανακύκλωση. Και φυσικά, μιλάει το σχέδιο, η οδηγία της ΕΟΚ, μέχρι 

5% να είναι για το κύτταρο. Ερώτημα. Εμείς ως Δήμος, τι προτιθέμεθα να κάνουμε σε ό,τι έχει 

σχέση με την ανακύκλωση; Και αυτήν την στιγμή, αυτήν την στιγμή το ερώτημα που θέτω στον 

κύριο... Κάνουμε ανακύκλωση. Όμως έχουμε εκμεταλλευτεί 147.000€, έχουμε πάρει κάδους, 

έχουμε πάρει αυτοκίνητο, πληρώνουμε εργαζόμενους, στο όνομα της ανακύκλωσης. Καλώς. 

Ποιό είναι το όφελος; Το όφελος του Δήμου ποιό είναι; Γιατί στον προϋπολογισμό εδώ είναι ένα 

τεράστιο μηδέν. Λαμβάνετε υπόψη ότι πληρώνουμε εργαζόμενους, πληρώνουμε καύσιμα, 

πληρώνουμε λιπαντικά για τα αυτοκίνητα, κόστη τεράστια στην πλάτη του Δήμου, με όφελος 

ανακύκλωσης μηδέν. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη και απευθύνω πάλι τώρα, ποιά είναι η πρόθεση 

του Δήμου; Μήπως έχει κατά νου να ενεργοποιήσει το άρθρο 165 του Κώδικα; Να κάνει μία 

Α.Ε. διαχείρισης στερεών αποβλήτων ανακυκλωσίμων; Αν όχι, θα πρέπει να μας πει σε τελική 

ανάλυση, ποιές είναι οι στοχεύσεις του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Επειδή δεν έχουμε έσοδα από την ανακύκλωση, πάει να πει ότι δεν πρέπει να 

κάνουνε ανακύκλωση, κ. Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Δεν είπα... 

ΧΡΑΠΑΣ : Τι ... είναι αυτές, αν είναι δυνατόν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Χράπα, δεν είπα αυτό.  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Δεν σας διέκοψα... Σας παρακαλώ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Δεν είπα αυτό... Δεν είπα αυτό... 

ΧΡΑΠΑΣ : Καταλάβαμε πολύ καλά τι είπατε. Επειδή... Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Αν δεν αντέχετε τις αλήθειες... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Αλήθεια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Αναστασιάδη... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Να μιλάτε εσείς; ...Αυτό θέλετε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Συγγνώμη, Πρόεδρε, αλλά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην εξάπτεστε τόσο εύκολα, είστε και φρέσκος στο Δημοτικό Συμβούλιο... 

Σας παρακαλώ λοιπόν, ηρεμήστε...  

ΧΡΑΠΑΣ : Η ανακύκλωση... Δήμο Σερρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Επιτέλους, σταματήστε λιγάκι. 



 

 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Καύσιμα για την ανακύκλωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα σταματήσετε να ομιλείτε εκεί, στην πλατεία;  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Πληρώνουμε κανονικά και έσοδα δεν έχουμε, βεβαίως δεν έχουμε. Έχουμε 

καλύτερο περιβάλλον. Έχουμε ΧΥΤΑ με λιγότερα απορρίμματα και τώρα με το Νόμο των 

απορριμμάτων, πληρώνονται αυτήν την στιγμή στην ΕΣΑΝΣ. Δηλαδή πρέπει να έχουμε έσοδα, 

πρέπει να έχουμε κέρδος για να κάνουμε ανακύκλωση; Τι λογικές είναι αυτές; Πρωτάκουστο, αν 

είναι δυνατόν. Αν έχουμε σκοπό να κάνουμε Α.Ε.; Γιατί να κάνουμε Α.Ε.; Δεν υπάρχει κανένας 

λόγος να κάνουμε Α.Ε. διαχείρισης ανακυκλώσιμων. Υπάρχει ο Ελληνικός Οργανισμός 

Ανακύκλωσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, θέλετε να ακούσετε την απάντηση; 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Ο οποίος διαχειρίζεται μέσω της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης όλα τα 

ανακυκλώσιμα υλικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι γελάτε;  

ΧΡΑΠΑΣ : Δεν υπάρχει κανένας λόγος, για κανένα Δήμο, να δημιουργήσει Α.Ε. 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Δ.Σ. : Θα πρέπει... να είναι χαζός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Επόμενος ερωτών. Κύριε Χράπα, ερώτηση. 

ΧΡΑΠΑΣ : Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση βασικά, ήθελα να κάνω μία ερώτηση, στην κα. 

Σαραντίδου που έλεγε ότι πάνε σύμμικτα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου. Τι θα 

έπρεπε να πηγαίνουν; ...Αυτήν την τοποθέτηση που κάνατε. Ότι πάνε σύμμικτα απορρίμματα. Τι 

θα έπρεπε να πηγαίνει στο ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου; Ξεκάθαρα δηλαδή; Να τα ξεκαθαρίζουν 

που; Ποιός να τα ξεκαθαρίσει; Και μια δεύτερη ερώτηση, στον κύριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάντε την ερώτηση, θα βρεθεί ο... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να απαντήσω. Όταν έγινε ο σχεδιασμός, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, ο 

οποίος έχει γίνει λάστιχο βέβαια από το 2010, τον αλλάζουν... όπου μας βολεύει, ονομάσαμε το 

Παλαιόκαστρο ΧΥΤΥ. Που σημαίνει ότι έπρεπε να πηγαίνουν υπολείμματα. Κάποια στιγμή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη Ηλία... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα συγγνώμη έχουν ένα όριο, όμως... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Για αυτό ακριβώς και εμείς είχαμε ψηφίσει για την επέκταση του ΧΥΤΑ 

Σερρών, γιατί δεν θέλαμε, ειδικά κάτω από τις συνθήκες που έγινε, ο ΧΥΤΥ στο Παλαιόκαστρο, 

να λειτουργήσει ως ΧΥΤΑ. Δηλαδή να δέχεται μέσα τα πάντα. Επειδή ξέραμε ότι δεν είχαν γίνει 

σωστά και οι περιβαλλοντικές μελέτες, επειδή ... το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έβγαλε 

απόφαση για τον υδροφόρο ορίζοντα που βρίσκεται από κάτω και λέγαμε δεν πρέπει να πέσει 

ούτε ένα κιλό σύμμικτου σκουπιδιού. Αποδείχτηκε στη συνέχεια και αποφασίστηκε να 

λειτουργήσει ως ΧΥΤΑ, που σημαίνει ότι πήγανε μέχρι και επικίνδυνα απόβλητα και πέσανε 

μέσα. Και μέχρι να γίνει το εργοστάσιο, θα συνεχίσουν αυτά τα επικίνδυνα απόβλητα να 

πηγαίνουν εκεί. Γιατί όπως θυμάστε, είχαν ξεσηκωθεί τότε οι κάτοικοι και λέγαν τουλάχιστον αν 

θα γίνει, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, να γίνει αποκλειστικά και μόνο ΧΥΤΥ και 

να μην πέσει ούτε μία σακούλα σύμμικτου σκουπιδιού. Από πότε είναι σε λειτουργία ο ΧΥΤΑ; 

Πέφτουνε σύμμικτα σκουπίδια μέσα στο Παλαιόκαστρο. Και θα συνεχίσουν να πέφτουν.  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Δεν κατάλαβα... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να μην λειτουργήσει, πρέπει να γίνει αν μη τι άλλο το εργοστάσιο. Να μη 

λειτουργήσει καθόλου ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Σαν ΧΥΤΑ. Να λειτουργούσε κατευθείαν σαν 

ΧΥΤΥ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα, η κα. Σαραντίδου, αν κατάλαβα καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν 

υπέρ της επέκτασης του ΧΥΤΑ του Μετοχίου...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, ναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μέχρι τη λειτουργία του εργοστασίου στο...  



 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κοιτάξτε, όταν έχουμε μία θέση, δεν την αλλάζουμε κατά πώς μας βολεύει, τη 

θέση που έχουμε την έχουμε εμπεριστατωμένα και με επιχειρήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σεβαστή.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν την αλλάξαμε τη θέση, εμείς παλέψαμε για την επέκταση του ΧΥΤΑ... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι, για άλλη θέση λέω, ότι εμείς δεν την αλλάζουμε τη θέση... Είχαμε αυτή 

τη θέση και συνεχίζουμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Καλά κάνετε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ :  ...Με αυτή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας βγάζω το καπέλο λέω. Αλλά την παλέψαμε την επέκταση του ΧΥΤΑ... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Ξέρω τι έγινε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Και δυστυχώς και δυστυχώς το κόψανε. Δεν τα δώσανε τα λεφτά γιατί θέλανε 

αυτό να γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ξεκινάμε κύκλο τοποθετήσεων. Παρακαλώ. Ο κύριος.... 

Δ.Σ. : Δηλαδή μέχρι τώρα τι κάναμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, σας παρακαλώ. Νομίζω ότι η διαδικασία πρέπει 

να πάει σύμφωνα με τον Κανονισμό. Λοιπόν. Τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, η κα. Σαραντίδου, ο 

κ. Φωτιάδης, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης, ο κ. Γκότσης, να τα πάρω με τη σειρά να μην ξεχάσω 

κανέναν, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης, ο κ. Γκότσης Ηλίας, ο κ. Αναστασιάδης, άλλος, ο κ. 

Στεργίου, από εκείνη την πτέρυγα κανείς, ο κ. Γαλάνης. Και ο Χράπας και ο κ. Κατιρτζόγλου. 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θέλω να διαμαρτύρεστε και δεν θέλω να ακούσω καμία 

διαμαρτυρία για τη βραδεία κίνηση των Δημοτικών Συμβουλίων. Συμμετοχή έχουμε όλοι. 

Συμμετοχή έχουμε όλοι, έτσι; Σας παρακαλώ λοιπόν, την κατανόησή σας, την υπομονή σας, 

μέχρι να τελειώσουμε. Αν θα πάμε έτσι θα πάμε και αύριο, έτσι; ...Σεβαστό βεβαίως και... Και 

ξεκινάω από τον κ. Μηλίδη. Εδώ όμως θα παρακαλέσω να τηρήσουμε το χρόνο αμίλεικτα, έτσι; 

Παρακαλώ, κ. Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αποδεικνύεται από τη σημερινή συνεδρίαση, κ. Πρόεδρε, πόσο κορυφαίο ήταν το 

θέμα και έπρεπε να το έχετε φέρει εσείς έχοντας ηθική ευθύνη και ο Δήμαρχος έναντι των 

πολιτών μόνο του ως θέμα. Και να μη λέτε έχουμε ευθύνη για το Συμβούλιο. Είναι ένα 

κορυφαίο θέμα, αυτό θα δείξει πόσο θα πληρώνει ο κάθε πολίτης. Εάν ...αντιληφθεί, κ. 

Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, είναι δικό σας θέμα. Λοιπόν. Δεν το έχετε αντιληφθεί. Μου φαίνεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της διαδικασίας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της διαδικασίας και εγώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Διακόπτετε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, επί της διαδικασίας, φυσικά και θα διακόψω. Λοιπόν. 

Δ.Σ. : τι έγινε ρε παιδιά; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πώς έγινε αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν, κ. Μηλίδη, νομίζετε ότι πριν από δεκαπέντε μέρες ο Σερραϊκός λαός θα είχε 

διαφορετική αντιμετώπιση και ενημέρωση επί του θέματος και σήμερα θα έχει διαφορετική, μας 

ακούνε οι πάντες. Δεν θα συνεχίσω εγώ. Αυτή είναι η ένστασή μου προς εσάς, για τη μομφή την 

οποία επιρρίπτετε στο πρόσωπό μου, έτσι;... Το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως όφειλε 

να έρθει, σύμφωνα με τον Κανονισμό, ούτε χάρη σας έκανα, ούτε μου κάνατε. Λοιπόν. Τη 

διαδικασία την ορίζω εγώ, ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και τα θέματα μπαίνουν όποτε 

πρέπει να μπουν. Τελεία παύλα, αυτό μην το συνεχίζετε. Έχετε το λόγο, για την τοποθέτησή 

σας.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τι θέλετε πούμε, συγγνώμη, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, την τοποθέτησή σας... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, σας παρακαλώ, μην κρατάτε χρόνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν κρατάω. 



 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Φερθείτε επιτέλους μια φορά δημοκρατικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δημοκρατικότατα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επιτέλους, επιτέλους. Το θέμα δεν ήρθε πριν δεκαπέντε μέρες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς θέλετε να γυρίσετε πάλι... 

ΜΗΛΙΔΗΣ :  ...ήρθε 10 Μαΐου, εδώ είναι οι ημερομηνίες. Με οκτώ υπογραφές. Τελειώσαμε. 

Λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σοβαρό είναι. Προφανώς κάτι θέλετε να 

κρύψετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και αν κρύβεται σήμερα κάτι, ...θα το κρύψουμε και τότε. Παρακαλώ, έχετε το 

λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα περί λαϊκισμού σας τα επιστρέφω, κ. Δήμαρχε, μιλάω στον κ. Δήμαρχο... 

καθίστε κάτω, κύριε... με διακόπτετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας δίνω το λόγο... Να τοποθετηθείτε επί του θέματος.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επί του θέματος. Λοιπόν. Τα περί λαϊκισμού σας τα επιστρέφω, κ. Δήμαρχε, έχετε 

δώσει στην πολιτική σας καριέρα δείγματα λαϊκισμού, εγώ βλέπω εδώ τέτοια δείγματα και το 

ξέρει όλη η κοινωνία αυτό. Τώρα ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα σκουπίδια είναι 

ένα μια πολύ μεγάλη μπίζνα, διότι γίνονται, υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Πολύ 

μεγάλων συμφερόντων και για αυτό πρέπει να έχουμε και τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά. Ξέρετε 

τι κάνατε στην εισήγησή σας, κ. Δήμαρχε; Επαναλάβατε τη συνέντευξη τύπου. Δεν απαντήσατε 

στις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Είχα στην τοποθέτησή μου συγκεκριμένες ερωτήσεις, δεν 

απαντήσατε σε καμιά. Κάνατε επανάληψη. Και συνεχώς επικαλείσθε η ΕΣΑΝΣ και η ΕΣΑΝΣΗ. 

Κύριε Δήμαρχε, λέτε να μην ξέρουμε ο φορέας είναι η ΕΣΑΝΣ; Εσείς όμως, κ. Δήμαρχε, είστε ο 

Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ και ο Δήμαρχος του μεγαλυτέρου Δήμου που βγάζει το 70% των 

σκουπιδιών. Και αν δεν το έχετε καταλάβει αυτό, λυπάμαι πάρα πολύ. Μάλλον δεν το έχετε 

καταλάβει. Είστε ο Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ. Λοιπόν. Ανταγωνιστικός διάλογος. Έγινε. ...τίποτα. 

Τι ειπώθηκε; Τι κερδίσαμε; Τι χάσαμε; Και εν πάση περιπτώσει λέτε δεν ήταν δικό μου θέμα, 

υπήρχε επιτροπή. Καλά, εσείς δεν είχατε καμία συμμετοχή στην επιτροπή αυτή, δεν είχατε 

άποψη; Μπράβο σας. Τα συγχαρητήρια μου. Λοιπόν. Για την ταμπακιέρα θέλετε; Πόσο θα 

πληρώσει ο Σερραϊκός λαός; Ο δημότης, αυτό ενδιαφέρει. Πόσο θα πληρώσει. Υπάρχει για την 

ανακύκλωση, υπάρχει. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί απάντηση, τί θα γίνει αυτό το ζήτημα; Αν τα 

σκουπίδια είναι λιγότερα; Υπάρχει... Δεν το ξέρετε καν, δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου με το 

θέμα, αυτό φάνηκε από την απάντησή σας. Εδώ ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει προσωπικές 

κόντρες, κ. Πρόεδρε. Ο κόσμος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι πολίτες, θέλουν να ακούσουν το 

κόστος λειτουργίας, θέλουν από εμάς να δείξουμε δύναμη, να προβάλουμε αντίσταση, ότι το 

κόστος λειτουργίας να συμπιεστεί στο μικρότερο δυνατό. Είπατε και κάτι άλλο. Προηγουμένως 

απάντησε ο κ. Χράπας και λέει ότι... μα περιμένετε λέει έσοδα από την ανακύκλωση; 

Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη και εσείς; Να το πείτε εδώ. Είναι αστείο. Πολλοί Δήμοι έχουν 

κερδίσει χρήματα από αυτήν τη δουλειά. Εάν το ενστερνίζεστε και εσείς να το πείτε εδώ, στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Είπατε και κάτι άλλο, τώρα με αυτό το εργοστάσιο, με αυτό το κύτταρο, 

όλη τη διαχείριση θα την έχει ο ΦΟΔΣΑ. Ο ΦΟΔΣΑ, ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι είναι 

επέκταση της ΕΣΑΝΣ. Και ερωτώ. Στο ΦΟΔΣΑ, τα χρήματα, τα ανταποδοτικά τέλη, ποιός θα τα 

πληρώνει; Οι δημότες δεν πληρώνουν; Σημασία έχει η ταμπέλα; Το όνομα; Όχι, κ. Δήμαρχε. 

Πόσο θα είναι το ανταποδοτικό τέλος και ότι αν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος και οι 

δημότες που είναι πάρα πολύ δύσκολο με αυτήν την οικονομική συγκυρία, θα φτάσουμε να 

κλείσουν οι Δήμοι, θα μπούμε από το Παρατηρητήριο σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Αυτό είναι το 

ζητούμενο, θα υπάρξουν απολύσεις και... Για αυτό λέω, ότι καθήκον μας, υποχρέωση όλων των 

Δημοτικών Συμβούλων, αλλά και προπαντός δικό σας καθήκον είναι να προασπίζετε τα 

συμφέροντα των δημοτών. Δεν έχετε κάνει τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επίσης 

συνεχώς μιλάτε για το ... Μέχρι να λειτουργήσει αυτό το εργοστάσιο, το 2016; Δεν ξέρω πότε, 



 

αυτό το ειδικό τέλος ταφής που θα πληρώνουν οι δημότες, δεν θα μπορούσε να είναι 

χαμηλότερο; Εάν κάναμε ανακύκλωση σωστή και κομποστοποίηση, διαλογή στην πηγή; Δεν θα 

μπορούσε; Ανά τόνο δεν είναι; Θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Κάνατε ένα σποτάκι και αυτό υπό 

την πίεση τη δική μας το κάνατε. Ούτε κατά νου το είχατε.... πανηγυράκια. Λοιπόν. Αυτός θα 

πρέπει να είναι ο στόχος σας και θα περιμένω την Προγραμματική Σύμβαση, την οποία πρέπει 

να τη φέρετε εδώ. Και όταν λέμε για δεκαπέντε και είκοσι μέρες, εσείς από μόνος σας είχατε την 

υποχρέωση σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, να το φέρετε όταν γινόταν ακόμα ο διάλογος, βήμα-

βήμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στο κυρίαρχο όργανο. Να μάθουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να 

εκφέρουν απόψεις, να τις λάβετε υπόψη σας, να τις έχτε ως όπλο στη φαρέτρα σας και κατά 

κύριο λόγο να μάθουν οι δημότες ποιός θα πληρώσει το μάρμαρο και πόσο θα είναι αυτό το 

μάρμαρο. Ο επενδυτής κάνει τη δουλειά του, θέλει να επενδύσει. Εμείς τι κάνουμε... 

χρημάτων..., προασπίζουμε τα συμφέροντά του; Αυτό είναι το ζητούμενο. Με τη μέχρι τώρα 

πορεία σας, δείχνετε ότι δεν προασπίζετε τα συμφέροντα των δημοτών. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Και ακριβής στο χρόνο σας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η διαδικασία, το θέμα, το θέμα όταν συμπληρώσατε τις υπογραφές το φέρατε, 

έτσι; Και σας είπα θα το φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και το φέραμε. Λοιπόν. 

Δεν ολοκληρώθηκε ακόμα η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, τώρα ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, έτσι; Θα κατατεθούν οι οικονομικές και τεχνικές 

προσφορές και ο πιο σωστός χρόνος για να γίνει συζήτηση είναι αμέσως μετά. Τώρα βλέπετε, 

δεν έχουμε ολοκληρωμένα στοιχεία. Και κανένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει κάνει τέτοια 

συζήτηση. Παρόλα αυτά, εμείς είμαστε ανοιχτοί, το θέμα όταν το ζητήσατε το φέραμε, όπως 

επίσης η ΕΣΑΝΣ είναι ανοιχτή για τον καθένα σας. Να έρθει εκεί και να ζητήσει ό,τι θέλει και 

να τον ενημερώσουμε. Εσάς μάλιστα. Κ. Μηλίδη, δυο φορές σας κάλεσα και δεν ήρθατε στην 

ΕΣΑΝΣ. Τι να θέλουμε να κρύψουμε; Οι αποφάσεις, η ΕΣΑΝΣ, όλοι οι Δήμαρχοι και ο 

Αντιπεριφερειάρχης, θέλουν να κρύψουν κάτι; Εσείς πάνω στην πρεμούρα σας να 

συκοφαντήσετε το Δήμαρχο Σερρών, συκοφαντείτε όλους τους Δημάρχους και τον 

Αντιπεριφερειάρχη... Λοιπόν... όχι, έτσι είναι, μα εγώ παίρνω αποφάσεις μόνος μου στην 

ΕΣΑΝΣ; Στην ΕΣΑΝΣ παίρνουν αποφάσεις όλοι οι Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης. Εκτός 

αν τους θεωρείτε πιόνια μου και κάνουν ό,τι τους λέω. Πάλι όμως με αυτό τους υποτιμάτε και 

τους λασπολογείτε. Λοιπόν. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα, ελάτε όποτε θέλετε, όποιος θέλει, 

στην επόμενη συνεδρίαση που θα κάνει η ΕΣΑΝΣ, ελάτε όλοι οι Δήμαρχοι να σας πούμε ότι 

θέλετε. Δεν θα το τολμήσει κανένας σας. Δεν θα το τολμήσει κανένας να έρθει, ξέρετε γιατί; 

Γιατί θα αποκαλυφθεί η γύμνια σας. Διότι ο μοναδικός σας στόχος, είναι να πλήξετε τον 

Αγγελίδη. Τίποτα δεν σας ενδιαφέρει άλλο. Ούτε τα απορρίμματα, ούτε η διαχείριση, τίποτα. Η 

μοναδική... σας είναι οι εκλογές και πώς θα πλήξετε τον Αγγελίδη. Αυτός είναι. Ο 

ανταγωνιστικός διάλογος. Τον ανταγωνιστικό διάλογο, κ. Μηλίδη, δεν τον κάνουν οι αιρετοί. 

Δεν συμμετέχουν οι αιρετοί. Συμμετέχει μία επιτροπή. Αυτή η επιτροπή θα μας πει τα 

αποτελέσματα του ανταγωνιστικού διαλόγου. Δεν ήρθε ακόμα εκείνη η στιγμή. Το κόστος 

λειτουργίας, το κόστος λειτουργίας είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ μικρότερο, θα είναι μικρότερο 

κάνοντας το εργοστάσιο. Αν δεν κάνουμε το εργοστάσιο, θα πληρώνουμε τουλάχιστον 75€ τον 

τόνο και παραπάνω, με το εργοστάσιο θα πληρώνουμε λιγότερα. Αυτή είναι η δική μου 

εκτίμηση, αλλά αυτή είναι και η εκτίμηση όλων των Δημάρχων και του Αντιπεριφερειάρχη, 

αλλά και του τεχνικού συμβούλου που έχουμε, διότι δεν τα λέμε εμείς από το μυαλό μας, 

υπάρχει και ένας τεχνικός σύμβουλος που έχει μια ειδικότητα πάνω σε αυτά τα πράγματα, τα 

χειρίζεται και μας καταθέτει τις προτάσεις του. Το πόσο θα κοστίζει θα το ξέρουμε μετά τις 

προσφορές που θα καταθέσουνε οι ανάδοχοι. Τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά 

επαναλαμβάνω θα κοστίζει πολύ λιγότερο από το αν δεν κάνουμε εργοστάσιο. Αλλά δεν μας 

λέτε πρόταση. Η πρότασή σας ποιά είναι; Να μην κάνουμε εργοστάσιο; Να γίνει 100% 

ανακύκλωση στην πηγή; Ε, δεν γίνεται. Πείτε μου ένα μέρος στον κόσμο. Κανένας δεν μπορεί 



 

 

να κάνει ανακύκλωση στην πηγή πάνω από 30-40%. Σε κανένα μέρος του κόσμου. Φέρτε μου 

παραδείγματα. Εμείς δεν κάναμε τίποτα, ως Δήμος για το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων; Μα δεν είστε καλά ενημερωμένος. Ή δεν είστε καλά ενημερωμένος ή σκοπίμως 

τα λέτε. 700.000€ φέραμε μέσα από προγράμματα, για το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων. 147.000 από το καινοτόμο σύστημα μέσα από το οποίο θα μαζεύουμε τα 

σκουπίδια με πιο οικονομικό τρόπο, με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς να επιβαρύνουμε το 

περιβάλλον, 300.000€ από το Πράσινο Ταμείο για αγορά ενός απορριμματοφόρου και για 400 

κάδους ανακύκλωσης, 230.000€ για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ. Είναι λίγα αυτά που έκανε 

ο Δήμος Σερρών; Και πείτε μου ποιός άλλος Δήμος στην Ελλάδα έφερε περισσότερα χρήματα 

στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων; Συγκριτικά με το Δήμο Σερρών. Θέλω να μου 

φέρετε συγκριτικά στοιχεία. Σας λέω ότι κανένας δεν έφερε περισσότερα χρήματα. Δεν κάναμε 

τίποτα για την ενημέρωση; Ολόκληρο θεσμό κάναμε, το Eco Festival που απευθύνεται κυρίως 

στα σχολεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, κ. Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Χώρια τα σποτ και τα λοιπά. Αυτά είχα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης έχει το λόγο.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα ξεκινήσω, Δήμαρχε, κ. Αγγελίδη, με ένα μεγάλο ευχαριστώ. ...οξύμωρο... 

αλλά ιστορικά πραγματικά, βάζετε τα πράγματα σε μια σειρά. Αισθάνομαι πολύ όμορφα 

σήμερα, ...δηλαδή, εξηγήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και βεβαίως στους Σερραίους, ότι τη 

χωροθέτηση την έκανε ο κ. Παπαπαναγιώτου, τους περιβαλλοντικούς όρους, με το κύτταρο εκεί 

με το εργοστάσιο, ο κ. Παπαπαναγιώτου. Τι έκανα εγώ; Εγώ έκανα αυτό το οποίο όφειλα να 

κάνω. Το Μάρτιο του 2007, όταν είχα την ευθύνη, κάλεσα τους Δημάρχους που είχαν τέσσερα 

έργα στο Τρίτο Κοινοτικό, κάλεσα τον Δήμαρχο Σκοτούσης, όταν ήρθε ο Περιφερειάρχης με 

όλους και ρωτήσαμε τον Δήμαρχο, θα το κάνουμε το έργο;.... Λοιπόν και προχώρησα ως όφειλα, 

διότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα. Σήμερα, σκεφτείτε να μην είχα προχωρήσει αυτό που είχε 

χωροθετήσει ο κ. Παπαπαναγιώτου και είχε πάρει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τι έκανα εγώ; 

Ως Νομάρχης εννοώ, ναι κέρδισα υπέρ του Νομού μάλλον οκτώ δικαστήρια. Οκτώ δικαστήρια 

για να φτάσει το έργο το οποίο σήμερα εσείς το βρίσκετε. Και να κλείσω με την ιστορική 

αναδρομή, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα δούμε εδώ τι κάνατε εσείς αυτήν 

την περίοδο. Όμως θα κρατήσω το εξής. Στην τελευταία μου αναφορά, είχα πει ότι το 

συγκεκριμένο έργο το οποίο εσείς και εσείς, κα. Σαραντίδου, είπατε εκείνη την αστεία έκφραση, 

είπα ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ και τούτο δεν το είπα τυχαία, υπήρχε απόφαση 

δικαστηρίου του ΣτΕ. Υπάρχει απόφαση, κύριοι συνάδελφοι. Για αυτό και οι κάτοικοι δεν 

πήγανε στα ασφαλιστικά, πήγανε μόνο και καταθέσανε... Άρα το έργο είναι ΧΥΤΥ και με 

απόφαση του ΣτΕ. Επ' αυτού... να επιστρέψω και θεωρώ ότι τέλειωσε το θέμα. Από εδώ όμως, 

προκύπτει, κ. Δήμαρχε, το εξής. Αν έχουμε απόφαση του ΣτΕ, που εκεί ρίχνουμε τα σκουπίδια, 

το σύμμικτο εντός εισαγωγικών είχα εξηγήσει όταν κάνουμε ανάκτηση του 40% και ο κύριος... 

Πανελλαδικά παίρνει και μπράβο για την ανάκτηση-ανακύκλωση, όταν λοιπόν έχουμε και τούτο 

φαίνεται και από τη μείωση του όγκου, αλλά και από την οικονομική ανέχεια και από τη 

διαλογή και την ανάκτηση, πέφτει συνεχώς το συνολικό τονάζ από ενενήντα που είχαμε κατά 

εκτιμήσεις πήγαμε στο εξήντα και κάτω. Σήμερα έχουμε ανατροπή των δεδομένων. Εσείς, κ. 

Δήμαρχε, δεν αντιληφθήκατε από το 2009 μέχρι το 2013 τι έγινε; Πράγματι, εγώ το 2009 

συνέχισα αυτό το οποίο είχα υποχρέωση να κάνω και να παραδώσω στο επόμενο όργανο, που 

ήταν η ΕΣΑΝΣ, αλλά αντιλαμβάνεστε το ρόλο που έχει ο Πρόεδρος ενός οργάνου, δεν θα σας το 

μάθω εγώ. Αλλά εδώ μας παίρνουν και μας αξιολογούν. Και βεβαίως δεν αντιμαχόμαστε στους 

Δημάρχους, εγώ θα έρθω στη συνεδρίαση αυτή και ... αυτές τις προσβολές, είναι η μεθοδολογία 

σας για να δημιουργείτε εντάσεις. Σήμερα όμως θα πούμε  όλα τα πράγματα, όπως πρέπει 

να τα πούμε, διότι σωστά είπε ο Πρόεδρος, από αυτήν τη συζήτηση ζητούμενο είναι να μείνει 

καθαρά στους Σερραίους πόσα χρήματα θα πληρώνει κάθε νοικοκυριό και των δημοτών μας και 

όλων των κατοίκων του Νομού εάν θα κλειδώσει με ποιές άραγε δεσμεύσεις; Το τονάζ θα είναι 



 

ασταθές και οι μέθοδος δεν είναι γνωστή. Η περιβόητη ανακύκλωση είναι βραχνάς. Η 

διαδικασία του αν δηλαδή θα χρηματοδοτηθεί σωστά, είναι μετέωρη διότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση... το πάνω χέρι, όλα αυτά είναι ανοιχτά. Και εμείς πάμε, πάμε να επιστρέψουμε, για να 

συμβασιοποιήσουμε, να βρούμε τον ανάδοχο. Όταν, κ. Δήμαρχε, θα κάνετε όλη αυτήν τη 

διαδικασία, γιατί είστε Πρόεδρος και με τον τεχνικό σύμβουλο οφείλετε να συζητάτε και 

συζητάτε, τώρα κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε, θα έπρεπε όμως να μας τον .έχετε φέρει εδώ, να 

μας τα απαντήσει όλα ο τεχνικός σύμβουλος, γιατί δεν το κάνατε; Πρόεδρος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Βεβαίως, έπρεπε να τον φέρετε, κάθε φορά. Έπρεπε να τον φέρετε... 

Δημοτικούς Συμβούλους. Έπρεπε να τον φέρετε να μας απαντήσει. Διότι αυτά βεβαίως.. 

επόμενο θα τον ρωτήσω. Και να μην βιάζεστε και να μην προσβάλλετε λοιπόν. Όπως λοιπόν 

έκανα εγώ αυτά τα φοβερά εδώ, ...γιατί πραγματικά και το αμάξι πήγαν να κάψουν και με 

απειλούσαν και όλα αυτά, εσείς ξέρετε τι κάνατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ πολύ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λίγη ώρα, τελειώνω, κ. Πρόεδρε. Πουθενά δεν άκουσα ποτέ την άποψή σας. Και 

ήσασταν Αξιωματική Αντιπολίτευση, να το πω έτσι, να μας καταλαβαίνει ο κόσμος, στο Δήμο. 

Καμία άποψη, τίποτα. Και όταν εγώ πάλευα πάλι εδώ για να ανοίξει το κύτταρο, το ΧΥΤ, που 

είναι ΧΥΤΥ και με απόφαση του ΣτΕ, σεις, Μάιος του 2012, πηγαίνατε να κάνετε το ΧΥΤΑ 

Σερρών. Και αφήνω το ερώτημα, κ. Πρόεδρε και κλείνω. Μου κάνετε εντύπωση, κατ' αποκοπή 

ευαισθησία, κάποιων συναδέλφων, κυρίως του Δημάρχου, εγώ έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω. 

Ετούτος που είναι Δήμαρχος, πώς με μεγάλη ευκολία τρέχει να κάνει επέκταση του ΧΥΤΑ και 

έχει όλη αυτήν την ανησυχεία την οποία προσπαθεί να μου την προσάψει, την περιβαλλοντική 

εννοώ επιβάρυνση και τα λοιπά. Πώς αυτός κάνει και επιμένει μέχρι και το Μάιο του 2012, 

πέρυσι, ένα χρόνο έχει, να γίνει επέκταση του ΧΥΤΑ, δίπλα στη μεγαλύτερη σχολική μονάδα 

του Δήμου του, δίπλα στη γαλακτοβιομηχανία που απαγορεύεται, μέσα στην περιοχή που έχει 

Προεδρικό Διάταγμα που δεν  μπορούν να έχουν βουστάσια οι άνθρωποι, φυσική δηλαδή, σε 

απόσταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Φωτιάδη, ξεπεράσατε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Ούτε, ούτε σε ένα χιλιόμετρο, κατ' αποκοπή ευαισθησία. Όταν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Όταν... θα κλείσω αυτό που λέω, κ. Πρόεδρε και εγώ θα σε ευχαριστήσω. 

Όταν ο ΧΥΤΑ πάνω έχει πέντε... αλλά ο ΧΥΤΑ των Σερρών έχει μία ... Όταν εκεί πηγαίνουν τα 

απορρίμματα μετά από διαλογή στην πηγή, φεύγει το γυαλί, φεύγει ο σίδηρος, φεύγει  όλα τα 

υπόλοιπα, ενώ εδώ τα πηγαίναμε όλοι μαζί και τα πατούσαμε με μπουλντόζα. Αφήνω στους 

Σερραίους την αξιολόγηση της κατά περίπτωσης και αποκοπής ευαισθησίας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Ο γκεμπελισμός σε όλο του το μεγαλείο. Συνεχίζει, συνεχίζει να ρίχνει 

την ευθύνη, μέσα σε εισαγωγικά η ευθύνη... για τη διαχείριση των απορριμμάτων... για τη 

διαχείριση... είναι μια προσωπική μου εκτίμηση αυτή, δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση;  

Δ.Σ. : ...Είναι ύβρεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Εσείς, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το να αποκαλείτε κάποιος τον Δήμαρχο ψεύτη, δεν είναι ύβρεις;  

Δ.Σ. : Όχι κύριε... 

Δ.Σ. : Όχι κύριε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο γκεμπελισμός σε όλο του το μεγαλείο.  

Δ.Σ. : Σας τον επιστρέφουμε. 



 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συνεχίζει, συνεχίζει, συνεχίζει, να το εμφανίζει το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών υπόθεση του Δημάρχου Αγγελίδη. Δεν τον 

ενδιαφέρει τίποτα. Ούτε διαχείριση των απορριμμάτων των ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Πώς θα 

πλήξει τον Αγγελίδη, προσωπικά. Αυτό τον ενδιαφέρει. Εκεί έχει εστιαστεί, λόγω προεκλογικό 

άγχους. Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι; Αυτά τα θέματα τα διαχειρίζονται όλοι οι Δήμαρχοι. 

Με τον Αντιπεριφερειάρχη και οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Ομόφωνες είναι οι αποφάσεις, δεν 

είναι μόνο δική μου απόφαση, δική μου ψήφοι. Πάλι θα με αναγκάσετε να πω τι λέγατε. Το 

2006 προεκλογικά, λέγατε, υπάρχουν αποδεικτικά, όλοι τα θυμούνται, από μηδενική βάση, όχι 

στο Παλαιόκαστρο, αυτό λέγατε, για αυτό σας κυνηγούνε οι Παλαιοκαστρινοί, δεν τολμάτε να 

πάτε εκεί, πάτε να δείτε τι θα συμβεί, από μηδενική βάση. Όχι στο Παλαιόκαστρο ο ΧΥΤΑ ή 

ΧΥΤΥ, όταν αναλαμβάνει το 2009 δημοπρατεί το έργο, λέει ΧΥΤΥ όχι ΧΥΤΑ και λέει να 

ενεργοποιηθεί η ΕΣΑΝΣ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν αντέχετε, δεν αντέχετε τις απόψεις των άλλων. Λοιπόν. Και μάλιστα έλεγε 

να ενεργοποιηθεί η ΕΣΑΝΣΗ γρήγορα για να κάνει το εργοστάσιο, λοιπόν, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΥ 

εργοστάσιο, να ενεργοποιηθεί η ΕΣΑΝΣ, 2011 ο ΧΥΤΥ γίνεται ΧΥΤ και το 2013 το εργοστάσιο 

εξαφανίζεται και δεν έχουνε δώσει... δεν λέει τι θα γίνει, ...αρκεί να είναι αρεστός στα αυτιά... 

στα αυτιά του κόσμου. Μετά το τζάμπα νερό, ήρθαν τώρα και τα τζάμπα τέλη καθαριότητας. 

Όλα τζάμπα θα είναι. Δυστυχώς κάποιοι αδίστακτα, τον πόνο που περνάει ο πολίτης στην 

Ελλάδα, τον εκμεταλλεύονται αδίστακτα. Λοιπόν, η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, 

δεν ήταν υπόθεση ενός Δημάρχου, ήταν υπόθεση όλης της ΕΣΑΝΣ. Όλοι παλέψαμε για να γίνει 

η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, με την προοπτική μέχρι να γίνει το εργοστάσιο για 

να γίνει εκεί ο ΧΥΤΥ. Κάποιοι όμως, που ήτανε στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια, κάποιοι το 

κόψανε την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Τον κόψανε, κόψανε την επέκταση του 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και λέγανε απροκάλυπτα πάτε να τα πετάξετε τα σκουπίδια όλα στο 

Παλαιόκαστρο. Λοιπόν. Αυτούς τους σχεδιασμούς και αυτά τα βήματα τα κάναμε όλοι οι 

Δήμαρχοι με τον Αντιπεριφερειάρχη. Και όσο και αν θέλετε να κατηγορήσετε εμένα για αυτό, 

δυστυχώς κατηγορείτε και τους άλλους Δημάρχους και τον Αντιπεριφερειάρχη και τους 

εξαγριώνετε. Η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Η αλήθεια μαθαίνεται και σας λέω ότι η ΕΣΑΝΣ 

έπραξε στο ακέραιο το καθήκον της. Με τον καλύτερο τρόπο θα συνεχίζει να κάνει το καθήκον 

της και θα δείτε όταν θα έρθει η τελική πρόταση διότι δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα τίποτα, όταν 

θα έρθει η τελική πρόταση, θα δείτε ότι δεν θα διαφωνήσετε και εσείς, διότι ο Σερραίος πολίτης 

θα πληρώνει με το εργοστάσιο λιγότερα από ότι αν δεν γίνει εργοστάσιο. Διότι 100% 

ανακύκλωση στην πηγή δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος 

του κόσμου. Προκαλώ τον οποιονδήποτε να μου πει σε ποιό μέρος του κόσμου υπάρχει 

ανακύκλωση 100% στην πηγή. Αυτά έχω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Η κα. Σαραντίδου έχει το λόγο.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν από μία φράση που αναφέρθηκε στις θέσεις μας, ότι δεν μπορεί ο 

σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως και για πολλά άλλα προβλήματα που 

είναι εξίσου σημαντικά για εμάς, να επαφίεται στην άρχουσα τάξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

τα τσιράκια τους μέσα στην Τοπική Διοίκηση... Εδώ λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε, σας παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εδώ χρειάζεται να γίνει κάτι. Να αλλάξει ο Εθνικός Σχεδιασμός και κατ' 

επέκταση ο Περιφερειακός Σχεδιασμός και έπρεπε να γίνει αυτό, να το παλέψουμε, έστω, 

μπορούσε να παλεφθεί και μέσα από αυτούς τους θεσμούς που λέτε εσείς αυτής της αστικής 

δημοκρατίας που την έχουμε χορτάσει πλέον, δηλαδή μέσα από ΕΣΑΝΣ... και όλα αυτά, να 

ξαναγίνει ένας έλεγχος του Εθνικού Σχεδιασμού βάζοντας ως στόχο την περιβόητη ανακύκλωση 

που προωθείτε όλοι. Δηλαδή, πριν ξοδευτούν τρεισήμισι δισεκατομμύρια στην Αττική, για τα 

τέσσερα εργοστάσια, πριν ξοδευτούνε δύο κόμμα δύο δισεκατομμύρια για τα τέσσερα άλλα 

ώριμα έργα εργοστασίων, θα έπρεπε να γίνει ξανά ο Εθνικός Σχεδιασμός για να δούμε τελικά 



 

πού χρειάζονται ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, εργοστάσια, γιατί πρώτον. Είναι άλλες οι συνθήκες, έχουμε μια 

οικονομική κρίση που μειώνει το σκουπίδι κατά πολύ και η σταθερότητα ... για την ανακύκλωση 

να ακόμα ένας άλλος λόγος, που πρέπει να σχεδιαστεί από την αρχή ο Εθνικός Σχεδιασμός και 

κατ' επέκταση ο Περιφερειακός Σχεδιασμός που αλλάζει πάντοτε σύμφωνα με τα συμφέροντα 

των κερδών που θα βγάλουν οι επιχειρηματίες. Να γιατί λέω. Ότι όσο και να χτυπιέστε, όλοι 

έχετε την ίδια πολιτική κατά βάθος, η διαφορά σας είναι στη λεπτομέρεια, εκεί είναι που κάνει 

τη διαφορά, η πολιτική στο βάθος είναι η ίδια, για αυτό και ακριβώς χαίρομαι που συμφωνείται 

ότι η πολιτική του ενός είναι συνέχεια του άλλου, Παπαπαναγιώτου, Φωτιάδης, Αγγελίδης και η 

πολιτική συνεχίζεται όχι προς όφελος του λαού, προς όφελος των κερδών.... Προς όφελος των 

κερδών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία... Ησυχία... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και μάλιστα... σε αυτό έχετε δίκιο. Όταν ήσασταν Νομάρχης, εμείς ήρθαμε 

να ρωτήσουμε για το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Θυμάστε, κάναμε μία συνάντηση. Όταν άλλοι δεν 

ενδιαφέρονταν για το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Εμείς δεν ήμασταν ούτε καν μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τότε. Εν πάση περιπτώσει, άρα λοιπόν βλέπουμε πάρα πολύ καλά πώς 

αντιλαμβάνεστε το θέμα. Ότι... ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση η καλή, λέει όποιος ρυπαίνει 

πληρώνει και πληρώνει αδρά και από τη στιγμή... μη μου.. όλοι, όλοι είστε υπέρ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τώρα όλοι καίγεστε πόσο θα πληρώσουν οι Σερραίοι. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση λέει. Όποιος ρυπαίνει, πληρώνει. Εμείς είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης... Αν δεν 

αλλάξουμε αυτό το σύστημα, να λειτουργήσουμε προς όφελος του λαού, μην περιμένετε να... 

Δ.Σ. : Ξεκινήστε την επανάσταση και θα σας ακολουθήσουμε. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Την ξεκινήσαμε την επανάσταση, εμείς είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε...   

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και τώρα... Για αυτό, για αυτό και προηγουμένως γινόταν κάποιες ερωτήσεις 

που δεν καταλαβαίνουμε πώς θα γίνει, θα γίνει εργοστάσιο, δεν θα γίνει, όλοι θα τα βάλουμε 

κάτω και θα δούμε ποιό είναι το όφελος του λαού. Από την αρχή Εθνικός Σχεδιασμός, 

Περιφερειακός Σχεδιασμός, είναι και μέσα στις θέσεις μας αυτό. Μια αρχική... με βεβαιωμένη 

ανακύκλωση. Και όχι ανακύκλωση προς όφελος των ιδιωτών. Γιατί και στο Δήμο μας, 

ανακύκλωση προς όφελος του ιδιώτη κάνουμε. Το μόνο όφελός μας, αν έχουμε κάποιο σε 

εισαγωγικά που και αυτό... είναι για το περιβάλλον. Γιατί άλλο όφελος δεν έχουμε... 

Ανακύκλωση που κάνουμε στο Δήμο. Και μη μας λέτε τώρα δα ότι πού είδατε εσείς... Να πω... 

για μια απορία που είχε ο κ. Νιζάμης. Που πήγατε να πείτε ότι πουθενά στον κόσμο δεν έγινε 

αυτό. Για το αν μπορεί ο Δήμος, οι Δήμοι να έχουν το υπόλοιπο ποσοστό, θα με αφήσετε λίγο να 

το εξηγήσω. Όχι, ρωτούσε ο κ. Νιζάμης αν μπορεί το 40% να το έχουνε τελικά οι Δήμοι, δηλαδή 

να μπούμε εμείς ως μέτοχοι στη σύμπραξη Δημοσίου και ιδιωτικού. Υπάρχουν περιπτώσεις και 

είναι, συνδέεται με το θέμα των Κοινωνικών, όπως το Περιβαλλοντικό Πάρκο που έχουμε 

παρακάτω. Το ίδιο γίνεται και με το νερό της Θεσσαλονίκης. Η Κίνηση 136 που είπαν όλοι οι 

Θεσσαλονικείς να αγοράσουμε εμείς το νερό που πάνε να ξεπουλήσουν της ΕΥΑΘ. Βέβαια 

ξέρετε από πίσω ποιός κρύβεται. Bill Gates. Δηλαδή πάλι αυτοί έχουν βρει τρόπο και μέσα από 

αυτά να μπούνε εκεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Η μόνη λύση. Αλλαγή του συστήματος... το Καπιταλιστικό Σύστημα από 

όπου και να το πιάσεις βρωμάει. Δεν γίνεται τίποτα. Ζέχνει σαπίλα και τελείωσε. Αυτά να 

αποφασίσουμε να ανατρέψουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι εγώ απλώς να πω στην κα. Σαραντίδου σέβομαι τις απόψεις σας, 

πραγματικά και σας βγάζω και το καπέλο για τη συνέπειά σας, αλλά δεν μπορούμε να 

περιμένουμε να γίνει Σοσιαλισμός και μετά να αντιμετωπίσουμε... 



 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν θα περιμένουμε τι κάνουν οι άλλοι, εμείς θα την κάνουμε, εμείς με τον 

τρόπο μας και τη στάση μας μέσα από κάθε κίνησή μας. Για τα σκουπίδια, για την παιδεία, για 

τους παιδικούς σταθμούς, για όλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος στον Αντιπρόεδρο, δύο λεπτά, κ. Αντιπρόεδρε, κ. Δινάκη. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω σε λιγότερο χρόνο, γιατί αυτά που έχω να πω, έχω δύο 

επισημάνσεις να κάνω. Εκείνο που θέλω να τονίσω σε όλο το Σώμα, είναι ότι η παράταξη η δική 

μας, δεν είναι ενάντια στο να γίνει εργοστάσιο στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Είμαστε υπέρ του 

εργοστασίου. Λέμε να γίνει το εργοστάσιο, όσο το δυνατόν συντομότερα, να μπορεί να 

λειτουργήσει, να μπορεί να γίνει μια αποκομιδή σκουπιδιών με την καλύτερη διαχείριση. Εκείνο 

όμως που έχει σημασία, είναι ότι κατά το διάστημα που θα αρχίσει να γίνεται αποκομιδή 

σκουπιδιών, έχουμε σκοπό να κάνουμε και την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. 

Ευχαριστώ, κ. Αναστασιάδη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, τα σκουπίδια ανανεώνονται οι 

ποσότητές τους. Εμείς θα έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε ένα εργοστάσιο, το οποίο θα έχει 

κάποιες δυνατότητες. Όταν θα μειωθούν λοιπόν τα σκουπίδια, θα πρέπει εμείς να 

διασφαλίσουμε αυτές τις ποσότητες αφενός μεν επειδή πληρώνει ο Σερραϊκός λαός, αφετέρου δε 

και ίσως το κυριότερο για μένα, να μη γίνει εισαγωγή σκουπιδιών και ξέρετε από πού θα γίνει 

εισαγωγή σκουπιδιών; Από τη Βουλγαρία κύριοι συνάδελφοι. Και μπορεί να γίνουμε εδώ πέρα η 

σκουπιδιάρα των Βαλκανίων. Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, στο πώς θα διαχειριστούμε το 

θέμα εκείνη τη στιγμή, που θα ... τις συμβάσεις. Όσον αφορά για τον Δήμο... εργοδότης, 

βλέπουμε ότι έχει αποτύχει. Δεν θα ξαναρχίσουμε πάλι... εκεί πέρα μέσα και να γίνουμε 

εργοδότες εμείς και να ψάχνουμε πάλι τους υπαλλήλους και πώς θα βρούμε και πότε θα έρθουν 

και αν θα έρθουν... Λοιπόν. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστώ για το χρόνο σας, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πόσα λεπτά έχω, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο. 

Δ.Σ. : Τρία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι να πω σε δύο λεπτά; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε σε δύο λεπτά, ό,τι προλάβετε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δύο λεπτά... Δυο λεπτά έχω, ε;... Εγώ... Δεν είδα καμιά πρόταση... 

Σερραίους. Μαλώνουμε τζάμπα. Άστοχα. Αστοχία. Είπατε καμιά πρόταση πώς θα ... τους 

Σερραίους; Εγώ θα σας πω τι ακριβώς, τι... Καταρχάς, οι ... οι δικοί μας των Σερρών, με τα 

χωριά που έχουμε, τις Κοινότητες, μπορούμε οι κάτοικοι να κάνουμε κομπόστ, υπάρχουν ειδικοί 

κάδοι, οικογενειακοί κάδοι, που μπορούμε να κάνουμε το κομπόστ. Δηλαδή υπάρχουνε οικιακοί 

κομποστοποιητές. Στα οργανικά, τα οργανικά, μπορεί η κάθε νοικοκυρά σε κάθε χωριό και μέσα 

στην πόλη σε όλες τις γειτονιές, εκτός από το αστικό κέντρο που δεν έχει τέτοια... να γίνεται 

κομποστοποίηση. Δηλαδή, υπάρχουν ειδικοί  κάδοι που εκεί μέσα ... αν η νοικοκυρά βάζει τον 

κάδο, τον κομποστοποιητή, σε χώμα... τότε μπορεί όλα τα οργανικά να τα βάζει εκεί μέσα. Αυτά 

εδώ έχουν ειδική κατασκευή από κάτω, έχουνε τρύπες, ...αυτά που είναι κάτω στο χώμα, 

δημιουργούνε τους εργάτες, που είναι τα βακτήρια, είναι τα έντομα, είναι όλοι αυτοί οι 

μικροοργανισμοί είναι οι εργάτες, δημιουργούν το κομπόστ. Και αν βάλουν και λίγα σκουλήκια 

μέσα, ...γίνεται ένα θαυμάσιο λίπασμα. Δηλαδή μία νοικοκυρά αν στην πηγή, χρόνια το λέω, 

Πρόεδρε, σε βάζω μάρτυρα, έτσι δεν είναι; Σε βάζω μάρτυρα. Εγώ έλεγα πάντα όλα να γίνονται 

στην πηγή. Αν δηλαδή εμείς που είμαστε σοβαροί άνθρωποι υποδείξουμε στην κάθε νοικοκυρά 

την ελληνίδα... πρέπει να έχει, να γίνεται κανονική ανακύκλωση... μπορούμε... να έχουμε 

παραγωγή σκουπιδιών το λιγότερο, κ. Πρόεδρε, εδώ μιλάμε για 60.000 τόνους, να φτάσουμε 

επειδή .... περίπου... για αυτόν το λόγο εμείς με τον κ. Βλάχο που είχαμε κάνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πρότασή σας είναι σαφής, να πάμε παρακάτω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Καλά, μιλάνε οι άλλοι δέκα λεπτά και εγώ μόνο δύο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, έτσι είναι ο Κανονισμός.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι να σας πω... 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. Κύριε Γκότση, δυο λεπτά. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Τα χαρίζω στο Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Από συνήθεια με γράφουν, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Γραμματέας, εντάξει, εντάξει, συγγνώμη, υπέδειξε κάποιον άλλον. Ο κ. 

Στεργίου... Ο κ. Στεργίου, δυο λεπτά...  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Λοιπόν. Θέλω να πω κάτι, ότι το μεγάλο κατόρθωμα της χώρας είναι μετά από 

τριάντα τρία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κλείσει τους ΧΑΔΑ. Μεγάλη επιτυχία. Μετά 

από είκοσι χρόνια μελετών τα λεφτά από εδώ, από Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κάναμε το 

κύτταρο. Και αν συνεχίσουμε έτσι, στα επόμενα τριάντα χρόνια θα κάνουμε τα εργοστάσια που 

λέμε τώρα, τα οποία η τεχνολογία θα έχει ξεπεράσει. Λοιπόν. Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά λεφτά 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για μελέτες, για κατασκευές και εδώ πέρα σε αυτήν τη χώρα, όλο 

για συζήτηση και κουβέντα είμαστε. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και νομίζω ότι έγιναν πάρα 

πολλές εκδρομές και πήγαν πάρα πολλοί αιρετοί και πολλοί υπάλληλοι, σε ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες και είδαν ότι οι Ευρωπαίοι, το εργοστάσιο για τα σκουπίδια το έχουν δίπλα στην 

πόλη. Γιατί παράγει και τηλεθέρμανση παράγει και ηλεκτρισμό. Λοιπόν; Αυτά εμείς δεν τα 

βλέπουμε; Εδώ θα μολυνθεί η ατμόσφαιρα; Έλεος. Έλεος. Εάν συνεχίσουμε για ακόμα πέντε 

χρόνια, θα ξεπεραστεί και αυτή η τεχνολογία, με το που φτιάξουμε το εργοστάσιο θα είμαστε 

ξεπερασμένοι. Σταματήστε τώρα αυτό το πράγμα. Δεύτερον. Εμείς, η ΕΣΑΝΣ ας πάψει να 

λειτουργεί. Μακάρι να λειτουργούσε. ... αποφασίζει για τη λειτουργία. Για το... κουμάντο θα 

κάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Και θα... όλοι. Γιατί δεν πέρασε η 

διάταξη όπου μπορεί μια μερίδα Δήμων να αυτοδιαχειριστεί τα σκουπίδια. Θα μας κάνουν 

κουμάντο από τη Θεσσαλονίκη. Και αυτοί που παράγουν πολλά σκουπίδια. Ένα είναι το 

πρόβλημα. Το εργοστάσιο π[ρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να διαφυλάξουμε ότι στο μέλλον θα το 

διαχειρίζεται η ΕΣΑΝΣ, το τονάζ, εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος. Δηλαδή, εάν μας πούνε 

εξήντα έξι τόνους, επειδή με την κομποστοποίηση και τα άλλα θα μειωθεί ο όγκος, θα πρέπει να 

προβλέψουμε όλα όσα σκουπίδια θα παράγει ο Νομός Σερρών. Και εκεί πρέπει να βάλουμε μία 

δικλείδα. Αυτό μας απομένει να κάνουμε. Και τίποτε άλλο. Και δεύτερο, τελειώνοντας, θέλω να 

πω κάτι. Στην Ευρώπη τα σκουπίδια, γιατί είπε κάποιος ο ρυπαίνων πληρώνει. Βεβαίως. Τα 

σκουπίδια ο κάθε νοικοκύρης του τα ζυγίζουν και τα πληρώνει. Δεν πληρώνει έτσι. Εγώ δεν... με 

μια επιχείρηση. Να πληρώσει εκείνος... Έτσι; Γιατί λέμε για κομποστοποίηση, έτσι; Ζυγίζουν τα 

σκουπίδια που ανακυκλώνονται και τα σκουπίδια που δεν ανακυκλώνονται και πληρώνεις στην 

τράπεζα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χράπας.  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Έτσι λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε, μετά από εκατό χρόνια, θα 

ξαναμπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χράπας; Αντιδήμαρχος, δύο λεπτά, κυρίες και κύριοι. 

ΧΡΑΠΑΣ : Αγαπητοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, δεν τίθεται κανένα θέμα εδώ μέσα ότι 

δεν φύγατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο εσκεμμένα και ... Όλος ο κόσμος έχει πειστεί 

για αυτό. Ό,τι και να μας πείτε ότι φύγατε για τους λόγους σας, δεν πείθετε κανέναν πλέον. Λέτε 

ότι δεν κάνουμε ανακύκλωση εδώ και πολλά χρόνια. Ή μάλλον ότι κάνουν ανακύκλωση κάποιοι 

άλλοι και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι το 2006 έχει ενταχθεί ο 

Δήμος Σερρών στην ανακύκλωση, τότε εφοδιάστηκε περί τους πεντακοσίους κάδους περίπου 

και από το 2006 το 2011 πρώτα εμείς ξεκινήσαμε και εφοδιαζόμαστε με κάδους και βάλαμε 

μέσα στο Δήμο Σερρών, το νέο Δήμο Σερρών, περί τους χίλιους νέους κάδους ανακύκλωσης. 

Συν ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης. Εμείς δεν κάναμε τίποτα για την ανακύκλωση; 

Έχουμε μειώσει τον όγκο των απορριμμάτων. Αισθητά και σημαντικά. Η καλύτερη ερώτηση 

που μπορούσατε να κάνετε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο στα τρία χρόνια, στα δυόμισι 

χρόνια. Μας δίνετε το δικαίωμα να πούμε πολλά πράγματα, γιατί κάναμε πολλά πράγματα. Να 

τα αριθμήσω. Ξεκινήσαμε τον Κανονισμό Καθαριότητας. Το πρώτο πράγμα που θέλαμε ήταν να 



 

 

έχουμε έναν μπούσουλα. Να έχουμε έναν μπούσουλα, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το 

περιβάλλον μας καθαρό. Μεγάλη βαρύτητα στη βελτιστοποίηση του προγράμματος 

ανακύκλωσης. Προμηθευτήκαμε όπως είπα κάδους ανακύκλωσης και απορριμματοφόρο, μέσα 

από πρόγραμμα 200.000€. Με δικά μας χρήματα αγοράσαμε εκατόν πενήντα κάδους, 

κανονικούς, αξίας 70.000€. Κάδους οκτώ κυβικών σε όλες τις Κοινότητές μας έχουμε 

τοποθετήσει, να μειώσουμε τα απορρίμματα που ... το περιβάλλον. Τα μπάζα, τα κλαδιά. 

Συσκευασίες μικροπραγμάτων. Ελαχιστοποιήσαμε και εκεί τα προβλήματα που είχαμε.  

Αποκαταστήσαμε τους πρώην ΧΑΔΑ, Κωνσταντινάτο, Χωματά, Βροντούς και αυτό 

πρόγραμμα, 230.000€. Το Eco Festival, το είπε ο Δήμαρχος, για εσάς μπορεί να είναι 

πανηγυράκι, φυσικά και το θεωρείτε πανηγυράκι. Δεν το κάνατε εσείς, εμείς το κάναμε. Eco 

Festival, οι μικροί μαθητές. Έχουν πλέον οικολογική συνείδηση, μαθαίνουν πέντε πράγματα... 

Ναι. Τηλεοπτικά σποτ δεν κάναμε για όλα τα θέματα; Και της καθαριότητας και της 

ανακύκλωσης; Δεν παίζανε και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση; Εκατόν σαράντα επτά, το 

καινοτόμο σύστημα, με πιστοποίηση δρομολογίων, εξοικονόμησης πόρων, θα έχουμε 

αποτελέσματα σύντομα, πολύ σύντομα. Ήδη... έντεκα. Και το τελευταίο; Έχουμε σε εξέλιξη το 

αίτημά μας, ένα αίτημα, από 22 Απριλίου του 2013. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης. Δεν 

μας προλαβαίνετε, κύριοι. Σας προλαβαίνουμε. Κάδοι κομποστοποίησης και απορριμματοφόρο 

προμήθεια. Αξίας 225.000€. Είναι δυνατόν να λέμε ότι εμείς δεν κάνουμε τίποτα; Λέμε για το 

Νόμο 4042, ο Νόμος 4042/2012 έγινε για το Δήμο Σερρών; Δεν ισχύει για όλη την Ελλάδα; Δεν 

είναι ευρωπαϊκή οδηγία που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 

Ελλάδα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Εδώ θα ολοκληρώσω, κ. Πρόεδρε. Μιλάμε για... Ακούστηκαν πράγματα εδώ, εδώ 

μιλάμε τελείως τρελά και παράξενα, άλλα σκουπίδια πηγαίναν στο Μετόχι, άλλα σκουπίδια 

πάνε στο Παλαιόκαστρο. Τα ίδια ακριβώς σκουπίδια. Σύμμικτο σκουπίδι 100%. Σκουπιδαριό. 

Το ίδιο πήγαινε στο Μετόχι, το ίδιο πάει και στο Παλαιόκαστρο. Δεν έχει αλλάξει τίποτε 

απολύτως. Το ένα έχει εξίμισι... το άλλο έχει πέντε. Εντάξει. Άλλη η τεχνολογία του 1980 άλλη 

η τεχνολογία του 2013. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε; 

ΧΡΑΠΑΣ : Όχι δεν τέλειωσα, κ. Πρόεδρε. Και τελευταία, με μία επισήμανση θα τελειώσω, 

επειδή, επειδή, αυτοί οι κύριοι που φέρανε το θέμα για συζήτηση, ο κ. Μηλίδης λέει ότι 

ολιγωρήσαμε για το θέμα του εργοστασίου βιολογικής και μηχανικής επεξεργασίας στο 

Παλαιόκαστρο και ο κ. Φωτιάδης λέει ότι βιαζόμαστε. Τελικά τι θέλουν να μας πουν ακριβώς 

αυτά τα δύο; Έχουν μπερδέψει τον κόσμο όλο. Τι θα πληρώσει ο κόσμος και γιατί τα κάνουμε ο 

ένας και γιατί δεν τα κάνουμε ο άλλος. Ο κόσμος θα πληρώσει, ο δημότης θα πληρώσει, 

λιγότερα από ότι αν δεν κάνουμε τα εργοστάσια επεξεργασίας. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Κατιρτζόγλου, δύο λεπτά. Σας παρακαλώ, μην μιλάτε. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, θα κάνω μερικά σχόλια, ειλικρινά δεν είχα πρόθεση να 

ζητήσω το λόγο, γιατί έχει καλυφθεί η ουσία του θέματος, απλά θα κάνω μερικά σχόλια. 

Πρώτον, ...μια διαφοροποίηση από τον κ. Φωτιάδη. Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της... του 

Κανονισμού. Αν ήταν εδώ πέρα θα του έλεγα ας αφήσει τον κ. Δήμαρχο να μιλάει όσο θέλει. 

Όσο πιο πολύ μιλάει, τόσο περισσότερο εκτίθεται κατά τη δικιά μας εκτίμηση. Πρώτον αυτό. 

Δεύτερον, τα περί κιτρινισμού. Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι αφορά αποκλειστικά εσάς. Διότι 

κατά την άποψή μου και... είναι, κάθε φορά που κάνετε κάποιο... που φαίνεται, ...εκεί πέρα όλη 

σας την κουστωδία και παρουσιάζατε το μεγάλο σας επίτευγμα. Πάτε και... κάδους 

ανακύκλωσης που παραμένουν στα αμαξοστάσια παρατημένοι εκεί πέρα και αχρησιμοποίητοι. 

Άκουσα τον κ. Αντιδήμαρχο να λέει ότι ... κάνατε τα πάντα για την ανακύκλωση. Γιατί αυτό, 

γιατί δεν, δεν μεγιστοποιούμε την προσπάθεια; Γιατί υπάρχουν κάδοι ακόμη οι οποίοι μένουν 

παρατεταγμένοι εκεί πέρα και δεν επεκτείνεται η προσπάθεια της ανακύκλωσης; Ο σκοπός 

πρέπει να είναι αυτός εδώ. Που έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος και με τη 



 

μείωση του όγκου σκουπιδιών. Γκεμπελισμός, κ. Δήμαρχε, είναι να διαστρεβλώνονται όσα λέει 

ο άλλος. Πότε ακούσατε από εμάς εδώ πέρα και γκεμπελισμός επίσης είναι, αφού ...τζάμπα νερό 

και το τζάμπα τέλη... δημοτικά τέλη απορριμμάτων. Αυτό είναι γκεμπελισμός. Το τζάμπα νερό 

που λέτε. Πότε ακούσατε από εμάς το τζάμπα νερό; Δικά σας λόγια είναι αυτά. Ή πότε 

ακούσατε από εμάς το συγκεκριμένο θέμα που συζητάτε σήμερα ότι είμαστε αντίθετοι με την 

κατασκευή του εργοστασίου και όλα τα υπόλοιπα τα οποία... απαντήσατε στη συνέντευξη 

τύπου. Αυτά καταλάβατε ότι σας λέμε τόσο καιρό; Και έρχομαι να κάνω μία παρατήρηση επί 

της ουσίας. Λέτε ανταγωνιστικός διάλογος λέει έγινε και δεν συμμετείχαμε εμείς οι αιρετοί. Δεν 

καταλαβαίνετε ότι έτσι αναγνωρίζετε την ευθύνη σας την πολιτική; Τι θα πει δεν συμμετείχατε 

εσείς οι αιρετοί; Δεν είστε αρμόδιο όργανο να δώσετε κατευθύνσεις στους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κύριε... 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Μισό, μισό λεπτό, κύριε... Δεν είστε αρμόδιο όργανο, εσείς δεν κάνατε 

διαγωνισμό; Δικοί σας υφιστάμενοι δεν είναι αυτοί που διεξάγουν το διάλογο; Δεν πρέπει να 

τους δώσετε τις κατευθύνσεις; Δεν πρέπει να λαμβάνετε γνώση της εξέλιξης αυτής της 

διαδικασίας; Ώστε να πετύχουμε τη μέγιστη, τη μεγιστοποίηση των ωφελειών; Σας έγιναν ένα 

σωρό ερωτήματα προηγουμένως και επί της ουσίας δεν δώσατε καμία απάντηση. Και το θέμα 

αυτό που τέθηκε για το αν τυχόν... και ποιοί, ο όγκος των απορριμμάτων που θα πηγαίνει στο 

Παλαιόκαστρο, θα ... συνεχώς μειούμενος και έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, δεν δώσατε επί 

της ουσίας απάντηση, για την ακρίβεια το θέμα... πριν έρθει ως ερώτημα εδώ πέρα. Έτσι 

διεξάγεται ο ανταγωνιστικός διάλογος με ευθύνη κατά τη δικιά σας άποψη; Νομίζω ότι οι 

παραλείψεις σας είναι μεγάλες, όπως διατυπώθηκαν, μέχρι τώρα από τις τοποθετήσεις που 

έγιναν, έχετε μεγάλη ευθύνη για το γεγονός ότι δεν ενημερώσατε εγκαίρως ... για όλα όσα 

διεξάγονται και γίνονται ερήμην... και έχετε μεγάλη ευθύνη διότι δεν εξασφαλίζετε τα μέγιστα 

δυνατά οφέλη με το μικρότερο δυνατό κόστος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γαλάνης.   

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απλώς, κ. Πρόεδρε, ίσως ακόμη κάποιοι δεν κατάλαβαν ότι το θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων δεν είναι θέμα Δήμου Σερρών, αλλά είναι θέμα της ΕΣΑΝΣ. 

Όσες φορές και αν το επαναλάβω, κάποιοι δεν θα καταλάβουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτός που δεν θέλει να το καταλάβει, κ. Δήμαρχε, δεν θα το καταλάβει ποτέ, 

μάταιος ο κόπος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είναι άξιο, να το επαναλαμβάνω. 

Δ.Σ. : Αυτούς τους γρίφους, να τους λέτε αλλού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

Δ.Σ. : Εσείς δεν καταλάβατε, ότι είστε Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ. Εσείς δεν καταλάβατε, ότι είστε 

Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Δεν κατάλαβαν κάποιοι, ότι το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων δεν είναι θέμα Δήμου Σερρών. Είναι θέμα της ΕΣΑΝΣ, το λέω συνεχώς μήπως 

και το καταλάβουν μερικοί... ο Πρόεδρος παίρνει μόνος του αποφάσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ, κ. Μηλίδη... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο Πρόεδρος παίρνει μόνος του αποφάσεις; Αν το νομίζουν όλοι, ελάτε να δείτε, 

είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. 

Δ.Σ. : Είστε ο μητροπολιτικός Δήμος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε...  

Δ.Σ. : Επιτέλους, κατάλαβέ το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μητροπολιτικός Δήμος μπορεί να είμαστε, αλλά δεν παίρνουμε μόνοι μας 

αποφάσεις. Οι αποφάσεις παίρνονται από όλους τους Δημάρχους και από τον 

Αντιπεριφερειάρχη και οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δηλαδή τους εξοργίζετε τους ανθρώπους 

με αυτά που λέτε, προσπαθώντας φυσικά με αυτόν τον γκεμπελίστικο τρόπο να προσβάλλετε 



 

 

εμένα, να κατηγορήσετε εμένα, αλλά τους κατηγορείτε και αυτούς. Και όσες φορές να το λέτε 

αυτό, θα το επαναλαμβάνω, διότι δεν θα περάσει το ψέμα αυτό στον κόσμο. Στον σερραϊκό λαό. 

Ότι ο Δήμαρχος Σερρών αποφασίζει για τη διαχείριση των απορριμμάτων όλου του Νομού, για 

όνομα του Θεού δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη, δύο λεπτά.   

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα έχουμε άλλη 

μία αποτυχημένη προσπάθεια της Αντιπολίτευσης να μετατοπίσει το πολιτικό βάρος για αυτό το 

ζήτημα σε λάθος χέρια. Είναι μια αποτυχημένη προσπάθεια και πιστεύω ότι πειστήκαμε όλοι ότι 

η ΕΣΑΝΣ που είναι ένα όργανο που δημιούργησαν αυτοί οι Δήμοι, σε συνεργασία με την πρώην 

Νομαρχία, σήμερα με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, έχουν συνολικά την ευθύνη για να φτάσουν σε 

ένα αποτέλεσμα το οποίο αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό. Όπως έλεγε και ο κ. Στεργίου, έχουμε 

καθυστερήσει ήδη αρκετά. Άρα ο κ. Δήμαρχος με τους άλλους Δημάρχους και τον κ. 

Αντιπεριφερειάρχη, έχει ... μέσα στα τρία έργα που έχουνε ... σε όλη την Ελλάδα. Αν τους 

κατηγορήσουμε και για το γεγονός ότι έχουν αυτή τη νομιμότητα σαν ΕΣΑΝΣ, τότε με 

συγχωρείτε, αλλά εδώ παύει κάθε λογική. Εγώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει σε πέντε σημεία την 

άποψή μου μια συνειδητή προσπάθεια μείωσης παραγωγής αστικών αποβλήτων με τις κινήσεις 

που γίνονται από την ΕΣΑΝΣ, φυσικά και πρέπει να είμαστε όλοι υπέρ του εργοστασίου 

βιολογικής και μηχανικής επεξεργασίας των σύμμικτων απορριμμάτων, δεν νομίζω ότι διαφωνεί 

κανείς ότι πρέπει να λειτουργήσει ο ΧΥΤΥ και όχι ο ΧΥΤΑ και θέλω να πω σε περιληπτικά τρία 

σημεία, φυσικά και επιθυμούμε τα ΚΔΑΥ, δηλαδή να υπάρχει η μηχανική επεξεργασία των 

απορριμμάτων σε μια κεντρική μονάδα μηχανικής διαλογής, φυσικά και επιθυμούμε τη μονάδα 

βιολογικής διαλογής, τα υπολείμματα του Δήμου ... να πηγαίνουν για ταφή στο ΧΥΤΥ, φυσικά, 

κ. Πρόεδρε, τα ανακυκλώσιμα να πηγαίνουν προς πώληση, τα κομπόστ για διοχέτευση στη 

γεωργία, όπως είναι η επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και καταλήγω και καταλήγω και καταλήγω με λίγα λόγια ότι το συμφέρον... με συγχωρείτε, δεν 

κατάλαβα, γιατί μου κάνετε σχόλια; 

Δ.Σ. : Προς πώληση; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μη διακόπτετε...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Άμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Μη διακόπτετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγώ δεν το λέω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Μη διακόπτετε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επομένως αφού ο στόχος ολωνών μας είναι η υγεία των πολιτών 

και  ο όσο δυνατόν καλύτερος χειρισμός του θέματος, θα πρέπει να πούμε την αλήθεια, ότι 

μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε και θα μειώσουμε το τέλος ταφής απορριμμάτων. Το 

οποίο είναι Νόμος 4042 και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα άλλα είναι για να 

συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, θα πω μισό λεπτό, όχι περισσότερο. Εγώ για να αποδείξω ότι όλα αυτά που 

λέγονται έχουν αντιπολιτευτικό και μόνο χαρακτήρα και όπως βλέπετε για να πλήξουν το 

πρόσωπο του Δημάρχου και μόνο, προκαλώ και προσκαλώ τους αρχηγούς των παρατάξεων να 

έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ και να τα πούνε αυτά. Δεν θα έρθουν. Τους 

προσκαλώ και τους προκαλώ να έρθουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ και να πούνε 

αυτά που λένε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης... Ο κ. 

Φωτιάδης...  

Δ.Σ. : Παράταση να πάρεις, κ. Πρόεδρε... 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όταν θα έρθει η ώρα, θα πάρουμε και παράταση. Η κα. Σαραντίδου θα 

δευτερολογήσει; Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. Μισό λεπτό. Άλλος; Ο κ. 

Χράπας. Και ολοκληρώνουμε εδώ τη δευτερολογία. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη, τρία λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα... λοιπόν, δέκα φορές είπε ο κ. Δημάρχους, για τους 

Δημάρχους... Επιτέλους, ας σταματήσει... να ζητάει συνέχεια συνηγόρους. Ας πάρει μία ευθύνη 

επάνω του, φτάνει... τους Δημάρχους, είπαμε τι κάνατε εσείς για το Δήμο Σερρών. Αυτό λέμε 

μονίμως. Δεύτερον, ξεκαθαρίζεται για ακόμη μια φορά... Είπε κανένας από εμάς ότι είναι κατά 

της δημιουργίας του εργοστασίου; Κανείς δεν το έχει πει. Το μόνο που λέμε είναι να 

λειτουργήσει με το χαμηλότερο κόστος ώστε να πληρώνουν το λιγότερο δυνατό οι δημότες. 

Απλά και ξεκάθαρα. Δεν απάντησε τίποτε. Δεν πήρα απάντηση. Μίλησα για το JESSICA, ετέθη 

θέμα για το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο, θα πάρει τελικά δάνειο η ΕΣΑΝΣ; Και αν πάρει 

δάνειο ποιός θα το πληρώνει; Απάντηση δεν πήρα σε καίρια ζητήματα. Επίσης, ρώτησα, το 

60%, που ... το ΕΣΠΑ, είναι διασφαλισμένο αυτό το 60%; Δεν πήρα απάντηση. Ευχολόγια. 

Πιστεύουμε, φιλοδοξούμε, νομίζουμε, ευχολόγια. Αυτό έχει σημασία, δεν έχει σημασία τόσο 

πολύ οι προσωπικές αντεγκλήσεις. Αυτά ο κόσμος τα ξέρει, ξέρει του καθενός το έργο, τα ξέρει 

πάρα πολύ καλά. Οι ερωτήσεις... τολμήστε και τολμήστε. Τα ίδια έλεγε και για την ... το 80% 

της ΔΕΗΑΣ. Και τολμήσαμε και το κάναμε θέμα στο Συμβούλιο της ΔΕΗΑΣ και το έγραψαν 

και οι εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας. Ότι φέραμε μια τέτοια πρόταση και συζητιέται. Εμείς 

τολμάμε. Ο κ. Δήμαρχος κάνει τον κομπάρσο μέσα σε τέτοια μεγάλα συμβούλια. Όπως στην 

ΚΕΔΕ και όπως και στο συμβούλιο που έγινε με τη ΔΕΥΑ εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, είμαστε ναι 

υπέρ του εργοστασίου, όχι όμως τόσο τεραστίων διαστάσεων. Δεν είναι σήμερα τόσα πολλά τα 

σκουπίδια, Υπάρχει φτώχεια. Δεν είναι τόσα πολλά σκουπίδια. Λοιπόν, η ΕΣΑΝΣ βεβαίως 

εκτελεί το καθήκον της και κάνει το καθήκον της. Εμείς συνεχώς λέμε ο Δήμαρχος, η Δημοτική 

Αρχή η δική μας,  έκανε αυτό το καθήκον που πρέπει να κάνει; Δηλαδή, επειδή έβαλε δυο σποτ 

και αυτά με δική μας επιμονή; Έτσι τα βάλατε τα σποτ. Ούτε καν ιδέα είχατε ότι πρέπει να 

ενημερώσετε τον κόσμο, κ. Χράπα και κάνατε Eco Festival και κάνατε Eco Festival και το 

είπατε χίλιες φορές. Ρωτήστε έξω τον κόσμο πού πετάει τα σκουπίδια. Όπου βρει, ακόμα και ο 

πιο συνειδητοποιημένος. Δεν κάνατε ενημέρωση. Δεν κάνατε κομποστοποίηση. Δεν μπήκατε σε 

τέτοιου είδους προγράμματα. Δεν κάνατε ανακύκλωση. Και σας λέω ότι αυτό το τέλος, αυτό το 

πρόστιμο, αυτό το χαράτσι, θα το πληρώνουμε γιατί δεν κάνετε την ανάλογη διαλογή στην πηγή 

και όλα αυτά που σας ανέφερα γιατί δεν θέλω να επαναλάβω. Αυτό κατηγορούμε. Μην τα ρίχνει 

συνεχώς ο Δήμαρχος στην ΕΣΑΝΣ, το ξέρουμε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πρέπει να καταλάβει ότι είναι Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ. 

Δεν το έχει καταλάβει ακόμη. Επιτέλους. Το ότι είναι ο Δήμαρχος του μητροπολιτικού Δήμου 

που παράγει τον μέγιστο αριθμό σκουπιδιών. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν είναι εδώ ο κ. Αγγελίδης, ο Δήμαρχος, τώρα, αλλά κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, σε συνέχεια αυτών που είπε ο κ. Μηλίδης. Υπήρχαν θέματα τα οποία ήταν ανοιχτά. 

Και μάλιστα μετά και τη δημοσιοποίηση κάποιων δεδομένων, έπρεπε να απαντηθούν σήμερα 

από τουλάχιστον αν δεν μπορούσε ο Δήμαρχος, να φέρει τον τεχνικό σύμβουλο. Δεν απάντησε 

πουθενά ο Δήμαρχος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεσμεύτηκε για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εντάξει. Νομίζω λοιπόν ότι για σήμερα, αυτό το οποίο μένει και θα κλείσω με 

αυτό, κ. Πρόεδρε, είναι η αγωνία όλων των Σερραίων συνεχίζοντας αυτήν την προσπάθεια με τα 

παλιά δεδομένα. Τα δεδομένα του 2006. Τότε έγινε η περιβαλλοντική αδειοδότηση και 

γενικότερα η προσπάθεια. 2006. Μάλλον 2005 είχε συγγραφεί η όλη μελέτη. Σήμερα πόσο 

επίκαιρο είναι να συνεχίζουμε αυτήν την αναζήτηση; Κανείς δεν αμφιβάλλει, ...και βεβαίως οι 

λογικές του κ. Αγγελίδη ... νομίζω τόπο, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση να ακολουθήσω 

χαρακτηρισμούς οι οποίοι χαρακτηρισμοί συνήθως είναι για αυτόν που τους διατυπώνει. 



 

 

Βαρύγδουπους χαρακτηρισμούς. Στην ουσία, κ. Πρόεδρε, είναι ένα το ερώτημα. Συνεχίζουμε 

αυτήν τη διαδικασία ανανεωμένα και με στόχευση του 2006. Πότε μπορούμε να τη 

σταματήσουμε; Έχουμε... Μπορούμε να κάνουμε διόρθωση με βάση τα δεδομένα τα σήμερα; 

Είναι η μέθοδος, θα είναι η μέθοδος συμβατή, με βάση αυτό το οποίο εννοώ, εμείς είμαστε πολύ 

πιο μπροστά από την Επικράτεια. Πολύ πιο μπροστά... Αν εμάς μας διατρέχει ένα άγχος 

επιβολής προστίμου, τότε τους άλλους πρέπει να τους κατακρεουργήσουν. Όλη την 

Πελοπόννησο, όλη τη Στερεά Ελλάδα. Θα μου πείτε πρέπει να φρενάρουμε; Όχι. Μήπως όμως 

επ' ωφελεία, είναι είκοσι επτά χρόνια, κύριοι συνάδελφοι. ... Είναι είκοσι επτά χρόνια η 

δέσμευση και ξαναλέω, η αναζήτηση της μεθόδου, ίσως, αλλά και του μεγέθους του 

εργοστασίου να το πω έτσι να μας καταλάβουν όλοι, Ήταν για τα δεδομένα του 2005 ή του 

2004. Πόσο λογικό είναι και γιατί εκνευρίζεται ο κ. Δήμαρχος, Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ είναι, 

οφείλει να τα ξέρει αυτά, είναι οι αγωνίες του. Εμείς θα συνεχίσουμε να ρωτούμε, διότι το 

φερόμενο πρόστιμο, το 75€, σίγουρα δεν μας αφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε καμία 

περίπτωση δεν μας αφορά. Εννοώ, εξήντα, συν δέκα πέντε, συν... Ε, σε καμία των περιπτώσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εάν εμάς μας φέρνουν σε αυτήν τη λογική, τους άλλους πρέπει να τους λιώσουν, 

πραγματικά. Διότι είναι πάρα πολύ μακριά. Εγώ θα περιμένω, ως παράταξη, κ. Πρόεδρε και 

κρατώ τη δέσμευσή σας, στο επόμενο Συμβούλιο και θα ήθελα όμως και την προστασία σας, κ. 

Πρόεδρε. Όταν ο Δήμαρχος απευθύνεται και λέει δεν θα τολμήσετε και όταν λέει για 

γκεμπελισμούς, παρακαλώ ότι επιβάλλεται να τον ζητήσετε να ανακαλέσει. Διότι αυτού του 

είδους η... δεν ταιριάζει. Ταιριάζει να αποκαλεί ο Δήμαρχος την Αντιπολίτευση...; Εγώ δήλωσα, 

ότι θα πάω. Όταν εγώ συνεργαζόμουν με αυτούς τους ανθρώπους που συνάντησε, τούτος ήταν 

απών, από παντού. Εγώ να έχω πρόβλημα να πάω να τους συναντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ο κ. Χράπας και ολοκληρώνουμε...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Και εγώ, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωπ. Και ο κ. Αναστασιάδης, ο Αντώνης. Βεβαίως. Εσείς ... δύο λεπτά, ε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ναι, δύο λεπτά. Έτσι; Η φύση ξελογιάστηκε, της έστριψαν οι βίδες και 

βγήκαν έξω στη στεριά οι γλώσσες και οι μαρίδες, οι γάιδαροι... ακούς; Οι γάιδαροι βγάλανε 

φτερά και στα ουράνια πάνε, οι πετεινοί γεννούν αβγά και κελαηδούν οι γλάροι. Εντάξει; 

Λοιπόν. Εντάξει, κ. Πρόεδρε; Ευχαριστηθήκατε;  

Δ.Σ. : Να τον ξανακούσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, μην τον διακόπτετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Η όλη ουσία του θέματος είναι, ότι τι ποσότητα, κ. Πρόεδρε, θα... το 

εργοστάσιο. Εμείς, Πρόεδρε, προσέξτε με προσοχή, ότι επειδή η πόλη μας είναι πεδινή, όλα μας 

τα χωριά έχουνε κήπους στα χωριά στα σπίτια τους, μπορεί να γίνει κομποστοποίηση με 

ειδικούς κάδους που υπάρχουν αυτήν την στιγμή... Μπορούμε, ακούτε; Σας παρακαλώ, 

μπορούμε εμείς εδώ να παράγουμε ελάχιστα, με μία καλή ενημέρωση του ... στην πηγή, έχουμε 

χρόνια που λέμε για την πηγή, θυμάστε, κ. Πρόεδρε; Για την πηγή, οπότε θα έχουμε ελάχιστο, 

ελάχιστο τονάζ. Αλλά θέλει προσπάθεια, θέλει να έχουμε την ειδική γνώση αυτή και πάνω από 

όλα να έχουμε ισχυρή θέληση και να είμαστε εργατικοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό 

το πράγμα. Μας ενδιαφέρει το τονάζ. Τι θα πάμε εκεί. Γιατί εκεί, αν καταλαβαίνετε ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όσο πιο λίγα πάμε τόσο λιγότερα θα πληρώσουμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Βεβαίως, όλη η προσπάθειά μας εκεί είναι η γνώση, κ. Πρόεδρε, μη 

μιλάμε άδικα. ...Λιγότερο τονάζ στο εργοστάσιο... Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι... 

ΧΡΑΠΑΣ : Εγώ είμαι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, ναι, ο κ. Χράπας, συγγνώμη και κλείνουμε με εσάς, κ. Χράπα... Δύο λεπτά.  

ΧΡΑΠΑΣ : Δύο λεπτά. Κύριε Μηλίδη, δεν ξέρετε πού βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. 

Είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε πάει ποτέ, να δείτε πού ακριβώς είναι και πώς ακριβώς λειτουργεί. 



 

Όπως και πολλοί άλλοι κύριοι. Μόνο ο κ. Δινάκης έχει επισκεφτεί το ΧΥΤΑ του 

Παλαιοκάστρου, μαζί με μένα... Πριν λειτουργήσει το έργο... έτσι;  

Δ.Σ. : Κάτσε, ρε Χράπα... 

ΧΡΑΠΑΣ : Τελειώνω κύριε... Πριν τελειώσει το έργο ενδεχομένως... 

Δ.Σ. : Κάτσε τώρα... 

ΧΡΑΠΑΣ : Κύριε Μηλίδη, λέτε ότι θα πληρώνουμε πρόστιμα επειδή δεν κάνουμε διαλογή στην 

πηγή. Για να μην πω ότι λέτε ψέματα, λέτε ανακρίβειες. Τα πρόστιμα δεν θα τα πληρώσουμε 

επειδή δεν κάνουνε διαλογή στην πηγή, θα τα πληρώσουμε γιατί εν έτη 2014 ο Εθνικός 

Σχεδιασμός λέει να παραχώνουμε απορρίμματα. Για αυτό θα πληρώσουμε πρόστιμα. Αυτό να 

ψάξουμε να βρούμε άλλους τρόπους διαχείρισης και παραγωγής ενέργειας με έσοδα, σκεπάζουν 

σκουπίδια ακόμα, το 2013. Αυτό είναι Εθνικός Σχεδιασμός. Εμείς τα κάναμε όλα. Εσείς λέτε δεν 

κάναμε τίποτα. Μου δίνετε το δικαίωμα να πω ότι ναι, πάλι, αυτά πού είπα πριν. Φέραμε 

εφτακόσια χιλιάρικα καινούργια στο Δήμο Σερρών. Που δεν χρεώθηκαν στους δημότες μας. 

Προγράμματα, μέσα, κάδους, αυτοκίνητα, αξίας 700.000€. Όχι όπως λέτε εσείς δεν κάναμε 

τίποτα. Πάντα θα υπάρχουν στους πολίτες ασυνείδητοι να πετάνε σκουπίδια όπου βρουν. 

Αυτούς όμως δεν πρέπει να τους παροτρύνουμε να κάνουν το ίδιο. Πρέπει ο Έλληνας, γιατί είναι 

θέμα ολωνών μας, να τους πείσουμε, να τα πετάνε εκεί που πρέπει να τα πετάνε. Δεν έχω να πω 

τίποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η συζήτηση ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 450/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον 

απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και περνάμε στο επόμενο θέμα, το πέμπτο θέμα, που είναι ο καθορισμός χώρου 

και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της 

Δημοτικής Αρχής έτους 2012... Εδώ πρέπει να καθορίσουμε και... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Σύσκεψη της παράταξής μας, γνωρίζετε όλοι, κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι το... 

του... Κώδικα, ...απολογισμό πεπραγμένων, ...χρονιά που μας πέρασε, με τον Καλλικράτη, 

μάλλον δίνει τη δυνατότητα είμαστε Δήμος μεγαλύτερος των ... χιλιάδων κατοίκων να πάμε 

μέχρι τον Ιανουάριο του 2014, η συμπολίτευση εδώ στο θέμα κάνει την εξής πρόταση. Το 

φθινόπωρο και συγκεκριμένα 16/10/2013 και ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα των Αστεριών, στα 

Αστέρια, να γίνει απολογισμός πεπραγμένων. Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, κ. Πρόεδρε, στην 

αίθουσα των Αστεριών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα, συνάδελφοι;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στα Αστέρια, Τετάρτη μέρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο θέατρο των Αστεριών. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μπορώ να πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να ενημερωθούν οι δημότες για να μη γίνει αυτό που έγινε πέρυσι, με τις 

άδειες καρέκλες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όσο μπορείτε, αν μη τι άλλο αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κα. Σαραντίδου... σωστή επισήμανση και θα γίνει γνωστό και από τα μέσα 

ενημέρωσης, έγκαιρα. 

Δ.Σ. : Να ρωτήσω κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Μέχρι τότε, θα έχουμε κάποιο επίκαιρο θέμα, έτσι να το... κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν θα έρθει κάποιο επίκαιρο θέμα πού; 



 

 

Δ.Σ. : Θα έρθει συμβατό θέμα εδώ; Θα συζητήσουμε αυτήν την... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τι εννοείται συμβατό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι εννοείτε συμβατό;  

Δ.Σ. : Εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Αντιδήμαρχε. Θα φέρουμε, θα φέρετε μέχρι τότε κάτι;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τι εννοείτε...;  

Δ.Σ. : Απολογιστικά στοιχεία εννοώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν χρειαστεί φυσικά... φυσικά θα φέρουμε... 

Δ.Σ. : Θα προηγηθεί και μετά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Φυσικά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για απολογιστικά στοιχεία λέτε. 

Δ.Σ. : Ναι, αυτό λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ κατάλαβα αν θα φέρουμε κάποιο άλλο θέμα γενικότερα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Απολογιστικά στοιχεία, βεβαίως... 

Δ.Σ. : Θα το ξαναφέρετε ως θέμα εδώ... Θα το συζητήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εδώ καθορίζουμε τον τόπο... 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, κατάλαβα, εντάξει... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε, αν εγώ το έχω παρεξηγήσει, ειδική συνεδρίαση δεν είναι αυτή, κ. 

Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ειδική. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ειδική. Είναι μια ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακριβώς.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εκεί γίνεται απολογισμός πεπραγμένων, δεν κατάλαβα, τι να φέρω δηλαδή; 

Δ.Σ. : Αυτό λέω, ούτως ή άλλως θα ξαναφέρουμε σε ειδική συνεδρίαση το όλο θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα... 

Δ.Σ. : Ξαναλέω, άλλη φορά δεν θα έρθει εδώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

Δ.Σ. : Εντάξει, εντάξει. 

Δ.Σ. : Πέρυσι, δεν έγινε...; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα...  

Δ.Σ. : Συγγνώμη, να σας πω... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εσείς κάνατε μια πανηγυρική... 

Δ.Σ. : Όχι, όχι. Στο παρελθόν... 

Δ.Σ. : Πριν πάμε στην πανηγυρική, όπως το είπατε, κάναμε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

καταλάβατε; Αυτό λέω... Έτσι, ακριβώς. Θα προηγηθεί ή θα πάμε απευθείας; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Απευθείας.  

Δ.Σ. : Ναι. Όμως θα πρέπει να μας μοιράσετε την εικόνα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εννοείται, εντάξει, σοβαρολογείτε; 

Δ.Σ. : Αφού έτσι, πάντα... Αφού είναι τακτική συνεδρίαση... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΠΡΑΚ. 2/16/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, κατοίκων της οδού Αίνου, σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Αγωγής Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Έκτο θέμα, ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, κατοίκων της οδού 

Αίνου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του 



 

Δημοτικού Συμβουλίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας ο κ. Καλαϊτζίδης. 

Υπάρχει εκπρόσωπος... κύριε Καλαϊτζίδη θα κάνετε την εισήγησή σας και μετά θα δώσω στον 

εκπρόσωπο των κατοίκων το λόγο. Παρακαλώ.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Μια σύντομη περιγραφή, υπάρχει αίτημα από εξήντα κατοίκους της 

περιοχής της οδού Αίνου που αιτούνται την ... Η διαδικασία έχει ως εξής, προηγήθηκε αίτημα 

της κας. Καραγκιόζη περί μονοδρόμησης της οδού Αίνου, την οποία υιοθέτησε και ο Δήμος... 

και το ψηφίσαμε και όλοι εμείς. Σήμερα... να αλλάξει με την κανονιστική, απλά είμαστε 

υποχρεωμένοι μετά το αίτημα εξήντα συνδημοτών μας να το συζητήσουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Η διαδικασία είναι γνωστή για την αλλαγή, για τη θέσπιση της Κανονιστικής, έχει 

περάσει ήδη από το Τοπικό Συμβούλιο ... Ποιότητας Ζωής, ...ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο για 

να ψηφίσουμε την αλλαγή ή όχι της συγκεκριμένης οδού. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη η αίτηση, ,,,να 

πω ότι πραγματικά η περιοχή γενικότερα έχει αρκετά προβλήματα που ξεκινάνε από τη Μανώλη 

Ανδρόνικου, όπου και εκεί είναι αμφίδρομη περιοχή και δυσκολευόμαστε στην άνοδο και στην 

κάθοδο, να ακούσουμε τους προβληματισμούς των κατοίκων, απλά επαναφέρω την ... 

Κανονιστική μετά από αίτημα συγκεκριμένου δημότη, είναι σε εξέλιξη... μελέτη που θα βγει 

τους επόμενους μήνες πιθανόν, που θα αφορά συνολικά όλη την περιοχή και εκείνη την περιοχή, 

να ακούσουμε τους κατοίκους, υπάρχει ένα αίτημα που αιτιολογούν τον τρόπο που ζητάν να 

αμφιδρομηθεί η περιοχή και επαναλαμβάνω σήμερα δεν θα πάρουμε κάποια απόφαση, θα 

ενημερωθούμε, θα επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσουμε τη 

μονοδρόμηση επίσης ... Ποιότητα Ζωής και ... Αμφιδρόμηση, ναι. Ήταν αμφιδρομημένη, 

ψηφίσαμε Κανονιστική όλοι μας μονοδρομήσεις συγκεκριμένων δρόμων, θα υπάρχουν 

αντιδράσεις από μια μεριά ανθρώπων που ζούνε ή δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη 

περιοχή, οφείλουμε να τους ακούσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλούσα... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έχω μια ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε εισηγητά, αληθεύει ότι παρασυρθήκαμε όλοι και ψηφίσαμε ομόφωνα 

όπως είπατε, μία Κανονιστική η οποία δεν είχε μελέτη; Και τι είδους μελέτη θα μπορεί να είναι 

κατά περίπτωση μετά από αίτημα ενός δημότη; Διότι στο μυαλό όλων μας, ψηφίζεται μια 

Κανονιστική, όταν είναι μέρος ...συνολικής μελέτης της ευρύτερης περιοχής και επιλύει ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα. Πώς; Πραγματικά, εμείς νιώθουμε ότι παρασυρθήκαμε. Υπάρχει 

τέτοιου είδους μελέτη; Τώρα θα την κάνουμε; Και ψηφίσαμε Κανονιστική; Έτσι είναι; Καλά 

κατάλαβα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε... Κύριε Φωτιάδη; Επειδή έχουμε μαζί μας και τον... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ άλλο ρωτάω. Άλλο ρωτάω εγώ, κύριε... Μην τα μπερδεύουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κάλεσα απόψε, για να υπάρχει φως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, εγώ άλλο ρώτησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και τον υπηρεσιακό... έτσι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εδώ είμαστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αντιδήμαρχε, απαντήστε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Δημότη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δημότη. Κάλεσα και τον κ. Παπαδίκη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και τον κ. Παπαδίκη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Να απαντήσω... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Εγώ, κ. Φωτιάδη, δεν θα έλεγα ότι παρασυρθήκαμε, θα έλεγα ότι 

σεβαστήκαμε τη θέση του Αντιδήμαρχου Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, που για λόγους 

ασφαλείας, εισηγήθηκε, μάλλον ... με την πρόταση του δημότη και για λόγους ασφαλείας και 

πρότεινε το συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου να μονοδρομηθεί. Δεν υπάρχει μελέτη για τον 



 

 

συγκεκριμένο δρόμο, εννοείται, αλλά θα ακολουθήσει μελέτη γενικότερα για όλη την περιοχή. 

Λεπτομέρειες θα μας πει ο κ. Παπαδίκης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλούσα και τον κ. Πα                 παδίκη για να ενημερώσει το Σώμα... 

Δύο λόγια, σε ένα μικρόφωνο, ελάτε καθίστε από εδώ, σε ένα μικρόφωνο, υπάρχει κενή θέση. 

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Λοιπόν, σχετικά με το ερώτημα του κ. Φωτιάδη, στη μελέτη για την... για το 

αν γίνεται μια πραγματική μελέτη για να βγει Κανονιστική Απόφαση, αλλαγής κατεύθυνσης ή 

στάθμευσης και τα λοιπά. Το Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού κάθε χρόνο εκδίδει περί τις 

δέκα Κανονιστικές Αποφάσεις, μέσα στις οποίες υπάρχουν περίπου ογδόντα με εκατό 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν πούμε για την κάθε ρύθμιση και για την κάθε Κανονιστική 

Απόφαση που εκδίδουμε να κάνουμε μια μελέτη, ούτε... σχεδόν τον προϋπολογισμό του Δήμου 

για τις μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας. Οι μελέτες για τα κυκλοφοριακά είναι αρκετά ακριβές, 

να φανταστείτε ότι μια μελέτη για το σύνολο της πόλης μας μπορεί να κοστίζει πάνω από 

πεντακόσια τριάντα χιλιάρικα ευρώ. Πέραν από αυτό, οι Κανονιστικές μας Αποφάσεις στην 

πλειονότητά τους παίρνονται έτσι, παίρνονται με μικρομελέτες του Τμήματος, παρατηρήσεις 

τοπικές, χαρακτηρίζουμε μελέτες, αυτόν τον τίτλο παίρνουν, έτσι; Και συνοδεύουν κατά κάποιο 

τρόπο ας πούμε, την τεχνική έκθεση που κάνει η Υπηρεσία καθ' όλη τη διαδικασία 

αδειοδότησης και έκδοσης Κανονιστικής Απόφασης. Σας είπε κάτι ο Αντιδήμαρχος, ότι στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, τέλος πάντων αυτήν την στιγμή είμαστε στη φάση να κάνουμε μια 

πραγματική μελέτη, που προέρχεται μέσα από το πρόγραμμα Εξοικονομώ, έχουμε έναν 

προϋπολογισμό πενήντα τρία χιλιάρικα και είπαμε, πλέον για αυτό το κομμάτι... αυτό που 

ξεφεύγει από το κέντρο της πόλης, όπου και η Καλλιθέα, να δούμε τα κυκλοφοριακά της 

πραγματικά. Και θα προκύψει και αμφιδρόμηση ή μη... Αυτά έχω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θέλετε, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο... 

Δ.Σ. : Να ακούσουμε, να ακούσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και μετά... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : ...2010, όπως είπε και ο κ. Αντιδήμαρχος, όταν μία κάτοικος 

της περιοχής έκανε μία αίτηση όχι για αμφιδρόμηση... που είπατε, εκεί του τμήματος... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Μονοδρόμησης... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : ...Μονοδρόμησης της Αίνου και της Μανώλη Ανδρόνικου. Το 

συγκεκριμένο τμήμα δεν έκανε δεκτή την αίτηση της κυρίας και έκανε... μόνο ένα τμήμα, την 

ανηφόρα. Από τη Ζήκου και ως κάτω την Ανδρόνικου. Εμείς ... Όσο για το ότι ομόφωνα 

αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο ... τις αντιδράσεις. Ούτε εμείς γνωρίζαμε ότι θα γινόταν 

τέτοια... Όταν το είπα στον κ. Παπαδίκη, μου είπε ότι δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα. 

Θαρρείς και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να διαβάζουμε τοπικές εφημερίδες. Υπάρχει νομίζω 

και κάπου... νομοθεσία, το άρθρο 79, που λέει ότι πρέπει να καλεστούν και ομάδες πολιτών όταν 

πρέπει να πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Εμείς δεν καλεστήκαμε. Τέλος πάντων. Το 2011 λοιπόν, 

τον Ιούλιο, 13 Ιουλίου 2011, ομόφωνα πήρατε μια απόφαση, να γίνει ο δρόμος επάνω 

μονόδρομος. Και ξαναλέω, όχι αυτό που ζήτησε η κυρία, η κυρία ζήτησε μεγάλο κομμάτι. 

Τμήμα μόνο της Αίνου να γίνει μονόδρομος. Με φορά από τη Ζήκου προς τα κάτω. Θέλω να πω 

κάτι για την ασφάλεια, που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος και ο κ. Παπαδίκης. Δεν ξέρω... αυτοκίνητα 

φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς, κάπου στην αρχή της Αίνου... υπάρχει ένα δημοτικό 

σχολείο. Τι είναι πιο ασφαλές άραγε; Την ανηφόρα να την ανεβαίνουν τα αυτοκίνητα ή να την 

κατεβαίνουν; Δεν ξέρω, λίγο σκεφτείτε το. Λοιπόν, τέλος πάντων, μόλις έμαθα εγώ αυτό το 

πράγμα, πήγα να ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει, μου είπαν ότι τα πάντα είναι νόμιμα, ενώ δεν 

ήταν νόμιμα, δεν υπήρχε απόφαση από την Περιφέρεια, έγκριση μάλλον από την Περιφέρεια, 

παρόλα αυτά βιάστηκε ο Δήμος και τοποθέτησε πινακίδες που να απαγορεύουν την άνοδο, 

Κατέθεσα μία αίτηση τον Ιούλιο του 2012 μαζεύοντας 35 υπογραφές από κατοίκους της 

περιοχής, η οποία όμως δεν προχώρησε πουθενά, γιατί κάποια στιγμή ενώ η απόφαση πάρθηκε 

το καλοκαίρι του 2011, το καλοκαίρι του 2012 τοποθετήθηκαν οι πινακίδες, κάποια στιγμή 

εμφανίζεται μία μελέτη στην Περιφέρεια, δείτε το και εσείς, κύριε... χωρίς να υπάρχει πουθενά 



 

ημερομηνία, χωρίς να υπάρχει πουθενά αριθμός πρωτοκόλλου, εμφανίστηκε λοιπόν ένα χαρτί ... 

όπου στη μελέτη αυτή αναφέρει ότι κάτοικοι της περιοχής, εργατικό προσωπικό του σχολείου 

που υπάρχει εκεί, γονείς των μαθητών... ήταν μπροστά και ο κ. Μυστακίδης, ούτε ο Διευθυντής 

του σχολείου εκείνη την εποχή είχε κάνει κάποιο χαρτί, ούτε η Πρόεδρος του συλλόγου της 

εποχής εκείνης είχε κάνει κάποιο χαρτί, είχε κάνει αίτηση μία κυρία, η οποία είπαμε τι ζητούσε. 

Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, κάνουν το τμήμα της Αίνου μονόδρομο, με φορά από πάνω προς 

τα κάτω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, στα μισά περίπου της Αίνου και μιλάμε για μια απόσταση 

περίπου εξήντα μέτρα, γιατί ... δώδεκα-δεκατρία αυτοκίνητα. Θα σας διευκολύνω, όσοι 

γνωρίζετε, είναι το δίκτυο εκεί, στα μισά περίπου της ανηφόρας, εκεί στην ανηφόρα ακριβώς, 

είναι η είσοδος της πιλοτής μας. Εμείς βάζουμε αυτοκίνητα μέσα, παρκάρουμε. ...αποτέλεσμα 

να μας στέλνουν από την οδό Παπακωνσταντίνου, όσοι γνωρίζετε τα ΣΟΑ, δεξιά από τα ΣΟΑ... 

μικρός δρόμος, τσιμεντοστρωμένος, πιο στενός, πιο ανηφορικός, χωρίς καλή ορατότητα, για να 

πάμε στο σπίτι μας. Εάν δε αποφύγουμε το δρόμο αυτό, πρέπει να πάμε από το 1ο Γυμνάσιο. Να 

κάνουμε διπλάσια ... κύκλο. Με ό,τι επιβάρυνση έχει αυτό. Και σε καύσωνα και σε καυσαέρια 

και σε κίνηση στους δρόμους. ...εκεί στην περιοχή, ...πρέπει και αυτός να πάει από το 1ο 

Γυμνάσιο, για εξήντα μέτρα. Τέλος πάντων, προχωρήσαμε εμείς τις ενέργειες που κάναμε... 

συγγνώμη... Καταθέσαμε μία αίτηση, υποβάλαμε ένα αίτημα προς το Τμήμα της 

Κυκλοφοριακής Αγωγής, να ρωτήσουμε τι γίνεται σχετικά με το αίτημα που είχαμε κάνει με τις 

τριάντα πέντε υπογραφές. Η απάντηση ήταν ότι δεν υπήρχε νόμιμη απόφαση από την 

Περιφέρεια, οπότε το θέμα σας θεωρείται ότι είναι ως μη γενόμενο τέλος πάντων. Συνεχίζουμε. 

Γύρω στα Χριστούγεννα... δηλαδή αυτό που σας είπα στην Περιφέρεια, χωρίς αριθμό 

πρωτοκόλλου, χωρίς ημερομηνία, η Περιφέρεια απάντησε ότι είναι όλα νόμιμα, οι πινακίδες που 

υπήρχαν εκεί ενώ είχε δοθεί εντολή από τον Δήμαρχο στον υπάλληλο της... στον αρμόδιο 

υπεύθυνο δεν ξέρω ποιόν... οι πινακίδες απλά σκεπάστηκαν ξεσκεπάστηκαν γύρω στα 

Χριστούγεννα, γύρω στον Απρίλη μήνα κατέθεσα αίτημα προς το Τοπικό Συμβούλιο όπου και 

πέρασε κατά πλειοψηφία με έξι προς τέσσερις, το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισε το εξής, η 

πλειοψηφία τους και δεν ξέρω για ποιό λόγο δεν έγινε σεβαστή η απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου, δρομολογούνε οι έξι στους τέσσερις υπέρ της αμφιδρόμησης της οδού Αίνου, μέχρι 

να γίνει ολοκληρωμένη μελέτη. Δηλαδή το θέμα πρέπει να έχει προχωρήσει, από τον Απρίλη 

μήνα που πήρε την απόφαση. Οι δε υπόλοιποι τέσσερις μειοψήφησαν ... αντίθεση στην 

αμφιδρόμηση της οδού, μέχρι να γίνει η μελέτη. Έτσι; Αυτοί είπανε η μελέτη πρώτα και μετά να 

δούμε τι θα γίνει. Ένα μήνα μετά, καινούργιο αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία. Για ποιό λόγο 

δεν προχωράτε στην απόφαση ... α κάνετε πράξη την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου. Εκεί 

μας λέει η υπηρεσία, μας λέει ότι θα εξεταστεί εκ νέου, στο πλαίσιο ευρύτερης μελέτης. Από 

τότε έχω πάει πέντε-έξι φορές στον κ. Παπαδίκη, ...πέντε-έξι φορές, εμείς θεωρούμε ότι 

αδικούμαστε και σας ζητούμε να πάρετε την αδικία από πάνω μας, θεωρούμε χαριστικό αυτό 

που έγινε εκεί στην περιοχή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε σας παρακαλώ πολύ... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : ...Ολοκληρώνω, συγγνώμη. Και κατέθεσε τελικά το αίτημα 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς ζητούμε να δώσετε εντολή στον ... να κάνει αυτήν τη 

μελέτη αύριο κιόλας, να βγάλει αυτές τις πινακίδες, έχουμε πρόβλημα. Ήδη κάτοικος της 

περιοχής προχθές, στη στροφή Αίνου με Παπακωνσταντίνου, χτύπησε το αυτοκίνητό του. ... 

Προτείναμε να γίνει αμφιδρόμηση της Αίνου, στα μισά περίπου του δρόμου που υπάρχει 

είσοδος της πιλοτής μας και για δύο θέσεις στάθμευσης να απαγορευτεί, όχι ολόκληρο το 

κομμάτι, γιατί ήδη έχουν κάποιοι πολλές θέσεις στάθμευσης κάτω από την πόλη, εάν ...δώδεκα, 

δεκατρία, δεκατέσσερα αυτοκίνητα... δεν ξέρω αν... ίσως πάνω στο... για αυτόν το λόγο 

προτείνουμε να απαγορευτούν μόνο δύο θέσεις στάθμευσης, είτε πριν την πιλοτή, είτε μετά, δεν 

ξέρω... θέλετε να μεγαλώσετε κατά εκεί τα πεζοδρόμια; Θέλετε να βάλετε παρτέρια; Θα τα 

ποτίζω εγώ, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό μην σας στεναχωρεί. Και να μπει και ένας καθρέφτης 

επάνω στη γωνία. Να βλέπουμε αν κάποιο αυτοκίνητο κατεβαίνει, έτσι ώστε να υπάρχει και 



 

 

ένας χώρος δέκα-δεκαπέντε μέτρα περίπου για να γίνει αυτή η διασταύρωση των αυτοκινήτων. 

Εάν υπάρχει κατιτίς καλή θέληση, βούληση θα το πω αλλιώς, θα το ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κύριε... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : ...Δεν ξέρω όμως... Έχω την αίσθηση ότι συγγνώμη λίγο και 

τη μελέτη που θα πει ο κύριος, πάλι... μάρτυρες... και από τον κ. Μυστακίδη και από τον κ. 

Πρόεδρο ο οποίος... ότι πάλι το κομμάτι εκείνο θα μείνει έτσι. Μονόδρομος δηλαδή, με φορά 

από πάνω προς τα κάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε για τις... πληροφορίες, κ. Αντιδήμαρχε, έχετε να συμπληρώσετε 

κάτι;  

Δ.Σ. : Αυτό δεν το κατάλαβα, τι... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : Αυτήν την υποψία έχω. 

Δ.Σ. : Αν θέλουμε κάποιες διευκρινήσεις να μας κάνει ο κ. Αντιδήμαρχος. Και ύστερα να 

μπούμε στον κύκλο των ερωτήσεων και μετά των τοποθετήσεων. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε κάτι 

να συμπληρώσετε;  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Απλά, δυστυχώς οι διαδικασίες για τις Κανονιστικές είναι αρκετά 

χρονοβόρες, το Τοπικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση κατά πλειοψηφία, ...ακολουθεί η 

Ποιότητα Ζωής η οποία, η Ποιότητα Ζωής και παράλληλα και η Επιτροπή Διαβούλευσης, η 

οποία άλλαξε και υπήρχε μια καθυστέρηση... νομίζω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με μελέτες στην συγκεκριμένη περιοχή... 

Δ.Σ. : Κλείστε λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Νομίζω το ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες από συγκεκριμένους 

επιστήμονες που θα εξετάσουν κυκλοφοριακά τη συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να σας 

χαροποιεί, ανεξαρτήτως ποιό θα είναι το αποτέλεσμα, αυτό πρέπει να το σεβαστούμε όλοι μας. 

Και τώρα απευθυνόμαστε και στους τοπικούς αυτούς, αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε πρώτη 

φάση χωρίς να δεσμευτούμε για πιθανή λύση είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και όταν έρθει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά και υπάρχει βούληση από 

όλους μας υποθέτω, αν η συγκεκριμένη απόφαση ήταν λανθασμένη, να τη διορθώσουμε. Με 

πιθανή λύση ακόμη και την απαγόρευση της στάθμευσης. Νομίζω πως οφείλουμε να 

περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, αφού ξεκίνησε το Τοπικό, υπάρχει απόφαση του 

Τοπικού, νομίζω πως, θεωρώ, εκτιμώ μάλλον είναι διάστημα λίγων εβδομάδων να έρθει και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, για να ορίσει τη νέα Κανονιστική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Αντιδήμαρχε, κύριε... κύριε σας παρακαλώ, δεν έχετε το 

λόγο... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : ...Ενώ η δική μας η αίτηση των εξήντα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε; Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο... Δεν έχετε το λόγο... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : Με ρώτησε, να απαντήσω στον Αντιδήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν σας ρωτάει, μέσω του Προεδρείου γίνεται η διαδικασία, για αυτό σας 

παρακαλώ.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : ...Δεν γνωρίζω, συγγνώμη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύκλος ερωτήσεων. Κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. 

Γάτσιος. Άλλος; Και ο κ. Μηλίδης. Άλλος; Έχουμε κανέναν άλλον που... Ο κ. Μηλίδης έχει το 

λόγο.  

Δ.Σ. : Ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ερώτηση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή το θέμα το γνωρίζω... και σίγουρα υπάρχει πρόβλημα, είναι το... εκεί, ... 

βλέπετε, κ. Αντιδήμαρχε, ότι υπάρχει το αίτημα, ήρθε, ξαναήρθε, νομίζω είπατε τώρα ότι 

κάποιες εβδομάδες θα το... Νομίζω πρέπει να το επισπεύσετε γιατί υπάρχουν... Μιλάμε για ένα 

κομμάτι δρόμου, ... Ε, νομίζω ότι αν δεν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτά τα μικρά 

προβλήματα... έτσι; Ναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, θα απαντήσετε συνολικά σε όλους... ο κ. Φωτιάδης.  



 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, υπήρξε μία συγκεκριμένη... πόσο χρόνο θα συντάσσει τη 

μελέτη και εν πάση περιπτώσει νομίζω... δεν μπορούμε να ... εκεί δύο φυσικά εμπόδια ούτως 

ώστε να διευρύνουμε την είσοδο, το στόμιο της εισόδου της πιλοτής, έναν καθρέφτη να 

πορεύονται οι άνθρωποι, να το πω έτσι απλά, μέχρι να συνταχθεί η μελέτη; Ας μην είμαστε 

πολύ... Μπορούμε να βάλουμε δύο γλάστρες εκεί, δύο φυσικά εμπόδια, θα χαθεί επί της ουσίας 

μία θέση αυτοκινήτου σε παρκινγκ. Είναι εύλογο, θέλουν να μπαίνουν μέσα, δεν θα έχουν... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : Ναι αλλά το μίνιμουμ, που έχει για είσοδο... μια οικοδομή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην κάνουμε διάλογο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριέ μου σας 

παρακαλώ.    

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Η ερώτησή μου είναι αυτή, κ. Αντιδήμαρχε, εάν μπορεί να γίνει αυτό. Και 

βεβαίως στο... είπατε... αλλά να γίνει γρήγορα η όλη προσπάθεια, διότι νομίζω πρέπει να γίνει η 

τακτοποίηση. Είναι και το σχολείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Φωτιάδη, το λόγο έχει ο κ. Γκότσης.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, μας είπε ο συμπολίτης μας, ότι η 

αλλαγή σε μονοδρόμηση έγινε από αίτημα μιας μόνο συμπολίτισσάς μας. Με ποιό αιτιολογικό, 

δηλαδή τι έγραψε αυτή, τι επικαλέστηκε ώστε να γίνει μονόδρομος, να αλλάξει από, από 

αμφιδρόμηση να γίνει μονοδρόμηση; Πρέπει να υπάρχει αιτιολογία και σοβαρή αιτιολογία. Ποιά 

είναι αυτή; Γιαν α πειστούμε και εμείς για την αλλαγή που έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Γκότση, το λόγο έχει ο κ. Γάτσιος.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ δεν θα μπω στην ουσία, ήδη η δημοτική σας παράταξη έχει κάνει την 

πρόταση, εγώ θα πω λίγο για το διαδικαστικό κομμάτι. Οι αποφάσεις των Δημοτικών 

Συμβουλίων παίρνονται συνήθως και είναι δέσμιες στις αποφάσεις των Επιτροπών. Εγώ 

συμμετέχω στη συγκεκριμένη Επιτροπή, δηλαδή αν συμφωνήσουμε στην Επιτροπή, μετά 

υποχρεωτικά η παράταξη ή οποιαδήποτε παράταξη 99,9% συμφωνεί και αυτή. Θα ήθελα να 

ρωτήσω, δεν ξέρω τον Αντιδήμαρχο ή τον κ. Παπαδίκη. Προφανώς μας πήρατε στην πλάτη. 

Διότι εάν πραγματικά ισχύουν... ναι αυτό θέλω να τονίσω, εάν ισχύουν ότι εσείς μας είχατε πει 

ότι ...σχολείο, προτείνανε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, πρότειναν κάποιοι δημότες της 

περιοχής και τα λοιπά, ακούω ότι είναι ένας. Τι σημαίνει; Ένας, έχουμε πρόβλημα. Αν 

πραγματικά το σύνολο των κατοίκων εκεί πέρα όπως μας λέει, σε συνέχεια μαρτυριών των 

κατοίκων της περιοχής, του διδακτικού προσωπικού, του... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και ένας να είναι, αν υπάρχουν λόγοι σοβαροί, να μας τους πει, αυτό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Γκότση, θα απαντήσει στο λόγο του ο Αντιδήμαρχος και αν χρειαστεί... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Γιατί μέχρι να πάρουμε εμείς απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά 

είναι δέσμη για τις παρατάξεις, δεν μπορεί να γίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Καταγράψατε τα ερωτήματα, κ. Αντιδήμαρχε; Δώστε τις απαντήσεις σας. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Καταρχήν όταν γίνεται αίτημα από έναν δημότη, δεν γνωρίζουμε και τον 

αριθμό των δημοτών που εκπροσωπεί... Πρώτον αυτό, εμείς οποιοδήποτε αίτημα... για το θέμα 

του κυκλοφοριακού ... διευθετηθεί άμεσα γιατί πολλές φορές ... Εμείς σεβαστήκαμε τη θέση 

γιατί όπως ενημερώθηκα... αυτοψία, συβαστήκαμε την πρόταση... κυκλοφοριακού και ψηφίσαμε 

όλοι μας ομόφωνα την Κανονιστική. Δυστυχώς, ο ρεαλισμός πολλές φορές με τη νομιμότητα 

έχει διαφορές όσον αφορά στον ... νομιμοποίησης. Το ιδανικό για μένα είναι, ήδη η διαδικασία 

έχει ξεκινήσει, να πάει στην Ποιότητα Ζωής, άμα ... εκεί να έρθουν... να εκφράσουν τα αιτήματά 

τους,... και στη συνέχεια αν πειστούμε, όντως να γίνει αμφιδρόμηση με πιθανή παρέμβαση 

απαγόρευσης στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο. Και παράλληλα να τρέχει και η μελέτη, 

γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι η ολοκλήρωση μιας μελέτης και μετά η υλοποίησή της ίσως 

κρατήσουν και χρόνια. Και παράλληλα τρέχει η μελέτη... για άλλη μια φορά... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, αλλά στο ερώτημά μου δεν απαντήσατε. Ο 

συμπολίτης μας είπε θέλει αμφιδρόμηση και είπε δέκα προτάσεις. Γιατί πρέπει να γίνει η 

αμφιδρόμηση; Εγώ θέλω γιατί έγινε η μονοδρόμηση. Απλά πράγματα;  



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση, σας καταλάβαμε, αλλά θα ρωτήσουμε τώρα τον κ. Παπαδίκη, ο 

οποίος θα μας απαντήσει για αυτό το θέμα. Κύριε Παπαδίκη, έχετε το λόγο.  

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Την απάντηση σας την έδωσε ο ενδιαφερόμενος, σας είπε ότι υπάρχουν λόγοι 

οδικής ασφάλειας. Για να εκδώσουμε μια... 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : Εσείς το είπατε, όχι εγώ. 

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Εσείς το είπατε προηγουμένως.  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ : Δεν ισχύει. Ασφάλεια... πότε ήταν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε συμπολίτα, σας παρακαλώ... 

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : ...Δηλαδή.. και τα λοιπά, καθυστερήσεις... λόγοι οδικής ασφάλειας. Στο 

συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν λόγοι οδικής ασφάλειας και το ερέθισμα... ανάλογο... ουσία έχει 

τέλος πάντων... για να τρέξει... όταν κρίνει... ότι τρέχουν προβλήματα οδικής ασφάλειας... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Κύριε Παπαδίκη, στην ερώτηση του κ. Γκότση θέλω να απαντήσετε.  

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Μισό, μισό, μισό λεπτό. Προηγουμένως... ότι κάτω από την προτροπή των... 

να κάνετε... Και είπατε ας πούμε ότι... Ο πιο... δρόμος και ο πιο δύσκολος δρόμος για να 

προσεγγίσεις αυτό το κομμάτι, έτσι; Είναι και ο πιο χρονοβόρος δρόμος, δηλαδή να πας από τη 

Βασιλέως Ηρακλείου, από την Πλαστήρα και τα λοιπά, ... να προσεγγίσεις αυτό το κομμάτι 

είναι αυτός. Είναι πολύ πιο λογικό κάποιος που θέλει να πάει σε αυτήν την περιοχή, να ανέβει 

την... μελέτη θα μας δείξει ότι ... να προσεγγίζει την περιοχή... Δεν είναι δουλειά μας να 

κάνουμε την κυκλοφοριακή μελέτη, έτσι; Κάθε άποψη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... τελειώσατε; Να μπει κύκλος τοποθετήσεων. 

Δ.Σ. : Τι τοποθετήσεων... 

Δ.Σ. : Αν θέλετε... κάποιος συνάδελφος... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... τοποθετήσεις παρακαλώ. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τοποθετήσεις θα κάνουμε όλοι. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Θα κάνουμε λίστα φυσικά. Θέλετε και άλλοι να τοποθετηθείτε;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Βεβαίως... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε. Πείτε ποιοί θέλετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιοί θέλετε να τοποθετηθείτε;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ο κ. Γκότσης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Αναστασιάδης. Και ο κ. Φωτιάδης. 

Και ο κύριος... Σας παρακαλώ, όταν χρειαστεί θα σας πούμε, κλείστε λίγο το μικρόφωνό σας. Το 

λόγο έχει ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, σας ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Δεν μου απαντήσατε. Το 

ερώτημα είναι ανοικτό. Αν μπορούμε να διευρύνουμε το στόμιο εισόδου της πιλοτής. Θα είχαμε 

επί της ουσίας ανακουφίσει. Στην ουσία όμως, θεωρούμε ως παράταξη, κύριοι συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες, ότι η ευκολία με την οποία εκδίδουμε Κανονιστικές Αποφάσεις μετά από 

αίτηση ενός, σας το λέω ευθέως... και στο μυαλό όλων είναι και ψηφοθηρική. Κανέναν δεν θα 

πείσουμε ότι προσήλθε ένας και από παρατήρηση επειδή είναι το σπίτι του εκεί, μας έπεισε για 

την ορθότητα. Όσο δε για την επιχειρηματολογία, ναι και οι εξήντα... εξήντα... Σας παρακαλώ... 

σας παρακαλώ...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε, κ. Φωτιάδη, συνεχίστε κ. Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Λοιπόν, αυτή η πολιτική, κ. Δήμαρχε, κάθε λίγο και λιγάκι να αιφνιδιάζουμε 

τους πολίτες, να μπαίνουν πινακίδες, να βγαίνουν πινακίδες, να ακυρώνουμε δρόμους, να τους 

αποσύρουμε, να κάνουμε φρεάτια, πρέπει να πάψει. Είναι προκλητικό αυτό και έχει κουράσει 

τους συνδημότες μας. Θα πρέπει οι Κανονιστικές, κ. Δήμαρχε, με πολύ βάσανο να γίνονται. Θα 

πρέπει να γίνεται μελέτη συνολική, βεβαίως. Όχι του συνολικού ιστού, του τοπικού εκεί ιστού. 

Βεβαίως και θα πρέπει να γίνεται. Δεν θέλω τον κ. Παπαδίκη να τον θίξω... είναι ο τελευταίος 

και την επιστημοσύνη του την αποδέχομαι... αλλά δεν μπορεί το μυαλό του ενός και αιφνιδίως 

πάνω στη μελέτη πάλαι ποτέ καθηγητή και τα λοιπά, ασελγήσανε πολλοί, να πω αυτήν την 

έκφραση. Φτάνει πια.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε. Κ. Φωτιάδη. Το λόγο έχει ο κ. Γκότσης.  



 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, έχουμε εξήντα υπογραφές. 

Αφορούν αυτές οι υπογραφές τους κατοίκους εκείνης της περιοχής. Ένας Δήμος, ένας 

Δήμαρχος, μια Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο, τι σκοπό έχει; Να εξυπηρετεί τους 

πολίτες. Αυτός δεν είναι ο σκοπός; Να τους κάνει τη ζωή τους εύκολη. Και εφόσον εξήντα 

άτομα, εξήντα οικογένειες, λοιπόν, ζητάνε την αμφιδρόμηση, γιατί έτσι θεωρούν ότι 

διευκολύνονται περισσότερο στις δουλειές τους, στις εξόδους και όπου αλλού χρησιμοποιούνε 

το αμάξι, νομίζω ότι εύλογο είναι, ούτε καν πρέπει να το συζητάμε, ότι θα πρέπει να 

ικανοποιηθεί το αίτημά τους με την καθοριστική ρύθμιση που θα κάνει, που θα την αλλάξει λίγο 

και όποιος... έχει την επιστημοσύνη και έχει την τεχνογνωσία, έχει τα πάντα ο κ. Παπαδίκης να 

το κάνει. Νομίζω ότι αυτήν την στιγμή σε όλους μας έχει ωριμάσει ότι εκείνη η περιοχή θέλει 

αμφιδρόμηση... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Και εμείς έχουμε αυτόν το ρόλο. Να εξυπηρετούμε και να κάνουμε τη ζωή 

εύκολη των πολιτών. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Γκότση. Κυρία Σαραντίδου, χίλια συγγνώμη, έχετε το 

λόγο.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν πειράζει. Καταρχήν να απαντήσω στον κ. Παπαδίκη, ότι όλοι στην Αίνου 

δεν πάμε, δηλαδή αν εγώ αποφασίσω στην Αίνου να πάω από την... δεν θα μπω στην... για να 

μπω και να γυρίσω στην Αίνου. Είναι λίγο παράλογο. Η Αίνου ας πούμε, είναι προς τα 

ανατολικά της πόλης, όλοι βρισκόμαστε δυτικά, αν πηγαίνουμε μέσω Δράμας στην Αίνου, 

νομίζω ότι δεν συμφέρει κανέναν. Για αυτό να σας απαντήσω... για την προσέγγιση εκεί. Εν 

πάση περιπτώσει, το σίγουρο είναι ότι δημιουργεί, χρειάζεται... μελέτη γιατί πραγματικά 

υπάρχουνε πολύ στενοί δρόμοι, υπάρχουν επικίνδυνοι δρόμοι και έχουν πρόβλημα... 

κυκλοφορία και σίγουρα πρέπει να γίνει μελέτη που θα είναι από τις άμεσες μελέτες για την 

επόμενη φορά. Τώρα, το σίγουρο είναι ότι πραγματικά, είχαμε ένα αίτημα από έναν δημότη και 

είπαμε να το ικανοποιήσουμε τον ένα δημότη. Πόσω μάλλον τους εξήντα που έχουμε τώρα. Που 

σημαίνει ότι ήδη κωλυσιεργήσαμε, στην επόμενη Ποιότητα Ζωής, αφού έχει περάσει το Τοπικό 

Συμβούλιο θα πρέπει... Πρέπει νομίζω να συμφωνήσουμε, ότι πρέπει να είναι αφού έχει περάσει 

το Τοπικό Συμβούλιο στην επόμενη Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για απόφαση και στο αμέσως 

επόμενο Συμβούλιο ήδη το καθυστερήσαμε, μιλάμε για εξήντα ανθρώπους, εδώ εξυπηρετήσαμε 

αμέσως τον ένα δημότη, που νομίζω ότι ήταν ένας, γιατί αν ήταν περισσότεροι... οι εξήντα και 

άρα λοιπόν το επόμενο που μπορούμε να κάνουμε είναι άμεσα στην επόμενη Ποιότητα Ζωής και 

μέχρι να γίνει η μελέτη, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι ότι πρέπει να δρομολογηθεί η...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Διευκρινιστικά, να αναφέρω στο Σώμα το εξής. Όταν ήρθε στο γραφείο 

η αίτηση του κ. Αναγνώστου Γιάννη, με την αίτηση αυτή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τις 

εξήντα υπογραφές, εγώ ήμουν υποχρεωμένος βάση Κανονισμού να φέρω το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Λοιπόν. Του είπα το εξής και είναι εδώ, παρών. Επειδή έχω κινήσει τη διαδικασία 

που ήρθε αυτό το αίτημα, αμέσως διά της γραμματέως μεταφέρω το αίτημα ξανά στο Τμήμα 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, με εντολή να περάσει από την Ποιότητα Ζωής. Να ακολουθηθεί 

δηλαδή η διαδικασία. Και εντάξει, ο κ. Αναγνώστου ήθελε το θέμα να το φέρουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, πάση θυσία. Εάν, δηλαδή, δεν είχαμε αυτήν την απώλεια χρόνου, θα περνούσε έτσι 

και αλλιώς από το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι; Το ξέρετε, για να γράψουμε Κανονιστική, από 

εδώ θα περάσει πάλι. Λυπάμαι ειλικρινά διότι δεν το δέχτηκε αυτό το πράγμα ο κ. Αναγνώστου, 

να ακολουθήσουμε τάχιστα τη διαδικασία, να περάσει από την Ποιότητα Ζωής, έτσι ώστε να 

έρθει ολοκληρωμένα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπό την πίεση του κ. Αναγνώστου 

ειλικρινά, έφερα το θέμα προς συζήτηση. Σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Διαδικαστικά να τονίσω κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι διαδικαστικά ορθότατα.  



 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Απλά τώρα... έχετε, για την αμφιδρόμηση εννοώ, έχετε τη σύμφωνη γνώμη 

όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ότι ναι, πρέπει να μπει στην Ποιότητα Ζωής με αμφιδρόμηση, 

γιατί μπορούσε να μπει αλλιώς στην Ποιότητα Ζωής... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου, ο κ. Αναστασιάδης έχει το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ήδη τα έστειλα τα χαρτιά, σας είπα... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...όμως, αυτό εννοώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με την αίτηση των εξήντα, να μην κάνουμε διάλογο. Με την αίτηση των εξήντα 

θα πήγαινε στην Ποιότητα Ζωής.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά και εσείς.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, σήμερα μας κουράσατε πραγματικά με τις 

συζητήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναφέρεστε στον Πρόεδρο, στον Προεδρεύων. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Στον Πρόεδρο, όχι στον Προεδρεύων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στον Προεδρεύοντα αναφέρεστε; ... Σε εμένα; ... Γιατί σας κούρασα, κ. 

Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...για το ΧΥΤΑ και τώρα μου έδωσες το λόγο... ήθελα να μιλήσω... 

τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι ότι η περιοχή αυτή επειδή είναι η ορεινή, έχει στενούς δρόμους 

και είναι επικίνδυνο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ο κ. Παπαδίκης να βάλει 

ορισμένες πινακίδες και να το σέβονται οι πολίτες, οπωσδήποτε είναι... αμφιδρόμηση... διότι 

είναι δύσκολο πραγματικά ότι θέσεις έχουν χαθεί από ... αυτές οι αναπλάσεις... χάθηκαν πολλές 

θέσεις... Για αυτό το λόγο... να προσέξει ιδιαίτερα... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Αναστασιάδη, ευχαριστούμε. Ο κ. Χράπας έχει το λόγο. 

Για ένα λεπτό, κ. Χράπα.  

ΧΡΑΠΑΣ : Τα περισσότερα ειπώθηκαν, κ. Πρόεδρε, κ. Αντιπρόεδρε, σε αυτήν την αίθουσα και 

εγώ πιστεύω ότι από την στιγμή που έχουμε εξήντα υπογραφές κατοίκων της περιοχής Αίνου, 

δεν μπορούμε παρά να τους λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Από τη στιγμή που επιθυμούν οι 

κάτοικοι της περιοχής να γίνει αμφιδρόμηση, συμφωνώ και εγώ να έρθει το θέμα στην Επιτροπή 

Ποιότητας και χωρίς εισήγηση του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού... κύριε Πρόεδρε, 

ενώ την τελική άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου εγώ τη βλέπω θετική μέσα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, να έρθει κατευθείαν στην Επιτροπή Ποιότητας, χωρίς εισήγηση του Κυκλοφοριακού 

Σχεδιασμού, για να αλλάξει η φορά. Αν γίνεται αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η απάντηση είναι δεν γίνεται, κ. Χράπα... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Αν και, αν και θα πρέπει βέβαια να κρατούνται κάποιες ... από ότι φαίνεται... και 

κακό σε εκείνη την περιοχή.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χράπα ευχαριστούμε, το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε, κ. 

Αναγνώστου;  

Δ.Σ. : Δύο λεπτάκια, μπορώ... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι δύο λεπτάκια, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ : Γιατί το αίτημα της κυρίας του... 2010... το 2010 μέσα σε έξι μήνες 

ολοκληρώθηκε, πέρασε από όλες αυτές τις επιτροπές και το δικό μας το αίτημα δεν...; Γιατί 

έπρεπε να κάνω το αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο για να φέρει το θέμα στην Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής; Δεν έπρεπε να πάει κατευθείαν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε μένα απευθύνεστε; 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ : ...Ποιός είναι αρμόδιος; ... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναγνώστου... Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή λήγει το θέμα και...  

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ : ...Ένας μήνας πέρασε... Ιούλιο έχουμε. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Αναγνώστου, ελπίζω ότι επιλύεται το θέμα, δεν 

χρειάζεται... 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ : Ευχαριστώ.  



 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε... Κύριε Αντιδήμαρχε... Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το 

θέμα...  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Εξήντα υπογραφές, δεν μπορούμε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, λίγο σύντομα μόνο, έτσι; 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Εμπιστευόμαστε, σεβόμαστε το αίτημα και μισού δημότη, οφείλουμε να το 

σεβαστούμε. Για μένα, ο αριθμός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι... 

Δ.Σ. : Έτσι. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Αν αύριο μας έρθει ένα αίτημα με εξήντα ένα υπογραφές από την περιοχή, 

οφείλουμε λοιπόν να το ανατρέψουμε, να πούμε ναι στη μονοδρόμηση. Νομίζω πως δεν 

παρασυρθήκαμε, απλά εμπιστευόμαστε όλοι μας την υπηρεσία και τους ειδικούς και αυτό πρέπει 

να κάνουμε, παράλληλα όμως να ελέγχουμε. Δεν ξέρω τώρα, τις Κανονιστικές, δεν πρέπει να 

έχουμε σχόλια ότι, κακώς, είμαστε όλοι υπεύθυνοι, ψηφίζουμε. Ομόφωνα το ψηφίσαμε, αν 

κάναμε λάθος, κάναμε όλοι λάθος. Όσον αφορά τους ψηφοθηρικούς νομίζω πως δεν πρέπει να 

το σχολιάσουμε, υπάρχει διαδικασία, έχει ξεκινήσει διαδικασία, θα έρθει σε λίγες ημέρες, σε 

λίγες εβδομάδας στην ποιότητα ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω θα κλείσει το θέμα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Αντιδήμαρχε, νομίζω ότι ... Ευχαριστούμε, το θέμα 

ολοκληρώθηκε, πάμε σε άλλο θέμα, κ. Πρόεδρε. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 457/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του περιβαλλοντικού πάρκου Αγίου 

Γεωργίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιμένουν τέσσερις... περιμένουν τέσσερις 

κύριοι εκεί στο ακροατήριο, για το δωδέκατο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και θα 

παρακαλούσα το Σώμα να συμφωνήσει για να τους αποδεσμεύσουμε, γιατί έχουμε αρκετά να 

πούμε για τα υπόλοιπα... 

Δ.Σ. : Ναι, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ... Να το φέρουμε μετά το θέμα που συζητήσαμε, μετά το έκτο θέμα. Ζητώ τη 

σύμφωνη γνώμη σας. 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δωδέκατο λοιπόν, έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του περιβαλλοντικού 

πάρκου Αγίου Γεωργίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ», με 

εισηγητή τον κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα αυτό 

έχει ξαναέρθει και πιστεύω ότι θυμάστε, το αναβάλαμε διότι κάποιοι συνάδελφοι επιθυμούσανε 

να γίνει πιο, η παραχώρηση αυτή να γίνει ευρέως γνωστή στο σερραϊκό κοινό, μήπως 

ενδιαφερθούνε και κάποιοι άλλοι. Τελικά εμείς το βάλαμε στο site του Δήμου, το αναρτήσαμε 

για πέντε-έξι μέρες εργάσιμες και δεν ενδιαφέρθηκε κανένας άλλος παρά η ίδια εταιρία και για 

αυτό το ξαναφέραμε το θέμα, με την πρόταση να δώσουμε τελικά κατά χρήστη για τρία χρόνια 

το Πάρκο Περιβαλλοντικής Αγωγής σε αυτήν την εταιρία, που θέλει να προωθήσει και την 

ποικιλότητα του Νομού και προτείνουμε να το δώσουμε εφόσον δεσμευτούν και αυτοί ότι θα 

σεβαστούνε τον Κανονισμό της λειτουργίας τον οποίον τον έχουμε σήμερα για ψήφιση, σε 

προηγούμενο θέμα, για τρία χρόνια με τη δυνατότητα εφόσον τηρήσουνε τη λειτουργία και πάει 

καλά, να επεκταθεί ο χρόνος για πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ. 

Δ.Σ. : Δωρεάν είναι, Αντιδήμαρχε, η παραχώρηση; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, δωρεάν είναι η παραχώρηση, έχουμε και τη γνωμοδότηση του νομικού 

συμβούλου που λέει ότι επιτρέπεται να το παραχωρήσει ο Δήμος, έχουμε τις αντίστοιχες 



 

 

αποφάσεις από το Τοπικό Συμβούλιο των Σερρών και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 

προτείνουμε να δεχτεί το Σώμα αυτήν την παραχώρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. 

Δ.Σ. : Να ρωτήσω κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Γκότσης. Άλλος κανείς;  

Δ.Σ. : Να κάνω τοποθέτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση μετά.  

Δ.Σ. : Ο κ. Γάτσιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση... Ερώτηση ο κ. Γάτσιος;  

Δ.Σ. : Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Γάτσιος.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Αντιπρόεδρος. Παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, εδώ στην εισήγηση, στην τελευταία φράση, λέτε κατόπιν των 

ανωτέρω, λέτε επισυνάπτουμε την από 30/5/2013 εισήγηση της υπηρεσίας μας και παρακαλούμε 

για τη λήψη θετικής απόφασης. Μήπως δεν ήρθε σε μένα αυτή η εισήγηση; Δεν την έχω την 

εισήγηση.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επαναϋποβάλουμε λέει. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επαναϋποβάλουμε λέει... την εισήγηση. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σας επαναϋποβάλουμε την εισήγηση.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτή.. Αυτό μόνο ή και άλλη εισήγηση;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εισήγηση είναι από προηγούμενο Συμβούλιο... και εγώ δεν το έχω αυτήν την 

στιγμή εδώ πέρα, είναι από το προηγούμενο Συμβούλιο... Το κείμενο, το κείμενο που αναφέρει 

τους στόχους της εταιρίας αυτής και τα δεδομένα της.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Επί της ουσίας δεν διαφωνώ, κ. Πρόεδρε, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Είχαμε 

πει την άλλη φορά, ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί μήπως υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, 

για αυτό δημοσιοποιήθηκε. Ο Κανονισμός όμως, ο Κανονισμός Λειτουργίας του συγκεκριμένου 

χώρου, ψηφίζεται στο προηγούμενο θέμα, που αν πηγαίναμε με τη σειρά θα τον ψηφίζαμε. 

Θεωρώ ότι υπάρχει μία ανακολουθία σε αυτό, διότι εάν υπάρχει ο Κανονισμός, ενδεχομένως δεν 

θα υπήρχε η... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα θα τον ψηφίσουμε τον Κανονισμό.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Η δημοσιοποίηση, με τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου, ότι ο Δήμος το 

βγάζει με μία τέτοια πρόταση, αν δεν υπήρχε ο Κανονισμός και αυτός... εννοώ, ενδεχομένως 

τότε να γινότανε ευρέως γνωστό.  

Δ.Σ. : Αν υπήρχε ο Κανονισμός, θα ήταν ένα επιπλέον δεσμευτικό εργαλείο για αυτούς που θα 

ενδιαφερότανε ενδεχομένως. Αν υπήρχε ο Κανονισμός., Δηλαδή με μια ελεύθερη παραχώρηση, 

δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Κατά μείζονα λόγο δεν θα υπήρχανε δεσμεύσεις και κάποιος που θα 

το σκεφτόταν δεν θα το ήθελε, να δεχτεί και άλλες δεσμεύσεις... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν υπάρχει πρόβλημα, επί της ουσίας δεν συμφωνώ με τον Κανονισμό, δεν 

ψηφίζεται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης...  

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις σε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθέτηση;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός θα κάνει τοποθέτηση; 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, έχουμε ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερώτηση θέλετε να κάνετε; Παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Θέλω να ρωτήσω στην Αντιδήμαρχο ή σε όποιον άλλον μπορεί να με ενημερώσει, αυτή η 

ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ τι ακριβώς είναι; Τι εταιρία είναι; Τι κάνουν ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι; Να 

γνωρίζουμε.  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κάποιος εκπρόσωπος από τη ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στο προηγούμενο Συμβούλιο είχαμε και το Καταστατικό της εταιρίας, τους 

στόχους... 

Δ.Σ. : Τι ακριβώς κάνει η ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ; 

Δ.Σ. : Επιγραμματικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Καλησπέρα, ονομάζομαι... Χρήστος, είμαι ο Πρόεδρος της 

Κοινωφελούς Συνεταιριστικής Επιχείρησης ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ, ερωτηθήκαμε τι ακριβώς θα 

κάνουμε. Είμαστε μία ομάδα νέων παραγωγών αρωματικών φυτών και ζητάμε το πάρκο αυτό να 

γίνει ένα περιβαλλοντικό πάρκο που να σχετίζεται με τα αρωματικά φυτά. Θέλουμε να 

αναδείξουμε στο κοινό της πόλης τι είναι αρωματικά φυτά, να κάνουμε κάποιες συστάδες με 

διάφορα αρωματικά φυτά, να γίνει επισκέψιμος ο χώρος, αυτό και τίποτε άλλο. Λοιπόν, 

διαβάσαμε ένα άρθρο ενός Δημοτικού Συμβούλου, ...στο οποίο ο τίτλος του οποίου είναι τα 

φίδια ενός αμαρτωλού πάρκου και μία ΚΟΙΝΣΕΠ. Στο άρθρο αυτό, ο κύριος αυτός ρώτησε λέει 

και έμαθε ποιά είναι η ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ... Ρώτησε και έμαθε ποιά είναι η ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα παρακαλούσα... Θα παρακαλούσα μην μας αναφέρετε τι γράψανε στις 

εφημερίδες και τι είπαν στις τηλεοράσεις. Αναφέρεστε εσείς για την εταιρία αυτή που έχετε, τι 

ακριβώς θα κάνετε. Αυτό θέλει το Σώμα... Δεν μας ενδιαφέρει τι γράφηκε στις εφημερίδες και 

στις τηλεοράσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Κάποιοι νομίζουν ότι μέσω αυτού του πάρκου θα προωθήσουμε 

τα προϊόντα μας. Δεν έχουμε τέτοια πρόθεση... Σε ένα ξύλινο σπιτάκι δύο επί δύο, να 

προωθήσουμε τα προϊόντα μας. Δεν είναι αυτό... Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι να 

φυτέψουμε κάποια αρωματικά φυτά στον όλο χώρο των επτά στρεμμάτων και να το κάνουμε 

ένα επισκέψιμο, ένα όμορφο στολίδι της πόλης, επισκέψιμο από σχολεία, από τουρίστες τέλος 

πάντων της περιοχής και τα λοιπά, σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που 

βρίσκεται λίγο πιο πάνω τέλος πάντων, ώστε να υπάρξει μία συνεργασία με αυτό ώστε να γίνει 

ένας επισκέψιμος χώρος. Αυτό. Ναι, δεν θέλουμε... Δεν θέλουμε από το Δήμο ούτε να το 

συντηρεί, όπως ειπώθηκε τέλος πάντων, ούτε να μας πληρώνουν τα κινητά τηλέφωνα. Και αυτό 

ακούσαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε μας τι θα κάνετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Προβολή των αρωματικών φυτών... ένα επισκέψιμο πάρκο...  

ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : ...Να διαφημίσουμε το Νομό μας, να διαφημίσουμε τον τόπο μας, για 

φαρμακευτικά αρωματικά φυτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ελάτε λίγο μπροστά, καθίσατε στο τέλος... 

ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : ...Αρωματικά φυτά, πάρα πολλά και στο Μπέλες και στο Παγγαίο 

υπάρχουν στο Νομό μας, θέλουμε τα αυτοφυή αρωματικά φυτά να τα φυτέψουμε εκεί και αυτά 

που θα παράγουμε εμείς το ίδιο, σε συστάδες, που θα έρθουν τα παιδιά των σχολείων που είπαμε 

ότι να μάθουν ποιά είναι η λεβάντα, ποιά είναι η μέντα, ποιά είναι... με συνεργασία με αυτό που 

είπαν και οι συνάδελφοι εδώ πέρα, το Φυσικής Ιστορίας, αφού είναι επισκέψιμο και αυτό υπέρ, 

να μπορεί να γίνεται και αυτό. Θα υπάρχει μία ταμπέλα εκεί πέρα σε αυτό το κτίριο 

ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ, δεν θέλουμε ούτε να πουλήσουμε, ούτε να κερδίσουμε από αυτόν το χώρο, ούτε, 

ούτε, ούτε. Και επειδή θα σας τα πουν και άλλοι, συγγνώμη που πήρα έτσι το λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Προσβάσιμος ο χώρος προς όλους.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε... 

ΜΕΛΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Δεν έχουμε τίποτα, εμείς είμαστε παραγωγοί, θα φυτέψει ο καθένας ... 

τα χωράφια του, τα χρήματα που θα έρθουν θα έρθουν από εκεί, από τα χωράφια μας, όχι από 

εδώ πέρα, όχι από αυτό εδώ πέρα που θα μας παραχωρήσετε, εκεί το θέλουμε ένα σημείο 

αναφοράς, συνάντησης και διαφήμισης. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, κύριοι συνάδελφοι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, μα, μια ερώτηση, μισό λεπτό. Σερραίοι είναι τα παιδιά; 

Τι είναι; 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σερραίοι είναι, Σερραίοι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α : Σε παρακαλώ, έχει σημασία αν είναι Σερραίοι πολίτες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Εννοείτε δημότες;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Σερραίοι πολίτες. Σερραίοι πολίτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Πολίτες του Δήμου είμαστε σχεδόν οι μισοί. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Από πού είστε; Από πού είστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. : Οι άλλοι μισοί είμαστε από το Νομό Σερρών. Εγώ είμαι από το 

Δήμο Νέας Ζίχνης, ο κύριος είναι από... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Να πάρετε σερραϊκό οικόπεδο; Εγώ νόμιζα είσαστε Σερραίοι... Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, ...οικόπεδο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Σε παρακαλώ, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κάνατε μία ερώτηση, απαντούν οι άνθρωποι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν είναι Σερραίοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι μισοί είναι Σερραίοι και οι μισοί είναι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν είναι Σερραίοι.  

Δ.Σ. : Οι Σερραίοι δημότες σου λέει είναι οι μισοί. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν είναι Σερραίοι, σταμάτα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, παρακαλώ, ηρεμήστε... πώς μιλάτε... 

Δ.Σ. : ...Άντε, γιατί πολύ σε ανεχτήκαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Ακούς τι λέω;  

Δ.Σ. : Σοβαρέψου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην χαλάτε... σας παρακαλώ πάρα πολύ... Κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σε ένα τέτοιο θέμα δηλαδή... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Είπαμε είναι Σερραίοι, σωστά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν είναι Σερραίοι. Τελείωσε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί βγάζετε αυτό το συμπέρασμα; Σας έδωσε απάντηση ο κύριος...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Είναι από τη Ζίχνη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένας είναι από τη Ζίχνη, άλλος είναι από το Εμμανουήλ Παπά και οι άλλοι μισοί 

είναι Σερραίοι.  

Δ.Σ. : Η Ζίχνη τι είναι, Δραμινή είναι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι είναι, Βούλγαροι ή Τούρκοι; Για όνομα του Θεού. Λοιπόν. Η απάντηση 

δόθηκε. Τοποθετήσεις. Ο κ. Γκότσης, η κα. Σαραντίδου. Κυρία Σαραντίδου έχετε το λόγο και ο.. 

Βεβαίως... κ. Αντιπρόεδρε... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να αναφερθώ λίγο για αυτές τις επιχειρήσεις, δεν τους γνωρίζω τους κυρίους, 

πρώτη φορά τους βλέπω, αλλά θα πούμε την άποψή μας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις για τις 

οποίες είμαστε αντίθετοι. Γιατί να σας πω τι αποτέλεσμα έχουν αυτές. Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις οι οποίες χωρίζονται άλλες είναι για φροντίδα, άλλες είναι, προωθούνται και αυτές 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε αντίθετοι με 

τη δημιουργία αυτών, πρώτον γιατί; Γιατί έχουνε στόχο να πάρουν υποδομές και διάφορα 

υπηρεσίες των Δήμων για να γλυτώσει το κράτος την επιπλέον χρηματοδότηση, να μπορούν να 

τις χρησιμοποιούν αυτοί και να τις χειρίζονται, βγάζοντας οφέλη ίδια. Οι κοινωνικές 

επιχειρήσεις εκτός από τέτοια για το περιβάλλον και όλα αυτά δεν είναι καινούργιο αυτό, έχει 

εφαρμοστεί στους περισσότερους Δήμους της Αττικής. Εκτός από το περιβάλλον, έχει και μετά 

με τη φροντίδα, με τον πολίτη από το σπίτι, που κάποια στιγμή όλα αυτά θα φύγουν από 

υπηρεσίες του Δήμου, δηλαδή ακόμα μια απόφασή μας για να αποδεκατίσουμε υπηρεσία του 

Δήμου και θα περάσουνε στις κοινωνικές επιχειρήσεις για να βάλουν κάποια οφέλη και κέρδη 



 

και μάλιστα επιδοτούμενα, δίνοντάς τους εμείς υποδομές τις οποίες θα συντηρούμε εμείς για να 

ξοδεύουμε εμείς και χρήματα, ως Σερραίοι δημότες εννοώ, μέσα από τα τέλη μας... συντήρηση 

... στην ουσία και τα έξοδα, ο,τιδήποτε.. .από καταστροφές ... θα τα έχει ο Δήμος. Μιλάει στον 

Κανονισμό, που ορθώς το βάλατε πρώτα να ψηφίσουμε τον Κανονισμό και μετά, ποιός είναι ο 

σκοπός του πάρκου; Μιλάμε για μια πλήρη περιβαλλοντική αγωγή παιδιών που θα πηγαίνουν με 

δράσεις και όλα αυτά, δεν έχει καμία σχέση η δραστηριότητα που θέλουν να κάνουν οι 

συνδημότες μας με αυτά που υπάρχουν στον Κανονισμό και προωθούνται και θα έπρεπε να 

λειτουργεί ένα πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής, το οποίο πραγματικά... και αυτό προσέξτε το 

γιατί όσοι ψηφίσετε μπορεί να βρούμε και μπελά, δεν ξέρω αν ισχύει αλλά ο κ. Μπόικος που το 

είδε και επιμένει ότι το έψαξε και έμαθε ότι δεν το παραλάβαμε ακόμα το έργο, αυτό λοιπόν το 

έργο το οποίο το πλήρωσαν οι Σερραίοι, κοντά στις 300.000€, το έχουμε παρατημένο, δεν το 

έχουμε παραλάβει, ως Δήμος μπορούσαμε πραγματικά να κάνουμε πράγματα για 

περιβαλλοντική αγωγή και τώρα το δίνουμε για οφέλη μιας εντός εισαγωγικών κοινωνικής 

επιχείρησης έτσι όπως προωθείται. Τυχαία έπεσε στα χέρια μου μία εφημερίδα, έχει εφαρμοστεί 

σε πάρα πολλούς Δήμους, Νέα Σμύρνη, Μοσχάτο, έχουν δοθεί Δημοτικά Ωδεία, Βοήθεια στο 

Σπίτι, υπηρεσίες Δήμων, τα πάντα, σε τέτοιες ΚΟΙΝΣΕΠ λεγόμενες. Οι οποίες και επιδοτούνται 

και κάποιοι επωφελούνται από όλα αυτά πάνω στις δομές του Δήμου. Άρα λοιπόν, χωρίς να 

έχουμε τίποτα με τους συντοπίτες μας, με τους συμπολίτες μας, είμαστε αντίθετοι με αυτό το 

θεσμό και μάλιστα αφήνει και ο Κανονισμός και πάρα πολλά κενά, που πραγματικά θα χάσουμε 

υποδομές μέσα από τα χέρια μας σαν ένα τέτοιο Περιβαλλοντικό Πάρκο που μπορούσαμε να το 

αξιοποιήσουμε ως Δήμος και να είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας, να είναι ένα κόσμημα για 

τους μαθητευόμενους νέους, που πραγματικά μπορούσαν να ασχοληθούν σοβαρά με το 

περιβάλλον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, ο κ. Γκότσης, ο κ. Χασαπίδης και ο κ. Αντιπρόεδρος. Κύριε 

Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, όταν πρωτοήρθε το θέμα, ήμουν ένας από αυτούς 

που είπα να μπει στο διαδίκτυο, μήπως υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Τι έχουμε στα 

χέρια μας αυτήν την στιγμή; Ένα πάρκο γεμάτο φίδια και καμιά υποδομή. Υπάρχει και ένα σπίτι 

με κάτι ξυλάκια. Λοιπόν. Κάτι άκουσα που το είχα στο μυαλό μου και εγώ.  

Δ.Σ. : Να ψοφήσει του διπλανού η κατσίκα... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το είχα μέσα στο μυαλό μου... Λέω τι κάνουμε; Αφού 

δεν έχουμε εμείς, να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Ακριβώς αυτήν την σκέψη είχα και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ρήση... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. Έχουμε ένα πάρκο ανενεργό. Εγώ αμφιβάλλω αν από τους σαράντα ένα, 

ελάχιστοι, εντάξει ο κ. Αναστασιάδης εντάξει σαν Αντιδήμαρχος και ελάχιστοι και μετά που το 

επισκέφτηκα, αν έχουν πάει να δει τι γίνεται. Καταρχήν τώρα δεν μπορείς να πας.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απροσπέλαστο. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. Και είναι, έρχεται μία, εγώ θα την ονομάσω κοινωφελής, εταιρία, η οποία 

τι θέλει; Θέλει να το κάνει, τον χώρο αυτόν επισκέψιμο. Θέλει να βάλει αρωματικά φυτά. Να 

πηγαίνουν τα σχολεία... Κάθε φορά τα Δημοτικά και τα Λύκεια και λοιπά έχουνε 

περιβαλλοντικές επισκέψεις, έχουνε προγράμματα που πάνε και κάνουνε τέτοιες επισκέψεις. 

Λοιπόν. Νομίζω ότι εάν τηρήσουν αυτά που λέει και βέβαια εμείς πρέπει με ευλάβεια να 

παρακολουθούμε και με ευλάβεια να τηρήσουνε τον Κανονισμό, διότι πρέπει να υπάρχει και η 

ασφαλιστική δικλείδα πως αν δεν εφαρμόσουνε τους όρους του Κανονισμού, να πάψει και η 

σύμβαση... Η παραχώρηση. Νομίζω ότι θα πρέπει εκεί που δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μας 

ενδιαφέρει εάν οι άνθρωποι, εδώ είμαστε, εγώ θα έλεγα και από τη Δράμα εάν ερχότανε, μία 

κινέζικη παροιμία λέει δεν με ενδιαφέρει τι χρώμα έχει η γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια. 

Λοιπόν. Εγώ θα έλεγα οποιοσδήποτε ερχότανε, αν ερχότανε για επωφελεία του Δήμου, για 

επωφελεία των πολιτών, εάν δηλαδή αυτό το πάρκο... μπορούσα να πάω με τα παιδιά μου ή 

οποιοσδήποτε πολίτης, αυτό θα ήτανε ευχής έργο. Νομίζω ότι έγιναν οι νόμιμες διαδικασίες και 



 

 

θα πρέπει να δοθεί και να δούμε και τα αποτελέσματα. Θα είναι αρωματικά φυτά, άκουσα, είτε 

λεβάντα είτε... πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε και είναι μία ευκαιρία να γνωρίσουμε και αυτά τα 

αρωματικά φυτά όλοι μας. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη; 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, καθυστερημένα ήρθε το 

θέμα αλλά νομίζω ότι τη δημόσια και τη δημοτική περιουσία δεν μπορούμε να τη 

διαχειριστούμε έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι ξεκάθαρο σε ποιές υπηρεσίες ή πού μπορούμε 

να παραχωρήσουμε δωρεάν τη χρήση των οικοπέδων του Δήμου και ανεπάρκεια του Δήμου 

διαχρονικά να συντηρήσει το Περιβαλλοντικό αυτό Πάρκο δεν σημαίνει ότι μπορούμε να 

παραχωρήσουμε δωρεάν σε κάποιους οι οποίοι άμεσα μπορεί να μην έχουν όφελος από εκεί, 

μπορεί να μην πουλάνε δηλαδή εκεί τα προϊόντα που θα παράγουν αλλά έμμεσα θα διαφημίσουν 

το προϊόν το οποίο θα παράγουν, άρα είναι μια κερδοσκοπική επιχείρηση. Είμαι αντίθετος στο 

να παραχωρηθεί δωρεάν. Στο να παραχωρηθεί δωρεάν είμαι αντίθετος. Έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιπρόεδρος. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν 

κάτι. Για μένα είναι καλό. Πώς το βλέπω το καλό; Θα πάνε να περιποιηθούν ένα χώρο τον 

οποίον εμείς έχουμε εγκαταλειμμένο. Με μια λογική... Θα πούμε μπράβο, θα μπούνε άνθρωποι, 

να καθαρίσουν τον τόπο, να γίνει πιο καθαρός, να γίνει πιο προσβάσιμος, να γίνουν τέλος 

πάντων ό,τι είναι να γίνει εκεί. Εκείνο που θα ήθελα να παρακαλέσω στο Σώμα, εφόσον 

ψηφιστεί ο Κανονισμός, να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στον Κανονισμό. Και να πούμε σους 

ανθρώπους αυτό ρητά και κατηγορηματικά ότι ο Κανονισμός θα είναι το Α και το Ω. Και επίσης 

μια επιφύλαξη έχω εκεί με τα τρία έτη, με την προϋπόθεση.. .να πάνε σε μια πενταετία. Νομίζω 

ότι εκείνο, ας περάσουν τα τρία χρόνια, δεν ξέρω θα το δούμε κατά άρθρο εκεί πέρα τι γίνεται 

με τον Κανονισμό, να διασφαλίσουμε τον Δήμο μας. Μας ενδιαφέρει αυτό. Από εκεί και πέρα, 

μακάρι να ήταν ντόπιοι Σερραίοι, και συγκεκριμένα ας ήταν και από την Ομόνοια, όλα... 

Εντάξει, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απάντηση από τον Αντιδήμαρχο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που ήρθε το θέμα, ρώτησα αν έχει 

πάει κανένας εκεί και είπε ο κ. Αναστασιάδης ο Αντώνης ότι πήγε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κάθε μέρα πηγαίνω, κύριε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Ναι. Λοιπόν. Εδώ τώρα δίνουμε την εντύπωση ότι συζητάμε για... ότι θα 

παραχωρήσουμε κανέναν ουρανοξύστη του Νομού και σας λέω ότι το πάρκο αυτό, αν περάσεις 

από το δρόμο από τον οποίο απέχει δέκα-είκοσι μέτρα, δεν καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάτι εκεί. 

Όλες οι εγκαταστάσεις οι οποίες ακούστηκαν εδώ ότι θα παραχωρήσουμε, είναι μια ξύλινη 

κατασκευή τέσσερα-έξι τετραγωνικά και κάποιες τουαλέτες, δύο τουαλέτες μικρές, οι οποίες 

έχουν βανδαλιστεί πάρα πολλές φορές, ...και τον εργολάβο, επειδή δεν είχε παραληφτεί το έργο 

πήγαινε, τα ξαναέφτιαχνε, τα διόρθωνε, μπαίνανε, σπάγαν τις κλειδαριές, μπαίνανε μέσα, διότι... 

κλειδαριές, το έργο, κα. Σαραντίδου έχει γίνει Επιτροπή Παραλαβής, πήγε Επιτροπή, απλώς 

αυτήν την στιγμή είναι σε ένα στάδιο γραφειοκρατικό και κάποια έγγραφα τα οποία είπαμε τον 

εργολάβο να τα διορθώσει, είναι τυπικό δηλαδή και προλαβαίνουμε μέχρι να γίνει η 

παραχώρηση, να γίνει η παραλαβή του έργου. Αλλά νομίζω ότι η εταιρία αυτή σε οποιαδήποτε 

περίπτωση θα συντηρήσει αυτόν το χώρο και δεν μας πειράζει αν σε ένα χώρο επτά στρεμμάτων 

κοντά στα χιλιάδες στρέμματα που έχουν γαϊδουράγκαθα, αν σε κείνον το χώρο το 

συγκεκριμένο δεν έχει γαϊδουράγκαθα, υπάρχουν κάποιοι που φυτεύουν μέντα και λεβάντες και 

τα λοιπά. Ως τώρα, για να ξέρετε και το ιστορικό, επειδή το χειρίστηκα το θέμα, πάρα πολλές 

φορές σπάγαν την περίφραξη, έπαιρναν τα ξύλα, καίγανε, άναβαν και μαγκάλια και 

αναγκάστηκα, είχαν έναν πάνω στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και τον έστελνα κάθε μέρα να 

επιθεωρεί το χώρο. Όλο αυτό δηλαδή αυτή τη στιγμή που ο Δήμος αδυνατεί να τα κάνει, θα τα 

κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα έχουν και τη φύλαξη, για τους δικούς τους λόγους, αλλά ο στόχος 



 

θα επιτυγχάνεται. Νομίζω ότι έχουμε πει πολλά και δεν αξίζει τον κόπο. Όλοι μας έπρεπε 

πιστεύω να ψηφίσουμε θετικά, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο από ότι είναι σήμερα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Συγγνώμη, κ. Μυστακίδη, ποιός θα παραλάβει το έργο; Η κυρία που κάνει τον 

Κανονισμό ή η κυρία που μας λέει την εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Υπάρχουν τρεις μηχανικοί, οι οποίοι δεν είναι του Δήμου, είναι από την 

Περιφέρεια, είναι η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία έχει καθοριστεί. Είναι διάφοροι μηχανικοί, 

μέσα από το Νομό... Ναι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Μυστακίδη, αυτό το μισό είναι δάσος, είναι καρυδιές, το μισό 

είναι καρυδιές, δεν υπάρχουν... καθόλου δεν υπάρχουν... κανένα πρόβλημα... δίπλα στο δρόμο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να προχωρήσουμε... τελειώσατε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Σερραίοι πολίτες, είπα όχι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε; Νομίζω είναι πιο καθαρό το θέμα, εδώ λέει η εισήγηση για 

ποιό λόγο το βάλανε οι συμπολίτες μας. Για να προωθήσουν τη μεγάλη βιοποικιλότητα του 

Νομού, μέσα από περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν δημιουργήσει για την 

προβολή της περιοχής μας αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο σκοπός είναι 

ξεκάθαρος. Δεύτερον. Το ανταποδοτικό όφελος για εμάς ποιό είναι; Το ότι θα προστατεύσουνε 

και θα συντηρήσουνε αυτόν το χώρο. Τον οποίο χώρο κάτω από αυτές τις συνθήκες ο Δήμος δεν 

μπορεί να τον προστατεύσει και να τον συντηρήσει. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά και θα 

καταστραφεί. Λοιπόν. Μοναδικό ενδιαφέρον υπήρχε, λοιπόν, το αναρτήσαμε στο διαδίκτυο, 

ενημερώσαμε τους επικεφαλείς, είπαμε αν έχουμε και άλλους ενδιαφερόμενους, να τους 

φέρουμε, δεν υπήρξε άλλος ενδιαφερόμενος. Λοιπόν, δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε τους 

συμπολίτες μας, πρέπει να το δώσουμε, να το συντηρήσουνε, να προβάλλουν αυτά που πρέπει 

να προβάλλουν και νομίζω πως θα είναι προς όφελος και του Δήμου και του Δήμου, θα είναι 

χώρος επισκέψιμος, θα πηγαίνουν εκεί τα παιδιά των σχολείων, θα είναι προς όφελος και του 

Δήμου και των Δημοτών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία συνάδελφοι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ένα ερώτημα. Μήπως έχουμε νομικό κώλυμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφού έχουμε το νομικό σύμβουλο ο οποίος είπε ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εντάξει, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βγαίνει σε ψηφοφορία. Κύριος Μυστακίδης, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, κ. 

Γρηγοριάδη;  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι στη δωρεάν παραχώρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι στη δωρεάν παραχώρηση ο κ. Χασαπίδης. Ναι ο κ. Γρηγοριάδης, ναι ο κ. 

Στεργίου, ναι, ναι, ναι, κα. Σαραντίδου; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου. Όχι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνιος. 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Ναι ο κ. Μοσχολιός, ναι ο κ. Γάτσιος, ναι η κα. Δρίγκα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 451/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Πάρκου 

Περιβαλλοντικής Αγωγής Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε το έβδομο θέμα, έγκριση σχεδίου 

Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας... το Σώμα μια ώρα παράταση του Δημοτικού 

Συμβουλίου... Λοιπόν, κα. Σαραντίδου... Κυρία Σαραντίδου, ο Κανονισμός Λειτουργίας του 



 

 

Δημοτικού Συμβουλίου λέει. Τα θέματα, τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης τέσσερις ώρες συν μία 

ώρα παράταση που μπορεί να ζητήσει από το Σώμα... ήτανε εκτός. Ναι... Κυρία Σαραντίδου, 

εγώ δεν σας κούρασα, εσείς κουράζετε, όχι εσείς προσωπικά, εσείς όλοι εσείς κουράζετε. 

Λοιπόν, μία ώρα παράταση.  

Δ.Σ. : Θα παρακαλούσα την άλλη φορά, το Δημοτικό Συμβούλιο να αρχίζει στις τρεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στις πέντε το απόγευμα... Λοιπόν. Θέμα έβδομο, Έγκριση σχεδίου Κανονισμού 

Οργάνωσης και Λειτουργίας του Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής του Δήμου Σερρών. 

Ομόφωνα ναι; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Εντάξει. 

Δ.Σ. : Δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μάλιστα. Και θα παρακαλούσα το Σώμα να συμφωνήσει, στο εξής; Ότι το 

έβδομο αυτό θέμα θέλω να φαίνεται ότι προηγήθηκε, έτσι; Ωραία. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 452/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών: 

α) της αρ. 108/2013 με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 

έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: “Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.”». 

ΠΡΑΚ. 3/16/2013 

β) της αρ. 109/2013 με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας 

οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβολή από τον Δήμο 

Σερρών του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα όγδοο, έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα ζητήσω τη συγκατάθεση όλου του Σώματος, θα μου επιτρέψετε να 

αποχωρήσω επειδή θα ξυπνήσω πολύ πρωί για να φύγω Αθήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι κύριε... είστε ελεύθερος να αποχωρήσετε, καλό ταξίδι.  

Δ.Σ. : Δήμαρχε; Συνοδό, δεν θέλεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θέμα όγδοο, έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου 

ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών α) της υπ' αριθμόν 108/2013 με θέμα έγκριση, σβήστε σας παρακαλώ 

τη λέξη απολογισμού, έγινε λάθος από τον ΟΠΑΚΠΑ, έτσι; Έγκριση ετήσιου Προγράμματος 

Δράσης έτους 2013 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ΟΠΑΚΠΑ. 

Δ.Σ. : Ναι, προχώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το β) αποσύρεται. Το β) αποσύρεται. Ο λόγος, ο λόγος είναι ότι πρέπει να 

περάσει από την Οικονομική Επιτροπή και μετά να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο... 

Εντάξει; 

Δ.Σ. : Πάμε παρακάτω, φύγε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα ένατο. Ονοματοδοσία οδών μετά από... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Πρόεδρε; Κάτι είπα. Για το α΄ θέλω να τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα, κ. Αναστασιάδη Ηλία. Παρακαλώ... 

Σας παρακαλώ, αφήστε τον κ. Αναστασιάδη να... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Λοιπόν. ...να υποβάλλω... 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : το μικρόφωνό σας λίγο ανοίξτε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Συγγνώμη. Θα τοποθετηθώ και θα θέσω και ερωτήματα, ρητορικά. 

Γιατί αλλιώς χρειάζονται απαντήσεις. Λοιπόν, ετήσιο πρόγραμμα δράσης του 2013. 

Εκπλήσσομαι για το γεγονός ότι έρχεται τώρα. Πάνω σε αυτό χτίζεται ο προϋπολογισμός. 

Πρώτα έρχεται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και μετά έρχεται ο προϋπολογισμός. Θεωρώ ότι 

είναι παραδοξότητα. Δεύτερον. Σε ό,τι έχει σχέση με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης. Πέραν 

αυτών που είναι μέσα, είναι στενά δεμένο με ό,τι το Νομικό Πρόσωπο προϋποθέτει, έχει 

δαπάνες οι οποίες έχω την πεποίθηση ότι αγγίζουν τα όρια του παραλόγου. Σε μία εποχή, που 

υπάρχει τέτοια οικονομική στενότητα και μάλιστα σε τέτοιο σημείο ώστε ούτε καν να δίνεται το 

χιλιάρικο στις Τοπικές Κοινότητες. Τι εννοώ; Μονάχα για επισκευές, είναι 600.000€. Προς 

Θεού. Αν βγάλουμε τις εκατό που είναι για τους Παιδικούς Σταθμούς, είναι 500.000 για 

επισκευές και συντηρήσεις. Αν είναι δυνατόν. Πώς θα πληρωθούν αυτά; Από ποιόν 

προϋπολογισμό; Επιπλέον. Είχα πει κατά το παρελθόν, ότι επικαλύπτονται αρμοδιότητες. Εδώ, 

για τη Φιλαρμονική του Γονατά, έχει ένα δεκαχίλιαρο. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μία 

σύμβαση της ΚΕΔΗΣ με τον συγκεκριμένο πολίτη, για να στηθεί ό,τι έχει σχέση με μουσικά 

σύνολα. Ο Προβατάς γιατί δηλαδή να εξαιρεθεί από την όλη διαδικασία, δεν το κατάλαβα. 

Επιπλέον. Λαμβάνεται υπόψη ότι αυτή η σύμβαση κοστίζει στην ΚΕΔΗΣ 27.000 συν ΦΠΑ...  

Δ.Σ. : Λάθος κάνεις... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μισό λεπτό, εδώ μέσα έχει 10.000, ενεργοποίηση Φιλαρμονικής 

Προβατά. Τελικώς δηλαδή, πού ανήκουν οι Φιλαρμονικές; Για να ξέρω. Του Σκουτάρεως 

ανήκει στην ΚΕΔΗΣ. Των Σερρών ανήκει στην ΚΕΔΗΣ, ο Προβατάς ανήκει στην 

συγκεκριμένη...  

Δ.Σ : Μία είναι, Σερρών. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Τώρα είναι μία, Σερρών. Άρα λοιπόν; Πώς είναι δυνατόν αυτά τα δέκα 

χιλιάρικα τι νόημα έχουν; Εκτός αυτού, τόσα χρόνια που ήμουνα στο Δήμο Σκουτάρεως, το 

ξέρει και ο κ. Γρηγοριάδης, κάναμε συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Με 6.500 λύνουμε το 

πρόβλημα. Και το πρόβλημα λυνότανε αρκούντος ικανοποιητικά, να μην πω ικανοποιητικά. 

Αυτές οι 10.000 πώς βγήκαν άραγε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, κ. Αναστασιάδη, για την οικονομία του χρόνου.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στοχευμένες, για να πάρετε απαντήσεις από τον αρμόδιο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Στοχευμένες. Λειτουργία δημοτικών γυμναστηρίων για το κοινό εντός 

της πόλης, 250.000. Έλεος. Διακόσιες πιο μπροστά, διακόσες πενήντα εδώ, εκατό για τους 

παιδικούς σταθμούς να καλλωπιστούν, ... Έλεος. Εξακόσιες χιλιάδες για συντήρηση κτιρίων; ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις... συγκεκριμένες... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ετήσιο πρόγραμμα δράσης... θα γίνει η τρίμηνη αναφορά, ξέρει ο 

κύριος... Λοιπόν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, να απαντήσει ο...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι γίνεται εδώ; 

Δ.Σ. : Ωραία, θα απαντήσει... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε, κ. Χατζημαργαρίτη. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Καταρχήν εκπλήσσομαι με αυτά που ακούω, γιατί για 600.000€... 

600.000€ για ποιό πράγμα;  

Δ.Σ : Συντηρήσεις. 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Για όλο το Νομικό Πρόσωπο, ξέρετε τι περικλείει το Νομικό 

Πρόσωπο του Δήμου Σερρών; Γνωρίζετε;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Τα έχει γραμμένα...  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Γνωρίζετε εσείς 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Τα έχετε γραμμένα. 



 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Μάλλον όχι. Όσον αφορά, όσον αφορά, όσον αφορά τη Φιλαρμονική 

του Προβατά, ναι, στη συγχώνευση των είκοσι ένα Νομικών Προσώπων, μία από αυτές που 

ήρθαν στον ΟΠΑΚΠΑ ήταν και η Φιλαρμονική του Προβατά. Άλλωστε αυτά που βλέπετε εδώ, 

είναι νούμερα, είναι νούμερα, δεν σημαίνει ότι αυτά τα ποσά θα εκτελεστούν. Είναι κάποια 

νούμερα που μπαίνουν για να μπαίνουν. Δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ούτε 

φυσικά σκοπεύουμε να ξοδέψουμε για τη Φιλαρμονική 10.000€. Εννοείται πως δεν μπορούμε. 

Απλά πρέπει να τα έχουμε ως νούμερα. Από εκεί και πέρα, τι άλλο, εδώ δεν θυμάμαι... Τέλος 

πάντων... νούμερα... και κάτι άλλο μου είπε... Α, για τη λειτουργία του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου. Φυσικά, το κολυμβητήριο μας βγαίνει 120.000€. Μόνο το κολυμβητήριο, κ. 

Αναστασιάδη. Σε καύσιμα, κ. Αναστασιάδη. Μάλλον δεν τα ξέρετε καλά. Είχατε... στο 

Σκουτάρι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε στα ερωτήματα, ένα, δύο, τρία.  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Λοιπόν. Εδώ... μόνο το κολυμβητήριο, κοστίζει 120.000€. Μόνο το 

κολυμβητήριο. Φανταστείτε ότι έχουμε, σα λειτουργικά τα έξοδα. Φανταστείτε ότι έχουμε και 

άλλα γυμναστήρια, σε όλο τον Δήμο Σερρών. Τον Καλλικρατικό Δήμο Σερρών. Και τα νούμερα 

αυτά που μπαίνουν είναι ενδεικτικά, δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικά. Όταν θα έρθει ο 

ισολογισμός, θα δείτε τι συμβαίνει και ποιά είναι τα πραγματικά μας έξοδα. Είναι πράγματα τα 

οποία πρέπει να μπουν και μπαίνουν...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Επειδή γνωρίζω ότι το 2013 το Νομικό Πρόσωπο παίρνει μηνιαίως 150.000€, ... 

και η συντακτική του πράξη είναι άλλες 250.000€ ετησίως, θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο για 

την στοχοθεσία, που εγώ ειλικρινά, αναρωτιέμαι τι δουλειά έχει να περάσει από τη ν 

Οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών η στοχοθεσία του Νομικού Προσώπου; Θα το δούμε 

αυτό και με τον Γενικό Γραμματέα, δεν ξέρω αν προβλέπεται, θα το δούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με το Γενικό Γραμματέα, κ. Γαλάνη, έχουμε συζητήσει και έχουμε πει 

υποχρεωτικά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η στοχοθεσία του Νομικού Προσώπου θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου; Βεβαίως. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μου φαίνεται λίγο παράλογο αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διότι το Νομικό Πρόσωπο δεν είναι ανεξέλεγκτο κομμάτι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν λέω αυτό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όσο περίεργο και να φαίνεται, είναι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ...θέλω να ρωτήσω το εξής συγκεκριμένο. Η οικονομική 

στοχοθεσία, πρέπει να τη δούμε. Είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στην Οικονομική Επιτροπή. 

Έχει νούμερα παρόμοια με το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης; Γιατί θα πρέπει τα πραγματικά σας 

έσοδα, να αφορούν συγκεκριμένες δαπάνες. Αν δεν γνωρίζετε τα πραγματικά σας έσοδα, έχετε 

και άλλα έσοδα φαντάζομαι, δεν το αμφισβητώ, να σας προλάβω, έτσι; Απλά λέω, ξέρω τι σας 

δίνουμε εμείς σαν Δήμος. Φαντάζομαι συμπεριλαμβάνετε και τα έσοδα από προγράμματα και 

έχετε... στην οικονομική στοχοθεσία.  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Τις υποσχέσεις του Δήμου, λαμβάνουμε υπόψη, κ. Αντιδήμαρχε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν μπορεί να δώσει τώρα καμία υπόσχεση.  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ.  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Πάνω σε αυτό που ρωτάει ο Αντιδήμαρχος, να απαντήσω εγώ ως 

εξής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήσατε στις ερωτήσεις του κ. Αναστασιάδη; 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Ναι, απάντησα. Στην βελτίωση... των κτιριακών εγκαταστάσεων και 

υποδομών, υπάρχει μία χρηματοδότηση και από το ΕΣΠΑ, υπάρχει και το ΕΣΠΑ, κ. Γαλάνη. 

Υπάρχει και οι υποσχέσεις από το Δήμο, υπάρχει κάτι που ξέρω ότι έχετε μειώσει εδώ και πάρα 

πολύ καιρό... 



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Πρόεδρε; Εδώ μάλλον τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, εξηγώ στον 

Πρόεδρο ότι τα χρήματα αυτά που δίνουμε εμείς, αυτά είναι αυτά που υπολογίσαμε ... στην 

οικονομική στοχοθεσία του Δήμου Σερρών.  

Δ.Σ. : Εκτός θέματος... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό είναι το θέμα, κάνετε λάθος; Το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης συσχετίζεται με 

τον προϋπολογισμό και την στοχοθεσία. Η στοχοθεσία θα πρέπει να συνάδει με τα χρήματα που 

έχει κανείς στην πραγματικότητα. Τι έσοδα θα έχετε μέχρι το τέλος της χρονιάς; Εξαρτάται και 

τις δαπάνες σας. Σας το λέω γιατί αν έρθει στην Οικονομική Επιτροπή η στοχοθεσία σας, θα 

γυρίσει πίσω, σας το λέω... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία πρόταση; ...Να κάνω μία πρόταση; 

Επειδή συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο κ. Γαλάνης, ο συνάδελφος, ο Πρόεδρος, να πάρει 

πίσω το θέμα και να το φέρει με την ανάλογη σοβαρότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ τώρα... Τι πρόταση είναι αυτή; ... Γιατί να το πάρει πίσω το θέμα;  

Δ.Σ. : Δεν είναι σοβαρό... το θέμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν το θέμα αυτό δεν συνάδει με τη νομιμότητα... 

Δ.Σ. : Ας μην το ψηφίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μπορείτε να μην το ψηφίσετε.  

Δ.Σ. : Θέλουμε να ενημερώσουμε τον κ. Σύμβουλο ότι πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Νομικού Προσώπου, ομόφωνα...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Καλά, αυτό δεν λέει και τίποτα... 

Δ.Σ. : ...Σε εσάς δεν λέει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εκπροσωπούνται όλες οι παρατάξεις... Να μην κάνουμε διάλογο και χάνουμε... 

τη συνέχεια... Λοιπόν. Τοποθετήσεις. Ποιός θα τοποθετηθεί επί του θέματος; 

Δ.Σ. : Ψηφίζουμε. 

Δ.Σ. : Ψηφίζουμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, όχι. Θα τοποθετηθεί ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  

Δ.Σ. : Μα τοποθετήθηκε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ήτανε ερωτήσεις και απαντήσεις, ρητορικής φύσεως. Νομίζω ότι 

ήμουν σαφής και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Επειδή ο χρόνος κυλά... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Είμαστε όλοι κουρασμένοι, Πρόεδρε, είμαστε όλοι κουρασμένοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν παίζει ρόλο, τοποθέτηση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Λοιπόν. Έχω την αίσθηση, πως θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι 

ρεαλιστικό, το Πρόγραμμα Δράσης. Έτσι όπως το έχω διαβάσει και έχω προσέξει, μάλλον δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών. Επιπλέον δε, δεν λαμβάνει υπόψη ίσως και τα 

οικονομικά δεδομένα και τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες υπάρχουν αυτό το χρονικό, 

αυτή τη χρονική περίοδο... Για αυτό λοιπόν η πρόταση είναι η εξής. Δεν βλέπω καμία διάθεση 

να το πάρουν πίσω και να φέρουν με περισσότερη μελέτη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για αυτό τοποθετηθείτε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Για αυτό λοιπόν, λέω το εξής. Εμείς ψηφίζουμε ό,τι έχει σχέση με 

βρεφονηπιακούς σταθμούς, ό,τι έχει σχέση με την τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες και τα άλλα όχι, γιατί τα θεωρούμε υπέρογκα ποσά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Πρόεδρε του Νομικού Προσώπου, θέλετε να τοποθετηθείτε για να 

κλείσουμε το θέμα;  

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ : Δυο λόγια θα πω μόνο, το επίσημο Πρόγραμμα Δράσης του 

ΟΠΑΚΠΑ, είναι ένας οικονομικός σχεδιασμός, με ένα σχετικό προϋπολογισμό. Και πιστεύω ότι 

είναι ρεαλιστικός. Δεν είναι ούτε παράλογος, ούτε μη σοβαρός. Για αυτό ζητώ να το ψηφίσετε, 

όπως ακριβώς είναι. Ευχαριστώ.  

Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι... 

Δ.Σ. : Την πρόταση. 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Την πρότασή μας, κύριε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Είπα ναι σε ό,τι έχει σχέση με βρεφονηπιακούς σταθμούς και 

ευαίσθητες ομάδες, όχι, όχι στα υπόλοιπα ποσά γιατί τα θεωρώ υπέρογκα και μη ρεαλιστικά. Το 

ίδιο και ο κ. Μηλίδης. Η κα. Σαραντίδου όχι, ο κ. Αναστασιάδης;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Σταυρόπουλος ναι, ο κ. Γάτσιος ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και 

ο Γραμματέας, ναι και ο Πρόεδρος.   

 

ΤΟ ΘΕΜΑ α' ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ β' ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 453&454/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Ονοματοδοσία οδών μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής «Ονοματοδοσίας 

Οδών και Πλατειών», του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τα πρακτικά 1/2013 και 

2/2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο ένατο θέμα, ονοματοδοσία οδών μετά από γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών, του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με 

τα πρακτικά 1/2013 και 2/2013. Εισηγητής... 

Δ.Σ. : Ναι, ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Καλαϊτζίδης.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Δυο λόγια μόνο, κ. Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυο λόγια, επειδή... θα υπάρξει ομόφωνη απόφαση, αλλά ας κάνει την...  

Δ.Σ. : Δεν ξέρω αν υπάρξει.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Υιοθετούμε, υιοθετούμε μια... και γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής... 

με τις προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής, μία μόνο εκκρεμότητα, εκκρεμότητα που έχει να κάνει 

με ένα αίτημα του Τοπικού Συμβουλίου, της Τοπικής Κοινότητας Καλών Δέντρων, για την 

ονομασία της αίθουσας... στο οποίο η επιτροπή δήλωσε αναρμόδια, η Δημοτική Αρχή εισηγείται 

και υιοθετεί την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου, για την ονομασία της συγκεκριμένης 

αίθουσας αίθουσα Μιχαλακοπούλου Γεωργίου.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, μια, μια αυτή. Δεν, δεν ψηφίζω, μη ελληνικά επίθετα, 

δεν ψηφίζω το ... Όχι, μόνο ελληνικά ονόματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Μόνον εκείνη την οδό που αναφέρεται στο όνομα Μπαΐρας, καταψηφίζει 

ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης... Η κα. Δρίγκα, ωραία. Κυρία Δρίγκα. 

ΔΡΙΓΚΑ : Κύριε Πρόεδρε, στις 17/4 στην 9η Συνεδρίαση αν θυμάμαι καλά, είχαμε κάνει 

εισήγηση, η παράταξή μας, στην ονοματοδοσία του... της αίθουσας του Πολιτιστικού Συλλόγου 

των Καλών Δέντρων σε αίθουσα Γεωργίου Μιχαλακόπουλου. Αν θυμόσαστε καλά μας είχατε 

πει ότι ήταν και η πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου, πράγμα που πιστεύω ότι ενισχύει τη 

θέλησή μας καθώς και τη θέληση όλης της τοπικής κοινωνίας. Μας παραπέμψατε όμως το θέμα 

στις καλένδες της Περιφέρειας. Είπατε ότι είναι θέμα που άπτεται της αρμοδιότητας της 

Περιφέρειας. Δυστυχώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΔΡΙΓΚΑ : Ας μιλήσω λίγο σας παρακαλώ, κ. Πρόεδρε. Παρότι είχαμε τονίσει τότε ότι λόγω του 

ότι ήταν ... και η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα βεβαρυμμένη και διήνυε όπως 

αποδείχτηκε τις τελευταίες μέρες της ζωής του, αυτή η καθυστέρηση μας στοίχισε πάρα πολύ. 

Και ειλικρινά σήμερα θεωρώ ότι εκφράζω τη λύπη, για να μην πω την αγανάκτηση, της τοπικής 

κοινωνίας των Καλών Δέντρων, έστω και για λίγες μέρες, δεν προλάβαμε να δώσουμε, να 

αποτίσουμε μάλλον, την τιμή που άρμοζε και αρμόζει διαχρονικά σε αυτόν τον άνθρωπο, που 



 

προσέφερε τόσα πολλά και ειλικρινά πιστεύω ότι αυτή η κοινωνία, μακριά από κομματικά 

οφέλη και μικροπολιτικές σκοπιμότητες θα του χρωστά μεγάλη τιμή για πάρα πολλά χρόνια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελικά τελείωσε ο... 

ΔΡΙΓΚΑ : Μετά από λίγες μέρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μάλιστα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει, εμείς πάντως τη βούληση 

και τη διάθεση να δοθεί το όνομα στο συγκεκριμένο παλαιστικό. 

ΔΡΙΓΚΑ : Θα μπορούσαμε να είχαμε προλάβει, όμως, αν δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοιτάξτε τώρα, κα. Δρίγκα, μη διυλίζουμε τον κώνωπα να πούμε... 

ΔΡΙΓΚΑ : Δεν διυλίζω κανέναν κώνωπα, μπορεί για εσάς να φαίνεται πολύ μικρό το θέμα, αλλά 

για μια τοπική κοινωνία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αρνήθηκε κανείς, μέσα σε αυτήν την αίθουσα... 

ΔΡΙΓΚΑ : Δεν μπορείτε να λέτε όμως ότι διυλίζω τον κώνωπα, εγώ απλά τονίζω ότι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι με κάποιον τρόπο μία μομφή αυτό που εκφράζετε... 

ΔΡΙΓΚΑ : Όχι, δεν είναι... Έπρεπε να ξέρουμε ότι αυτό το θέμα είναι αρμοδιότητα του 

Δημοτικού Συμβουλίου και όχι της Περιφέρειας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Είχαμε... εγώ, ρώτησα. Δεν έκανα καμία ενέργεια χωρίς ερώτηση. 

Πάντα ερωτώ. Έτσι; Και από τη στιγμή... Και από τη στιγμή... Εδώ ακόμη ψάχνετε το 

γεωκτησιακό καθεστώς του συγκεκριμένου παλαιστικού.  

ΔΡΙΓΚΑ : Εγώ δεν ψάχνω κανένα ιδιοκτησιακό καθεστώς, εγώ σας εκφράζω απλά τη λύπη της 

τοπικής κοινωνίας που δεν μπόρεσε να δοθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μα έτσι και αλλιώς, ανήκει στην Ιστορία το όνομά του, δεν το συζητάμε... 

ΔΡΙΓΚΑ : Δεν είναι κακό να εκφράζουμε και εμείς την άποψή μας... Και να κάνουμε και 

κριτική... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει το θέμα της ονοματοδοσίας οδών και... 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, Πρόεδρε, μια μικρή τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Διαφωνώ με την αλλαγή επειδή κάθε αλλαγή ονόματος στην οδό, δημιουργεί τεράστια 

προβλήματα σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, για να μην πω και σε κρατικές υπηρεσίες. Δεν 

καταλαβαίνω τη λογική το να αλλάξουμε την οδό Ομήρων σε οδό Αιχμαλώτων. Επειδή κάποιος 

έφερε μια εισήγηση στο Δήμο. Εγώ υιοθετώ όλες τις αλλαγές, εκτός από αυτήν την αλλαγή. Δεν 

έχει κανένα νόημα. Την Ομήρων σε Αιχμαλώτων. Τώρα διαφέρουν οι όμηροι από τους 

αιχμάλωτους, γιατί το εισηγείται κάποιος. 

Δ.Σ. : Άλλο όμηρος, άλλο αιχμάλωτος.  

Δ.Σ. : Έλα τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι τελείως διαφορετικά... ο αιχμάλωτος από τον όμηρο. 

Δ.Σ. : Θα πάμε για Αιχμαλώτων 17, 21 και... τι είναι αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Καταγράφεται η αρνητική σας τοποθέτηση. Λοιπόν. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 455/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤ 

Ν. Σερρών κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θέμα δέκατο, έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και της ΕΣΑΝΣ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου μας 

στον ΧΥΤ Νομού Σερρών κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2013. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Όχι, όχι... 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εισήγηση από τον κ. Χράπα, παρακαλώ, κ. Χράπα. 

Δ.Σ. : Μπορώ να κάνω μία ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην κάνει εισήγηση, να κάνετε ερωτήσεις, βεβαίως. Ποιός θέλει να κάνει 

ερώτηση;  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Δυο λεπτά, έχουμε τη μελέτη από την ΕΣΑΝΣ, ο τεχνικός σύμβουλος και ο 

λογιστής βγάλανε μία μελέτη βιωσιμότητας πόσο μπορεί να κοστολογηθούν τα έξοδα και οι 

δαπάνες της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, του ΧΥΤ, ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου και το ποσό που 

αναλογεί στον Δήμο Σερρών για το πρώτο εξάμηνο είναι διακόσια σαράντα χιλιάρικα ευρώ για 

το βήτα εξάμηνο του 2013.  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, ναι. Άλλος; Μόνο ο κ. Μηλίδης. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Χράπα, δεν είναι καλά διατυπωμένο εδώ, στη σελίδα τρία, πίσω στο 

παράρτημα που έχει, για τα κόστη... λέει τεχνικός, επάνω, επάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε αν θέλετε και το δεύτερο μικρόφωνο...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επικεφαλίδα λέει κόστος ανά έτος., Το έχετε βρει μήπως; Στη σελίδα τρία, πίσω, 

στο παράρτημα που είναι. Μετά την εισήγηση... 

ΧΡΑΠΑΣ : Κόστος τι είπατε; Ποιό είπατε;  

Δ.Σ. : Κόστος ανά έτος.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κόστος ανά έτος, η επικεφαλίδα. Κόστος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, 

ξεκινάει εκεί η πρώτη σελίδα, δεύτερη, τρίτη.  

ΧΡΑΠΑΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το βρήκατε;  

ΧΡΑΠΑΣ : Το βρήκα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Στην τρίτη σελίδα, παρακαλώ.. να προσέξετε. Κόστος λέει ανά έτος. Και εκεί 

κάτω βλέπω τεχνικός σύμβουλος, 72.000€. Έως το 2016. Ανά έτος είναι το 72.000 ή όλα μέχρι 

το 2016; Είναι πάρα πολύ σημαντικό... Επάνω... λέει κόστος ανά έτος. Για έναν που ξέρει να το 

διαβάζει... λέει από κάτω 72.000€. Τώρα... 72.000 ανά έτος; Ανά έτος, κ. Χράπα;  

ΧΡΑΠΑΣ : Όπως το βλέπω, κ. Μηλίδη, που προστίθενται τα ποσά στο τέλος, εξακόσια ογδόντα 

δύο χιλιάρικα, ανά έτος, άρα και τα εβδομήντα δύο χιλιάρικα είναι ανά έτος υποθέτω. Γιατί 

προστίθενται τα ποσά όλα, είναι αθροιστικά. Τα ποσά είναι αθροιστικά, σωστά; Αφού είναι 

αθροιστικά τα ποσά... 

Δ.Σ. : Έξι χιλιάρικα το μήνα...;  

Δ.Σ. : Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, σας παρακαλώ... Ζήτησα προηγουμένως μία ώρα. Και μου δώσατε 

την ώρα... Μία και είκοσι κλείνει το Δημοτικό Συμβούλιο... Χάνουμε και τα εκτός ημερήσιας... 

Εννιά και τέταρτο, οκτώ και τέταρτο... Για ακούστε με λίγο, ακούστε λίγο...  

Δ.Σ. : ...Κυρία Σαραντίδου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Της το εξήγησα προηγουμένως της κυρίας Σαραντίδου, μάλλον εσείς ήσασταν 

έξω και δεν το ακούσατε... Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινούν με τα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης. Ό,τι υπάρχει πριν από αυτή θεωρείται μία ώρα εκτός.  

Δ.Σ. : Πού το λέει αυτό;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στον Κανονισμό.  

Δ.Σ. : Πού το λέει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, τώρα... Ο χρόνος για τη συζήτηση των Εκτός Ημερησίας Διάταξης θεμάτων 

δεν μπορεί να ξεπερνάει τη μία ώρα. Η διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

καθορίζεται σε τέσσερις ώρες. 

Δ.Σ. : Ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εντάξει;  

Δ.Σ. : Ξεχωρίζει εντός και εκτός; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεχωρίζει. 



 

Δ.Σ. : Όχι, σε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ξεχωρίζει, ακούστε. Έτσι; Κατά παρέκκλιση ο Πρόεδρος μπορεί να... γράφει 

μέσα, σας το λέω ειλικρινά, το έχω βρει, πρέπει να το διαβάσουμε από την αρχή το θέμα. Και 

σας λέω ότι τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι της Ημερήσιας Διάταξης, από εκεί 

ξεκινάει... Όχι προ.  

Δ.Σ. : Εγώ ξέρω, Πρόεδρε... Εγώ ξέρω το εξής. Μεταξύ μας, μεταξύ μας. Όσο τζάμπα 

ερχόμαστε, τόσο περισσότερες ώρες μας βάζουν.  

Δ.Σ. : Αντιστρόφως ανάλογα μας βάζουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε αυτό δεν φταίει ο Πρόεδρος, έτσι; Το ξέρετε καλά... Λοιπόν, να συνεχίσουμε. 

Δ.Σ. : Σταμάτα να τελειώσουμε... Προχώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Σας ακούω, κ. Μηλίδη. Τοποθέτηση... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μα είναι σοβαρό τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετηθείτε... Άλλος κανείς θέλει να τοποθετηθεί;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πραγματικά, όταν είδα το ποσό των 72.000 έτσι το ερμήνευσα και εγώ, έτσι το 

εξήγησε και ο κ. Χράπας. Έμεινα άφωνος. Είναι δυνατόν να παίρνει 72.000€ το χρόνο, 6.000€ 

το μήνα, στη σημερινή εποχή;  

Δ.Σ. : Ένα άτομο είναι ή ομάδα είναι;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ένα άτομο είναι, δεν ξέρω, Αντιδήμαρχε, είναι πολλά τα χρήματα, σήμερα, έχετε 

αναρωτηθεί τι μισθούς παίρνουμε; Δεν θέλω να σας πω εγώ που είμαι Διευθυντής... πόσα 

παίρνω. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, νομίζω ότι είναι υπερβολικό, υπέρογκο το ποσό. 

Και δεύτερον, εκεί υπάρχει ευθύνη του Δημάρχου, δεν είναι εδώ ο Δήμαρχος και η Δημοτική 

Αρχή, έτσι στα μουλωχτά, περνάει ότι το ποσό τιμολόγησης γίνεται 20€ ανά τόνο. Υπήρχε 

υπόσχεση από τον Δήμαρχο ότι δεν θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Εδώ τώρα βλέπω από 15€ 

ανά τόνο, 20€ ανά τόνο. Άρα γίνεται μια αύξηση η οποία θα μετακυλήσει πού; Στους δημότες, 

υπό τη μορφή ανταποδοτικών τελών. Για αυτό λοιπόν, εδώ κύριε... Το γράφει, κύριε... Αυτό, 

αυτό, όταν το 15€ ανά τόνο για τις ποσότητες του ΧΥΤΥ γίνεται 20€, μετακυλίζεται στα 

δημοτικά τέλη, πώς αλλιώς, υπάρχει άλλος τρόπος; Λοιπόν. Για τους λόγους αυτούς. Πρώτον, 

για αυτό, την αύξηση από τα 15€ στα 20€ ανά τόνο και δεύτερον γιατί βλέπω υπέρογκο ποσό, 

ποσά στη διαχείριση της ... τέλος πάντων, θεωρώ ότι υπάρχουν υπέρογκα ποσά στο λειτουργικό 

κόστος, όπως είναι αυτή του τεχνικού συμβούλου, των 72.000€, δεν ψηφίζουμε την 

Προγραμματική Σύμβαση. Είχαμε όλη τη διάθεση να την ψηφίσουμε, αλλά βλέποντας αυτά 

νομίζω ότι δεν πρέπει να την ψηφίσουμε και πιστεύω ότι πρέπει κάτι λίγο να... Νομίζω ότι έχει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Χράπα... 

ΧΡΑΠΑΣ : Το μόνο που έχω να πω είναι ότι... που έγινε η αύξηση, λόγω του ότι... κάποια 

χρήματα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν τα θέματα δεν τελειώσουνε, αύριο στις εννιά συνεχίζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Δ.Σ. : Εγώ πάντως, Πρόεδρε, ευθέως ως παράταξη, σου βάζω θέμα νομιμότητας από εδώ και 

πέρα... 

ΧΡΑΠΑΣ : Επειδή αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για... 

Δ.Σ. : Συγγνώμη, κ. Χράπα, για τη διακοπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και αν υπάρχει κώλυμα ας πούμε, για τα θέματα αυτά, εφόσον εξαντλήσαμε 

πριν από είκοσι λεπτά τις τέσσερις ώρες, θα συζητηθούν αύριο. Ακριβώς, θα ξεκινήσουμε από 

το δέκα. Λοιπόν, συνεχίστε, κ. Χράπα.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, να πω κάτι; ... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τι και άλλη μία ώρα; Τώρα άλλη  μία ώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης θέλει να προχωρήσει σε έλεγχο νομιμότητας του Δημοτικού 

Συμβουλίου και λοιπά. Άρα λοιπόν, εντάξει. Εγώ θα εξετάσω αύριο ξανά το θέμα, έτσι; Και θα 

ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε... 

Δ.Σ. : ...Τώρα, τώρα είμαστε στην παράταση; 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είμαστε στην παράταση, μία και τέταρτο... 

Δ.Σ. : Καλά, ...τι ώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μία, μία και τέταρτο.  

Δ.Σ. : ...Κατά την άποψή μου, ο κ. Φωτιάδης διαφωνεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε, παρακαλώ, κ. Χράπα. 

ΧΡΑΠΑΣ : Όπως είπα και πριν, αυτά τα χρήματα... θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του 

νέου χώρου απόθεσης μέσα στο ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου. Τα μαζεύουνε κατά έτος και έτσι 

ώστε μέσα σε μια δεκαετία να δημιουργηθεί ένα ποσό έτσι ώστε να κατασκευαστεί... Εκτός από 

αυτό, δεν έγινε καμία αύξηση στα δημοτικά τέλη, ούτε πρόκειται να γίνει καμία αύξηση στη 

δική μας θητεία στα δημοτικά τέλη. Τα χρήματα που εξασφαλίσαμε είναι από τα ανταποδοτικά, 

είναι από τις μειώσεις, από τις εκπτώσεις στον διαγωνισμό της αποκομιδής, έχουν εξασφαλιστεί 

και βρέθηκαν για να πληρωθούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία... 

Δ.Σ. : ...Ψηφοφορία... Δυο λόγια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δυο λόγια. 

Δ.Σ. : Λοιπόν. Εγώ έχω αντίθετη άποψη για το θέμα αυτό, γιατί να μη γίνει αύξηση καμία, να μη 

γίνει αύξηση καμία; Τα σκουπίδια φέρνουν χρέος. Ξέρετε ότι δεν έχουμε εισπράξει τα 

ανταποδοτικά από τις λαϊκές αγορές και μην το παίζουμε καλοί και ρεαλιστές απέναντι στον 

κόσμο, πόσες... Έχουμε να κάνουμε δεκαπέντε χρόνια αύξηση στα σκουπίδια. Έλεος δηλαδή. 

Και δεν μιλάω τώρα που υπάρχει οικονομική κρίση, υπήρχανε καλοί καιροί σε αυτήν τη χώρα, 

που... έλεος.  

Δ.Σ. : Τόσα χρόνια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ. Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι. Όχι;  

Δ.Σ. : Όχι είπαμε, κύριε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι είπατε. Ο κύριος... Ναι, ναι, κ. Γρηγοριάδη. Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι και να δοθεί αύξηση. Επιτέλους...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η : Όχι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο κ. Χασαπίδης. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου... Ορίστε; 

Δ.Σ. : Σας είχα πει όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ναι, ο κύριος... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Παράταξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παράταξη ο κ. Γκότσης, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι ο Γραμματέας, ναι ο Πρόεδρος. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 455/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και 

της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤ 

Ν. Σερρών κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με τη σύμφωνη γνώμη σας, να ξεκινήσουμε από το δέκατο θέμα;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Λοιπόν, έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 

Δήμου Σερρών και της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου 



 

μας στον ΧΥΤ Νομού Σερρών κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2013. Κύριε Αντιδήμαρχε, κ. 

Χράπα... 

Δ.Σ. :  Ξανά από εισηγητή θα περάσει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Κύριε Χράπα, έχετε το λόγο. 

Δ.Σ. : Κύριε Αναστασιάδη, συγγνώμη... Υπέγραψα, εντάξει. 

ΧΡΑΠΑΣ : Σας ενημερώνω ότι απαιτείται μία σύμβαση με την ΕΣΑΝΣ για το β' εξάμηνο του 

2013, η οποία σύμβαση αφορά 240.000 ευρώ. Συν 5€ τον τόνο, δηλαδή από 15€ που ήτανε, έχει 

πάει στα 20€ τον τόνο, από ότι πληροφορήθηκα από την ΕΣΑΝΣ, από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της ΕΣΑΝΣ, συμπιέστηκε πολύ το ποσό για να μην ξεπεράσει τα 20€, από ότι με ενημέρωσαν 

από την ΕΣΑΝΣ. Ευχαριστώ πολύ. Καλείστε να ψηφίσετε το ποσό των 240.000 για να αποδοθεί 

στην ΕΣΑΝΣ για να λειτουργήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, ερωτήσεις.  

Δ.Σ. : Αυτή είναι η εισήγηση, παιδί μου;  

ΧΡΑΠΑΣ : Τα είπαμε εχθές, πάλι τα είπαμε... Ερωτήσεις κάντε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Το ρώτησα και χθες. Στο άρθρο πέντε της σύμβασης, παράγραφος 

τέσσερα, το βλέπεις...  

Δ.Σ. : Τις εβδομήντα χιλιάδες...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Αντιδήμαρχε; ... Παράγραφο τέσσερα. Λέει τιμολόγηση της ΕΣΑΝΣ, θα... 

και τα λοιπά. Πόσο τιμολόγησης 20€ ανά τόνο, αυτό ήτανε 15€. Ποιός λόγος; Είχε δεσμευτεί ο 

Δήμαρχος, βεβαίως δεν είναι τώρα, ότι δεν θα αυξηθούν τα ανταποδοτικά τέλη, τα τέλη των 

πολιτών . Ποιός ο λόγος να γίνει από δεκαπέντε είκοσι ευρώ και γιατί δεν είχαμε, πρώτη 

ενημέρωση είναι αυτή εδώ, κατευθείαν φέρνετε σύμβαση, το βάζετε μέσα στην Προγραμματική 

Σύμβαση; Από δεκαπέντε είκοσι, ενώ είχε δεσμευτεί ο Δήμαρχος τα ανταποδοτικά τέλη δεν θα 

αυξηθούν. Αυτό είναι ανταποδοτικό τέλος, δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάει στους πολίτες, στους 

δημότες, ως ανταποδοτικό τέλος... Πρώτο... είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, το ρώτησα και χθες 

αλλά ήταν αργά και δεν έγινε τόσο κατανοητό... Βλέπω στο πίσω στην τρίτη σελίδα που σας 

είπα, που είναι ένα παράρτημα που λέει για τα κόστη... το θέμα του τεχνικού συμβούλου. 

72.000€.  Όπως το βλέπω είναι ανά έτος, μέχρι το 2016. Χθες στο τέλος καταλήξατε, σας 

ρώτησα ότι είναι αυτό το ποσό ανά έτος. 72.000€. Τουτέστιν, λιανά, είναι 6.000€ το μήνα... 

Λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι υπερβολικό το ποσό, δεν ξέρω τι έχετε να μου απαντήσετε, αλλά επί 

του τεχνικού συμβούλου, θέλω να ρωτήσω ποιά είναι τα καθήκοντα του τεχνικού συμβούλου; 

Έχει κάνει κάποια έκθεση βιωσιμότητας της εταιρίας; Της επένδυσης που θα γίνει μετά; Έχει 

κάνει έλεγχο τι θα γίνει όταν υπάρξει απόσβεση και τα λοιπά... Ποιό είναι δηλαδή το ... του, 

ώστε να χρεώνεται με τέτοιο μεγάλο ποσό; Έχει κάνει κάποια τέτοια έκθεση ο τεχνικός 

σύμβουλος; Αν υπάρχει βιωσιμότητα της εταιρίας, αφενός πρώτον γιατί είναι το ποσό τόσο 

υψηλό σε καιρούς τόσο μεγάλης οικονομικής κρίσης; Μήπως έμεινε από τα παλιά έτσι και 

συνεχίζει. Το δεύτερο είναι ποιά είναι τα καθήκοντά του... και το τρίτο είναι αν έχει κάνει 

έκθεση βιωσιμότητας της εταιρίας και τι θα γίνει όταν θα υπάρξει απόσβεση των υλικών, των... 

τι θα γίνει μετά, θα εξακολουθούν να είναι έτσι; Τι θα γίνει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να απαντήσετε, Αντιδήμαρχε... 

ΧΡΑΠΑΣ : Να ολοκληρώσουμε τις ερωτήσεις και μετά, καλύτερα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε, δεν νομίζω κάποιος να θέλει να 

ρωτήσει... Ο κ. Γάτσιος;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τώρα προέκυψε το θέμα, γιατί... Ο τεχνικός σύμβουλος, τι σχέση έχει με την 

Προγραμματική Σύμβαση... αυτή των απορριμμάτων; ...Τον κ. Μηλίδη, ο τεχνικός σύμβουλος 

είναι για τη διαδικασία του... έχει σχέση και με την αποκομιδή; Συγγνώμη, με τη απόθεση και τη 

διατήρηση;  

ΧΡΑΠΑΣ : Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, πού βρέθηκαν τα ποσά για να δώσουμε συν 5€ ανά τόνο. 

Τα χρήματα αυτά βρέθηκαν, δεν έχουμε νέα αύξηση, θα το μαθαίνατε, θα το φέρναμε στο 



 

 

Δημοτικό Συμβούλιο, δεν έχουμε αύξηση, τα χρήματα αυτά περισσέψανε από τις εκπτώσεις 

στον διαγωνισμό της αποκομιδής που έχουμε. Από εκεί βρέθηκαν τα χρήματα, από εκεί δίνουμε 

για το β' εξάμηνο του 2013, από εκείνον τον κωδικό. Δεν έχουμε καμία νέα αύξηση τελών. Είναι 

ανταποδοτικά, όπως ξέρετε, μέσα από εκεί ... τους κωδικούς και θα δοθούν εκεί. Όντως τα 

εβδομήντα δύο χιλιάρικα είναι ένα νούμερο πολύ μεγάλο, για να τα πάρουμε τα εβδομήντα δύο 

χιλιάρικα πρέπει να δουλέψουμε τέσσερα χρόνια για να πάρουμε εβδομήντα δύο χιλιάρικα... 

Από την άλλη όμως, είναι μία σύμβαση η οποία έχει γίνει με την ΕΣΑΝΣ και με τεχνικό 

σύμβουλο, η οποία είναι θέμα διαπραγμάτευσης της ΕΣΑΝΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΣΑΝΣ να διαπραγματευτεί τη σύμβαση με τον τεχνικό σύμβουλο. Ίσως να το φέρω και θέμα 

στην ΕΣΑΝΣ, να τους εισηγηθούμε, να συμπιέσουν τη σύμβαση που έχουν με τον τεχνικό 

σύμβουλο έτσι ώστε να μειωθεί το ποσό. Αυτήν την πρόταση νομίζω μπορούμε να την κάνουμε 

σαν Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Καθήκοντα... δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

θα έρθει αυτός ο τεχνικός σύμβουλος, οπότε μπορούμε και απευθείας... 

ΧΡΑΠΑΣ : Να κάνουμε απευθείας όλες τις ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερωτήσεις, ακόμα και για το μισθολόγιό του, για την αμοιβή του αυτή την 

υψηλή, όντως. 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Εκτός από αυτό όμως, ο τεχνικός σύμβουλος να θυμηθείτε μάλλον ότι έχει όλη 

την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας ενός στην ουσία εργοστασίου, που υπάρχει μέσα στο 

Παλαιόκαστρο. Είναι, εκτός από το ότι πρέπει να λειτουργεί το κύτταρο, πρέπει να λειτουργήσει 

το κύτταρο καθημερινά, όπως πρέπει, πρέπει να λειτουργήσει, υποτίθεται πως το συγκεκριμένο 

χώμα συμπιέζεται, από την άλλη είναι ο βιολογικός καθαρισμός, τα κέντρα... και όλη η ευθύνη 

και οι αναφορές και οι αναφορές, τα report που κάνει, είναι δική του ευθύνη. Υποθέτω, ότι 

υπάρχει κάποιο πλαφόν στις κατηγορίες αυτές των εργαζομένων, ας πούμε των διαχειριστών. 

Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη όλη... να κατηγορηθεί, να πάει σε ένα 

δικαστήριο, να γίνει ένα περιβαλλοντικό ατύχημα εκεί μέσα, να μην αμειφθεί. Έτσι λέω. Ίσως... 

Δ.Σ. : ...Όλα αυτά που λες και ο άλλος είναι Διευθυντής σε ένα νοσοκομείο... Γιατί στο 

νοσοκομείο τι παίρνει;  

ΧΡΑΠΑΣ : Η ευθύνη που παίρνει αυτός ο άνθρωπος μέσα εκεί, είναι πολύ μεγάλη, είναι 

τεράστια, ... περισσότερα πρέπει να ρωτήσουμε τον ίδιο... Διοικητικό. Και η δική μας πρόταση 

ως Δημοτικού Συμβουλίου προς την ΕΣΑΝΣ μπορεί να είναι αυτή που λέμε εδώ, να συμπιεστεί. 

Να συμπιεστεί, να συμπιεστεί... Η πρόταση η δική μας είναι... Είναι ο τεχνικός σύμβουλος... 

έτσι; Οι εκθέσεις βιωσιμότητας... να τις κάνει και τις δίνει στο Διοικητικό της ΕΣΑΝΣ, όχι σε 

εμάς, εμείς δεν τις έχουμε δει ποτέ και άμα θα τις ζητήσουμε, τότε θα μας τις δώσουνε τις 

εκθέσεις βιωσιμότητας... Για να μας λένε στην τελευταία παράγραφο ότι... 

Δ.Σ. : Δεν θα έπρεπε να είναι εδώ... 

ΧΡΑΠΑΣ : Για να μας λένε στην τελευταία παράγραφο ότι αυξάνουμε το τέλος επειδή θέλουμε 

να δημιουργήσουμε στο μέλλον... νέο κύτταρο και νέους σταθμούς εκεί έτσι ώστε να έχουμε τα 

χρήματα να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε αυτά, λογικά, λογικό είναι να υπάρχουν εκθέσεις 

βιωσιμότητας και εκθέσεις για το πόσο θα αντέξει η ΕΣΑΝΣ, πόσο μπορεί να αντέξει, πώς 

μπορεί να λειτουργήσει. Η σχέση του με την Προγραμματική Σύμβαση που είπατε, κ. Γάτσιο. 

Έχει σύμβαση ο τεχνικός σύμβουλος της ΕΣΑΝΣ, κανονική σύμβαση, η οποία ανανεώνεται 

κάθε έτος.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μέχρι το 2016 λέει. 

ΧΡΑΠΑΣ : Η σύμβαση του συγκεκριμένου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι... 

ΧΡΑΠΑΣ : Μέχρι το 2016, μέχρι και το 2016, έχουνε σύμβαση μέχρι το 2016 αυτό το ποσό. 

Αυτό δεν σημαίνει όμως ...δεσμευτικά. Αυτός είναι ... Αν η ΕΣΑΝΣ του πει ότι ξέρεις, εμείς δεν 

σε θέλουμε άλλο, δεν μας κάνεις ή τα ποσά που ... είναι υπέρογκα, ... μπορεί να 

επαναδιαπραγματευθεί για να ... τα ποσά. Δεν είναι κάτι... που δεν αλλάζει... Έτσι; Όπως ξέρετε, 



 

όπως ξέρετε, το θέμα του Παλαιοκάστρου, το θέμα του Παλαιοκάστρου το χειρίζονται μόνο το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ, που αποτελείται από τους Δημάρχους και τον 

Αντιπεριφερειάρχη... Αν έχει ... άλλη ερώτηση; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Χράπα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Όλοι γνωρίζουμε, ότι σύμβαση δημιουργήθηκε. Έτσι δεν είναι; Αυτόν 

τον κύριο τον οποίο θα προσβάλλει η ΕΣΑΝΣ, θα τον προσβάλλουνε βάσει μιας σύμβασης. Εάν 

... και δεν ξέρω εσείς κατά πόσο έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, η σύμβαση δεν παρουσιάζει 

με σαφήνεια ορισμένα πράγματα, υπάρχει η περίπτωση, όταν θα τον διώξει τελικώς, αν θα τον 

διώξει και όπως τον διώξει να τον αποζημιώσει και αδρά. Ανάλογα με το δίκαιο το οποίο θα 

δημιουργεί η σύμβαση. Αυτό, νομίζω, κ. Χράπα, ότι θα πρέπει να μας το δώσετε με σαφήνεια. 

Τι υπάρχει... ή τι προτίθεστε να κάνετε;  

ΧΡΑΠΑΣ : Αυτό που προτίθεμαι να κάνω είναι να πάρω τη σύμβαση που έχει αυτός ο 

αγαπητός κύριος και να τη φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε κάποιο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο να δούμε ακριβώς ποια είναι τα καθήκοντά του και οι υποχρεώσεις του και να 

διευκρινιστεί η αμοιβή του. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο και το πιο διαφωτιστικό για όλους 

σας, έτσι δεν είναι;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Υποθέτω εσείς την ξέρετε τη σύμβαση. 

ΧΡΑΠΑΣ : Όχι βέβαια, γιατί να την ξέρω τη σύμβαση; Δεν υπάρχει λόγος να ξέρω τη σύμβαση 

εγώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Δεν είστε μέλος της ΕΣΑΝΣ, σίγουρα, ...καθαριότητα, για αυτό λέω... 

ΧΡΑΠΑΣ : Όχι... ΕΣΑΝΣ... αφού προέκυψε, αγαπητέ μου κύριε, αφού προέκυψε να την 

πάρουμε και να τη φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο... Και μάλιστα δεσμεύτηκε και ο κ. 

Δήμαρχος σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τα επόμενα, να τον καλέσει εδώ, να μας πει 

ακριβώς τα καθήκοντά του.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Θέλοντας να βοηθήσω τη συζήτηση, σίγουρα οι Δήμαρχοι με τον 

Αντιπεριφερειάρχη νομίζω ότι... δηλαδή δεν ήτανε έτσι με τον σταυρό στο χέρι ας πούμε, έλα 

εδώ εσύ, εβδομήντα χιλιάδες και έλα κάνε τον ειδικό ας πούμε. Σίγουρα το έχει ψάξει. Και δεν 

νομίζω... τις εμπειρίες. Και οι Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης, ...δηλαδή, να φωνάξανε 

αυτόν τον άνθρωπο ας πούμε, τον τεχνικό σύμβουλο... πάρτα... Ούτε εμείς ξέρουμε, πώς να τον 

ξέρουμε; ... Θέλω να πω, ότι πρέπει εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο εφόσον εκπροσωπείται το 

Δημοτικό μας Συμβούλιο από τον Δήμαρχο, να δείξουμε εμπιστοσύνη. Έτσι; ... Αλλά, αλλά, 

μέχρι να έχουμε και τον τεχνικό σύμβουλο... 

ΧΡΑΠΑΣ : Αφού τέθηκε τέτοιο ερώτημα, στο επόμενο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Ναι. 

Δ.Σ. : Να ρωτήσω λίγο, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και μία ερώτηση από τον κύριο... 

Δ.Σ. : Μία ερώτηση και μία παρατήρηση, στην ερώτηση θέλουμε μία μονολεκτική απάντηση, 

αν ξέρει ο κ. Αντιδήμαρχος, ο τεχνικός σύμβουλος είναι ο ίδιος που είναι και για το έργο; Αυτός 

δηλαδή που έχει και την ευθύνη για τη διαχείριση του ΧΥΤΥ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Προφανώς... με τέτοιο ποσό... 

Δ.Σ. : Και την παρατήρηση που θέλω να κάνω, κ. Πρόεδρε, είναι γιατί ακούστηκε πολλές φορές, 

άκουσα και τώρα τον κ. Αντιδήμαρχο το εξής. Ότι στην ΕΣΑΝΣ βρίσκονται όλοι οι Δήμαρχοι 

και ο Δήμαρχος Σερρών. Και εμείς ούτε λίγο ούτε πολύ, υπονοήθηκε ότι δεν έχουμε καμία 

αρμοδιότητα. Βεβαίως έχουμε αρμοδιότητα και βεβαίως πρέπει να έχουμε πλήρη ενημέρωση και 

κάθε σύμβαση πρέπει να έρχεται μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, γιατί στο τέλος-τέλος οι 

δημότες του κάθε Δήμου πληρώνουν αυτά τα χρήματα... Μα δεν ξέρω πώς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μα αφού είναι σε εξέλιξη τα πράγματα... Δεν έχουμε δηλαδή... 

Δ.Σ. : ...Τη σύμβαση έχουμε, ... 

Δ.Σ. : έχουμε σύμβαση. 



 

 

Δ.Σ. : Δεν έχουμε εξέλιξη, έχουμε σύμβαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμείς εξουσιοδοτούμε με αυτόν τον τρόπο τον εκπρόσωπό μας από αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο, που λέγεται Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης, να προχωρήσει το θέμα και να 

το πάει υπογεγραμμένο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα... 

Δ.Σ. : ...72.000€ απευθείας για τον τεχνικό σύμβουλο. Χωρίς να έχουμε προηγουμένως μια 

ενημέρωση, τι ακριβώς, ποιός είναι ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου... 

ΧΡΑΠΑΣ : Κύριε Πρόεδρε... εχθές είχε η ΕΣΑΝΣ μαζί με την Περιφέρεια, μαζί με την 

Περιφέρεια, είχε συμβούλιο, στο Παλαιόκαστρο στο ΧΥΤΑ, ήταν το πρώτο συμβούλιο που θα 

γινόταν εκεί. Αλλά επειδή προέκυψε ίδια ημερομηνία με το Δημοτικό Συμβούλιο και απείχε ο 

Δήμαρχος Σερρών, ...αναβλήθηκε η συνεδρίαση, για επόμενες ημερομηνίες. Οπότε στις 

επόμενες ημερομηνίες που θα... συνεδρίαση, θα είναι σύντομα φαντάζομαι... θα πάρω τα 

στοιχεία που μου ζητάτε και θα σας τα φέρω σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός αν 

έρθει νωρίτερα η ενημέρωση από τον τεχνικό σύμβουλο της ΕΣΑΝΣ σε Δημοτικό Συμβούλιο 

που θα είναι εδώ και θα μας πει ακριβώς ο ίδιος τι ακριβώς... 

Δ.Σ. : Άρα λοιπόν, Αντιδήμαρχε, πρώτον, πρέπει να έχουμε ενημέρωση...  

ΧΡΑΠΑΣ : ...Εμείς πρέπει να πάρουμε απόφαση γιατί ήδη διανύουμε το δεύτερο εξάμηνο του 

2013, θα πρέπει να λειτουργήσει η ΕΣΑΝΣ και οι διαδικασίες που έχουμε για να πάει μετά για 

έγκριση η απόφαση και στη συνέχεια να δρομολογηθούν... θα καθυστερήσουμε. Και θα έχουμε 

με τη λειτουργία, με τις πληρωμές, μισθοδοσίες, καύσιμα, ανταλλακτικά και λοιπά που έχουμε 

εκεί μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα εβδομήντα δύο χιλιάρικα. Εδώ τουλάχιστον, κ. Αντιδήμαρχε και κύριοι 

Σύμβουλοι, ως τεχνικός σύμβουλος λέει. 72.000 έως το 2016. 

Δ.Σ. : Πού το λέει; Εκεί;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ακριβώς από κάτω λέει. Σύμβουλος λειτουργίας και εκπαίδευσης, 48.000 

και λέει. 8.000€ έξι δίμηνα. Δηλαδή έξι οκτώ σαράντα οκτώ. Έξι δίμηνα. Έτσι; 

Δ.Σ. : Το ρώτησα, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το 72.000 εγώ έτσι όπως το βλέπω γραμμένο, έως το 2016. 

Δ.Σ. : Αν τα προσθέσετε όλα, αν τα προσθέσετε όλα τα 72.000 για τον τεχνικό σύμβουλο, είναι 

εξακόσια ογδόντα δύο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κόστος ανά έτος, το λέει εδώ. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μήπως όμως με τη διατύπωση αυτή, διότι πραγματικά δηλαδή, το ποσό είναι 

εξωφρενικό.  

Δ.Σ. : Η σύμβαση... 

Δ.Σ. : Να σας διευκολύνω εγώ, κ. Πρόεδρε; ...Τον ειδικό, από τους καλύτερους επιστήμονες 

στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα. Μου είπε, μου ανέφερε ένας από τους επιστήμονες που είναι 

στο χώρο της διαχείρισης απορριμμάτων, ότι ... ένα ποσό για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται 

ένα τέτοιο κύτταρο, είναι από σαράντα πέντε μέχρι πενήντα πέντε χιλιάδες. Αν όμως είναι 

μεγάλη εταιρία, σαν τον ... για παράδειγμα, μπορεί να σου ζητήσει και εξήντα και εβδομήντα. 

Εξαρτάται ποιός είναι αυτός ο τεχνικός σύμβουλος. Και τι υποδομή έχει από πίσω, τι 

προσωπικό, ποιό είναι το βιογραφικό του.  

Δ.Σ. : Σαράντα δηλαδή... εξήντα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό... είναι το ανώτατο, δηλαδή εξήντα... 

Δ.Σ. : Εμείς πιο χουβαρντάδες, εβδομήντα δύο. Μεγαλύτεροι... Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, για τα 

εβδομήντα δύο που λέτε, τελικά αυτό που λέει ο κ. Γαλάνης επιβεβαιώνει και το εβδομήντα δύο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το έτος. 

Δ.Σ. : Το έτος, ναι. Και βγαίνει, μπορεί κανείς να το βγάλει έτσι με μαθηματικό τρόπο, το 

είπαμε και χθες... Το σύνολο κάτω λέει εξακόσια ογδόντα δύο ανά έτος. Εξακόσια ογδόντα δύο 

είναι το εβδομήντα δύο. Αυτό που λέει πάνω που περιγράφετε, λέει αυτά τα σαράντα οκτώ 

χιλιάρικα ότι είναι έξι επί οκτώ. Είναι έξι δίμηνα επί οκτώ. Είναι άλλο πράγμα. Εμείς... 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ότι δεν είναι ανά έτος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εμείς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το ποσό, αυτήν την αρμοδιότητα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμείς όχι. 

Δ.Σ. : Εμείς μπορούμε να εισηγηθούμε στην ΕΣΑΝΣ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να πούμε στην ΕΣΑΝΣ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορούμε να εισηγηθούμε όμως να μειωθεί το ποσό... 

Δ.Σ. : Ελεύθερο για διαπραγμάτευση δεν είναι, ρε παιδιά;... Ελεύθερο για διαπραγμάτευση δεν 

είναι;  

Δ.Σ. : Στο Διοικητικό... 

Δ.Σ. : Και τι σημαίνει... 

Δ.Σ. : Ε, σημαίνει, τόσα ζήτησε, τόσα του έδωσαν... Δεν είπα ότι είναι λίγα...    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υποθέσεις κάνουμε, υποθέσεις κάνουμε, δεν ξέρω... Λοιπόν, για να μην το 

κάνουμε καφενείο... ας κάνουμε διαδικασία. Να τοποθετηθούμε επί του θέματος; 

Ολοκληρώσατε ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ο κ. Μηλίδης, άλλος; Ο κ. Μηλίδης. Ναι, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Μπορεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είναι θέμα του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΣΑΝΣ. Ούτε αμφισβητεί κανείς ότι εκπροσωπεί ο Δήμαρχος το Δήμο Σερρών, 

τους πολίτες των Σερρών. Όμως, πρέπει να πούμε ότι αυτά που πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, 

τα πληρώνουν οι πολίτες. Και νομίζω ότι ο Δήμαρχος και σαν Πρόεδρος που είναι, όπου είναι, 

σε κάποια τέτοια θέματα, να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό 

θέμα, δηλαδή το έχει το θέμα η ΕΣΑΝΣ και όλα καλώς καμωμένα; Εμείς δεν έχουμε λόγο; Δεν 

εκπροσωπούμε; Εμείς, εσείς, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, δεν εκπροσωπούμε τον κόσμο; 

Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτήν τη λογική, έτσι; Είπε έτσι ο τάδε Δήμαρχος, είπε ο 

άλλος Δήμαρχος. Καλά κάνει και λέει ο Δήμαρχος. Εγώ ζητάω από τον δικό μου Δήμαρχο 

εξηγήσεις. Από τον δικό μου. Τον Δήμαρχο που έχει το μισό του πληθυσμού του Νομού. Τον 

μισό. Και από σκουπίδια πόσο τοις εκατό, κ. Χράπα, του συνόλου;  

ΧΡΑΠΑΣ : Περίπου 40%. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πόσο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαράντα. 

ΧΡΑΠΑΣ : Σαράντα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Σαράντα-Πενήντα είναι; 

ΧΡΑΠΑΣ : Σαράντα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Το 50%. Λοιπόν. Όσο για το δεκαπέντε που γίνεται είκοσι, ...τόνου, το 

άρθρο 5 παράγραφο 4, είμαστε αντίθετοι. Είμαστε αντίθετοι με αυτήν την άποψη γιατί ό,τι έχει 

σχέση με σκουπίδια είναι ανταποδοτικό τέλος. Συνεπώς θα μπει στους δημότες. Θα έρθει κάποια 

στιγμή που θα το παίρνουν από τους δημότες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώσουν δυο 

αυξημένα τέλη οι δημότες. Και εδώ δυστυχώς υπάρχει νομίζω υποκρισία. Υπάρχει υποκρισία, 

θα το έλεγα και απευθείας στον Δήμαρχο, αν ήταν εδώ, τώρα όμως σημασία έχει, υπάρχει 

υποκρισία, είναι ανταποδοτικό τέλος και επομένως θα το φορτωθούν πάλι στις πλάτες οι 

συνήθεις ύποπτοι, οι δημότες. Αυτό είναι σίγουρο. Για το άλλο το οποίο είναι νομίζω υπέρογκο 

το ποσό του τεχνικού συμβούλου, ζήτησα με τις ερωτήσεις μου κάποιες πληροφορίες από τον κ. 

Χράπα, νομίζω ότι δεν υπήρξε καλά ενημερωμένος, είπε δεν είμαι στο συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ, 

όμως όταν φέρνουμε τέτοιο θέμα, καλά είναι να ενημερωθείτε. Αφού εσείς το εισηγείστε. 

Αλλιώς πείτε ότι δεν είμαι εγώ εισηγητής, άλλος. Αφού το εισηγείστε όμως, θα έπρεπε να το 

είχατε μελετήσει, δεν... το ποσό ... την ερώτηση, τα εβδομήντα δύο χιλιάρικα; Αμφιβάλλω. Διότι 

αν το έβλεπα εγώ και ήμουν Αντιδήμαρχος θα έλεγα ρε έλα εδώ, Δήμαρχε, τι είναι αυτό το 

πράγμα, ρε Πρόεδρε της ΕΣΑΝΣ; Θα το έλεγα. Προφανώς δεν το είδατε. Και πολλοί άλλοι δεν 

το είδανε. Έτσι; Έτυχε να το δω εγώ, δεν ξέρω αν το... Λοιπόν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ 

μεγάλο το ποσό, πάρα πολύ μεγάλο, θεωρώ ότι δεν απαντήσατε στα καίρια ερωτήματά μου για 

τα καθήκοντά του, το ότι δεν έκανε καμία έκθεση βιωσιμότητας,... όταν μιλάμε για τέτοια ποσά, 

σημαίνει ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ υψηλά καθήκοντα. Αλλιώς δεν έχει νόημα η 



 

 

ύπαρξή του. Είπα και κάτι για την απόσβεση και τα λοιπά, αν είχε κάτι να μας πει ο τεχνικός 

σύμβουλος, δεν... Όχι το άλλο που με ρωτήσατε, που είπατε ότι θα είναι την επόμενη φορά και 

ρωτήστε τον πόσα παίρνει, τι είμαι εγώ να ρωτήσω τον τεχνικό σύμβουλο; Εγώ θα ρωτήσω τον 

τεχνικό σύμβουλο; ...Έχω καμιά δουλειά; Ειλικρινά σας λέω και... μου λένε... Δεν σημαίνει ότι 

πρέπει να παίρνει εβδομήντα δύο χιλιάδες το χρόνο. Εντάξει; Λοιπόν. Άρα λοιπόν έρχεται προς 

ψήφιση αυτή η Προγραμματική Σύμβαση και νομίζω ότι δεν είναι καλά τεκμηριωμένη η 

εισήγηση. Παρόλα αυτά, παρεμπιπτόντως, Πρόεδρε, τα χθεσινά, έχουν ακυρωθεί ό,τι έχουμε 

πει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον ξεκινάμε από το δέκατο θέμα, ... 

Δ.Σ. : Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι η παράταξη δεν έχει φυσικά και δεν είναι κατά της 

Προγραμματικής Σύμβασης, δηλαδή οπωσδήποτε τα σκουπίδια πρέπει να μαζευτούν. Δεν 

είμαστε κατά του να συμμετέχουμε σαν... Όμως, αυτό πρέπει να συζητείται κατ' άρθρο. Κύριε 

Αντιδήμαρχε, κατ' άρθρο, οι προγραμματικές συμβάσεις ψηφίζονται κατ' άρθρο. Ψηφίζω αυτό, 

ψηφίζω εκείνο, δεν ψηφίζω το άλλο. Δυστυχώς, έτσι γενικά και με ... εισήγηση, δεν επαρκεί. 

Λοιπόν, στο άρθρο 5, παράγραφος 4, ποσό τιμολόγησης 20€... άρθρο 5, παράγραφος 4, δεν 

ψηφίζουμε. Όπως επίσης δεν συμφωνούμε με τα 72.000 κατ' έτος του τεχνικού συμβούλου. Για 

τα άλλα τα της προγραμματικής σύμβασης συμφωνούμε γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 

συμμετέχουμε, βεβαίως. Η ΕΣΑΝΣ είναι ο φορέας, θα πρέπει να συμμετέχουμε, αλλιώς τι θα 

πούμε, ότι δεν μαζεύουμε τα σκουπίδια; Αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα δύο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία;  

Δ.Σ. : Πάνω σε αυτό μόνο, ότι ο κ. Μηλίδης ίσως δεν πρόσεξε ότι στην επόμενη σειρά έχει και 

σύμβουλος εκπαίδευσης 48.000. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το είπα, το είπα.  

Δ.Σ. : Σαράντα οκτώ και εβδομήντα δύο δηλαδή δύο άνθρωποι θα πάρουν εκατόν είκοσι 

χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή θέλω να τονίσω αυτό που πραγματικά, κ. Μηλίδη, λέτε εσείς, που το 

θεωρείτε εξωπραγματικό στη σημερινή συγκυρία, προσθέτω και αυτό για να τονίσω ακόμη 

περισσότερο αυτό που είπατε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ξέρετε γιατί δεν το είπα; Να το διευκρινίσω; ...Και πολύ καλά το είπατε. Γιατί 

λέει έξι δίμηνα επί οκτώ χιλιάδες. Δεν είναι ένας... Ναι, έξι δίμηνα, δεν είναι ένας αυτός. 

Δηλαδή, δουλεύουν έξι άνθρωποι. Το είδα πριν.  

ΧΡΑΠΑΣ : Λοιπόν. Εγώ θέλω να πω, εγώ θέλω να πω ότι σας φέραμε έναν προϋπολογισμό 

αναλυτικότατο, μιλάει μέσα όλες τις δαπάνες,... όπως... της ΕΣΑΝΣ. Μέσα σε αυτόν τον 

προϋπολογισμό, δεν φαντάστηκα ότι πρέπει να φέρω και τη σύμβαση... Τώρα που το συζητάμε, 

βεβαίως και θα έπρεπε να τη φέρω, τώρα που το συζητάμε. Εκείνη την στιγμή που είδα την 

εισήγηση, λέω δεν θα έπρεπε να έχω τη σύμβαση εδώ πέρα τόσο αναλυτικά να τα πούμε όλα. 

Ας... αυτό το θέμα, έτσι; Και ... αυτό το θέμα... σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχουμε σας 

είπα ότι θα έχουμε τον τεχνικό σύμβουλο για να λύσει τις απορίες. Όχι για να τον ρωτήσετε 

εσείς.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το είπατε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Θα λυθούν οι απορίες μας, αυτό είπα. Μπορείτε να ρωτήσετε εσείς τον τεχνικό 

σύμβουλο; Είναι δυνατόν; Θα λυθούν οι απορίες μας είπα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μα είναι καταγεγραμμένο, σας παρακαλώ. Το είπατε, εντάξει. Μπορεί εν τη ρύμη 

του λόγου... Δεν είναι προσωπική αντιπαράθεση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για όνομα του Θεού... 

ΧΡΑΠΑΣ : ...Μας ενδιαφέρει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα ολοκληρώθηκε. Πάμε σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι ο κ. 

Σταυρόπουλος και ...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Η πρότασή μας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η πρότασή σας, δηλαδή; Στα δύο άρθρα...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, ένα είναι το άρθρο. 



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στα δύο σημεία της σύμβασης λέτε όχι.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Στο άρθρο 5  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπράβο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Στο άρθρο 5 παράγραφος 4 εκεί που λέει και τιμολόγηση 20€ ανά τόνο. Ζητάω να 

παραμείνει 15€ ανά τόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και δεν συμφωνώ με τα 72.000 το χρόνο του τεχνικού συμβούλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Του τεχνικού συμβούλου.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και εγώ, κ. Πρόεδρε, δεν συμφωνώ με αυτό. Με τα 72.000€. Δεν ψηφίζω τα 

72.000 του τεχνικού συμβούλου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, η κα. Σαραντίδου. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν γίνεται ο Αντιδήμαρχοι να παίρνουν τριακόσια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...σας παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Φωτιάδη;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όπως είπα προηγουμένως, κ. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε, πρέπει να 

εξορθολογιστούν κατά τη γνώμη μας τα εβδομήντα δύο και τα σαράντα οκτώ και τα υπόλοιπα 

βεβαίως τα ψηφίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

Δ.Σ. : Εκτός από τα εβδομήντα δύο και σαράντα οκτώ, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο Γραμματέας την πρόταση της παράταξης, ναι και ο 

Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 456/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνητικών γεωτρήσεων σε αγροτικές 

περιοχές του Δήμου Σερρών από την εταιρία «Asprofos Engineering». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Μην κάνετε άλλα σχόλια σας παρακαλώ, να πάμε στο επόμενο θέμα, 

που είναι το εντέκατο, έγκριση εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνητικών γεωτρήσεων σε 

αγροτικές περιοχές του Δήμου Σερρών από την εταιρία Asprofos Engineering, θέλετε να 

σχολιάσουμε το θέμα αυτό;... Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μυστακίδης, παρακαλώ τον 

κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καλησπέρα σας, κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εταιρία 

Asprofos Engineering που είναι εκπρόσωπος της Trans Atlantic... στην Ελλάδα, κάνει έναν 

αγωγό, δηλαδή στην ουσία μεταφέρει αέριο και διέρχεται μέσα από τα αγροκτήματα του Δήμου 

μας. Για την κατασκευή αυτού του αγωγού, κάνει κάποιες μελέτες γεωτεχνικές στο σημείο όπου 

διέρχεται. Μας ζήτησε να εγκρίνουμε σαράντα εννέα σημεία από τα οποία θα περάσει ο αγωγός 

της στα οποία πρέπει να κάνει τις γεωτρήσεις τις και εμείς τους απαντάμε με αυτό το έγγραφό 

μας, ότι από τα σαράντα εννέα σημεία που μας υπέδειξε, τα οποία... έδωσε συντεταγμένες... και 

τα τοποθετήσαμε στο αγρόκτημά μας, εκτός αν τα είκοσι πέντε σημεία είναι ένας ιδιωτικός 

χώρος, άρα δεν μπορούμε να δώσουμε άδεια και τα υπόλοιπα είκοσι τέσσερα, τα δώδεκα σημεία 

είναι σε δικιά μας γη, σε δημοτική γη και τα άλλα δώδεκα είναι σε δημόσια γη. Οπότε τους 

παροτρύνουμε να απευθυνθούνε είτε στο δημόσιο για τα δώδεκα σημεία είτε να μεταφέρουνε τα 

σημεία των γεωτρήσεων και των θέσεων που επιλέξανε έτσι ούτως ώστε να μην είναι στα 

ιδιωτικά αγροτεμάχια που είναι είκοσι πέντε νομίζω...  

Δ.Σ. : Μπορούμε να διεκδικήσουμε εμείς τίποτα από αυτούς; Για τον αγωγό που θα περάσει 

μέσα από... σαν Δήμος εννοώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέλη διέλευσης. 



 

 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μετά θα το... 

Δ.Σ. : Λέω, αν μπορώ να το κανονίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Φυσικά, Γραμματέα, εφόσον περνάει μέσα από το χωράφι του αλλουνού δεν θα 

διεκδικήσει τέλη διέλευσης;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κοιτάξτε, νομίζω ότι αγοράζουνε γη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ή το αγοράζουν. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Στα ιδιωτικά χωράφια που αν τυχόν μπει μέσα σε δημοτική γη νομίζω το... 

Δ.Σ. : ...Πουλάνε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, ομόφωνα ναι το θέμα αυτό νομίζω... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

Δ.Σ. : Το αέριο από τη Ρωσία έρχεται;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Το αέριο έρχεται από τη Ρωσία. Μία σωστή συμφωνία θα ήταν δωρεάν αέριο 

σε όλη την πόλη που περνάει από εκεί. Και... γεωτρήσεις δεν μπορούσε κανείς να κάνει. Να έχει 

όλη η πόλη αέριο τζάμπα. 

Δ.Σ. : Από το Αζερμπαϊτζάν; 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Από το Αζερμπαϊτζάν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χωρίς  να καταγράφονται αυτά, χωρίς να καταγράφονται, επειδή είμαστε εμείς 

και εμείς, κα. Σαραντίδου, κάποτε ήσασταν όμως με τη Ρωσία ένα σώμα μια ψυχή. Τώρα τους 

έχετε απέναντι. Από τότε που μπήκε η Coca-Cola. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αν υπήρχε ακόμη σοσιαλισμός εκεί και ήταν Σοβιετική Ένωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για αυτό το λέω... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Μια χαρά ... συμφωνία... δωρεάν αέριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τώρα είναι εχθροί... 

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 458/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση των υποέργων 4, των 

πράξεων: 

α) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με την 

υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς 

γεωθερμίας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 459/2013 

β) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση 

ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο δέκατο τρίτο, το δωδέκατο το είχαμε συζητήσει χθες, δέκατο τρίτο 

θέμα, αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση των υποέργων 4, των πράξεων α) 

βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση 

δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, β) πρότυπο επιδεικτικό 

έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο 20ο Δημοτικό 

Σχολείο Σερρών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 460/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

α) ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Σερρών 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 461/2013 

β) εξοπλισμού για τη λειτουργία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο θέμα, έγκριση διενέργειας προμήθειας α) ανταλλακτικών για 

την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Σερρών και β) εξοπλισμού για τη 

λειτουργία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο, έγκριση... 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; Η κα. Σαραντίδου ...διαφοροποιήθηκε σε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, αλλού είναι  διαφοροποίησή της, στο δέκατο έκτο θέμα... 

Δ.Σ. : Κύριε Γαλάνη; Συγγνώμη, να ρωτήσω τον κ. Γαλάνη. Μήπως μας συνέφερε, επειδή σε 

τέτοιο λούκι είχα μπει και εγώ κατά το παρελθόν, μήπως μας συνέφερε η αγορά ενός 

καινούργιου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν υπάρχουν χρήματα, μην το συζητάτε... Μην το συζητάς... 

Δ.Σ. : Μήπως μας συνέφερε... επειδή ξέρω ότι υπάρχει... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, δεν καταλάβατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρήματα δεν υπάρχουν για τα ανταλλακτικά, για καινούργιο μηχάνημα;... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συντηρήσεις είναι αυτές που κάνουμε, επισκευές... υπάρχουνε δύο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γαλάνη... ηρεμίστε, ηρεμίστε...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 462/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης των 

προγραμμάτων του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο θέμα, έγκριση παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης 

των προγραμμάτων του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 463/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση χρηματοδότησης: 

α) της εθελοντικής οργάνωσης Αερολέσχη Σερρών, με το ποσό των 1.500,00€ για την 

κάλυψη καυσίμων για την πραγματοποίηση πτήσεων κατόπιν εντολής της Πολιτικής 

Προστασίας του Δήμου Σερρών, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 464/2013 

β) της εθελοντικής οργάνωσης Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ν. Σερρών, με το ποσό των 

2.000,00€ για την αγορά υλικών εξοπλισμού. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, έγκριση χρηματοδότησης α) της εθελοντικής οργάνωσης 

Αερολέσχη Σερρών, με το ποσό των 1.500,00€ για την κάλυψη καυσίμων για την 

πραγματοποίηση πτήσεων κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών και 



 

 

β) της εθελοντικής οργάνωσης Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Σερρών, με το ποσό των 

2.000,00€ για την αγορά υλικών εξοπλισμού. Ομόφωνα ναι... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι στο β' που διαφοροποιείται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Εκτός από το β' που διαφοροποιείται η κα. Σαραντίδου και δεν το ψηφίζει. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ α' ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΤΟ ΘΕΜΑ β' ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 465/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης των με αριθμ. 62795/22-10-2012 και 78472/21-

12-2012 περιλήψεων διακηρύξεων του ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών 

καυσίμων έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο θέμα. Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης των με αριθμ. 62795/22-

10-2012 και 78472/21-12-2012 περιλήψεων διακηρύξεων του ανοικτού διαγωνισμού για 

προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 466/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση αποδέσμευσης μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με αριθμ. 

20434/05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο, έγκριση αποδέσμευσης μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσής 

της με αριθμ. 20434/05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013. 

Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 467/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για: 

α) την εξόφληση της 3ης εντολής του έργου: «Οδοποιία – οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 

2007», 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 468/2013 

β) οφειλές που αφορούν έξοδα κίνησης υπαλλήλων και αιρετών καθώς και υπερωριακή 

εργασία υπαλλήλων, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 469/2013 

γ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις και  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 470/2013 

δ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν τα δικαστικά έξοδα και τα τηλεφωνικά τέλη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο ένατο θέμα. Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για α) την εξόφληση της 3ης εντολής του έργου: οδοποιία – οδοστρωσία 

Δήμου Σερρών έτους 2007, β) οφειλές που αφορούν έξοδα κίνησης υπαλλήλων και αιρετών 



 

καθώς και υπερωριακή εργασία υπαλλήλων, γ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες 

κρατήσεις και δ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν τα δικαστικά έξοδα και τα τηλεφωνικά 

τέλη. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Μόνο στο πρώτο, να κάνω μία ερώτηση στον Αντιδήμαρχο να διευκρινίσει, γιατί από το 

2007 μέχρι τώρα, τι γίνεται, γιατί δεν έχει πληρωθεί αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ακριβώς την ίδια απορία με εσάς είχα όταν πρωτοήρθε το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, κάλεσα και την κυρία... και τον κ. Δασκαλόπουλο να μου εξηγήσει, είναι έργο που  

ξεκίνησε από το 2007 και πρέπει να ολοκληρώθηκε το 2010, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κ. 

Αντιδήμαρχος, αν το έχει δει και ενώ πληρώθηκε ένα κομμάτι αυτού του έργου, απομένει ένα 

ποσό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπόλοιπο. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Και μου είπαν και οι δύο ότι τακτοποιείται έτσι τώρα. Τακτοποιήθηκε το 2012 

με ομόφωνη απόφασή μας, η οποία είναι η 332/2012, που την έφερε εκεί η κα. Γραμματέας σε 

συνεννόηση με τον κ. Δασκαλόπουλο, ήταν... απόφαση, δεν μπόρεσε να πληρωθεί μέχρι το 

τέλος του 2012, είναι η 332/2012 απόφαση και για αυτόν ακριβώς το λόγο τακτοποιείται τώρα.  

Δ.Σ. : Από τι προκύπτει, υπάρχουν διαφορές δηλαδή τώρα ή... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι, οφειλή, έτσι μου είπε, ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χρωστούσαμε ένα κομμάτι από το λογαριασμό αυτόν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι ο κ. Καλίρης, από ότι διάβασα και έμαθα που ρώτησα τον κ. Δασκαλόπουλο 

δηλαδή, που είναι Τεχνική Διεύθυνση. Δεν ξέρω... 

Δ.Σ. : Είναι λίγο απορίας άξιο, δηλαδή είναι δυνατόν να έχει οφειλή ο οποιοσδήποτε, που θέλει 

να παίρνει από το Δήμο και να μην καταθέσει τον λογαριασμό πέντε χρόνια, έξι χρόνια;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τι να σας πω, ότι απορίες είχατε εσείς, είχα και εγώ τις ίδιες. Ενενήντα χιλιάδες 

ευρώ... ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ. Όλο το έργο νομίζω είχε προϋπολογισμό διακόσιες τόσες 

χιλιάδες, από το 2007 που ξεκίνησε. Διακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ προϋπολογισμό είχε. 

Οδοστρωσία. Οδοποιία - Οδοστρωσία Δήμου Σερρών... Ναι, δικό σας. Οδοστρωσία - Οδοποιία 

Δήμου Σερρών 2007. Και μου λέει ο κ. Δασκαλόπουλος ότι έγινε μέχρι το 2010, ...δεν ξέρω αν 

το έχει πει... εκκρεμότητα και μου είπαν ότι ενώ ήταν να πληρωθεί εδώ με απόφαση δική μας, 

ομόφωνη του Δημοτικού Συμβουλίου του 2012, η απόφαση είναι συγκεκριμένα 16/5/2012, δεν 

μπόρεσε μέχρι το τέλος της χρονιάς ο Ταμίας του Δήμου να το πληρώσει και πήγε στο 2013 και 

το τακτοποιούμε τώρα.  

Δ.Σ. : Μια ερώτηση; Κύριε Γαλάνη; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν το ξέρω... 

Δ.Σ. : Μια ερώτηση, συγγνώμη. Μια ερώτηση στον κ. Γαλάνη. Υποθέτω ότι στον 

προϋπολογισμό θα υπάρχει ως ΠΟΕ. Γιατί ζητάτε αναμόρφωση και πιστώσεις.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αναμόρφωση, φυσικά. Χρηματοδοτείται για να πληρωθεί. 

Δ.Σ. : Ναι, έγκριση πίστωσης, ως φορέας. Αναμορφώνω, σημαίνει ότι υπάρχει το ποσό και το 

κάνω μικρότερο ή μεγαλύτερο. Τουλάχιστον αυτά λένε τα ελληνικά. Εκτός και αν είναι λάθος 

διατυπωμένο. Η αναμόρφωση σίγουρα δημιουργεί την αίσθηση ότι το ποσό το οποίο υπάρχει 

στον προϋπολογισμό δεν υφίσταται και το μεγαλώνουμε ή το μικραίνουμε εδώ. Σε μερικά 

τέτοια. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Έχω καταλάβει, γιατί μιλάμε για μια λογιστική τακτοποίηση ουσιαστικά... 

Δ.Σ. : Μα και εγώ αυτό λέω.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τώρα... από ότι καταλαβαίνω ότι παίρνει από τη ΣΑΤΑ του 2009, δηλαδή και από 

τις Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών το τέταρτο δίμηνο του 2012, δυο ποσά για να 

μπορέσει να ξοφλήσει τον τρίτο λογαριασμό. Αυτό καταλαβαίνω... 

Δ.Σ. : Είναι εγγεγραμμένο ως ΠΟΕ στον προϋπολογισμό. Θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον. 

Γιατί διαφορετικά όντως θα πρέπει να κάνουμε αναμόρφωση στον κωδικό.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όσες.. το διάβασα... 



 

 

Δ.Σ. : ...Στη δημιουργία κωδικού πώς διατυπώνεται, Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε μένα μιλάς; 

Δ.Σ. : Πώς διατυπώνετε τη γένεση κωδικού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναλόγως. 

Δ.Σ. : Αναλόγως. 

Δ.Σ. : Ε, αυτό λέω τώρα, υπάρχει; Αν δεν υπάρχει... 

Δ.Σ. : Μπορώ να ρωτήσω και εγώ κάτι;  

Δ.Σ. : Άρα υπάρχει πρόβλημα. Τουλάχιστον στην...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Θα το δω, θα το δω... 

Δ.Σ. : Γιατί θα έχουμε πρόβλημα, σαν... Πώς θα γίνει δηλαδή; Πώς... τέτοια ποσά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, μπορώ να ρωτήσω κάτι; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν μπορώ να απαντήσω, γιατί είναι έργο, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε να σας πω... Είναι έργο... είναι έργο, αλλά αυτό που θα σας ρωτήσω 

νομίζω είναι καθοριστικό. ...έργο. Είναι ποσότητες οι οποίες... ή μήπως είναι μετά από αίτημα 

που κάναν οι εργολάβοι αναπροσαρμογής τιμών και τα λοιπά επειδή δεν είχε παραληφθεί; Και 

αν είναι το δεύτερο, ... Αν είναι ποσότητες, οι οποίες με το πέρας του έργου είχαν γίνει, θα 

έπρεπε, έχει δίκιο ο κ. Αναστασιάδης, να εγγραφούν ως ΠΟΕ. Εάν δεν τις εγγράψατε στο ύψος, 

υπάρχει θέμα. Αλλιώς... ναι. Αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεστε τι λέω.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Λέτε αν ήταν οφειλή πραγματική, δηλαδή ήταν το έργο διακόσιες χιλιάδες; Του 

χρωστάμε ενενήντα, να τις πληρώσουμε, τότε δεν έχετε επιφύλαξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Από πού προήλθαν. Είναι ποσά που δεν αποπληρώθηκαν ή ... 

Δ.Σ. : Επειδή δεν το δηλώσαν εκεί πέρα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Αναπροσαρμογή τιμών... έτσι, αναθεώρηση λογαριασμού ή ο,τιδήποτε άλλο. 

Μιλάω με την κα. Γουναρίδου, αναγκάστηκα να της τηλεφωνήσω... και μου λέει, κύριε 

συνάδελφε, με ακούτε; Με ακούτε; Μου λέει η κα. Γουναρίδου ότι πρόκειται για το υπόλοιπο 

του λογαριασμού. Δεν πρόκειται για αναθεώρηση ή για ο,τιδήποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα της ποσότητας που αναφέρατε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δηλαδή επί του προϋπολογισμού είχε μείνει απλήρωτο ένα ποσό, ενενήντα 

χιλιάδες.  

Δ.Σ. : Ε, γιατί δεν προσθέσατε το σύνολο των ενενήντα στον προϋπολογισμό; Είναι άλλο θέμα. 

Γιατί ήταν οφειλή.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ακριβώς. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν μου λες; Αυτό το πράγμα, τώρα συγγνώμη που το κάνω αυτό, γιατί αλλιώς 

δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα ήταν οφειλή; Δηλαδή υπάρχει σαν οφειλή; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ΠΟΕ.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Υπάρχει σαν οφειλή; Στις Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών Ετών στον 

προϋπολογισμό που ψηφίσαμε; Είναι οφειλή λέει εξειδικευμένου έργου. Δηλαδή υπήρχε στις 

οφειλές του προϋπολογισμού... 

Δ.Σ. : Στα ληξιπρόθεσμα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κάνουμε εξειδικευμένη οφειλή μου λέει τώρα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Εδώ έχουμε πρόβλημα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κάνουμε λέει εξειδικευμένη οφειλή γιατί πρέπει να το κλείσουμε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Η εξειδικευμένη οφειλή δημιουργεί πολλά ερωτήματα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πείτε μου ποιά είναι τα ερωτήματα, να μου απαντήσει... Ε, εγώ τι να κάνω;  

Δ.Σ. : Με το τηλέφωνο... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Να το.. Εγώ πιστεύω... Κύριε Γαλάνη; Επειδή πρόκειται για ένα ποσό 

ενενήντα χιλιάδων, έτσι; Από ότι άκουσα. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν υπάρχει, κ . Αναστασιάδη; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Δεν θα διαφωνήσω, αν είναι οφειλή να πληρωθεί ο άνθρωπος. Αλλά 

όταν το χαρακτηρίζει... ειδική οφειλή... ειδικό καθεστώς... 



 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Αναστασιάδη, το 2012 ομόφωνα εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το 

χρηματοδοτήσαμε. Απλά δεν πληρώθηκε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό έχω να σας πω. Να, 

εδώ έχω την απόφαση. 332/2012. Την ψηφίσαμε ομόφωνα όλοι. Πάλι κάναμε αναμόρφωση και 

μεταφέραμε πιστώσεις από κάποιους κωδικούς σε κάποιους άλλους για να ξοφλήσουμε την 

τρίτη, τον τρίτο λογαριασμό. Έτσι ακριβώς όπως σας το λέω, εδώ την έχω την απόφαση, να τη 

δείτε. Ομόφωνα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Δεν αμφισβητώ αυτά τα οποία λέτε, κ. Γαλάνη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παλιό χρέος. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρέπει να πάρουμε καινούργια απόφαση το 2013, δεν μπορούμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οδοστρωσία του 2007, το 2012 παίρνουμε ομόφωνη απόφαση για πληρωμή, δεν 

πληρώνεται το έργο, έρχεται στο 2013... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Πρόεδρε, δεν θα διαφωνήσω με αυτά που λέτε, έπρεπε να είναι 

στον προϋπολογισμό ως ΠΟΕ, έτσι; Όλο το ποσό, για να υπάρχει μία ... έτσι, χωρίς να υπονοώ 

τίποτα. Προς Θεού, δηλαδή. Και να υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθεί ο άνθρωπος και εμείς να 

είμαστε νομικά εντάξει.  

Δ.Σ. : Αν ήταν έτσι θα πληρώσει και το ληξιπρόθεσμο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μήπως υπήρχε κάποια εκκρεμότητα για αυτό και δεν πληρώθηκε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μου λέει ...τι είναι στις οφειλές, ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Είναι ως ΠΟΕ; 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Είναι ως ΠΟΕ, ναι, είναι στις οφειλές που είχαμε. Είναι ΠΟΕ, ναι. Συγγνώμη, που 

δεν το διευκρίνισα καλά... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ε, τότε ρε παιδιά το θέμα έληξε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εντάξει, μπορεί να μην... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι, ναι.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Συγγνώμη για το μπέρδεμα.  

Δ.Σ. : Στα ληξιπρόθεσμα, γιατί δεν πήγε το συγκεκριμένο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Γιατί... ληξιπρόθεσμα είναι μέχρι 30/6/2012, αν εμείς δίναμε απόφαση να το 

τακτοποιήσουμε μετά τις 30/6/2012, φαντάζομαι... 

Δ.Σ. : Όχι, αν ήταν τακτοποιημένο από μέσα με όλα τα δικαιολογητικά... και λοιπά... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πάντως ούτως ή άλλως, τα ληξιπρόθεσμα πάνε μέχρι 30/6/2012, ...τακτοποιηθεί 

και δεν εγκριθεί από τον Επίτροπο, μας δίνει ευτυχώς... Υπουργείο Εσωτερικών να εντάξουμε, 

κατά χρονολογική σειρά, οφειλές μετά τις 30/6/2012. Μέχρι το τέλος του 2012 και αν υπάρχουν 

περιθώρια στα 3.300.000€ και αρχές του 2013. Θα της το ρωτήσω αυτό. Συγγνώμη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Συγγνώμη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ορίστε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Έγκριση πίστωσης, όχι αναμόρφωση πίστωσης. Μερικές φορές 

δημιουργούμε μόνοι μας θηλιές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναμόρφωση πιστώσεων λέει το θέμα εγκεκριμένου προϋπολογισμού.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Για το άλφα. Τα υπόλοιπα... 

Δ.Σ. : Άμα ήταν ΠΟΕ, κ. Αναστασιάδη, η διατύπωση είναι σωστή. Αν δεν ήταν ΠΟΕ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι ΠΟΕ, από ότι είπε η κα. Γουναρίδου στον κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Ναι, δεν μπορούσε να μπει, επειδή είναι έργο και τώρα ας πούμε τα ίδια μου 

λέει. Αν θέλετε να το δείτε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;   

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ευχαρίστως, ό,τι διευκρίνηση θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 



 

 

ΠΡΑΚ. 4/16/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων των έργων: 

α) Κατασκευή δεξαμενής για ρίψη σταυρού Τ.Κ. Αναγέννησης του Δήμου Σερρών, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 471/2013 

β) Αποκατάσταση περίφραξης γηπέδου στην Τ.Κ. Άνω Καμήλας, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 472/2013 

γ) Κατασκευή επέκτασης κοιμητηρίου Τ.Κ. Βαμβακιάς, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 473/2013 

δ) Βελτίωση σωληνωτών διαβάσεων Ορεινής, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 474/2013 

ε) Κατασκευή οχετού στη θέση Σαριάρι και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 475/2013 

στ) Τσιμεντοστρώσεις στη θέση Προφήτη Ηλία προς Βάλτο. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό, Έγκριση προϋπολογιστικών πινάκων των έργων α) 

κατασκευή δεξαμενής για ρίψη σταυρού Τοπικής Κοινότητας Αναγέννησης, εκ παραδρομής 

μπήκε αυτό εδώ πέρα, έπρεπε να πάει στην Οικονομική και ξαφνικά εμβόλιμα μπήκε εδώ οπότε 

αποσύρεται το α', πάμε στο β) αποκατάσταση περίφραξης γηπέδου στην Τοπική Κοινότητα Άνω 

Καμήλας, γ) κατασκευή επέκτασης κοιμητηρίου Τοπικής Κοινότητας Βαμβακιάς, δ) βελτίωση 

σωληνωτών διαβάσεων Ορεινής, ε) κατασκευή οχετού στη θέση Σαριάρι και στ) 

τσιμεντοστρώσεις στη θέση Προφήτη Ηλία προς Βάλτο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τα έργα αυτά κατασκευάστηκαν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μυστακίδης θα απαντήσει.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και αν κατασκευάστηκαν πώς κατασκευάστηκαν;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Εκτός από το β', στην Ορεινή, ...λόγω... έγινε κάποια εργασία εκεί σε ένα... 

Δ.Σ. : Το δ΄. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δ' είναι της Ορεινής.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, το δ'. Εκτός από το δ'. ...Εκείνα αντικατέστησαν το Τεχνικό Πρόγραμμα 

κάποιων άλλων έργων, για διάφορους λόγους ζήτησαν οι Πρόεδροι και τα αντικαθιστούμε. 

Δ.Σ. : Το δ' και το ε'. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, αυτά τα δύο. 

Δ.Σ. : ...Ψηλά; 

Δ.Σ. : ...Πάνω από τον Λαϊλιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκεί φυτεύετε πατάτες αν δεν κάνω λάθος, ε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, ερωτήσεις. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Για το β', το β'... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχει τελειώσει ο Αντιδήμαρχος προς τον κ. Φωτιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Α, συγγνώμη, συγγνώμη, παρακαλώ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το β'... που αφορά την αντικατάσταση έργου περίφραξη του γηπέδου 

μπάσκετ της Άνω Καμήλας με ένα καινούργιο έργο, αποκατάσταση περίφραξης γηπέδου, 

γηπέδου, όχι γηπέδου μπάσκετ της Άνω Καμήλας, προϋπολογισμού 3.000€ και αυτό θα γίνει με 

απευθείας ανάθεση. Στο γ΄ που έχουμε την αντικατάσταση του έργου επέκταση... επεκτάσεις 

γέφυρας στην περιοχή τέσσερα της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακιάς προϋπολογισμού 

5.800,68€... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοιμητηρίου... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το γ', στο γ' είμαστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περίφραξη κοιμητηρίου Βαμβακιάς. 



 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λέω, ότι αντικαθίσταται το έργο επέκταση της γέφυρας στην περιοχή 

τέσσερα της Τοπικής Κοινότητας, με το έργο, ισόποσο, επέκταση περίφραξη κοιμητηρίων 

Βαμβακιάς διότι αυτό θεωρήθηκε πιο αναγκαίο το έργο. Και αυτό το έργο θα γίνει με απευθείας 

ανάθεση, λόγω του μικρού προϋπολογισμού. Και τα υπόλοιπα το δ' και ε' που αναφέρονται στην 

Ορεινή με απευθείας ανάθεση, το είκοσι... το είπαμε αυτό, α, β, γ, δ, ε... 

Δ.Σ. : Και το έκτο; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι οι τσιμεντοστρώσεις αυτές του Προφήτου Ηλία, προς Βάλτο, είναι 

προϋπολογισμού 2.633€ και αυτό λόγω του μικρού προϋπολογισμού θα εκτελεστεί με απευθείας 

ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Έχετε άλλες ερωτήσεις;  

Δ.Σ. : Μία ερώτηση... Το Τεχνικό Πρόγραμμα, Στο Τεχνικό Πρόγραμμα το 2013, μου είπαν ότι 

συντάχθηκε με αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων, οι τροποποιήσεις που έρχονται τώρα είναι 

και αυτές οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Φυσικά... Οι ίδιοι οι Πρόεδροι, σαν εκπρόσωποι των Τοπικών Συμβουλίων, 

αυτοί ζήτησαν τις τροποποιήσεις... Για τους λόγους τους αυτοί... ζητήσανε... κάποιες αλλαγές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Πρόεδρε, Πρόεδρε, ...τον κ. Μυστακίδη, μια που μου εδόθη το 

ερέθισμα τώρα... να μην ξεχνάτε...   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Θέμα αυτό... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Σοβαρότατο είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σοβαρότατο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Καμιά βροχή και πέσει ο τοίχος, παιδιά, ...στο δρόμο, είναι ντροπή 

δηλαδή... 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ εκτός του α΄ που αποσύρεται 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 476/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 για: 

α) εξόφληση αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης στον ανάδοχο του έργου: 

«Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Κ. Καμήλας» και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 477/2013 

β) εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. 

Σκουτάρεως». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό πρώτο, αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 για α) 

εξόφληση αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης στον ανάδοχο του έργου διαμόρφωση 

κεντρικής πλατείας Τοπικού Διαμερίσματος Κάτω Καμήλας», εδώ είμαστε εμείς, κύριε και β) 

εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του έργου διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τοπικού 

Διαμερίσματος Σκουτάρεως. ...και κόσμο αυτά, έτσι δεν είναι, κ. Μυστακίδη; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πρόεδρε, είστε παραδίπλα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς στο χωριό σας και εγώ στο δικό μου... Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι; Α, 

θέλετε να κάνετε ερώτηση, συγγνώμη. 

Δ.Σ. : Ποιός;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εγώ πρέπει να είμαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γάτσιος θέλει να ρωτήσει κάτι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Να ρωτήσω κατευθείαν ή να μας πει... Έχω μία απορία. ...αποπληρώνουμε τώρα ή 

λόγω διάλυσης σύμβασης... Ναι, γιατί; Τη σύμβαση τη διαλύσαμε κοινή συναινέσει, για ποιό 

λόγο να πληρώσει τώρα ο Δήμος; Δεν το κατάλαβα... Μάλιστα... από την όλη νομοθεσία.  



 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κοιτάξτε... Σταμάτησε η χρηματοδότηση. Αυτοί ξεκινώντας κάνανε 

κάποιους λογαριασμούς, ...έναν μικρό λογαριασμό το 2000 και είδαν ότι δεν μπορούν να 

πληρωθούνε και είχαμε δικαίωμα βάσει Νόμου να διαλύσουμε τη σύμβαση μετά από ένα 

χρονικό διάστημα που πέρασε και ο Νόμος και ο Νόμος ορίζει ότι σε περίπτωση που δεν ήταν 

ευθύνη του εργολάβου, ορίζει ότι δικαιούται να πάρει αποζημίωση, από 2% μέχρι 5% του 

ανεκτέλεστου. Και εμείς κάναμε την παραλαβή... και το συζητήσαμε με την Υπηρεσία και 

αποφασίσαμε κάπου δηλαδή από το ποσοστό που δικαιούταν κάπου στη μέση τους βάλαμε ένα 

ποσοστό, της τάξεως των 5.000 είναι το ένα, είναι βάσει Νόμου. Το άλλο... 

Δ.Σ. : Τέσσερα τετρακόσια.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δύο τριακόσια πενήντα εννέα... Αυτά είναι λόγω της διάλυσης. Τα υπόλοιπα 

που είναι, είναι από λογαριασμό.  

Δ.Σ. : Μπορώ να έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι. Αν θυμάστε, τότε είχα ρωτήσει για της διάλυση της σύμβασης, ότι αν 

έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια σε περίπτωση χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Λοιπόν, 

μάλλον, ναι, από το ΕΠΠΕΡΑΑ... Τώρα είναι Πράσινο Ταμείο. Τότε ήταν ΕΠΠΕΡΑΑ. 

Χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Μας είχατε διαβεβαιώσει τότε, ο κ. Δήμαρχος αν θυμάμαι, 

ότι δεν υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα να χρηματοδοτηθεί και το δεύτερο ερώτημα που 

βάζαμε τότε, αν θα έχει βλάβη ο Δήμος μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Και μας είχατε πει τότε 

δεν θα έχει καμία βλάβη ο Δήμος. Εγώ βλέπω ότι προκύπτει βλάβη για το Δήμο. Και να σας 

θυμίσω ένα πράγμα, ότι ενώ στην πρώτη τότε, πρώην Δήμος Σκουτάρεως που είχανε γίνει οι ... 

είχε μία έκπτωση 45% περίπου, 43, 47, οι ίδιοι εργολάβοι, στην επόμενη ... που κάναμε εμείς ως 

Δήμος Σερρών, ο ενοποιημένος, έχουν 5% έκπτωση. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω για ποιό λόγο 

πρέπει να αποζημιωθούν... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό το προβλέπει ο Νόμος, δεν μπορούμε να πάμε ενάντια στο Νόμο. Η 

σύμβαση διαλύθηκε... 

Δ.Σ. : ...Από εδώ ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση στο Δήμο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εγώ δεν, εγώ αποκλείεται να διαβεβαίωσα, δεν ξέρω ποια σας το είπε αυτό. 

Και αν σας το είπε. Εγώ... 

Δ.Σ. : Ο Δήμαρχος το είπε, δεν το είπατε εσείς.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν ξέρω και με ποιά έννοια θα σας το είπε ότι δεν θα έχει βλάβη ο Δήμος, 

αλλά αυτός είναι ο Νόμος, εσείς είστε και εργολάβος, το γνωρίζετε. Αφού... Κάνουμε 

λογαριασμό από το 2000, δεν μπορούσαν να τα πάρουν τα χρήματα. Και είδαν μάλλον ότι δεν 

θα χρηματοδοτηθεί το έργο και πέρασε η προθεσμία που ορίζεται από το Νόμο και... 

Δ.Σ. : ...Σύμβαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτοί ζήτησαν διάλυση, διότι δεν τους πληρώνανε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έτσι, δεν τους συνέφερε να συνεχίσουν. 

Δ.Σ. : Κύριε Μυστακίδη... 

Δ.Σ. : Ναι, αλλά ο διαγωνισμός έγινε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στην Καμήλα, στην Καμήλα... 5.111,61€ στην Καμήλα και στο Σκούταρι 

είναι λόγω διάλυσης 2.339,44 και αυτό είναι βάσει του Νόμου.  

Δ.Σ. : Στην Καμήλα που δεν κάναν τίποτα,... αποζημίωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να προχωρήσουμε; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μέχρι 5% λέει ο Νόμος, επί του...  

Δ.Σ. : Βάσει Νόμου...     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 478/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση μελετών των έργων: 

α) Συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος Άνω Καμήλας και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 479/2013 

β) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο. Έγκριση μελετών των έργων α)... 

Δ.Σ. : Τότε ο πρώτος που θα αντιδρούσα θα ήμουν εγώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος Άνω Καμήλας και β) διαμόρφωση 

χώρου στάθμευσης στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Καμήλας. Ομόφωνα ναι;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε, διαφωνούμε εμείς στο συγκεκριμένο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για το βήτα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Για τη στάθμευση στην Κάτω Καμήλα, γιατί θεωρούμε ότι σε ένα χωριό σαν την 

Κάτω Καμήλα δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα να κάνουμε χώρο στάθμευσης. Μπορεί... όταν 

έχει άλλα προβλήματα εκεί πέρα, έχουμε διαφορετική άποψη. ...Να γίνει το έργο εκεί πέρα αλλά 

μέσα, λόγω της ...ζούμε τώρα, από μία διαδικασία προτεραιοτήτων και θεωρούμε ότι για να γίνει 

χώρος στάθμευσης σε ένα χωριό σαν την Κάτω Καμήλα εύρος και των δρόμων, νομίζω ότι είναι 

υπερβολή σε σχέση με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.  

Δ.Σ. : Δεν θέλετε το έργο, κατανοητό, εντάξει. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν θέλουμε... Όχι τα λεφτά, να γίνει ένα άλλο έργο, πιο ουσιαστικό στο 

συγκεκριμένο χώρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώσατε, κ. Γάτσιο;  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, θα δώσουμε και το λόγο στον κ. Αναστασιάδη Ηλία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Επειδή ξέρω το χώρο πολύ καλά, υποθέτω ότι και... Εκείνος ο χώρος... 

ήταν χώρος στον οποίο πάρκαραν οι πλατφόρμες... 

Δ.Σ. : Και συνεχίσουν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά από τον Οκτώβρη και μετά, ήταν 

χώρος στον οποίον γίνονταν η συγκέντρωση καλαμποκιού. Και ξέρετε, φόρτωση, εκφόρτωση, 

δίπλα είναι το Δημοτικό. Υποθέτω ότι το Τοπικό Συμβούλιο, με αυτό το σκεπτικό, έχοντας 

υπόψη του αυτό, την όλη κατάσταση, για αυτό μάλλον πρότεινε, ξέρετε προσπαθώ να 

ερμηνεύσω, έτσι είπα και στον Πρόεδρο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έτσι, έτσι... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ... Προσπαθώ να ερμηνεύσω. Για αυτό ζήτησαν να γίνει χώρος 

στάθμευσης, ούτως ώστε και να μην πηγαίνουν οι πλατφόρμες διότι όγκο δημιουργούν στη... 

αλλά περισσότερο να μη γίνεται συγκέντρωση καλαμποκιού εκεί. 

Δ.Σ. : ...πώς γίνεται, κ. Αναστασιάδη, καλύτερα η συγκέντρωση καλαμποκιού... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Τώρα πιθανόν, να ... ειδικός χώρος... λέμε ότι δεν θα χρησιμοποιείται... 

Δ.Σ. : ...Δεν θα χωράνε φορτηγά μέσα. Δεν θα χωράνε φορτηγά μέσα. Θα υπάρχει συγκεκριμένο 

ύψος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, εκεί... 

Δ.Σ. : Πάμε παρακάτω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης είναι γεγονός. Και εμένα μου το έχουνε 

μεταφέρει και τον κ. Γρηγοριάδη προφανώς... ότι εκεί φέρνουν τα φορτηγά τους και γίνεται το 

έλα να δεις.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Το λιγότερο είναι αυτό, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σκόνη. Ποντίκια. Ότι μπορείτε να φανταστείτε, είναι ένα έργο το οποίο θα 

καθαρίσει την περιοχή και είναι μπροστά, μεταξύ μάλλον, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου και 

του σχολείου. Αυτός ο χώρος πραγματικά θα δώσει μία άλλη υπόσταση στην Κάτω Καμήλα. 

Και για αυτό λέμε να το ψηφίσετε ας πούμε. 



 

 

Δ.Σ. : Πρόεδρε, προχωράμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατά πλειοψηφία λοιπόν πάει, η παράταξη του κ. Φωτιάδη δεν το ψηφίζει. 

Λοιπόν. Οι υπόλοιποι ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 480/2013 

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση αποκατάστασης φθοράς περίφραξης ιδιοκτησίας της κ. Παπάζογλου 

Φωτεινής εξ' αιτίας κατεδαφίσεως παράπλευρου ετοιμόρροπου κτίσματος, από τον κ. 

Νάσκο Αριστείδη (εθελοντική προσφορά). 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Πάμε στο εικοστό τρίτο... Έγκριση αποκατάστασης φθοράς, εικοστό 

τρίτο λοιπόν θέμα, έγκριση αποκατάστασης φθοράς  περίφραξης, ιδιοκτησίας της κας. 

Παπάζογλου Φωτεινής εξ' αιτίας κατεδαφίσεως παράπλευρου ετοιμόρροπου κτίσματος, από τον 

κ. Νάσκο Αριστείδη, εθελοντική προσφορά. 

Δ.Σ. : Τι είναι αυτό...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γκρεμίστηκε ένας τοίχος... Κύριε Μυστακίδη, πείτε τα εσείς. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κατεδαφίσαμε, επάνω στη Βενιζέλου, το.. .του Ορφανοτροφείου. Εδώ 

αφήσαμε δύο κτίρια. ...σύνορο και αποτελούσε και όριο με την κυρία αυτή που λέει 

Παπάζογλου. Όταν κατεδαφίστηκε καταλαβαίνετε, ...τοίχους πενήντα-εξήντα εκατοστά με χώμα 

και πέτρα. Λοιπόν. Και έπεσε και η δική της περίφραξη που ήτανε βασισμένη πάνω στα ίδια 

θεμέλια. Μια περίφραξη, σαβουρο-περίφραξη θα την έλεγα, αλλά αυτή θεωρώντας ότι είχε 

περίφραξη, λέει να την ξανακάνετε ας πούμε. Και προφέρθηκε ένας Βούλγαρος εκεί... 

Συγγνώμη.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 481/2013 

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Κοράκη Χρήστου για κατάληψη 

δημοτικού δρόμου στο λόφο Μαρούλη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πάμε στο επόμενο, εικοστό τέταρτο θέμα, έγκριση διοικητικής 

αποβολής του κ. Κοράκη Χρήστου για κατάληψη δημοτικού δρόμου στο λόφο Μαρούλη. 

Ομόφωνα ναι; 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Όχι, κ. Πρόεδρε, δεν συμφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μάλιστα. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Να διευκρινίσω γιατί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Εκεί υπάρχει ένας χώρος, στον οποίον ένας συγκεκριμένος δημότης, έχει κάνει  μία 

κατασκευή πραγματικά ... σε δημοτικό χώρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάνω σε δρόμο. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν είναι δημοτικός ο δρόμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι δημοτικός, με τοπογραφικά και τα πάντα τεκμηριωμένα.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δεν είπα ότι δεν είναι δημοτικός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι μία παράνομη πράξη που έκανε πολίτης. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εξηγείστε και αυτά που είπαμε χθες, που ήταν εδώ και ο ίδιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Και ο ίδιος συμφωνεί.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Γιατί συμφωνεί και ο ίδιος.  



 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο ίδιος... Και είναι υποχρεωμένος να συμφωνήσει... Για να διευκολύνουμε εσάς, 

κύριε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Στην πράξη εφαρμογής μέσα είναι το οικόπεδο, καινούργια οικοδομή, με 

περίφραξη, δίπλα, έχει, ο δρόμος που διέρχεται μπροστά από την οικοδομή του, κάνει ένα 

άνοιγμα εκεί πέρα. Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και συνεχίζει στην ίδια ευθεία... λοιπόν. 

Βέβαια έχει... πολύ μεγάλες υψομετρικές διαφορές. Αυτός... ξεκίνησε, πήγε ο τοπογράφος ο 

οποίος έκανε μια άλλη δουλειά εκεί πέρα, αποτύπωνε κάτι και του είπε εδώ είναι δρόμος, μην 

κάνεις εργασίες. Αυτός λέει καλά που μου το είπες, θα γλυτώσω τα έξοδα, αλλά τελικά πήγε και 

έφτιαξε εκείνο το... ένα τετράγωνο, ...και έκανε.. μεγάλο, μέσα σε κοινόχρηστους χώρους, σε 

δρόμο δηλαδή. Εμείς τώρα είμαστε βάσει του Νόμου υποχρεωμένοι να αποδεχτούμε τη 

διοικητική αποβολή. Δεν μπορεί δηλαδή καθένας ό,τι λόγο και να έχει, όσο δίκιο και να έχει, να 

πηγαίνει μόνος του να κάνει εργασίες μέσα σε κοινόχρηστους χώρους. Αυτός σήμερα έκανε 

αυτό, ...κάποια στιγμή θα νομιμοποιηθεί αυτό το τοιχίο, δεν θα συνάδει με την οικοδομή. ... 

Δ.Σ. : Συμφωνούμε σε όλα αυτά που είπατε, εγώ θέλω να διευκρινίσω τα εξής. Λέει αυτός ο 

ίδιος, ότι εγώ καταλαβαίνω ότι είναι δημοτικό αυτό. ...αυτό εδώ πέρα, σας κάνω όσες δηλώσεις 

θέλετε, στην περίπτωση όταν χρειαστεί να γίνει ο δρόμος, να το πάρει ο Δήμος να το γκρεμίσει 

και να κάνει δρόμο. Αλλά τώρα, σε αυτήν την περίπτωση, σε αυτήν την περίπτωση που έκανα... 

και αυτόν τον... τον έκανα γιατί υπάρχουν υψομετρικές διαφορές μεγάλες προκειμένου να 

στηρίξει κάποιους χώρους του εκεί πέρα για να μπορέσει να έχει πιο εύρυθμη λειτουργία ο ίδιος. 

Δεν διεκδικεί δηλαδή ότι είναι δικός του ο χώρος... Και από την στιγμή που δεν χρειάζεται 

σήμερα στο Δήμο αυτό, η πρότασή μας είναι να μείνει... όλες τις διασφαλίσεις για το Δήμο και 

όταν ο Δήμος το χρειαστεί για να κάνει το δρόμο, τότε να το πάρει... διασφαλίσει. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θα μπορούσε να μείνει στο Δήμο, εάν πραγματικά θεωρείτε ότι υπάρχει 

πρόβλημα αστάθειας της αυλής του, θα μπορούσε να έρθει στο Δήμο να κάνει μια αίτηση να 

δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε... Δεν μπορεί, δεν... το δρόμο, σε όποιον... νομίζει ότι μπορεί 

να κάνει ένα έργο σύμφωνα με τις δικές του αντιλήψεις στατικές και περιβαλλοντικές, να μπει 

και να κάνει ένα έργο. Αυτήν την στιγμή ήδη, εγώ σήμερα το επιβεβαίωσα, ότι έχει σταλεί... 

στην Πολεοδομία, όταν κάνει κάποιος ένα τέτοιο έργο, έτσι; ...δεν αμφισβητούμε ότι αυτός δεν 

το διεκδικεί, αλλά δεν μπορεί και να παρεμβαίνει σε κοινόχρηστους χώρους κατά το δοκούν, 

κανένας... Είμαστε εκτεθειμένοι βάσει του Νόμου.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έχετε δίκιο, αλλά από εκεί και μετά, από τη στιγμή που αυτός δεν διεκδικεί 

τίποτα, ας το αφήσουμε εμείς και όταν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει το Δήμος...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω δυο λόγια. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Διοικητική αποβολή, οφείλουμε να την κάνουμε, αλλά δεν θα πάμε να το 

γκρεμίσουμε να του κάνουμε ζημιά στην... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δρομολογούνται... δρομολογούνται οι διαδικασίες του αυθαιρέτου. Θα πάει 

η Πολεοδομία εκεί, αφού έχει ήδη γίνει το έργο, θα το χαρακτηρίσει όπως θα το χαρακτηρίσει 

και θα επιβληθούν ανάλογα πρόστιμα.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αν δεν... θα συμφωνούσα, χωρίς καμία αμφιβολία μαζί σας, Αντιδήμαρχε, δεν... 

Είναι ένας χώρος που σήμερα δεν χρησιμεύει σε τίποτα, μπορεί να χρησιμεύσει μετά πενήντα 

χρόνια, τριάντα ξέρω εγώ, θέλει ο άνθρωπος να διασφαλίσει το Δήμο με ό,τι έγγραφα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν διασφαλίζεται, κ. Γάτσιο, πρέπει να το καταλάβετε... 

ΓΑΤΣΙΟΣ : ...Το έργο αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για δική σας προστασία. Ειλικρινά το λέω. Για να προστατέψουμε εσάς, που 

λέτε αυτό το πράγμα, δεν μπορείτε να πείτε όχι σε αυτό. Για τη δική σας, ειλικρινά το λέω για τη 

δική σας... Πρέπει να ψηφίσουμε ομόφωνα, σε αυτό, σε αυτόν τον χώρο, τη διοικητική αποβολή, 

διότι είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στο Νόμο. Καταλάβατε; Το τι θα γίνει μετά, την επόμενη 

μέρα, είναι ένα άλλο θέμα. Ας το αφήσουμε λοιπόν, εκτός αιθούσης.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όπως αντιμετωπίζετε εσείς... ίδια αντιμετώπιση... δεν γίνεται. Και... κυρία 

Σαραντίδου; Κυρία Σαραντίδου; Κάτι... 



 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λέω, είπαμε επειδή οπ άνθρωπος το έχει το συγκεκριμένο για αντιστήριξη για 

το σπίτι του, γιατί είναι επικίνδυνο αν γίνει μία μεγάλη βροχή εκεί που είναι. Είπαμε ότι θα 

πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος, για να κάνει ο Δήμος την αντιστήριξη. Που σημαίνει ότι. Ναι μεν 

είμαστε υποχρεωμένοι και ψηφίζουμε τη διοικητική αποβολή, αλλά το τοιχίο παραμένει γιατί 

είναι επικίνδυνο και αν γκρεμιστεί, θα γίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μας είναι να ψηφίσουμε τη διοικητική αποβολή.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Και για αυτό συμφώνησε και ο άνθρωπος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το επόμενο στάδιο είναι αυτό που λέει η κα. Σαραντίδου.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Δηλαδή συμφωνείτε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το λέει και ο πολίτης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν... Δεν παίρνω απόφαση εγώ ότι θα διατηρηθεί το τοιχίο. ...νόμιμες 

διαδικασίες.... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Διότι το τοιχίο αυτό είναι σε επαφή με το 

τοιχίο της περίφραξης. Εάν ο εργολάβος δεν έκανε το τοιχίο της περίφραξης με αυτές τις 

προδιαγραφές, εμείς δεν θα πάμε εκ των υστέρων να στηρίξουμε το τοιχίο. Αν το καταλάβαινε 

στην αρχή ο εργολάβος, που ήδη είχε γίνει αντιληπτό ...πρόβλημα και στην περιοχή και θα 

έκαναν το τοιχίο με τέτοια, ...αντιστήριξη.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Σερρών-Δράμας. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Αν συνέβαινε κάτι εξ αιτίας της κατασκευής αυτής; Ή αν συμβεί κάτι εξ 

αιτίας της κατασκευής;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μα... θα το βάλουν για αντιστήριξη, δεν θα το βάλουν για κακό.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή συμβαίνει κάτι άλλο, ο,τιδήποτε. Που σε 

αυτό το τμήμα του δρόμου. Που είναι αιτία αυτή η κατασκευή. Τότε πώς θα το αντιμετωπίσουμε 

εμείς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ομόφωνα ναι για τη διοικητική αποβολή;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 482/2013 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση Α.Π. των έργων: 

α) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων 

Δήμου Λευκώνα, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 483/2013 

β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 484/2013 

γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 485/2013 

δ) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πέμπτο θέμα, Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων α) 

Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου 

Λευκώνα, β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας, γ) Ολοκληρωμένες αστικές 

αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών και δ) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού 

Καβάφη. Ομόφωνα ναι;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ερώτηση να κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Το άλφα. Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και τα λοιπά. ...αυτό 

το έργο, ...ΔΕΗΑΣ, γιατί ήρθε σε εμάς;  



 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό το έργο, ξεκίνησε από το Δήμο, από τον Καποδιστριακό Δήμο 

Λευκώνα και το αναλάβαμε εμείς... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Τώρα ολοκληρώνεται. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το έργο δούλευε, έπρεπε... δεν έλαβε ακόμα η ΔΕΗΑΣ τις...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι, ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; Πολλές φορές ακόμη θα φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

εκείνη την περιοχή, Μοραμόρ... πενήντα φορές έχει περάσει αυτό το θέμα, Μοραμόρ και 

Πλατάνια, έχει γίνει σημείο αναφοράς...   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για να μη γίνεται... σάτιρα... τα έργα είναι δύο έργα του ενός εκατομμυρίου 

περίπου, τεράστια έργα, ειδικά έργα και αυτήν την στιγμή... 

Δ.Σ. : Τα μοναδικά έργα ΕΣΠΑ του νέου Δήμου, πες το... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ορίστε; 

Δ.Σ. : Τα μοναδικά έργα ΕΣΠΑ του Δήμου... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Λοιπόν... και... αντιμετωπίστηκαν διάφορα, αντιμετωπίστηκαν διάφορα 

προβλήματα σε αυτά τα έργα και εκτός από αυτό τα έργα αυτά θα έπρεπε να είχαν τελειώσει. 

Αυτήν την στιγμή είμαστε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι το είκοσι πέντε λοιπόν. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 486/2013 

ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων: 

α) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 487/2013 

β) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 488/2013 

γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο εικοστό έκτο. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών 

των έργων α) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη, β) Κατασκευή τοίχου 

αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών και γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις 

οδικών αξόνων Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μέχρι πότε είναι... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να απαντήσω πρώτα στην ερώτηση που έκανε ο κ. Στέργιος;   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι, ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Μέχρι πότε. Για την πλατεία Καβάφη, είναι μέχρι 30/7. Ήταν 30/6 

κανονικά, ένα μήνα. Για τις αναπλάσεις και για το τοιχίο αντιστήριξης μέχρι 6 Σεπτεμβρίου. Και 

για τις αναπλάσεις είναι εκατόν τέσσερις ημερολογιακές ημέρες. 

Δ.Σ. : Δηλαδή μέχρι πότε να γίνει η ανάπλαση; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δηλαδή, ήτανε μέχρι 2 Ιουλίου... 

Δ.Σ. : 2 Ιουλίου; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : Τρεις μήνες. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Και παίρνουμε παράταση ...ημερολογιακές μέρες. 

Δ.Σ. : Τρεισήμισι. Ιούλιος, Αύγουστος, Οκτώβριο; 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

Δ.Σ. : 10 Οκτωβρίου περίπου.  



 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Αυτή η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, θα έχει κόστος;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κανονικά θα έχει μία αναθεώρηση, αλλά είναι... η αναθεώρηση είναι...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Δεν έχει σημασία, θα έχει κόστος; ...Ποιά είναι η αιτιολογία των 

εργολάβων; ...ανάγκη ενός μηνός παράταση; Δεν είχαμε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Η βασική 

είναι οι καιρικές συνθήκες βασικά. Δεν είχαμε τέτοιες καιρικές συνθήκες οι οποίες απέτρεψαν 

τους εργολάβους να κάνουν, να τελειώσουν το έργο. Μήπως και αυτό είναι μέσα στο τερτίπι που 

ακολουθείται και πλέον έχει γίνει πάγια τακτική;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Τελειώσατε; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ναι. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Καταρχήν, δεν είναι ο μοναδικός λόγος για να δοθεί μία παράταση οι 

καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι και σε καμιά περίπτωση η Υπηρεσία δεν θα έδινε 

παράταση για ένα λόγο που δεν υφίσταται. Ας πούμε, παράδειγμα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Για ποιό λόγο το θέλουνε; 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, θα σας πω τώρα. Για τη διαμόρφωση της πλατείας Καβάφη. Ο ανάδοχος 

ζητάει μέχρι 28/6, ένα μήνα παράταση, για τους εξής λόγους. Δεν έχει εγκριθεί ακόμη, από την 

προϊσταμένη αρχή, ο πρώτος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. Τι σημαίνει αυτό; Για να εγκριθεί 

Ανακεφαλαιωτικός, έπρεπε να γίνει, να συνεδριάσει το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας. Το 

οποίο δεν είχε συσταθεί ακόμα και ...να συνεδριάσει τον Ιούνιο. Άλλος λόγος για την 

καθυστέρηση είναι η καθυστέρηση της ηλεκτροδότησης της πλατείας, χωρίς υπαιτιότητα του 

εργολάβου. Αυτό είναι θέμα ΔΕΗ. Και τρίτο λόγο αναφέρει τις πολλές βροχές του Ιουνίου, 

δηλαδή... εκτέλεση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Δικαιολογία πάντως δεν απουσιάζει από κανένα αιτιολογικό... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Υπάρχει το ημερολόγιο έργων και αναφέρει ποιές ημέρες ήταν βροχερές, τι 

να κάνουμε; ...Άμα έτσι είναι ο Νόμος... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Έκανα το ερώτημα, κ. Μυστακίδη, γιατί μέχρι που φτάσαμε σε 

μπουνιές με τους εργολάβους για κάτι τέτοια... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πάντως η αναθεώρηση για ένα μήνα είναι τόσο ασήμαντη που δεν αξίζει να 

γράψεις ούτε μισή σελίδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για να τελειώσουμε, ομόφωνα ναι το εικοστό έκτο, εντάξει;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 489&490&491&492/2013 

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2013, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 493&494/2013 

β) του Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013,  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 495/2013 

γ) του Αντιδημάρχου Γαλάνη Στέργιου για το μήνα Μάιο 2013, 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 496/2013 

δ) του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, για το μήνα Ιανουάριο 2013 

και 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 497&498&499&501&502&503&504&505&506&507/2013 

ε) υπαλλήλων του Δήμου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εικοστό έβδομο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας α) 

του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2013, ...β) του Αντιδημάρχου 

Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013, ...γ) του Αντιδημάρχου Γαλάνη 



 

Στέργιου για το μήνα Μάιο 2013, δ) του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, 

για το μήνα Ιανουάριο 2013, ε) υπαλλήλων του Δήμου και καλό βράδυ, λήξη συνεδρίασης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

      Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. Σ.             

                         

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                            ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
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