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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 1/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 8 η του μηνός 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 1/2014/31 -12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

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 ∆ιοίκησης -  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 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 38,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

 Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Αναστασιάδης Αντώνιος  
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Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ήµου Ιωάννης  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μπόικος Αθανάσιος  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Παπαδοπούλου Φωτεινή  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  
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Φωτιάδης Στέφανος   

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Αγοραστός Αγοραστός,   

2. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος,   

3. ΜηλίδηςΘεόδωρος.  

 

 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

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

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

∆ηµήτριος,  Μεταλλίδης Γεώργιος,  Πολατίδου Γεσθηµανή και Τσίµας 

Θωµάς.  

 

  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την 

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλ ίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

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

 

 Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

• Παπαδοπούλου Φωτεινή,  προσήλθε µετά την ολοκλήρωση των εκτός 

ηµερήσιας διάταξης θεµάτων.  
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• Θεοχάρης Μιχαήλ, αποχώρησε κατά τη διάρκεια εισήγησης του κ.  

Ηλιόπουλου Γεωργίου,  τεχνικού συµβούλου της ΕΣΑΝΣ, επί  του 

μοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

• Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά την ολοκλήρωση του κύκλου 

ερωτήσεων επί του μοναδικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

 

   

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ.    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

………………… . .  

……… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Ενημέρωση –συζήτηση σχετικά με την «Ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας  ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  

για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 

Νομού Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ.  Πέτρος Αγγελίδης  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

ΘΕΜΑ 1Ο  :  Έγκριση  υποβολής πρότασης της πράξης Δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας για την βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Δήμου Σερρών 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και 

ανάθεση παροχής υπηρεσιών.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο  :  Έγκριση  υποβολής πρότασης της πράξης Δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας για την βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης του 9 ο υ   Δημοτικού Σχολείου Σερρών στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης 1.18 του Επιχειρησιακού Πρ ογράμματος 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών.  
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ΘΕΜΑ 3Ο  :  Έκπτωση του δημοτικού συμβούλου κ.  Δήμου Ιωάννη 

από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών ως 

αναπληρωματικού μέλους,  σύμφωνα με τα άρθρα 66,  

παράγραφος 6,  74 παράγραφος 3 και 8 του Ν3852/2010 

μετά την δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από το 30 -12-

2013 

 

ΘΕΜΑ 4Ο  :  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. του 

Δήμου Σερρών και ορισμός Προέδρου της.   

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

………………………  

…………… . .  
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1Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλή χρονιά.  Εύχομαι σε όλους σας και σε σας και στις  οικογένειές 

σας υγεία και προκοπή για το νέο έτος 2014.  

 Χρόνια πολλά επίσης για όλους όσους γιόρταζαν από το 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι σήμερα και είναι ουκ ολίγοι 

σε αυτή την αίθουσα. Χρήστους Βασίληδες,  Στέφανους,  Γιάννηδες,  

Ιορδάνηδες,  Σούλες,  Φωτεινή.  Όλοι όσοι γιόρταζαν και εάν ξέρουν και 

κάποιους.  

 Προχωράμε λοιπόν σε ανακοινώσεις.  Λίγη ησυχία σας παρακαλώ 

κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 Μια ανακοίνωση από 30 Δεκεμβ ρίου 2013 με αριθμό 

πρωτοκόλλου 31 -12-2013. 

 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικό Συμβούλιο κ.  Παπαβασιλείου 

Βασίλειο.  

 Κύριε Πρόεδρε,   

 Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι  από σήμερα 30 Δεκεμβρίου 

2013 δεν ανήκω στην παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων και 

παραμένω  ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.   

 Με τιμή,  

 Δήμου Ιωάννης,  

 Δημοτικός σύμβουλος Σερρών.  

 

  Δεύτερη ανακοίνωση.  
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 Δημοτική παράταξη Εποχή Δημιουργίας Θεόδωρος Μηλίδης Δήμου 

Σερρών.  

 Προς τον κ.  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.  

 Αναφορικά με την επ ικείμενη συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερρών της 8 η ς  Ιανουαρίου 2014 σας πληροφορώ ότι  λόγω 

προγραμματισμένου από μηνών ταξιδιού μου στο εξωτερικό δεν θα 

μπορέσω να παραστώ και ορίζω ειδικό αγορητή της παράταξής μου για 

το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τον δημοτικό σύμβουλο κ.  

Βασίλειο Κατιρτζόγλου.   

 4-1-2014  

 Θεόδωρος Μηλίδης.   

 

  Τρίτη ανακοίνωση.  

 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών  

 Με αριθμό πρωτοκόλλου 651. 8 -1-2014  

 Σας υποβάλλω την παραίτησή μου από την θέση του προέδρου της  

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 Δήμου Ιωάννης  

 Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος.   

 

 Κάποιες ανακοινώσεις από εσάς,  κύριε Δήμαρχε,  εάν υπάρχουν; 

Από τους επικεφαλής των παρατάξεων ή από κάποιον δημοτικό 

σύμβουλο; Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς χρόνια πολλά σε όλο το σώμα, υγεία και χαρά. Θέλω να 

παρακαλέσω την σημαία των Σερραίων είμαστε υποχρεωμένοι να την 

αναρτήσουμε σε όλα τα δημοτικά κτίρια από τον νόμο. Παρακαλώ 

θερμά αυτό το πράγμα να γίνει .   

 Παρακαλώ την απάντησή σου, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε απόλυτο δίκαιο κ.  Αναστασιάδη. Μάλιστα μαζί είπαμε ότι  θα 

πηγαίναμε στα χωριά στα οποία δεν έχει  αναρτηθεί η σημαία να 

δώσουμε και να αναρτήσουμε την σημαία,  δυστυχώς όμως και η 

έλλειψή μου γιατί  ήμουνα στο εξωτερικό και κατόπιν κάποιο πρόβλημα 

υγείας που παρουσιάστηκε σε σας προσωπικά, μας φέραμε οι  γιορτές 

ενδιάμεσα. Βέβαια είναι μια παράλειψη, πρέπει έστω με οποιονδήποτε 

τρόπο να δώσουμε,  να παραδώσουμε τις  σημαίες με το σήμα του Θεο ύ 

Δρυμώνα σε όλες τις  Κοινότητες αλλά και στο Δημαρχείο των Σερρών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό πότε θα γίνει  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιστεύω εντός των επομένων ημερών. Να είστε καλά.   

 Απαντήσεις σε ερωτήσεις.  Υπάρχει η πρώτη επερώτηση.  

 Σύμφωνα με το άρθρο 10,  παράγραφος 10 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Δήμαρχο Σερρών 

από τον δημοτικό σύμβολο κ.  Βασίλειο Κατιρτζόγλου.  

 Συχνά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων δημοτών αναφορικά με 

την κατάσταση που επικρατεί  στο 2 ο  Κοιμητήριο της πόλης των 

Σερρών. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι  την 18 η  Νοεμβρίου 2013 

παρουσιάστηκε κρούσμα κλοπή στο Β Κοιμητήριο κατά τις  νυκτερινές 
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ώρες.  Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από τους συνδημότες μας που έχουν 

προσφιλή τους πρόσωπα θαμμένα στο Β κοιμητήριο αποτ έλεσμα της 

πλήρους ανυπαρξίας φωτισμού στην δυτική πλευρά του κοιμητηρίου.   

 Κατά τους χειμερινούς μήνες που βραδιάζει  νωρίς το πρόβλημα 

της ανυπαρξίας φωτισμού στον δημοτικό κοιμητήριο είναι ακόμα 

εντονότερο και καθιστά ουσιαστικά απαγορευτική την προσέγγ ιση στο 

χώρο.  

 Επιπλέον σε όλη την δυτική και νότια πλευρά του κοιμητηρίου 

δεν υπάρχουν διαστρωμένοι με άσφαλτο οι  τσιμεντόδρομοι,  γεγονός 

που επίσης επιφέρει πολλά προβλήματα.  

 Με τα δεδομένα αυτά παρακαλούμε να απαντηθούν τα εξής 

ερωτήματα.  

1.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να εγκατασταθεί 

επαρκής δημόσιος φωτισμός στο Β Κοιμητήριο;  

2.  Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να διαστρωθούν 

οι  κεντρικοί,  έστω, δρόμοι του Β κοιμητηρίου με άσφαλτο ή 

τσιμέντο;  

Σέρρες 5 Δεκεμβρίου 2013.  

Εάν και υπάρχει αριθμό πρωτοκόλλου 19 -12-2013. 

Εσείς το καταθέσατε,  κ.  Κατιρτζόγλου στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Απάντηση από τον Αντιδήμαρχο τον κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι χρόνια 

πολλά και καλή χρονιά σε όλους.  Για το θέμα που έθεσε ο κ.  

Κατιρτζόγλου θέλω να πω ότι  για τον φωτισμό έχει  γίνει  μια μελέτη 

από το αντίστοιχο τμήμα και υπάρχει ρεύμα φυσικά στα κοιμητήρια.  
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Μπορεί να μην είναι επαρκής ο φωτισμός αλλά με ένα έργο,  από ότι  

λέει  η μελέτη,  το έργο 7.000 ευρώ μπορεί να ενισχυθεί ο φωτισμός και 

στην δυτική πλευρά αλλά πρέπει να γίνει  . .  έργου.  

 Θα δούμε τώρα με το τμήμα του ηλεκτροφωτισμού εάν υπάρχει 

κάποια πιο πρόχειρη λύση και πιο άμεση. Θα το μελετήσουμε.  Το 

μελετάνε ήδη τα παιδιά που είναι στο τμήμα και για πιο γρήγορη 

επίλυση του προβλήματος έστω και προσωρινή.   

 Αυτό όσον αφορά το ρεύμα και τον φωτισμό.  

 Για το θέμα των διαδρόμων, κ.  Κατιρτζόγλου, όπως ξέρετε αυτό 

δεν μπορεί να γίνει  με τις  δυνάμεις του Δήμου, δεν έχουμε οικοδόμ ους 

που θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το έργο και είναι μια δουλειά 

που μπορεί να γίνει  μέσω πόρων του Δήμου και μέσω ΣΑΤΑ. Όπως 

ξέρετε η ΣΑΤΑ του ΄14 προς το παρόν έχει  διατεθεί  για το 

αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, οπότε εάν αποδεσμευτεί  η ΣΑΤΑ από 

το Αυτοκινητοδρόμιο και κατανεμηθεί σε έργα θα μπορούσε να βγει  

ένα τέτοιο έργο για την διάστρωση διαδρόμων στα κοιμητήρια.  Αλλιώς 

θα δούμε από ποιους πόρους μπορούμε να κάνουμε κάτι  αντίστοιχο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στην δεύτερη επερώτηση. Πάλι από τον δημοτικό σύ μβουλο 

κ.  Βασίλη Κατιρτζόγλου.  

 Με αφορμή  το ζήτημα της νομιμότητας . .  στις  άδειες σε 

κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος που πρόσφατα απασχόλησε 

την επικαιρότητα, δημιουργήθηκαν εύλογες αμφιβολίες για το θέμα της 

χορήγησης των αδειών σε καταστήματα υγ ειονομικού ενδιαφέροντος .  

Με τα δεδομένα  αυτά  παρακαλώ να  απαντηθούν τα εξής ερωτήματα.  

1.  Όλες οι  χορηγηθείσες άδειας πληρούν τις  νόμιμες προϋποθέσεις  

για τη  χορήγηση τους;   
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2.  Σκοπεύει δημοτική αρχή να προβεί σε επανέλεγχο των αδειών 

που χορηγήθηκαν προκειμένου να εξακριβωθεί  εάν  πληρούνται 

όλες οι  νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση τους;  

3.  Υπάρχουν άδειες που πρέπει ,  σύμφωνα  με το νόμο,  να 

ανακληθούν επειδή δεν πληρούν τις  νόμιμες  προϋποθέσεις;   

4.  Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η δημοτική αρχ ή 

προκειμένου να  μην επαναληφθούν φαινόμενα  παράνομης 

χορήγησης αδειών;  

5.  Μπορείτε να παράσχετε στο δημοτικό συμβούλιο την 

διαβεβαίωση   ότι  τηρείται η νομιμότητα σε σχέση με  το 

ανωτέρω  θέμα;  

 Απάντηση από τον Αντιδήμαρχο  Αγροτικής  Ανάπτυξης τον κ.  

Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

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

υπηρεσίες μας  χορηγούν άδειες σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος που πληρούν τις  νόμιμες προϋποθέσεις.  Επανέλεγχος 

αδειών  γίνεται κατόπιν καταγγελίας του π ολίτη ή  εντολή 

υπηρεσιακού  ή πολιτικού προϊσταμένου.   

  Όλες οι  άδειες που έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα  έχουν δοθεί  

ύστερα από τη λήψη αποφάσεων  των συλλογικών οργάνων για τη 

χορήγησή τους,  αφού εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά του αιτούντος  

άδεια,  ενημερώθηκαν από την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  και 

λαμβάνει υπόψη τυχόν γνωματεύσεις νομικού συμβούλου  και σχετικής  

αλληλογραφίας με φορείς  του δημόσιου.   

  Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και των συλλογικών 

οργάνων  ενημερώνονται από τα δικαιολογητι κά του αιτούντος άδεια,  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

15 

τις   εισηγήσεις και γνωματεύσεις και αναλαμβάνουν την ευθύνη 

χορηγήσεως  σχετικής άδειας.   

  Η δημοτική αρχή δεν  χορηγεί   παράνομες  άδειες.   Τίποτα δεν 

γίνεται  εν κρυπτώ και με  αδιαφανείς διαδικασίες.      

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε  στα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.   

 Σήμερα το μεσημέρι συγκεκριμένα  ήρθαν δύο θέματα και ζητώ  

την κατανόηση από το σώμα.  Τα στείλαμε σε όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους με e -mail για να ενημερωθείτε.   

  Το πρώτο θέμα αφορά  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση  υποβολής πρότασης της πράξης Δράσεις εξοικονόμησης  

 ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την  

 βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου  

 Ορεινής Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 το υ  

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος  

Ανάπτυξη και ανάθεση παροχής υπηρεσιών.  

 

Το δεύτερο θέμα με όμοιο τίτλο αφορά:  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση  υποβολής πρότασης της πράξης Δράσεις εξοικονόμησης  

 ενέργειας και αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την  
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 βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του 9 ο υ   Δημοτικού Σχολείου  

Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του Επιχειρησιακού  

Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και ανάθεση  

παροχής υπηρεσιών.  

  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι  εισηγητή των δύο θεμάτων  και 

πάντα με τη σύμφωνη γνώμη  σας για  αυτές τις  υποβολές  προτάσεων  

που αφορούν δύο σχολεία,  εισηγητής  του θέματος ο Αντιδήμαρχος 

αγροτικής ανάπτυξης ο κ.  Γρηγοριάδης.  

 Συμφωνεί το σώμα να συζητηθούν αυτά τα δύο  θέματα;  Είναι 

προτάσεις οι  οποίες λόγω χρόνου  και εξάντλησης  του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού για τέτοιους έργα,  επειδή εξαντλείται  αυτό το ποσό, 

είναι πιθανόν να  χαθεί ,  γι '  αυτό το έφερε εκτός ημερήσιας.    

 Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε όπως προείπατε είναι για τα σχολεία το 9 ο  και της Ορεινής.   

Ο προϋπολογισμός είναι 7 εκατ.  όπως αναφέρθηκε.  Η πρόσκληση μας 

ήρθε παραμονές των Χριστουγέννων.  Πρέπει  να κάνουμε πάρα πολύ 

γρήγορα και σύντομα, διότι   τα 7 εκατ.  είναι πολύ λ ίγα χρήματα και 

όποιοι  καταθέσουν νωρίς κ έγκαιρα και σωστή  πρόταση θα έχουν 

πλεονέκτημα.   

  Είναι αυτά τα δύο σχολεία.  Πρώτον το 9 ο  είναι το παλαιότερο  

που  υπάρχει στο Δήμο, από τα παλαιότερα και της Ορεινής,  διότι  

βρίσκεται στη ζώνη 4,  λόγω…ζώνης.  Οι   προϋποθέσεις είναι  έχει  
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οικονομική … το  σχολείο,   να ανήκει στο Δήμο Σερρών για να 

υποβληθεί πρόταση.  

  Το ζητούμενο είναι η έγκριση  της υποβολής της πρότασης στο 

ΕΠΠΕΡΑΑ και δεύτερον,   η έγκριση ανάθεσης παροχές  υπηρεσιών.  

Να σημειωθεί ότι  ο ανάδοχος θα πληρωθεί  μόνο εάν  το  έργο εγκριθεί  

και προχωρήσει.  Ειδάλλως δεν θα πληρωθεί καθόλου.  

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και για τα δυο .     

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2014)  

…………………  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2014)  
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…………………  

 

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έκπτωση του δημοτικού συμβούλου κ.  Δήμου Ιωάννη από την  

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών ως αναπληρωματικού  

 μέλους,  σύμφωνα με τα άρθρα 66,  παράγραφος 6,  74 παράγραφος 3  

και 8 του Ν3852/2010 μετά την δήλωση ανεξαρτητοποίησής του  

από το 30-12-2013  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας φυσικά αφορά την αυτοδίκαια έκπτωση 

του δημοτικού συμβούλου κ.  Δήμου Ιωάννη από την Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Σερρών ως αναπληρωματικού μέλους,  σύμφωνα 

με τα άρθρα 66,  παράγραφος 6,  74 παράγραφος 3 και 8 του 

Ν3852/2010 μετά την δήλωση ανεξαρτητοποίησής του από το 30 -12-

2013 και φυσικά μετά την παραίτησή του,  όπως ανακοίνωσα 

προηγουμένως.  

 Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης,  εάν θέλει  να πει  κάτι .   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν μου επιτρέπετε,  είμαι και Πρόεδρος στην Επιτροπή 

των Περιπτέρων των Κινηματογράφων και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν εκπίπτει  βέβαια από εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν το θέλει  όμως;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εγώ θα  τηρήσω την διαδικασία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ή έκπτωση είναι αυτοδίκαιη,  επομένως περισσεύει η συζήτηση του 

τρίτου θέματος που αναφέρατε ως εκτός της ημερήσιας διάταξης,  διότι  

υπάρχουν τέσσερις αναπληρωματικοί,  με τον κ.  Δήμου ήμασταν πέντε 

στην Οικονομική Επιτροπή, υπάρχουν τέσσερις αναπληρωματικοί,  

τουλάχιστον στον παρόν χρονικό διάστημα δεν υπάρχει η ανάγκη αυτή 

για να λειτουργήσει εύρυθμα η Οικονομική Επιτροπή για να κάνουμε 

αντικατάσταση και  την διαδικασία της ψηφοφορίας.   

 Με αυτά τα άρθρα που αναφέρατε το υ Καλλικράτη υπάρχει 

αυτοδίκαιη έκπτωση, οπότε αυτή την στιγμή τουλάχιστον,  νομίζω ότι  

περισσεύει,  δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμου γι΄ αυτή την Επιτροπή που αναφέρατε σε επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από κάποιον άλλο. όχι  στην 

Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Περιπτέρων, Κινηματογράφων, 

Θεαμάτων. Εφόσον το σώμα συμφωνεί …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υποβάλλει την παραίτησή του ο κ.  Δήμου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υποβάλλει την παραίτησή του προφορικά μεν,  αλλά εφόσον όμως το 

σώμα συμφωνεί γίνεται αποδεκτή νομίζω. Έτσι δεν είναι;  Συμφωνείτε 

εσείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε.  Και άμεση αντικατάσταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τον κ.  Χατζημαργαρίτη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε σας παρακαλώ. Καταρχήν το άρθρο 66 που μιλάει,  

καταρχήν να θεωρήσουμε την πρώτη δήλωση ανεξαρτητοποίησης προς 

σε σας,  κάνει  λόγω για συγκεκριμένες περιπτώσεις της έκπτωσης.  Εγώ 

θεωρώ προτιμότερο, εντάξει ,  λαμβάνω σοβαρά υπόψη την δήλωση του 

συναδέλφου όμως θεωρώ προτιμότερο να το δούμε σε ένα άλλο 

Δημοτικό Συμβούλιο για το πώς θα κινηθεί διαδικαστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη συγνώμη για την διακοπή. Δέχεται το σώμα την 

παραίτηση του κ.  Δήμου και από την συγκεκριμένη Επιτροπή και σε 

επόμενη συνεδρίαση θα ορίσουμε και το μέλος που θα τον 

αντικαταστήσει ή όχι .  Δέχεστε κ.  Χατζημαργαρίτη;  

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι για να επιταχύνουμε την διαδικασία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα οριστεί  και ο ίδιος ως Πρόεδρος.  Ομόφωνα ναι;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  
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Είπαμε ότι  δεν θα χρειάζεται να ληφθεί απόφαση στην περίπτωση της 

Οικονομικής.  Άρα ουσιαστικά αποσύρεται.  Για να ξέρουμε πως θα 

γραφτούν οι  αποφάσεις.  Τώρα προκύπτει  ένα άλλο. Ο ορισμός 

προέδρου στην Επιτροπή Περιπτέρων, Κινηματογράφων, Θεαμάτων. 

Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν ξέρω  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 3-11-2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο εκτός ημερήσιας θέμα πάντα με την σύμφωνη γνώμη 

του σώματος.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

του Δήμου Σερρών και ορισμός Προέδρου της.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σύντομος θα είμαι.  Με βάση την εισήγ ηση που έχει  

κατατεθεί  στο σώμα με όλα αυτά τα επιχειρήματα, οι  διατάξεις  οι  
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νομικές που αναφέρονται στην εισήγηση, το άρθρο 255 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, παράγραφος 1 αλλά και η παράγραφος 3 και 4 

και όλα όσα αναφέρονται ως έγγραφα του Υπουργείο Εσ ωτερικών, η 

εγκύκλιος 49 31 -12-2008, το έγγραφο του Διευθυντή από το Υπουργείο 

Εσωτερικών επίσης αλλά και θα έλεγα ίσως ο σημαντικότερος λόγος 

που περιγράφει στην παράγραφο 8 το γεγονός ότι  η υλοποίηση του 

δημοτικού έργου της πολιτικής . .  στην κοινωφελή επ ιχείρηση, . .  από 

τους συμβούλους που ανήκουν στην πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη 

και έχουν δεδηλωμένη την εμπιστοσύνη της δημοτικής αρχής σε 

συνεργασία,  φυσικά, σε κάθε περίπτωση με τα άλλα μέλη του Δ.Σ.,  

καλούμαστε,  κύριε Πρόεδρε,  να πάρουμε μια απόφαση μ ετά από τις  

ανακοινώσεις που κάνατε για τις  παραιτήσεις του συναδέλφου, να 

προβεί στην αντικατάσταση του μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  

Ιωάννη Δήμου και να ορίσουμε νέο μέλος στο Δ.Σ. της επιχείρησης και 

στο δεύτερο σκέλος να ορίσουμε νέο Πρόεδρο του Δ.Σ . της 

κοινωφελούς επιχείρησης με την ονομασία Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμου θέλετε;  Προχωράμε στην αντικατάσταση του μέλους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρώτα θα πρέπει να αποφασίσουμε για την αντικατάσταση του μέλους 

με την αιτιολόγηση που προανέφερα και αναφέρει μέσα και η εισήγηση 

και να ορίσουμε το νέο μέλος.   

 Με συγχωρείτε κύριε Δήμαρχε,  πρέπει πρώτα το σώμα να δεχθεί  

την αντικατάσταση έτσι όπως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα μπει σε ψηφοφορία η αντικατάσταση του μέλους και μετά θα 

προχωρήσουμε στον ορισμό. Να ι,  ναι,  ναι .  Ναι ο κ.  Νιζάμης,  ναι ο κ.  

Στεργίου.  Ο κ.  Κατιρτζόγλου παρών. Ο κ.  Κατιρτζόγλου να σημειωθεί 

παρών. Η κυρία Σαραντίδου; Ναι.  Ο κ.  Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών. Ο κ.  Χρυσανθίδης;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν καταλαβαίνω τι  ψηφίζουμε τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  δεν καταλαβαίνετε;  Αντικατάσταση του μέλους.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξήγησε ο κ.  Γαλάνης.  Μην διακόπτετε,  σας παρακαλώ, την ώρα της 

ψηφοφορίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη,  ναι.  Ναι ο κ.  Γάτσιος,  ναι ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  

Στεργίου ναι.  Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2014)  

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορισμός νέου μέλους.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Την κυρία Αρναούτογλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Ναι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ναι ο 

κ.  Γκότσης.  Παρών ο κ.  Κατιρτζόγλου. Η κυρία Σαραντίδου ναι,  ναι ο 

κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι ο κ.  

Δήμου, ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Αρναούτογλου και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας,  ναι ο κ.  Γκότσης,  ναι ο κ.  Κατιρτζόγλου, η κυρία 

Σαραντίδου παρών. Παρών ο κ.  Αναστασιάδης.  Ναι η παράταξη του κ.  

Φωτιάδη. Ναι ο κ.  Μπόικος.  Ναι ο κ.  Δήμου. ναι,  ναι ο γρ αμματέας,  

ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγχαρητήρια για την καινούργια σας θέση. Σας ευχόμασ τε ολόψυχα 

καλή επιτυχία.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Και εγώ να ευχαριστήσω Πρόεδρε και εσάς και όλο το σώμα και να 

ευχαριστήσω όλους σας για την τιμή που μου κάνατε.  Πιστεύω να 

ανταποκριθώ στις  προσδοκίες σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  στο θέμ α της τακτικής 

συνεδρίασης,  το μοναδικό θέμα φυσικά:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Ενημέρωση –συζήτηση σχετικά με την «Ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής  

 διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση  

μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ.  Πέτρος Αγγελίδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Δήμαρχος ο κ.  Πέτρος Αγγελίδης.  Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μετά από μένα, κύριε Πρόεδρε,  θα μιλήσει και ο τεχνικός σύμβουλος 

και εν συνεχεία θα έχουμε ερωτήσεις,  τοποθετήσεις και τα λοιπά, η 

γνωστή διαδικασία.   
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 Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  καταρχήν θα ήθελα 

να επισημάνω και να πω ότι  το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης 

των απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και 

της υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων εισάγεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ενημέρωση για τέταρτη φορά. 

Προηγήθηκαν άλλες τρεις  συζητήσεις και ενημερώθηκε το Δημοτικό 

Συμβούλιο για τα εξής θέματα στις  εξής ημερομηνίες.   

 Πρώτη φορά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις  24 Ιουλίου 2013 

με τον τίτλο: Συζήτηση –ενημέρωση με θέμα την ολοκληρωμένη 

διαχείριση απορριμμάτων.  

 Δεύτερη φορά ήρθα στις  11 Σεπτεμβρίου του ΄13 με τίτλο: 

Ενημέρωση-  συζήτηση σχετικά με την διαδικασία του ανταγωνιστικού 

διαλόγου για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου :  

Υλοποίησης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών.  

 Τρίτη φορά στις  25 Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα: Ενημέρωση 

σχετικά με θέματα της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. που αφορούν και είχε τρία 

υποθέματα:  

 Α) Την λήψη απόφασης για την συμμετοχή της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. στην 

πρόσκληση με κωδικό 411, Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξης 

προκειμένου να ενταχθεί  και να χρηματοδοτηθεί η πράξη υλοποίησης 

μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών.  

 Β) Την ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου 

με τίτλου: Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού 

Σερρών και  

  Γ) Τους όρους για τα τεύχη της Β2 Φάσης του Δημοσίου 

Διεθνούς Διαγωνισμού με την διαδικασία του ανταγωνιστικού 

διαλόγου για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου 
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με τίτλο: Υλοποίηση Μονάδας Επεξεργ ασίας Απορριμμάτων Νομού 

Σερρών.  

 Μετά την κατάθεση των τεχνικών προσφορών και στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα ενημερώσει τον Πρόεδρο και ο 

οποίος με την σειρά του φυσικά πρότεινε στους επικεφαλής εάν θέλανε 

να έφερναν για ενημέρωση και το θέμα των  τεχνικών προσφορών.  

 Οι επικεφαλής των παρατάξεων απάντησαν ότι  δεν θέλουν να 

συζητηθεί το θέμα αυτό στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  το 

θέμα των τεχνικών προσφορών, αλλά όταν ολοκληρωνόταν η 

διαδικασία και μετά.   

 Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω και να  πω, διότι  έχει  σημασία 

αυτό,  είχα δεσμευτεί  εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο σε συζητήσεις που 

κάναμε για το θέμα του εργοστασίου,  της Μονάδας Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων ότι  εάν η τιμή,  η μέση τιμή μονάδος υπερβαίνει  τα 80 

ευρώ, σε καμία περίπτωση, εγώ τουλάχιστ ον προσωπικά, δεν θα 

ενέκρινα τον ανάδοχο.  

 Τέταρτη φορά έρχεται σήμερα για συζήτηση, 8 Ιανουαρίου το 

θέμα με τίτλο: Ενημέρωση –συζήτηση σχετικά με την ολοκλήρωση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την 

υλοποίηση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών.  

 Πρέπει επίσης,  να υπογραμμίσω ότι  τα πρακτικά των 

συνεδριάσεων του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. σχετικά με την διαδικασία του 

διαγωνισμού δίνονταν στους αρχηγούς των συνδυασμών, αναρτώνται 

στην ιστοσελίδα του Δήμου και τα προωθούσ α και στα ΜΜΕ.  

 Ασφαλώς όποιος πολίτης και όποιος δημοτικός σύμβουλος ήθελε 

να επισκεφτεί  την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και να ενημερωθεί για οποιοδήποτε θέμα 
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αφορούσε την διαχείριση των απορριμμάτων, άρα και τον διαγωνισμό, 

ήμασταν στην διάθεσή του να έρθει  εκεί  και να  τον ενημερώσουμε.   

 Η διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού 

φορέα ολοκληρώθηκε στις  28/12/13.   

 Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ομόφωνα ενέκρινε το αποτέλεσμα της 

Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού για την υλοποίηση Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών στο ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου και ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο την Ένωση 

Εταιρειών Αρχιρόδον,  Ιντρακάτ,  Envitec ΑΕ με προσφορά μέσης τιμής 

. .γ ια την λειτουργία της μονάδας,  δηλαδή το λ εγόμενο Gate Fee,  57,66 

ευρώ ανά τόνο,  χωρίς το Φ.Π.Α.  

 Στην τελική φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν επίσης άλλη δυο 

υποψήφιοι ανάδοχοι και συγκεκριμένα η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ 

και η Ένωση Εταιρειών Μεσόγειος ΑΒΑΞ.  

Η διαδικασία της τελικής φάσης του δια γωνισμού ολοκληρώθηκε 

υποδειγματικά στο εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα των 20 

μηνών χωρίς ενστάσεις.   

Η κατάταξη των διαγωνιζομένων έχει  ως εξής:  Προσωρινός ανάδοχος 

ανακηρύσσεται η Ένωση Εταιρειών Αρχιρόδον,  Ιντρακάτ,  Envitec ΑΕ 

με προσφορά μέσης τιμής τέλους εισόδου για την λειτουργία της 

μονάδας,  επαναλαμβάνω το λεγόμενο Gate Fee ,  57,66 ευρώ ανά τόνο,  

χωρίς το Φ.Π.Α.  

Δεύτερος σε κατάταξη διαγωνιζόμενος η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή 

ΑΒΕΤΕ με προσφορά μέσης τιμής μονάδος 57,22 ευρώ ανά τόνο.   

Η ΤΕΡΝΑ, παρόλο που έδωσε καλύτερη τιμή δεν ανακηρύχθηκε 

ανάδοχος διότι  μειονεκτούσε σε άλλους ποσοτικούς στόχους σχετικά 
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με την λειτουργία του εργοστασίου,  όπως παραδείγματος χάρη, 

ανακύκλωση και τα λοιπά.  

Τρίτος διαγωνιζόμενος,  η Ένωση Εταιρειών Μεσόγειος ΑΒΑΞ με 

προσφορά 58,19 ευρώ ανά τόνο.   

Η ανάδοχος εταιρεία καλείται να κατασκευάσει την νομάδα σε 

χρόνο 22 μηνών συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας 

που είναι δυο μήνες από την ημερομηνία που θα υπογραφεί η σύμβαση 

και αφού πρώτα ολοκληρώσει μέσα σε τέσσερις  μήνες τις  

προσυμβατικές του υποχρεώσεις,  όπως είναι εγγυητική και τα λοιπά.  

Στην μονάδα επιτυγχάνεται μηχανική ανακύκλωση υλικών και 

κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος απορριμμάτων με ετήσια 

δυναμικότητα από 45.000 τόνους έως 63.000 τόνους σύμμεικτων και  

προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων.  

Το σταθεροποιημένο υπόλειμμα θα οδηγείται προς ταφή στο 

ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ..   

Το κόστος κατασκευής της μονάδας θα χρηματοδοτηθεί κατά 

60% από το Ε.Σ.Π.Α.,  με μέγιστη χρηματοδότηση 15,5 εκατομμύρια 

ευρώ και κατά 40% από τον ανάδοχο.  

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 25,5 εκατ.  ευρώ πλέον  

Φ.Π.Α.,  δηλαδή συνολικά με το Φ.Π.Α. 31,3 εκατ.  ευρώ.  

Από το Ε.Σ.Π.Α. θα χρηματοδοτηθεί το έργο με 15,5 εκατ.  ευρώ, 

ενώ ο ανάδοχος θα διαθέσει 15,8 εκατ.  ευρώ  από ίδια κεφάλαια ή από 

δανεισμό.  

Η σύμβαση λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο θα είναι 

διάρκειας 25 ετών και η συμβατική αμοιβή ανέρχεται στα 39 εκατ.  

ευρώ περίπου.  
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Οι πληρωμές του αναδόχου θα ξεκινήσουν μόνο μετά την έναρξη 

λειτουργίας της μονάδας και ανέρχονται για το σύνολο της 25ετίας ως 

καθαρά παρούσα αξία στο ύψος των 39.197.000 ευρώ που αντιστοιχεί  

σε μέση τιμή κλιμακίων ποσοτήτων, ως τέλους εισόδου, επαναλαμβάνω 

πάλι το λεγόμενο Gate Fee ,  στο ύψος των 57,66 ευρώ ανά τόνο.   

Το κόστος λειτουργίας του έργου, δηλαδή προσωπικό, ενέργεια,  

ασφάλιση, αντικατάσταση κύκλου ζωής μηχανημάτων, υποδομών, 

κόστος δανεισμού, κόστος μελετών, κόστος ελεγκτικών υπηρεσιών, 

κόστος διάθεσης δευτερογενών προϊόντων, που δεν αποφέρουν έσοδα 

και άλλα, βαρύνει εκατό τοις  εκατό τον ανάδοχο.  

Η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. μπορεί να έχει  και έσοδα από την λειτουργία της 

μονάδας.  Όταν τα έσοδα από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων 

υλικών και του κομπόστ,  που είναι ευθύνη του αναδόχου, υπερβούν το 

ποσό που έχει  δηλώσει ο ανάδοχος,  τότε η Ε.Σ.Α.Ν .Σ. κερδίζει  το 50% 

των εσόδων αυτών που έχουν περισσέψει.   

Να σημειωθεί ότι  εφόσον δεν ικανοποιούνται από τον ανάδοχο οι  

προδιαγραφές καλής λειτουργίας του έργου, τότε υπάρχει αυτόματος 

μηχανισμός μείωσης της πληρωμής του αναδόχου τόσο σε μηνιαίο όσο 

και σε ετήσιο επίπεδο.   

Στο τέλος της 25ετίας η μονάδα θα περιέλθει  στην διαχείριση της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Γι΄ αυτό τον λόγο η μονάδα θα  πρέπει με ευθύνη του 

αναδόχου να βρίσκεται σε λειτουργική κατάσταση για τουλάχιστον 

πέντε έτη μετά την 25ετίας,  γι΄ αυτό  προβλέπ ονται υποχρεωτικές 

πρόσθετες επενδύσεις εξολοκλήρου χρηματοδοτούμενες από τον 

ανάδοχο για την συντήρηση και αντικατάσταση εξοπλισμού της 

μονάδας σε τρέχουσες τιμές 3,8 εκατ.  ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  
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Όμως με τους όρους και τις  προϋποθέσεις με τις  οποίες 

αναλαμβάνει ο ανάδοχος να λειτουργήσει την Μονάδα Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων θα σας τους αναλύσει με λεπτομέρεια ο τεχνικός 

σύμβουλος.   

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα κατασκευαστεί  

είναι ένα σημαντικό έργο,  διότι  με το έργο αυτό θα καλυφθούν σε 

επίπεδο Νομού Σερρών όλοι οι  ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για την 

διαχείριση των αποβλήτων  με πολλαπλά οφέλη. Οφέλη οικονομικά, 

οφέλη περιβαλλοντικά,  οφέλη αναπτυξιακά.  Ας τα δούμε όμως ένα –

ένα.  

Ποια είναι τα οικονομικά οφέλη;  

Με την λειτουργία της Μονάδας του  εργοστασίου,  όταν λέμε 

μονάδα εννοούμε το μικρό αυτό εργοστάσιο,  Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων ο δημότης θα πληρώσει λιγότερα χρήματα για την 

διαχείριση των απορριμμάτων, διαφορετικά εάν δεν γίνει  η Μονάδα θα 

επιβάλλονται τα πρόστιμα του ειδικού τέλους ταφής ανά τόνο 

αποβλήτων υπέρ Πράσινου Ταμείου.  Ήδη έχουν ξεκινήσει κανονικά 

από 1-1-14. Και θα πληρώσει,  ασφαλώς, περισσότερα ο δημότες.   

Όπως είναι γνωστό σε όποιους ΟΤΑ, σύμφωνα με τον νόμο, δεν 

υπάρχουν εργασίες επεξεργασίας των αποβλήτων, επιβαρύνονται από 1 

Ιανουαρίου του ΄14 με ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων.  

Το ποσό ορίζεται στα 35 ευρώ ανά τόνο για το ΄14 και αυξάνεται 

κάθε χρόνο σε 5 ευρώ μέχρι να φτάσει το ποσό των 60 ευρώ ανά τόνο.   

Στα 60 αυτά ευρώ πρέπει να προσθέσουμε και τα 20 ευρώ που 

πληρώνουν οι  Δήμοι στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. για την ταφή απορριμμάτων.  

Άρα συνολικά θα πληρώσουν οι  Δήμοι 60 ευρώ ανά τόνο με τα 

πρόστιμα και 20 ευρώ για την ταφή, συνολικά 80 ευρώ ανά τόνο.   
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 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου η μέση τιμή του τέλους εισόδου για την 

λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων που θα 

καταβάλει η Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  δηλαδή το λεγόμενο Gate Fee ή για να το πω 

πιο απλά, τα λεφτά δηλαδή που θα δίνουν οι  Δήμοι για να εισέρχονται 

τα σκουπίδια των Δήμων στο εργοστάσιο και να επεξεργάζονται,  είναι 

η μέση τιμή των 57,66 ευρώ ανά τόνο που συν το Φ.Π.Α. φτάνει  τα 65 

ευρώ. Το Φ.Π.Α. είναι 13% δεν 23,  Είναι 13%, 57,6 συν 13% Φ.Π.Α.,  

65,14 ευρώ ανά τόνο.   

 Στα 65 ευρώ ανά τόνο θα προστεθεί  και η επιβάρυνση για τη ν 

ταφή του σταθεροποιημένου και ομογενοποιημένου υπολείμματος στο 

κύτταρο, που είναι 4 ευρώ ανά τόνο όταν θα αρχίσει  να λειτουργεί  το 

εργοστάσιο.   

 Δηλαδή τα 20 ευρώ που δίνουν οι  Δήμοι στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. για να 

θάβονται τα σκουπίδια τους,  με την λειτουργία τ ου εργοστασίου τα 20 

ευρώ θα γίνουν 4,  οπότε στα 65 που θα πληρώνουν για την 

επεξεργασία των απορριμμάτων στον ιδιώτη, εάν προσθέσουμε και τα 

4 που θα πληρώνουμε για την ταφή του υπολείμματος στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  

το σύνολο είναι 69 ευρώ ανά τόνο.   

 Άρα 80 ευρώ  χωρίς το εργοστάσιο και τα πρόστιμα και 69 ευρώ 

με το εργοστάσιο και χωρίς πρόστιμα.  

 Το κόστος που αφορά την αποκομιδή, μεταφορά και 

μεταφόρτωση των απορριμμάτων είναι το ίδιο και ισχύει  και στις  δυο 

περιπτώσεις.  Παραμένει  δηλαδή το ίδιο.  Η αποκομιδή τω ν 

απορριμμάτων παραμένει  η ίδια.  Γίνει  το εργοστάσιο ή δεν γίνει .   

 Τώρα, πώς τα 20 ευρώ γίνονται 4;  Τα 20 ευρώ γίνονται 4 –θα 

παρακαλέσω πολύ να μην μιλάτε μεταξύ σας –  τα 20 ευρώ γίνονται 4 
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γιατί  θα μειωθεί ο όγκος των σκουπιδιών που θα πάρετε κατά τα 2/ 3. 

Θα  θάβεται το 1/3 των σκουπιδιών. Και έτσι δεν θα υπάρχει κόστος,  

δεν θα λειτουργεί  ο βιολογικός καθαρισμός,  δεν θα χρειάζεται να 

συμπιέζονται με μηχανήματα, με γκρέιντερ τα σκουπίδια διότι  θα είναι 

υπολείμματα, θα υπάρχουν λιγότερες εργατοώρες και γεν ικά θα είναι 

ελάχιστη η ανάγκη μέριμνας και φροντίδας του κυττάρου.  

 Η λειτουργία του κυττάρου, του ΧΥΤΑ που θα μετατραπεί σε 

ΧΥΤΥ, που θάβονται σήμερα τα σκουπίδια δεν ανατίθεται στον 

ανάδοχο αλλά παραμένει  στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. για να υπάρχει η 

εξασφάλιση της  Ε.Σ.Α.Ν.Σ. έναντι  απρόβλεπτη κατάστασης που δεν 

είναι ευθύνη της.  Να έχει  δηλαδή χώρο ταφής απορριμμάτων.  

 Εάν, παραδείγματος χάρη, κάνουν μια απεργία οι  υπάλληλοι του 

εργοστασίου ή χαλάσει κάποιο μηχάνημα στο εργοστάσιο και δεν 

λειτουργεί ,  να μπορούμε εμείς  να θάβουμε τα σκουπίδια.  Το 

υπόλειμμα, για ένα μικρό χρονικό διάστημα.  

 Επίσης,  πρέπει να τονίσουμε και να πούμε ότι  έρχονται και 

μελλοντικά πρόστιμα για δυο πράγματα από την Ε.Ε. μετά το ΄17.   

 Πρώτον, εάν δεν επιτευχθεί  ο στόχος της ανακύκλωσης,  πο υ είναι 

50%,  θα υπάρξουν πρόστιμα. Αυτόν τον στόχο όμως τώρα με την 

λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και το Κέντρο 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, Κ..Δ.Α.Υ.,  θα τον πιάσουμε.  Εάν 

δεν το πετύχουμε μέχρι και το 2018, θα ενεργοποιηθούν πρόστιμ α 

μαμούθ από την Ε.Ε. για όσους δεν επεξεργάζονται τα απορρίμματα.  

 Δεύτερον.  Εάν δεν κάνουμε την Μονάδα Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων ο δεύτερος στόχος που δεν θα επιτυγχάνουμε είναι η 

απομάκρυνση του οργανισμού υλικού, τα αποφάγια από την ταφή. 

Δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε όσο γίνεται λιγότερα αποφάγια όταν θα 
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λειτουργεί  η μονάδα, λιγότερα οργανικά, για να γίνονται τα οργανικά 

αυτά κομπόστ.  Δηλαδή λίπασμα.  

 Με την Μονάδα θα αποφευχθεί η εφαρμογή νέων προστίμων προς 

την χώρα, όσον αφορά τον Νομό Σερρών καθώς θα μπορούν να 

τηρηθούν οι  στόχοι της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα έτη 

΄17 και το ΄20.  

 Από την λειτουργία της Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα 

αποφευχθούν νέα πρόστιμα από την Ε.Ε. για την μη συμμόρφωση του 

Νομού μας από την Οδηγία 2008 του ΄98 που έχει  ενσωματωθεί στο 

ελληνικό δίκαιο και θέτει  στόχους για την επεξεργασία προ -

διαλεγμένου οργανικού για το ΄20,   στόχους εκτροπής 

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων για το ΄17 και το ΄20.   

 Συμπερασματικά με δυο λόγια,  εάν δεν λειτουργήσει το 

Εργοστάσιο Επεξεργασίας Απορριμμάτων ο πολίτης θα πληρώνει πολύ 

περισσότερα χρήματα για την διαχείριση των απορριμμάτων λόγω του 

ότι  δεν θα έχει  αποθήκη το ειδικό τέλος αποβλήτων υπέρ Πράσινου 

Ταμείου αλλά και μελλοντικά πρόστιμα της Ε.Ε. που θα αρχίσουν από 

το ΄18.  

 Επίσης η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. θα έχει  έσοδα, όπως είπα και στην αρχή, 

από την λειτουργία του έργου. Όταν τα έσοδα από την διαχείριση των 

ανακυκλώσιμων υλικών και του κομπόστ,  του λιπάσματος,  που είναι 

ευθύνη του αναδόχου, υπερβούν το ποσό που έχει  δηλώσει ο ανάδοχος,  

τότε η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. κερδίζει  το 50% των εσόδων που περισσεύουν.  

 Ένα άλλο οικονομικό όφελος από την λειτουργία της Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων που είναι ταυτόχρονα και 

περιβαλλοντικό,  είναι ότι  θα μειωθεί σημαντικά το κόστος λειτουργίας 

και μελλοντικής επέκτασης του σημερινού κυττάρου, στο οποίο 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

35 

θάβονται τα απορρίμματα σήμερα και θα υπερδιπλασιαστεί  ο χρόνος 

ζωής του σημερινού κυττάρου.  

 Στο σημερινό κύτταρο, το ΧΥΤΑ δηλαδή το σημερινό,  που 

ρίχνουμε όλα τα σκουπίδια,  εάν συνεχίσουμε να τα ρίχνουμε όλα , όπως 

σήμερα, σε εννέα με δέκα χρόνια θα πρέπει να κατασκευάσουμε και 

άλλο κύτταρο.  

 Με την λειτουργία της Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων θα 

χρειαστεί  να κάνουμε νέο κύτταρο μετά από  20,  25 χρόνια,  διότι  με 

την Μονάδα θα παράγεται υπόλειμμα κατά μέγισ το της τάξης του 

39,5%, κάτι  που θα υπερδιπλασιάσει τον χρόνο ζωής του υφιστάμενου 

κυττάρου και θα οδηγήσει στην αποφυγή κόστους δημιουργίας νέου 

κυττάρου της τάξης αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα βάρυνε 

τον προϋπολογισμό της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. μέσω των Δήμ ων.  

 Πέρα όμως από τα οικονομικά οφέλη, θα υπάρξουν και 

περιβαλλοντικά οφέλη. Η προταθείσα τεχνολογική λύση από τον 

ανάδοχο είναι η πλέον φιλική προς το περιβάλλον,  καθώς τα 

ανακυκλώσιμα υλικά γυαλί,  χαρτί ,  πλαστικά και τα λοιπά, θα 

ανακυκλώνονται μηχανικά και μάλιστα με σύγχρονο τεχνολογικό 

εξοπλισμό, όπως οπτικούς διαχωριστές,  μαγνητικούς διαχωριστές και 

τα οργανικά, δηλαδή τα αποφάγια,  θα γίνονται λίπασμα με αερόβιο 

τρόπο, με στόχο το παραγόμενο κομπόστ,  το λίπασμα, να διατίθεται 

για αποκαταστάσεις λατομείων, περιαστικό πράσινο και εδαφική 

χρήση.  

 Θα μπορούν να τηρηθούν,  λοιπόν,  οι  στόχοι της ευρωπαϊκής και 

εθνικής νομοθεσίας που είναι:  

 Η εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων, η οποία θα 

ανέλθει στο ελάχιστο ποσοστό 70%.  
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 Β) Η ανακύκλωση υλικών,  πέρα της διαλογής στην πηγή, με 

μηχανική επεξεργασία από την Μονάδα, σε ελάχιστο ποσοστό του 

30%.  

 Γ) Η προ -διαλογή και επεξεργασία οργανικού με κάλυψη του 

στόχου του 10%.  

 Η τεχνολογική λύση καλύπτει  την επεξεργασία οργανικού προ -

διαλεγμένου στην πηγή κα ι αφήνει το περιθώριο ανάπτυξης της 

διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών γι΄ αυτό και η 

απαιτούμενη και ετήσια ποσότητα που εισέρχεται στην μονάδα είναι 

45.000 τόνοι που είναι η μισή από την αρχικά σχεδιαζόμενη το 2007 

στο πλαίσιο της μελέτης περιβα λλοντικών επιπτώσεων και της 

απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών πόρων, μιλάμε για ετήσια 

ποσότητα 90.000 τόνους.   

 Στην τεχνολογική λύση δεν υπάρχει καύση ούτε του σύμμεικτου 

απορρίμματος ούτω των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων. 

Επίσης,  θα υπάρχει σημαντική μείωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από την λειτουργία πλέον του ΧΥΤΥ και όχι  του ΧΥΤΑ, 

καθώς θα γίνεται ταφή ενός σταθεροποιημένου υπολείμματος.   

 Όλα τα κτίρια είναι κλειστά και έχουν συνθήκες λειτουργίας υπό 

αρνητική πίεση για την απόσυρση.  

 Γ) Από την λειτουργία της Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

άλλο όφελος είναι το αναπτυξιακό. Θα υπάρξουν αναπτυξιακά οφέλη, 

οφέλη στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση, διότι  θα δημιουργηθούν 

200 και πλέον θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια κατασκευής και 

λειτουργίας της μονάδας.  Μόνιμες θέσεις γύρω στις  50 με 60 και 150 

θέσεις στα δυο χρόνια κατασκευής του εργοστασίου.   
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 Επίσης,  εκτιμάτε ότι  ένα υπολογίσιμο τμήμα της συνολικής 

επένδυσης που είναι ύψους 25.3 εκατ.  ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.,  ιδιαίτερα 

στην κατασκευή των έργων της υποδομής Μονάδας,  θα τονώσει το ΄14 

και το ΄15 απευθείας την τοπική αγορά, διότι  κάποια υλικά που θα 

χρειαστούν θα τα πάρουν από εδώ, δεν θα τα φέρουν από την Αθήνα. 

Το τσιμέντο δεν θα το πάρουν από την Αθήνα, όπως και άλλα υλικά.  

 Ολοκληρώνοντας,  τελειώνω, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι δημοσιογράφοι θα παρακαλούσα λίγη ησυχία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Συνεχίστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ολοκληρώνοντας θέλω να προσθέσω και τα εξής:  το έργο του ΧΥΤΑ 

που λειτουργεί  σήμερα καλύπτει  όλες τις  απαιτήσεις της απόφασης 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και της άδειας λειτουργίας.  Η 

περιβαλλοντική παρακολούθηση λειτουργικών παραμέτρων του έργου 

γίνεται καθημερινά,  μηνιαία και ετήσια βάσει μετρήσεων και 

δειγματοληψιών και καμία απόκλιση από τους απαιτητικούς 

περιβαλλοντικούς όρους υπάρχει.   

 Η επιλογή της θέσης χωροθέτησης έχει  κριθεί  στο ΣτΕ και γι΄ 

αυτό σήμερα υπάρχουν εν ισχύ περιβαλλοντικοί όροι του έργου.  

 Όσον αφορά την έκταση που θα κατασκευαστεί  η Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων, η έκταση αυτή δεν παραχωρείτε στον 

ανάδοχο, αλλά η σύμβαση αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων 
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και συγκεκριμένα την μελέτη,  χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία 

και συντήρηση μονάδας επεξεργασίας.   

 Τέλος να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι  τα χρήματα για τον 

τεχνικό σύμβουλο θα δοθούν στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. από το Ε.Σ.Π.Α..  Το 

Ε.Σ.Π.Α. θα πληρώσει τον τεχνικό σύμβουλο και ο τεχνικός σύμβουλος 

είναι απαραίτητος για το έργο.  Δεν μπορεί να γίνει  το έργο εάν δεν 

υπάρχει τεχνικός σύμβουλος,  όπως δεν μπορούσε να γίνει  το έργο του 

ΧΥΤΑ, που έγινε στην προηγούμενη θητεία,  χωρίς τεχνικό σύμβουλο. 

Και εκεί  πήραμε τεχνικό σύμβουλο.  

 Αυτά έχω να πω προς το παρόν.  Θα παρακαλούσα πολύ τον 

τεχνικό σύμβουλο, τον κ.  Ηλιόπουλο Γιώργο να πει  κάποια πράγματα 

και εν συνεχεία είμαστε στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κ.  Ηλιόπουλε.  Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να έχω τον λόγο ως Κίνηση Πολιτών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  μετά.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  επικεφαλής παρατάξεων, καταρχήν πραγματικά μια 

καλύτερη χρονιά για το ΄14 και μια χρονιά στην οποία πραγματικά να 

δοθεί  η δυνατότητα στην κοινωνία και στις  τοπικές οικονομίες να 

μπορέσουν να πάρουν την ανάσα που απαιτείται για να σταθεί ο 

πολίτης και ο Έλληνας στα  πόδια του σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.   

 Συμπληρώνοντας την πληροφόρηση που περιείχε η εισήγηση του 

κ.  Δημάρχου, θα ήθελα να προσθέσω τρία,  τέσσερα σημεία τα οποία 
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έχουν να κάνουν με το γεγονός του ότι  η τεχνολογική λύση, η οποία 

προτάθηκε από τον προσωρινό ανάδοχο, είναι μια τεχνολογική λύση 

ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον,  ακούστηκε το θέμα ότι  δεν 

υπάρχει καύση.  

 Δεύτερον,  ιδιαίτερα ευέλικτη σε μεταβολές στην διάρκεια της 

25ετίας στην πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων των Δήμων, 

ιδιαίτερα ευέλικτη εφόσον προχωρήσει και είναι στην υποχρέωση του 

αναδόχου αυτό,  η προ -διαλογή του οργανικού στην πηγή, να μπορεί η 

συγκεκριμένη τεχνολογική λύση να εξυπηρετήσει την παραγωγή του 

εδαφο-βελτιωτικού υψηλής ποιότητας γεωργικής χρήσης Eco Liver 

Combost .   

Άρα είναι μια λύση που δεν έχει  καύση και έχει  όλη την ευελιξία 

για να υποδέχεται και ρεύματα από διαλογή στην πηγή, ώστε να 

προσαρμόζεται τώρα προφανώς στους υφιστάμενους στόχους που 

υπάρχουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και στους 

προβλέψιμους μελλοντικά.  

Το δεύτερο κομμάτι πάνω στην τεχνολογική λύση είναι ότι  

περιέχει  μέσα δεσμευτικό χαρακτήρα, σύγχρονο εξοπλισμό, 

καινούργιο.  Όλα τα έργα τα οποία αφορούν είτε πολιτικού μηχανικού, 

διαμορφώσεις και τα λοιπά, είτε εξοπλισμού μηχανολογικού, είναι ό λα 

του κουτιού και καινούργια,  δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά 

διότι  δεν θα πληρωνόταν ούτε μισό ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. εάν ήταν 

διαφορετικά αλλά είναι και στην σύμβαση αυτό υποχρεωτικό,  αλλά δεν 

είναι μόνο καινούργια,  είναι και των πιο εγνωσμένων οίκων που 

κατασκευάζουν ειδικό εξοπλισμό για τέτοιου είδους σύνθετες εργασίες 

στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.  
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Άραγε είναι δεσμευτικά,  όχι  απλά ως προς το καινούργιο και τις  

προδιαγραφές τους,  αλλά και ως προς την ποιότητα κατασκευαστή.  

Όσον αφορά την διαφοροποίηση που υπήρχε στο θέμα της 

ποσότητας και της δυναμικότητας της μονάδας,… του 2007, έτσι είναι 

αδειοδοτημένη η μονάδα, μιλάει για 90.000 τόνους και η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

κατά την διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου και καλώντας πλέον 

σε δεσμευτικές προσφορές το  μετέβαλε ουσιωδώς.  

Στην τελευταία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου,  μια από 

τις  τέσσερις που είχα την τιμή να είμαι και εγώ, είχα πει  ότι  είναι 

προφανώς απαραίτητο να αφεθεί επαρκής και απαραίτητος χώρος για 

την ανακύκλωση και διαλογή στην πηγή και να κατέβει σημαντικά η 

ποσότητα της Μονάδας  η ελάχιστη σε σχέση με την δυναμικότητα 

σχεδιασμού του 2007, διότι  υποδιπλασιάστηκε και αυτό αφήνει την 

δυνατότητα τώρα και στο μέλλον να αναπτυχθεί  περαιτέρω η διαλογή 

στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών που επιτρέ πονται τις  

διαχειρίσεως της Μονάδας,  που δεν καταλήγουν στην Μονάδα, γιατί  

είναι  η φιλικότερη και η περιβαλλοντικά ορθότερη λειτουργία,  όμως 

με ένα ρεαλιστικό επίπεδο και το επίπεδο ρεαλισμού έχει  να κάνει ,  

τουλάχιστον,  αν συγκριθούμε με τον μέσο ευρωπαϊκ ό όρο, ότι  έχει  

πετύχει ,  χώρες όπως η Αυστρία,  χώρες όπως η Σουηδία,  χώρες όπως 

άλλες Ευρωπαϊκές,  που είναι είκοσι χρόνια μπροστά από εμάς τι  έχουν 

πετύχει  είκοσι χρόνια μετά από εμάς και αυτά τα ποσοστά που 

προβλέπουμε,  αυτά τα ποσοστά που εκτιμώνται ότι  θα εκτραπούν είναι 

ποσοστά που δίνουν αέρα στην ανακύκλωση να ανεβάζει  ρυθμούς 

συνεχώς για να φτάσει έως στο 50% που προβλέπει η Νέα Οδηγία και 

η εθνική νομοθεσία βάσει της ερμηνείας που πλέον έχει  δοθεί  από το 
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ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο του εθνικού σχεδιασμού που τέθηκε προ 

εβδομάδας για διαβούλευση.  

Άρα καλύπτονται οι  στόχοι και του εθνικού σχεδιασμού που έχει  

δοθεί  για διαβούλευση και ξεκαθαρίζει  τον στόχο στον οποίο εμείς  ως 

χώρα πρέπει να εναρμονιστούμε για την ανακύκλωση. Καλύπτονται 

τόσο στην πηγή με την διαλογή των ανακυκλώσιμων με τον λεγόμενο 

μπλε κάδο τον σημερινό,  όσο και από τα υπολειπόμενα σύμμεικτα 

απορρίμματα που ανακυκλώνονται εντός της μονάδας σε ένα ποσοστό 

30%, 

Αυτά όσον αφορά την υπολειμματικότητα στο τεχνολογικό σχήμα 

που όλοι θα θέλαμε να είνα ι όσο το δυνατόν μικρότερη. Ελάχιστες 

υπολειμματικότητες δίνουν τεχνολογικά οι  θερμικές επεξεργασίες.  

Δηλαδή οι  τεχνολογίες που έχουν μέσα την καύση ή την πυρόλυση.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, επειδή αυτά είναι στοιχεία 

που ανεβάζουν το κόστος και υπ άρχει ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ που θα 

μετατραπεί μετά την λειτουργία της Μονάδας σε ΧΥΤΥ, ο οποίος 

πλέον με αυτή την υπολειμματικότητα καλύπτονται σχεδόν στο σύνολο 

της 25ετίας οι  ανάγκες σε κύτταρα, δεν θα χρειαστούν άλλα κύτταρα, 

δεν ήταν ωφέλιμο η υπολειμματι κότητα να είναι απειροελάχιστη ως 

μηδαμινή,  διότι  αυτό θα επιβάρυνε πάρα πολύ το τέλος διαχείρισης με 

τρόπους που είναι συνθετότεροι και ακριβότεροι θερμικές μεθόδους γι΄ 

αυτές τις  ποσότητες και φυσικά ακούγονται και πολλά επιχειρήματα 

περί της περιβαλλοντ ικής τους όχλησης.   

Αυτό το σενάριο δεν υπάρχει στην συγκεκριμένη περίπτωση, 

όμως σταθεροποιημένο υπόλειμμα, που είναι δυόμισι φορές λιγότερο 

που καταβάλουμε από το σημερινό,  στην κατ΄ όγκο αναλογία του είναι 
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τρεις  φορές και πάνω μικρότερο. Όπως γνωρίζετε όλοι θάβουμε όγκο, 

δεν θάβουμε βάρος.   

Άρα θάβουμε τελικά τρεις  φορές και πλέον λιγότερο όγκο, 

σταθεροποιημένο με ελάχιστη όρυξη και αυτό με το σημερινό κόστος 

ταφής που έχουμε το 20 ευρώ, αναλογικά το 1/3,  μείον,  μας βγάζει  6 

ευρώ, μείον πάγια κόστη που υπάρχουν αυτή την στιγμή για υψηλές 

απαιτήσεις σε περιβαλλοντικές αναλύσεις σε εργασίες συμπίεσης και 

ταφής του μετώπου κατά την καθημερινή εργασία του ΧΥΤΑ σήμερα 

απορριμμάτων, αυτά τα  κόστη θα ελαχιστοποιηθούν τα πάγια,  άρα 

έχουμε το μεταβλητό να πέφτει  στο 1/3,  στα 6 και τα πάγια να 

πέφτουν,  επίσης,  λόγω της σταθεροποιημένης μορφής του 

υπολείμματος,  γι΄ αυτό και τον λόγο η ταφή αναλογικά με την 

σημερινή κατάσταση θα είναι προς τα 4 ευρώ.  

Συμπληρώνω και συνεχίζω την ενημέρωση. Το κόστος 

δημιουργίας ενός κυττάρου μπορεί να ακούγεται σε δέκα χρόνια ότι  θα 

ήταν απαραίτητο πολύ μακρινή ιστορία,  είναι . .όμως, διότι  το 

αποθεματικό πρέπει να το δημιουργούμε από αύριο με τους ίδιους 

πόρους των Δήμων. Δεν κάνει  1.000 ευρώ. Ένα καινούργιο κύτταρο με 

σημερινές τιμές  για να υπάρχουν και οικονομίες κλίμακας και να 

δώσει άλλη μια 15ετία,  γιατί  δεν γίνονται τα κύτταρα και κάθε δυο 

χρόνια βάζουμε έναν  να φτιάχνει  και να σκάβει,  θέλει  άλλα 5 εκατ.  

για να κρατήσει άλλη μια 15ετία.   

Αυτά εάν το ανάγουμε σε τιμή ευρώ ανά τόν ο,  5 εκατ.  για 15 

χρόνια ζωής,  με τις  ποσότητες που διαχειριζόμαστε και θάβουμε 

σήμερα  είναι μια επιπλέον αποφυγή κόστους 5,3 ευρώ τον τόνο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μας δουλεύετε,  μας υποτιμάτε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ  κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κρατήστε την ψυχραιμία σας.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ 

κ.  Αναστασιάδη. Όταν θα έρθει  η σειρά σας θα τοποθετηθείτε.  Κύριε 

Αναστασιάδη σας παρακαλώ ηρεμήστε,  αφήστε να ολοκληρώσει την 

τοποθέτησή του.  Θα πάρετε και εσείς  σει ρά,  θα τοποθετηθείτε,  θα 

υποβάλλετε ερωτήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  είναι  το θέμα τέτοιο και δεν πρέπει  να … Συνεχίστε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν με πειράζει…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι σε πειράζει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσύ τα αρπάξεις από τον άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριοι .  Βλέπετε κ.  Αναστασιάδη δημιουργούμε ένα 

κλίμα …Μην το συνεχίζετε,  σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κρατήστε την 

ψυχραιμία σας όλοι και θα τοποθετηθείτε.  Σας παρακαλώ κύριε,  σας 
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παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάρετε και εσείς  τον λόγο και θα πείτε τις  

απόψεις σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα εγώ έχω μια πείρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Σας παρακαλώ όμως πάρα πολύ, διακόπτετε και δεν σας τιμά 

αυτό το πράγμα. Δεν σας τιμά αυτό το πράγμα να διακόπτετε.  Τι 

θέλετε δηλαδή; Σας παρακαλώ ηρεμήστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ τώρα δεν ξέρω τι  προσφέρει αυτή η δουλειά εκεί  επάνω 

για τον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε ηρεμήστε,  ηρεμήστε σας παρακαλώ πολύ. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ εδώ δεν ήρθαμε ούτε για να μαλώσουμε.  Θα 

καταθέσετε τις  απόψεις σας πολιτισμένα, όμορφα. Έτσι όμως δεν . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ όμως διατηρείστε την ψυχραιμία σας.  Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ μην διακόπτετε.  Σας παρακαλώ για τελευταία φορά μην 

διακόπτετε κύριε.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ σεβαστείτε το σώμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Επειδή σας σέβομαι δεν ανοίγω το στόμα μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.  Βλέπετε ότι  πυροδοτείται μια κατάσταση άνευ λόγου 

και αιτίας.  Συνεχίστε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ. Να διευκρινίσω ότι  εγώ δεν είμαι ο 

προσωρινός. .  ο τεχνικός σύμβουλος είμαι της Ε.Σ.Α.Ν.Σ..   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  Σας έχω παρακαλέσει πάρα πολύ, μην 

συνεχίζεται.  Δεν οδηγεί  πουθενά η οχλαγωγία,  δεν οδηγεί  πουθενά.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε,  ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 Μέσα στις  υποχρεώσεις του αναδόχου υπάρχει μια πληθώρα 

υποχρεώσεων και διαδικασίες ελέγχων. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται με 

συστηματικό τρόπο όπως προβλέπεται τόσο από την ίδια την 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  που παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης,  το 

Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Διεθνούς 

Εμπειρίας για την πιστοποίηση των  εργασιών, την Διαχειριστική Αρχή 

του Ε.Σ.Π.Α. που συγχρηματοδοτεί  το έργο,  την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

που χρηματοδοτεί  για να δει  την επίτευξη των περιβαλλοντικών 

στόχων του έργου, το ΥΠΕΚΑ για την τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων  και την Αποκεντρωμένη Διοίκη ση, συνεπώς οι  έλεγχοι θα είναι 

από όλους τους φορείς,  εθνικούς και διεθνείς ,  συστηματικοί.   

 Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να τηρεί αυστηρά 58 

προδιαγραφές ποιότητας μετρήσιμες σε μηνιαία και ετήσια βάση, 

διαφορετικά από απομειώνεται με αυτόματο τρό πο η αμοιβή του ως 

πέναλτι  για την μη τήρηση αυτών.  
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 Πενήντα οκτώ αυτές οι  προδιαγραφές ενδεικτικά και μόνο 

αναφέρω, διότι  είναι αδύνατον να αναφέρω τώρα πενήντα οκτώ, εκτός 

εάν το κρίνετε και το θέλετε τέτοιου είδους προδιαγραφές.  Ενδεικτικά 

αναφέρω ως παραδείγματα ο χρόνος εξυπηρέτησης εισερχόμενων 

οχημάτων των Δήμων.  

  Εάν ξεπεράσει την μισή ώρα πέναλτι  με συγκεκριμένη τιμή 

απομείωσης.   

  Ενδεικτικά αναφέρω, αποτυχία στην πιστοποίηση της γεφυρο -

πλάστιγγας από ανεξάρτητο φορέα, δεν έχει  πιστοποιημένη 

γεφυροπλάστιγγα από ανεξάρτητο φορέα, πέναλτι .   

  Ενδεικτικά αναφέρω αποτυχία στην καταγραφή όλων των 

πληροφοριών της γεφυροπλάστιγγας σε ηλεκτρονική μορφή.  

Θα εξηγήσω γιατί  σε ηλεκτρονική μορφή στο πλαίσιο της 

ενημέρωσης που θα υπάρχει για όλες τις  προδιαγραφές 

λειτουργίας ηλεκτρονικά.  

Συνεχίζω δυο, τρία ενδεικτικά ακόμα και αναφέρω παράδειγμα:  

  Την αποτυχία στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά την 

λειτουργία της Μονάδας.   

  Αποτυχία στην σύνταξη, στην τήρηση και επικαιροποίηση 

προγράμματος . .  και υπηρεσιών.  

  Αποτυχία στην αδυναμία λειτουργίας διαδικτυακού τόπου 

ανοικτού και προσβάσιμου σε όλους τους πολίτες,  με όλες τις  

πληροφορίες τις  λειτουργικές της μονάδας.   

Πρέπει να έχει  κάθε μέρα ιστοσελίδα.  Εάν δεν έχει  κάθε μέρα 

ιστοσελίδα και πέσει μια μέρα, η μια μέ ρα αυτή χρεώνεται ως πέναλτι .  

Παράδειγμα.  
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 Άλλο παράδειγμα.  

  Αποτυχία συμμόρφωσης με θέματα υγιεινής και ασφάλειας της 

λειτουργίας της Μονάδας και των εργαζομένων  

και ούτω καθ εξής.   

 Αυτοί οι  58 δείκτες που ανέφερα εγώ ενδεικτικά,  

ποσοτικοποιούνται στην  σύμβαση και εφαρμόζεται αυτόματα το 

πέναλτι  εάν είναι οι  δείκτες μετρήσιμοι μηνιαία,  εάν είναι μια φορά το 

έτος ή ετήσια.   

 Παράλληλα ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλιστεί  για 

περιβαλλοντική ευθύνη στο ύψος των 15 εκατ.  ευρώ δέκα ανά συμβάν 

και 15 αθροιστικά ανά τριετία.  Την περιβαλλοντική ευθύνη είναι η  

πρώτη δημόσια σύμβαση στην Ελλάδα που εφαρμόζεται αυτό,  

ασφάλιση για περιβαλλοντική ευθύνη, μια αποζημίωση δηλαδή σε 

οτιδήποτε τύχει  και προκύψει εντός ή εκτός του χώρου σε 

οποιονδήποτε από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ή τρίτο από την λειτουργία του 

έργου, αποζημιώνει και πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος με 

αυτά τα ποσά τα μεγάλα, γιατί  το θέμα της περιβαλλοντικής ευθύνης 

και στης ασφάλισης είναι κάτι  το οποίο δεν είναι διαπραγματεύσιμο σε 

ένα έργο το οποίο πρέπει να λειτουργεί  υποδειγματικά.  

 Παράλληλα υπάρχει συγκεκριμένη τιμή, 62 ευρώ τον τόνο,  

μεγαλύτερη από την μέση τιμή, που πληρώνει ως πέναλτι  εάν δεν 

πετύχει  τους τρεις  στόχους που έχει  δεσμευτεί  και είναι καθαρά 

ποσοτικοί.   

 Στόχος Νο. 1.  Ανακύκλωση υλικών της Μονάδας 30%. Εάν 

αποτύχει  να πετύχει  αυτόν τον στόχο του τουλάχιστον 30% για το 

ποσοστό αποτυχίας του θα πληρώνει 62 ευρώ τον τόνο ανάποδα την 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ..   
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 Δεύτερος στόχος.  Εκτροπή του αποδομήσιμου από την ταφή, το 

είπε ο κ.  Δήμαρχος,  να μην είναι  τα αποφάγια μέσα στα υπολείμματα 

της ταφής.  70% ελάχιστη εκτροπή. Εάν δεν μπει λιγότερο από την 

ελάχιστη 62 ευρώ τον τόνο πληρώνει πέναλτι  στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. γι΄ 

αυτό.  

 Τρίτος στόχος.  …κατά βάρος στο 39,5.  Εξήγησα ότι  είναι πολύ 

μικρότερη. Εάν για κάπο ιο λόγο παράξει μεγαλύτερη 

υπολειμματικότητα, επίσης πληρώνει 62 ευρώ τον τόνο.   

 Άρα υπάρχουν τα πέναλτι  της απομείωσης σε λειτουργικές 

παραμέτρους τον αριθμό 58 και υπάρχουν και τα τρία μεγάλα πέναλτι  

με αυτή την τιμή που σας εξήγησα ανά τόνο,  για τους τ ρεις  βασικούς 

στόχους που πρέπει να πετύχει  για να μπορεί η Μονάδα να 

επιτυγχάνει ,  όπως εξηγήσαμε πριν και τους στόχους της Ε.Ε. και των 

Οδηγιών.  

 Ολοκληρώνω και είμαι στην διάθεση για οποιαδήποτε 

εξειδικευμένη ερώτηση λέγοντας το εξής:  η διαδικασία διήρκ ησε 

είκοσι μήνες.  Δεδομένου της συνθετότητας και της πολυπλοκότητας 

είναι ένας εξαιρετικά καλός χρόνος.  Το έργο είχε ξανά δημοπρατηθεί 

σε προηγούμενη περίοδο,  το 2009 ή το 2008 και μάλιστα είχε γίνει  και 

προεπιλογή με μια σύμβαση διαδικασία παραχώρησης με μηδενική 

χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α.,  η οποία διαδικασία επειδή δεν είχε 

ακολουθηθεί στο σκέλος της δημοσιότητας και της δημοσίευσης ως 

έπρεπε,  παρουσία του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. του τωρινού η 

Διαχειριστική Αρχή του Ε.Σ.Π.Α. έκρινε ότι  δεν θα μπορούσε ποτέ  να 

μπει στο Ε.Σ.Π.Α..   

 Αυτό το έργο που είχε δημοπρατηθεί τότε ήταν 90.000 τόνων και 

υπήρχαν και προεπιλεγέντες τότε,  το 2009. Δεν ξέρω φυσικά εάν είχε 
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γίνει  τέτοια συζήτηση εδώ, γιατί  εγώ δεν είχα καμία επαφή με αυτή 

την συγκεκριμένη περίοδο,  όμως είχε ξανά δημοπρατηθεί το έργο.   

 Σήμερα μετά την προεπιλογή αυτή των έξι  αρχικών 

ενδιαφερομένων, που κατέληξαν σε τέσσερις μετά την προεπιλογή για 

να έχουν την απαραίτητη εμπειρία και την τεχνική επάρκεια και από 

τους τέσσερις κατέθεσαν τρεις ,  έχουμε τρεις  οι  οποίοι  έχουν 

βαθμολογηθεί κατά σειρά,  με βάση την οικονομική τους προσφορά 

αλλά και τα ποσοτικοποιημένα κριτήρια που εξήγησα πριν,  

υπολειμματικότητες και τα λοιπά, στα οποία υπήρχε μηδενικός 

υποκειμενικός παράγοντας.   

 Ο τύπος της αξιολόγησης ήταν 65% οικο νομική προσφορά και τα 

υπόλοιπα 35% ήταν απλές διαιρέσεις των αριθμών που δήλωναν ως 

υποχρεωτική τους δέσμευση στις  υπολειμματικότητες,  ανακυκλώσεις 

και τα λοιπά. Άρα εδώ ήταν μηδενικός ο υποκειμενικός παράγοντας 

ξαναλέω.  

 Μέσα από αυτό αναδείχθηκε πρώτος  η συγκεκριμένη Ένωση και 

ακολουθούν οι  δυο υπόλοιποι.  Καλείται η συγκεκριμένη Ένωση να 

εκπληρώσει σειρά υποχρεώσεων μέσα στον χρόνο τεσσάρων μηνών, 

όπως να καταρτίσει  εγγυητική ενός εκατομμυρίου ευρώ. όχι  εκτέλεσης,  

εγγυητική προσωρινού αναδόχου. Δηλαδή ό τι  είναι δεσμευμένος ο 

προσωρινός να κάνει  ότι  πρέπει το τετράμηνο, θα εξηγήσω τι  είναι και 

εγγυάται γι΄ αυτό,  χωρίς να υπογράψει σύμβαση, ένα εκατομμύριο 

ευρώ ότι  θα τα κάνει .  Πρώτη αυτή.  

 Δεύτερον.  Να συντάξει ,  να πληρώσει την σύνταξη της μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα τροποποιήσει τους 

υφιστάμενους περιβαλλοντικούς όρους,  η οποία θα κατατεθεί  από την 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ως αίτημα τροποποίησης,  δεδομένου ότι  πλέον,  όπως 
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εξηγήσαμε πριν,  δεν υπάρχει Μονάδα 90.000 τόνων, υπάρχει 45.000 

τόνων έως 63.  

 Τρίτον.  Να αναλάβει να κάνει  τις  απαραίτητες 

χρηματοοικονομικές εξειδικεύσεις για την οριστική απόφαση ένταξης 

του έργου βάσει του τελικού σεναρίου,  του οποίου κατέθεσε για το 

οικονομικό τίμημα του κόστους κατασκευής της μονάδας που 

πραγματεύτηκε,  των 25,3 εκατομμυρίων ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και σειρά 

άλλων ενεργειών.  

 Με αυτά τα δεδομένα ο προσωρινός ανάδοχος εάν τα επιτύχει  

ανακηρύσσεται και τελικός,  αλλιώς υπάρχει ο επόμενος στην σειρά 

κατάταξης και ο μεθεπόμενος.   

 Ο συγκεκριμένος προσωρινός ανάδοχος είναι  μια Ένωση τριών 

εταιρειών Αρχιρόδον,  ΙΝΤΡΑΚΑΤ…., ο πρώτος είναι και ο βασικός 

εταίρος στο μετοχικό σχήμα, η εταιρεία Αρχιρόδον με έδρα και 

κεντρικά γραφεία στην Ολλανδία,  γραφεία στην Ελβετία,  στις  ΗΠΑ και 

στην Ελλάδα, με τζίρο 1 δις  δολάρια και 15.000 ερ γαζομένους και 

είναι η συγχώνευση των ελληνικών επιχειρήσεων Αρχιμήδης και Οδός 

και Οδοστρωμάτων που ήταν από τις  ιστορικές κατασκευαστικές 

εταιρείες του ελληνικού τεχνικού κλάδου πριν περίπου 50 με 60 

χρόνια.   

 Έχει αναλάβει έργα στην Σαουδική Αραβία,  στα  Ενωμένα 

Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν, το Κατάρ, την Αίγυπτο,  την Λιβύη, την 

Ιορδανία,  το Μπαχρέιν,  το Καζακστάν,  την Σιγκαπούρη, το Μαρόκο κα 

ούτω καθ εξής.   

 Σε ένωση, συνεπώς, με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ τα και . .  που έχει  

αναλάβει ως προσωρινός ανάδοχος,  επαναλαμβάνω,   που έχουν και την 

εξειδικευμένη εμπειρία σε έργα διαχείρισης των αποβλήτων, έχουν την 
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εμπειρία για να υλοποιήσουν έργα τέτοια σύνθετα στο εξωτερικό,  τόσο 

κατά την κατασκευή όσο και κατά την λειτουργία.   

 Όλες οι  εταιρείες που συμμετείχαν είχαν πραγματικά  τις  

απαραίτητες εγγυήσεις τεχνικής και οικονομικής επάρκειας για να 

υλοποιήσουν ένα έργο που αφορά τα πάντα από την μελέτη,  την μερική 

χρηματοδότηση, την κατασκευή, την συντήρηση και την λειτουργία.   

 Κλείνοντας,  κύριε Πρόεδρε,  όσον αφορά το θέμα των θέσε ων 

εργασίας και της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας,  όσοι έχουν 

ασχοληθεί με δημόσια έργα γνωρίζουν ότι  κατά την διάρκεια της 

υλοποίησης των δημοσίων έργων για λόγους κόστους,  τουλάχιστον ένα 

15 με 20% των έργων αυτών γίνεται είτε από συνεργεία είτε με υλι κά 

είτε με προμηθευτές τοπικούς για λόγους κόστους.   

 Άρα είναι εξαιρετικά δυνατό να συμβεί και αυτό εδώ, όπως 

συμβαίνει  σε όλα τα δημόσια έργα…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ λίγη ησυχία.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να αναμένετε πραγματικά να ενισχυθεί και η τοπική οικονομία.  Αυτό 

είναι έτσι και αλλιώς προς όφελος του εκάστοτε κατασκευαστή να το 

κάνει  και δεν είναι κάτι  το οποίο προκύπτει  από οποιαδήποτε άλλη 

θεώρηση που χρειάζεται διαφορετική απόδειξη.   

 Αυτά, κύριε Πρόεδρε προς το παρόν και οτιδήποτε χρειαστεί  

είμαι στην διάθεσή σας.    

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  κύκλο  ερωτήσεων. Παρακαλώ τον γραμματέα. Νιζ άμης,  

άλλος;  Ο κ.  Γκότσης.  Ο κ.  Κατιρτζόγλου. Ο κ.  Αναστασιάδης 

Αντώνης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. 

Πρώτα οι  δημοτικοί σύμβουλοι και εσείς  βεβαίως μετά.  Ο κ.  Γάτσιος.  

Κύριε Φωτιάδη σηκώσατε το χέρι;  Ο κ.  Μπόικος.  Ο κ.  Χράπας.  Και ο  

κ. Χασαπίδης.   

 Από το ακροατήριο πώς λέγεστε;  Γεωργιάδης Γιώργος.  Από την 

Ομάδα Πολιτών; Δεν σας βλέπω όμως, βλέπω ένα χέρι εκεί  πέρα. 

Μουρατίδης Αναστάσιος …  

Κος   :  

Μπορούμε να κάνουμε πρώτα εμείς  μια τοποθέτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  θα ακολουθήσουμε την διαδικασία κανονικά.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  λάθος κάνετε,  ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου αναφέρει πρώτα ερωτήσεις και μετά τοποθετήσεις.  

Κάποιος άλλος το ονοματεπώνυμο παρακαλώ. Αναστασιάδης Χρήστος.  

Από τους πολίτες.  Ωραία.  Και ξεκινάμε πρώτα ο αγορητής της 

μείζονος αντιπολίτευσης.  Έχει οριστεί  ο κ.  Κατιρτζόγλου. Εσείς κ.  

Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε,  ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου σήμερα, 

δυο με τρία ερωτήματα θα κάνω μαζεμένα και α ς τα απαντήσει ο 
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τεχνικός σύμβουλος.  Έχει σήμερα αδειοδότηση ο ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου για οργανωμένη διαχείριση; Πρώτον αυτό.  Νέο 

κύτταρο στην διάρκεια αυτών των 25,  30 ετών που αναμένετε,  που θα 

κρατήσει,  τέλος πάντων, η σύμβαση αυτή, πότε περίπου αναμένεται να 

κατασκευαστεί  και με ποιο κόστος; Αναφέρονται κάπου στα 

δημοσιεύματα που διαχέονται στον τύπο για 200 θέσεις εργασίας.  Τι 

θα αφορούν αυτές;  Μόνιμες θέσεις εργασίας;  Από την λειτουργία του 

εργοστασίου και μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί  και μην απαντάτε όλοι μαζί  σας παρακαλώ πολύ. 

Και λίγη ησυχία παρακαλώ. Να ακούγονται και οι  ερωτήσεις.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Εν πάση περιπτώσει,  επειδή . .  και επειδή από αυτά τα οποία διαβάζει  

όλος ο κόσμος το συμπέρασμα το οποίο αν ακύπτει ,  έστω . .  η ερώτησή 

μου ακριβώς σε αυτό ακριβώς κατέληγε,  ότι  δεν είναι 200 θέσεις 

εργασίας που λέτε,  αλλά αφήνετε να εννοηθεί ότι  είναι τόσες.   

 Λοιπόν,  πόσες θα είναι τελικά οι  θέσεις εργασίας και σε ποια 

αντικείμενα θα είναι οι  θέσεις  εργασίας;  Σ υμπεριλαμβάνονται μέσα 

και οι  τεχνικοί σύμβουλοι και όσοι άλλο, τέλος πάντων, ασχοληθούν 

με το συγκεκριμένο ζήτημα; Και οι  περαστικοί που θα περάσουν από 

εκεί  για να κάνουν χωματουργικά; Ποιες είναι αυτές οι  θέσεις,  τέλος 

πάντων;  

 Επίσης,  ποιο θα είναι το  λειτουργικό κόστος του ΦΟΔΣΑ που θα 

αναλάβει σε λίγο καιρό εκεί  πέρα την ευθύνη για την εποπτεία και την 

διαχείριση; Ποια είναι η σημερινή παραγόμενη ποσότητα 
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απορριμμάτων στον Νομό Σερρών; Και ποια ήταν πριν από πέντε 

χρόνια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε τις  ερωτήσεις;   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Αυτές,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Πριν δώσω τον λόγο σε σας,  κύριε τεχνικέ σύμβουλε,  να 

καλωσορίσω τον Δήμαρχο… τον κ.  Απόστολο Καρύδα, να σας 

ευχηθούμε χρόνια πολλά από όλο το σώμα. Καλώς ήρθατε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ο χώρος είναι αδειοδοτημένος με βάση την . .του 2007 τόσο για την 

εργασία ταφής που διενεργείται ήδη, όσο και για την επεξεργασία.   

 Όσον αφορά την επεξεργασία ο χώρος είναι αδειοδοτημένος για 

μια μονάδα μηχανολογικής και βιολογικής επεξεργασίας με θερμική 

επεξεργασία επί του χώρου, ξαναλέω, με θερμική επεξεργασία επί του 

χώρου δυνατότητας 90.000 τόνων. …συνεπώς θα τροποποιηθούν,  όπως 

εξήγησα πριν,  τόσο για το κομμάτι που έχει  να κάνει  με την 

δυναμικότητα που αλλάζει  όσο και γιατί  δεν υπάρχει θερμική 

επεξεργασία.   

 Το νέο κύτταρο, δεν θα χρειαστεί  νέο κύτταρο με βάση την 

Μονάδα και την . .  τουλάχιστον για είκοσι χρόνια.  Αυτό που θα 

χρειαζόταν,  εάν δεν γινόταν αυτό,  . .  σε μια δεκαετία θα ήταν ένα 

κύτταρο, όπως εξήγησα πριν των 5 εκατ.  για να δώσει άλλα 15 χρόνια 

ζωής.  

 Οι θέσεις εργασίας συνολικά όπως ανέφερε και στην εισήγησή 

του ο κ.  Δήμαρχος,  όσο κατά την περίοδο της κατασκευής του όσο και 
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κατά . .  λειτουργίας,  αναμένεται από αντίστοιχα έργα να ξεπεράσουν 

τις  200,  εκ των οποίων αυτές οι  οποίες προβλέπονται κατά την 

λειτουργία,  όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο κ.  Δήμαρχος,  είναι της 

τάξεως των πενήντα. Αυτές είναι κατά την λειτουργία,  οι  υπόλοιπες 

αναμένονται να είναι κατά την κατασκευή οι  υπόλοιπες 150.  

 Οι θέσεις αυτές σε μια τεχνολογική λύση εντάσεως εργασίας και 

όχι  εντάσεως κεφαλαίου,  δεν είναι ένα αυτοματοποιημένο εργοστάσιο 

καύσης που στέλνει  δυο με τρεις  υπέρ εξειδικευμένους μηχανικούς,  οι  

οποίοι  απλά κοιτάνε τα μόνιτορ,  πατάνε τα κουμπιά,  μπαινοβγαίνουν 

όλα μέσα και τελειώσαμε,  είναι εντάσεως εργασίας και γίνοντ αι 

διεργασίες ανακύκλωσης κομποστοποίησης.   

Οι θέσεις αυτές προφανώς ένα 20 με 25% είναι τεχνικού 

χαρακτήρα θέσεις με ιδιαίτερη εξειδίκευση, αλλά ένα 40 με 50% είναι 

θέσεις εργασίας για ανθρώπους που πρέπει να βοηθήσουν κατά την 

διάρκεια της παραγωγής σε δ ιάφορες θέσεις που συμβάλουν και 

σήμερα, αντίστοιχες θέσεις,  στην λειτουργία του ΧΥΤΑ 

Παλαιοκάστρου. Και εκεί  δουλεύουν,  από ότι  ξέρω, άνθρωποι που 

ανήκουν στον Νομό Σερρών.  

Το λειτουργικό κόστος του ΦΟ.Δ.Σ.Α.,  ο οποίος θα αφορά την 

περιφέρεια συνολικά, διαρθρώνεται προφανώς με βάση το τι  κάνουν οι  

άλλοι νομοί και εάν θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και πότε θα 

τα κάνουν και εάν θα επιβληθούν πρόστιμα εφόσον δεν τα κάνουν που 

θα επιβληθούν,  αλλά η τιμολογιακή πολιτική που θα αποφασίσει όταν 

καταστεί  λειτουργικός ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.,  γιατί  δεν έχει  καταστεί  

λειτουργικός,  έχει  διοίκηση αλλά δεν έχει  καταστεί  λειτουργικός 

ακόμα, η τιμολογιακή πολιτική θα είναι αναλογική στον κάθε Νομό.  
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Ένας Νομός που έχει  προχωρήσει και προχωράει και δεν έχει  

άλλα κόστη που θα έχουν άλλοι νομοί,  δεν θα κάτσει να επιβαρυνθεί 

τα προβλήματα που ενδεχομένως, θα υπάρχουν σε άλλους νομούς στην 

λογική ότι  ανήκει στον Περιφερειακό.  

Η τιμολογιακή πολιτική που θα πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ.  του 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. όταν θα φτάσει σε αυτό το σημείο,  θ α είναι αυτή που 

αντιστοιχεί  στην λειτουργία του κάθε Νομού και συνεπώς δεν υπάρχει 

κανένας λόγος να αλλάξει η τιμολογιακή πολιτική και το κόστος όταν 

γίνει  ο περιφερειακός ΦΟ.Δ.Σ.Α..   

Η παραγόμενη ποσότητα σήμερα στον Νομό ανέρχεται στις  

62.000 με 63.000 τόνους.  Τώρα πριν πέντε έτη,  δεν είμαι πρόχειρος,  

αλλά εκτιμώ ότι  θα ήταν γύρω στις  68 με 70.000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καταρχήν είπα 63 πρώτον και δεύτερον,  όσον αφορά την μείωση των 

ποσοτήτων, υπήρχε ένας σχεδιασμός για 90 .000 τόνους ξαναλέω. Δεν 

τον έκανα εγώ, έπρεπε να το πω και μάλιστα έτσι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε,  σας παρακαλώ, διακοπή. Σας παρακαλώ μην κάνετε 

διακοπές έτσι διότι  δεν οδηγεί  πουθενά. Λοιπόν,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι καταρχάς θα ήθελα να ευχηθώ και 

εγώ με την σειρά μου καλή χρονιά προς όλους,  με υγεία.  Κύριε 
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τεχνικές σύμβουλε εγώ θα ήθελα το όνομά σας παρακαλώ. Πώς 

λέγεστε;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ηλιόπουλος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ. Κύριε  Δήμαρχε,  στην συνεδρίαση, γιατί  μας δώσατε και 

ημερομηνίες,  εγώ σημείωσα  25 Σεπτεμβρίου του ΄13,  είχατε δεσμευτεί  

ότι  σήμερα σε αυτή την συνεδρίαση θα φέρνατε το θέμα και για 

ψήφιση και για λήψη απόφασης.  Και μάλιστα νομίζω το θυμάστε,  γιατί  

δεν έρχεται το θέμα έτσι;  Δεσμευτήκατε.   

 Θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε,  εάν είναι δυνατόν,  γιατί  έχετε όλα τα 

δεδομένα πια,  να μας πείτε πόσο θα είναι το ποσοστό αύξησης των 

δημοτικών τελών στο τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. που θα πληρώσουν οι  

δημότες σε δυο χρόνια; Δηλαδή το ΄16.   

 Τον κ.  Ηλιόπουλο θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:  ο ιδιώτης θα 

επενδύσει 11 εκατ.  και θα εισπράξει 39.200.000 περίπου.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

15….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Λέω εγώ ότι  βάζει  11 και τέσσερα, 15 στην λογική της δέσμευσης 

λέτε ότι  όταν αποχωρήσει θα μας έχει  πλη ρώσει.  Εν πάση περιπτώσει,  

θα το δεχθώ έτσι όπως θέλετε.  Εγώ όμως θα σας πω ότι  αυτό το 

τρίφυλλο γιατί  δεν έχει  υπογραφή; Ερώτηση. Γιατί  μας δόθηκε έτσι 

χωρίς ταυτότητα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι προς τον κ.  Ηλιόπουλο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Όχι βέβαια,  προς τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Λοιπόν,  λέω εγώ 15 

λέτε,  39 λέτε εδώ στην τρίτη σελίδα.  Με τι  . .δεν μας λέτε,  

υπολογίστηκαν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή με 62; Με 45; Και εάν εμείς  

καταφέρουμε να είμαστε κάτω από 45,  τι  θα γίνει;  Δεν μας το λέτε 

εδώ. Όλα τα υπαινίσσεστε,  δεν ξέρω εάν εσείς  το συντάξατε αυτό,  θα 

πρέπει να μας δώσετε ποιος είναι ο μέσος όρος.   

 Και μια τελευταία ερώτηση. Αυτό το περίφημο κτίσιμο του ύψους 

του προστίμου, που διαμορφώνεται σταδιακά μέχρι το ΄19 σε 60 ευρώ, 

πώς δημιουργήθηκε; Είναι έτσι δοσμένο από την Ε.Ε. ή οι  σοφοί στην 

Ελληνική Βουλή το κτίσανε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.  Ο κ.  Δήμαρχος και μετά εσείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στις 25 Σεπτεμβρίου ήρθε θέμα, το διάβασα, ίσως δεν έτυχε της 

ανάλογης προσοχής,  ήρθε θέμα στις  25 Σεπτεμβρίου 2013 με τίτλο: 

Ενημέρωση σχετικά με θέματα της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. που αφορούν:  

Α) την λήψη απόφασης για την συμμετοχή της Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. πήρε απόφαση και ερχόμασταν εδώ να σας ενημερώσουμε 

την απόφαση που πήρε η Ε.Σ.Α.Ν.Σ..   

Β) την ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου κα ι  

Γ) για τους όρους για τα τεύχη του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού. 

Ένα αυτό.   

Αυτό το θέμα ήρθε.  Δεν είπαμε εμείς  ότι  πάρουμε εμείς  

απόφαση. Δεν μπορεί παρθεί απόφαση, που ένα Δ.Σ.,  υπάρχει  μια 

ανώνυμη εταιρεία,  αυτή έχει  την ευθύνη των αποφάσεων. Τα Δημ οτικά 

Συμβούλια ασφαλώς μπορεί να εκφέρουν την γνώμη τους.   
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Πόσο το ποσοστό αύξησης των τελών; Το ποσοστό σίγουρα, εάν 

υπάρξει αύξηση, θα είναι λιγότερο από ότι  εάν δεν γίνει  το 

εργοστάσιο.  Εάν γίνει  το εργοστάσιο.  Εάν δεν γίνει  το εργοστάσιο,  εάν 

υπάρξει αύξηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι  με τα  πρόστιμα θα 

πληρώνουμε περισσότερα, αλλά ενδέχεται και να μην υπάρξει και έχω 

να σας πω τα εξής:  Όταν αναλάβαμε εμείς  την διακυβέρνηση του 

Δήμου, το έλλειμμα της καθαριότητας ήταν 60%. Η υπηρεσία 

καθαριότητας πρότεινε αυξήσεις γύρω στο 50% και όμως με . .  και με 

μεγάλη οικονομία τα ισοφαρίσαμε και δεν βάλαμε ούτε ένα λεπτό,  

ούτε μια δεκάρα αύξηση.  

Λοιπόν,  προς τα εκεί  θα είναι ο στόχος,  για να μην υπάρξουν,  να 

μην υπάρξει καμία αύξηση αλλά και εάν υπάρξει σας λέ ω ότι  θα είναι 

πολύ μικρότερη από ότι  εάν γίνει  το εργοστάσιο.  Εάν δεν γίνει ,  τότε 

είναι που σίγουρα θα υπάρξει αύξηση και μεγάλη. Μετά από δυο 

χρόνια αυτό φυσικά.  

Όσον αφορά ένα υπόμνημα, αυτό είναι ένα δελτίο τύπου που το 

στείλαμε,  δελτίο τύπου ως Ε.Σ.Α .Ν.Σ. το στείλαμε σε όλα τα ΜΜΕ, 

τους αρχηγούς,  τους πάντες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμπληρώστε τις  απαντήσεις.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρώσω, κύριε Πρόεδρε.  Η χρηματοοικονομική δαπάνη του 

αναδόχου, κ.  Φωτιάδη είναι,  όπως πολύ σωστά είπατε,  11 συν το 

κόστος… υποχρεούται σε συγκεκριμένες χρονικές ημερομηνίες που 

έχει  δεσμευτεί  από τώρα, με ανάθεση εργασιών που έχει  αναλύσει στην 

προσφορά του,  πόσα θα είναι έργα υποδομής,  πόσα θα είναι . .  
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κατάσταση, σταδιακά να υλοποιήσει με σημερινές τιμές,  όπως είπαμε 

πριν,  4 εκατ.  ευρώ.  

 Άρα είναι 11 και 4,  15 η συμμετοχή στην χρηματοδότηση του 

έργου.  

 Η αμοιβή του αναδόχου κατά την διάρκεια της 25ετίας των 39 

εκατ.  ευρώ βγαίνει  με την μέγιστη ποσότητα. Είναι η λεγόμενη έκταση 

της σύμβασης.  Η έκταση της σύμβασης,  όπως ξέρετε,  από τη ν μεγάλη 

εμπειρία που έχετε,  αφορά την μέγιστη ποσότητα. Σε ενδεχόμενο που 

δεν την διαχειριστεί  και διαχειριστεί  λιγότερο, που είναι το πλέον 

πιθανό, αυτή . .  αμοιβή των 39 εκατ.  ευρώ, καθαρής πάντοτε αξίας στο 

σύνολο της . .  μειώνεται.    

 Προεξοφλητικό επιτόκιο καθαρό 5,76.  Καθαρό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην κάνετε διάλογο. Δεν 

μπορούμε να τηρήσουμε την διαδικασία έτσι.  Παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκανε ερωτήσεις.  Σας παρακαλώ μην διακόπτετε.  Αυτή την στιγμή 

διακόπτετε τις  απαντήσεις προς τον κ.  Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ για πολλοστή φορά, μην διακόπτετε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Το πρόστιμο,  κ.  Φωτιάδη, των 35 ευρώ υπέρ του Πράσινου Ταμείου,  το 

οποίο αυξάνεται έχει  ψηφιστεί  από το Ελληνικό Κοινοβούλιο,  από την 

κυβέρνηση, πρέπει να ήταν Γεωργίου Παπανδρέου, η οποία εφάρμοσε 

αντίστοιχα ειδικά τέλη που υπάρχουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε.,  όπου σε 

πρόσφατη ερώτηση στον …βουλευτών τεσσάρων τον αριθμό του 

Ελληνικού Κοινοβουλίου απαντήθηκε από τον νυν υπουργό ΥΠΕΚΑ 

ότι αυτό είναι στα πρακτικά της Βουλής καταχωρημένη η απάντηση 

προς ενός μήνα, αυτό το τέλος θα εφαρμοστεί ,  καθώς εφαρμόζεται και 

σε άλλες χώρες,  όπως εξηγήσαμε πριν,  εισ πράττεται υπέρ του 

Πράσινου Ταμείου για να δοθεί ,  όπως λέει  στην απάντησή του και 

όπως προβλέπει ο νόμος από το Πράσινο Ταμείο για δράσεις ενίσχυσης 

της ανακύκλωσης και περιβαλλοντικές δράσεις στους Ο.Τ.Α. και 

εκκρεμεί μόνο η Κ.Υ.Α. εντός του επόμενου διασ τήματος για τον 

τρόπο είσπραξής του.   

 Συνεπώς εάν υφίσταται σε άλλες χώρες η απάντηση είναι ότι  ναι.  

Ανέφερε ο υφυπουργός ΥΠΕΚΑ στην απάντησή του στον Ελληνικό 

Κοινοβούλιο τέσσερις,  πέντε χώρες,  Αγγλία και δεν θυμάμαι και ποιες 

άλλες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  κύριε Πρόεδρε; Η ερώτησή μου ήταν,  εάν είναι δικό μας,  

εθνικό . .  μια και ήρθε απέξω σε αυτό το ύψος.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το ύψος του προστίμου, όπως απάντησε,  η απάντηση του υπουργού 

σας λέω σε ερώτηση του Κοινοβουλίου είναι ότι  είναι,  πάρθηκε,  τα 

αντίστοιχα  πρόστιμα που υπάρχουν σε άλλες χώρες ένας μέσος όρος 

και καθορίστηκε αυτό.  Αυτή ήταν η απάντηση αλλά προφανώς είναι 

δικό μας.  Προφανώς. Σας λέω την απάντηση, δεν μπορώ να εκφράσω.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

62 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη θα έρθει  η σειρά σας,  σας παρακαλώ σεβαστείτε 

την διαδικασία.  Ο κ.  Μπόικος έχει  σειρά και μετά εσείς .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν γίνεται.  Όταν θα έρθει  η σειρά σας.  Όταν θα έρθει  η σειρά σας.  

Πρέπει να σέβεστε την διαδικασία.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε,  οι  ερωτήσεις είναι αρκετές αλλά σε αυτό 

είναι,  αυτό οφείλεται στο ότι  όλα αυτά που ακούσαμε εδώ και 

βλέπουμε στα χαρτιά είναι τόσο διάτρητα και έχουν τόσα κενά μεγάλα, 

που είναι αδύνατον να μην γίνουν οι  ερωτήσει ς αυτές.   

 Να παρατηρήσω και εγώ ότι  αυτό που έχει  αναφέρει και ο κ.  

Δήμαρχος πολλές φορές ότι  είναι μόνο 57,6 ευρώ η τιμή του τόνου, 

αυτό αναφέρεται σε ένα τρισέλιδο ανυπόγραφο, που είναι ανυπόστατο 

δηλαδή.  

Ακριβώς και σε αυτό λέει  με χοντρά γράμματα ότι  δεν υπάρχει 

καύση. Εγώ θέλω να μου πείτε,  ποιος τα υπογράφει αυτά; Κανένας.  

Ορίστε.  Είναι ένα τρισέλιδο που ούτε καν υπάρχει επάνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση κύριε Μπόικε.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Υπάρχει εδώ παραπλάνηση; Μια ερώτηση. Προχωρούμε τώρα 

συγκεκριμένα. Γνωρίζουμε όλοι και όλες μας ότι  πριν τρεις ,  τέσσερις 
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μήνες πήραμε μια απόφαση, εάν θυμάστε,  το Δημοτικό Συμβούλιο για 

να συντάξει  μια μελέτη αποκατάστασης για τους ΧΥΤΑ Σερρών από 

εξωτερικό μελετητή, με ποια αιτιολογία; Ότι οι  τεχνικές υπηρεσίες του 

Δήμου δήλωσαν ότι  δεν έχουν την τεχνογνωσία να εκπονήσουν αυτή 

την μελέτη για το μικρό ΧΥΤΑ του Μετοχίου.   

 Την ίδια δικαιολογία,  βέβαια,  ακούμε στην διάρκεια της 

δεκαετίας 2001 μέχρι 2011 και για την λειτουργία του ΧΥΤΑ Σερρών 

ότι  πάλι οι  υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν την τεχνογνωσία να 

αναλάβουν το έργο.   

 Βλέπω όμως τώρα  ωστόσο, στο πρακτικό αξιολόγησης,  που είναι 

σημαντικό,  που για να αξιολογήσεις σημαίνει  ότι  έχεις  μεγάλη 

τεχνογνωσία,  ποιο …Στα πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού τα ίδια αυτά  πρόσωπα που μέχρι τώρα 

δήλωναν ότι  δεν έχουν την τεχνογνωσία να λειτουργήσουν έναν,  να 

κάνουν μια μελέτη αποκατάστασης για ένα πολύ απλό και λιγότερο 

σύνθετο έργο,  αυτά αξιολογούν και έχουν βγάλει πόρισμα για ένα έργο 

συνθετότερο και με πολύ μεγαλύτερες α παιτήσεις.   

 Τώρα δηλαδή υπάρχει η τεχνογνωσία για ένα τόσο μεγάλο έργο 

που πριν τρεις  μήνες δεν την είχαν τα ίδια τα πρόσωπα, οι  ίδιες 

υπηρεσίες;  Πώς το εξηγείτε αυτό; Ένα και προσοχή εδώ θέλω να μου 

απαντήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού Αξιολόγη σης,  όχι  ο 

κ.  Στεργίου,  ο σύμβουλος δεν έχει  καμία απολύτως αρμοδιότητα να 

απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, διότι  δεν συμμετέχει  στην Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού ο κύριος σύμβουλος.  Έπρεπε να ήταν εδώ ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής,  που εάν δεν κάνω λάθος νομί ζω ότι  είναι ο 

κ.  Πάλας και νομίζω ότι  σας ζητήθηκε να είναι εδώ και απορώ γιατί  

δεν είναι.   
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 Γνωρίζει ,  πάλι για την Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, εάν 

η κοινοπραξία των εταιρειών που η ίδια έχει  επιλέξει  και έχει  

προκρίνει  γνωρίζει  η Επιτροπή, ο Πρόεδρ ος θα έπρεπε να,  εάν έχει  η 

εταιρεία αυτή κατασκευάσει παρόμοια μονάδα επεξεργασίας 

αποβλήτων αλλού στην Ελλάδα; Έχει επισκεφτεί  η Επιτροπή την 

Μονάδα αυτή; Εάν υπάρχει.  Έχει  συλλέξει  στοιχεία και δεδομένα για 

την λειτουργία και τα όποια αποτελέσματά της μ έχρι τώρα και με 

ποιον τρόπο τα έχει  αξιολογήσει αυτοί που δήλωναν ότι  δεν έχον την 

τεχνογνωσία; Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα;  

 Λοιπόν,  αυτή είναι η μια ερώτηση που δεν μπορεί να απαντήσει ο 

κ.  σύμβουλος σε αυτήν,  δεν απευθύνεται σε αυτόν.   

 Τώρα, ρωτήθηκε και πριν εάν πέσουμε κάτω από τους 45.000 

τόνους τον χρόνο τι  θα γίνεται;  Μήπως αυτά είναι τα πραγματικά 

πρόστιμα που πρέπει να αποφύγουμε; Για αυτά, αλλού τα κακαρίσματα 

και αλλού γεννούν οι  κότες;  Αυτά είναι τα πρόστιμα. Δηλαδή ο 

συνεπείς μας Νομός εάν  μετά από πέντε,  έξι  χρόνια,  επτά,  οκτώ, δέκα, 

καταφέρει να παράξει 40.000, 37.000 τόνους σκουπίδια τον χρόνο, θα 

πληρώσει πρόστιμα γιατί  υπάρχει  όριο κατώτερο, 45.000. Απαντήστε 

μας σε αυτό.   

 Είπαμε για το τρισέλιδο,  δεν το υπογράφει κανείς .  Να ρωτήσω 

και κάτι  άλλο, απλή λογική. Την πρώτη φορά που προϋπολογίσθηκε το 

έργο,  το 2007 επί κυρίου Βλάχου, προϋπολογίστηκε σε 22 εκατ.  για να 

επεξεργάζεται,  προσέξτε,  90.000 τόνους απόβλητα. Το ακούσαμε και 

αυτό.  Τώρα για την μισή ακριβώς ποσότητα, για 45.000 το κατ ώτερο 

ανέβηκε στα 28 εκατ. .Τι παράλογα πράγματα είναι αυτά; Δηλαδή η 

ποσότητα αποβλήτων έπεσε στο μισό αλλά η τιμή του ανέβηκε από τα 

22 στα 28.  Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό παρακαλώ;  
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 Και κάτι  άλλο για τον κ.  Δήμαρχο, γιατί  πολλές απειλεί  τους 

δημότες και τρομοκρατεί ,  διότι  όλο αυτό το έργο στηρίζεται στην 

τρομοκρατία,  κυριολεκτικά,  ότι  θα πληρώσετε πρόστιμα, συγνώμη, εγώ 

βλέπω εδώ έναν προϋπολογισμό για τα τέλη καθαριότητας του 2014 

και δεν βλέπω καμία αξιοσημείωτη άνοδο. Δεν προβλέπονται δηλαδή 

τα πρόστιμα; Και εδώ η ερώτηση είναι η εξής:  υπάρχουν πρόστιμα και 

εάν υπάρχουν γιατί  δεν προβλέφθηκαν; Μήπως θα τα βάλετε μετά τις  

εκλογές ή μήπως δεν υπάρχουν πρόστιμα και στην ουσία τα πρόστιμα 

είναι αλλού, άμα παράξουμε λιγότερα σκουπίδια;  

 Είναι απαράδεκτα πράγματα και δεν θέλω απαντήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι δυνατόν,  κύριε Πρόεδρε να επαναλάβετε,  γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοντολογίς.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

 Η τελευταία ερώτηση είναι,  επειδή πολλές φορές έχω ακούσει τον κ.  

Δήμαρχο προσωπικά να απειλεί  τους πολίτες για να δεχθούν το έργο 

ότι  θα πέσουν πρόστιμα, εδώ έχουμε έναν πίνακα που 

προϋπολογίζονται τα είδη καθαριότητας για το ΄14.  Εδώ μέσα δεν 

έχουν προϋπολογισθεί  τα πρόστιμα; Γιατί  δεν βλέπω εγώ καμία ή 

μήπως δεν υπάρχουν; Μας λέγατε ψέματα; Μήπως θα τα ανακοινώσε τε 

μετά τις  εκλογές;  Μήπως δεν υπάρχουν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσω. Πρόστιμα ασφαλώς δεν έχουμε αυξήσει τα τέλη 

καθαριότητας στον προϋπολογισμό που καταθέσαμε.  Πρόστιμα όμως 

υπάρχουν.  Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε,  υπάρχει νόμος.  

Και όπως γνωρίζετε το παλεύουμε με όλους τους δημάρχους,  εδώ είναι 
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και ο κ.  Καρύδας,  με όλους τους δημάρχους του Νομού και τον 

Αντιπεριφερειάρχη, πήγαμε στον υπουργό Περιβάλλοντος και του 

είπαμε ότι  για μας,  που είμαστε μέσα στους τρεις  που έχουν 

προχωρήσει πάρα πολύ στο θέμα  της διαχείρισης των απορριμμάτων, 

διότι  έχουν βγάλει τον ανάδοχο, δεν είναι σωστό εμείς  να μπούμε στο 

ίδιο καζάνι με κάποιους οι  οποίοι  δεν έκαναν τίποτα και 

δικαιολογημένα θα πληρώνουν πρόστιμα. Δεν μπορούμε να 

πληρώνουμε και εμείς  και είπαμε εμάς να μας  εξαιρέσει.   

 Το είδε το θέμα θετικά,  αυτό μας είπε,  ότι  το βλέπω θετικά,  

έχετε δίκαιο,  είναι σωστό αυτό που λέτε,  πρέπει να υπάρχει ένα 

κίνητρο γι΄ αυτούς που δουλεύουν και παράγουν αποτέλεσμα και από 

ότι  ξέρω το θέμα είναι σε εξέλιξη,  προσπαθούν να βρουν  έναν νομικό 

τρόπο για να μπορέσουν να μας εξαιρέσουν,  αλλά βλέπω ότι  υπάρχει  

ισχυρότατη πίεση από όλους τους Δήμους για να μην ισχύσουν τα 

πρόστιμα, αυτά τουλάχιστον για το ΄14 ή και το ΄15.  Αυτές είναι οι  

τελευταίες πληροφορίες που έχω αλλά και προχθές π ου ήρθε εδώ ο κ.  

Χατζηδάκης και από τον κ.  Χατζηδάκη ζήτησα την βοήθειά του πάνω 

σε αυτό το θέμα και υποσχέθηκε ότι  θα κάνει  ότι  μπορεί,  διότι  το 

βλέπουν και θετικά.   

 Άρα το θέμα είναι τόσο ξεκάθαρο, ασφαλώς δεν τα προβλέπουμε 

στον προϋπολογισμό για να επ ιβαρύνουμε τους πολίτες,  όμως τα 

πρόστιμα είναι μια πραγματικότητα και το ΄18 θα έρθουν και άλλα στο 

Πράσινο Ταμείο.  Στο Πράσινο Ταμείο θα προστεθούν και άλλα από 

την Ε.Ε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης άλλη μια ερώτηση την οποία έβαλε ο κ.  Μπόικος,  απάντηση 

από μέρους  σας φυσικά, κύριε Δήμαρχε,  ότι  ως υπάλληλος ο κ.  Πάλλας 
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Χρήστος,  συγκεκριμένα που ήταν Πρόεδρος αξιολόγησης της 

Επιτροπής . .  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Μίλησα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης.  Ως δυνατότητα της 

τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, που τόσα χρόνια μας λέγ ατε ότι  δεν 

έχετε την τεχνογνωσία να κάνετε μια απλή αποκατάσταση στο ΧΥΤΑ 

Σερρών και τώρα ξαφνικά αποκτήθηκε η τεχνογνωσία μέσα σε τρεις  

μήνες,  να αξιολογήσουμε ένα τόσο πολύ πιο σοβαρό και πολυσύνθετο 

έργο.  Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έχει  καμία σχέση το ένα με το άλλο.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Πώς δεν έχει ,  τι  λέτε τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καμία σχέση.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Τι λέτε τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορεί να μην σας συμφέρει αυτό αλλά δεν έχει  καμία σχέση. Η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Καταλάβατε; Η οπ οία Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού δεν κάνει  τίποτα άλλο από το τηρεί μια 

διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο. Ούτε μελέτες κάνει  ούτε 

τίποτα άλλο. Το καταλάβατε; Δεν έχει  καμία σχέση το ένα με το άλλο.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Και δυο απαντήσεις που αφορούσαν το κόστος.  Το κόστος όπως είχε 

προϋπολογισθεί  για την Μονάδα των 90.000 τόνων . .  5 χρόνια στα 22 

εκατ.  επενδυτικό κόστος.  Στην Μονάδα αυτή που είναι ως επενδυτικό 
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κόστος,  επειδή πρέπει να είναι δυνάμενη να επεξεργαστεί  την μέγιστη 

ποσότητα, την μέγιστη ποσότητα των 63,  έτσι καθορίζεται το δυνητικό 

κόστος,  γιατί  πρέπει να είναι δυνάμενη, είναι υποχρεωμένος ο 

ανάδοχος να δεχθεί  και την μέγιστη ποσότητα, άρα για τις  63 είναι 

25,3 με βάση την προσφορά του αναδόχου. 25,3.   

 Από τότε μέχρι σήμερα συνεπώς για α υτά τα 3 εκατ.  που λέτε,  

έχουν μεσολαβήσει:   

Α) Πέντε χρόνια,   

Β) Η Μονάδα αυτή έχει  και μια πρόσθετη μονάδα σε σχέση με 

αυτή που είχε,  την μονάδα του προ -διαλεγμένου οργανικού. Εξήγησα 

πριν ότι  είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να έχει  ξεχωριστή μονάδα για 

να  διαχειρίζεται το οργανικό που θα συλλέγεται,  εφόσον οι  Δήμοι το 

επιθυμούν,  χωρίς δέσμευση δηλαδή ελάχιστης ποσότητας για το 

οργανικό και θα το επεξεργάζεται σε υπο -μονάδα κομποστοποίησης για  

να βγαίνει  καθαρό κομπόστ…  

 Άρα έχει  μια πρόσθετη υπο -μονάδα σε σχέση με εκείνη την εποχή 

που δεν υπήρχε καν  η νομοθεσία . .  και έχουν περάσει και πέντε 

χρόνια.  Η διαφορά είναι 25,3 σήμερα η προσφορά, 22,  κόμμα κάτι  πριν 

πέντε χρόνια με διαφορετική δομή της Μονάδας.   

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν δώσω σε σας τον λόγο κ.  Γκότση, συγνώμη αλλά …  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Εάν πέσει κάποιος 45.000 τόνους τι  γίνεται;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Οι ποσότητες καθαρίζονται σε ένα ελάχιστο ποσό δεδομένου το ότι  

διαφορετικά δεν μπορεί να σχεδιαστεί  η Μονάδα. Δεν μπορεί να 
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σχεδιαστεί  Μονάδα η οποία να μην έχει  κ αθόλου συγκεκριμένη 

ελάχιστη δυναμικότητα. Μάλιστα όλες οι  Μονάδες που σχεδιάζονται 

πανευρωπαϊκά και παγκοσμίως είναι η απόσταση μεταξύ μέγιστης και 

ελάχιστης ποσότητας είναι 20%. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, εάν 

παρατηρήσετε είναι πάνω από 30% η μέγιστη μ ε την ελάχιστη 

ποσότητα και φυσικά εάν την σχεδίαζες με ακόμη μεγαλύτερη 

απόκλιση, 40,  50,  60%, θα επιβαρυνόταν σημαντικά πάρα πολύ το 

τέλος,  πράγμα το οποίο δεν θα ήταν ευκταίο για έναν φορέα να 

πληρώνει ένα υπέρογκο τέλος έχοντας μια μονάδα υπο -

διαστασιολογημένη.  

 Όσον αφορά την κάλυψη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και των Οδηγιών, η Μονάδα αυτή με την ανακύκλωση με διαλογή στην 

πηγή καλύπτει ,  άρα δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος να μην 

δεχθεί  αυτές τις  ποσότητες.   

 Εάν δεν τις  δεχθεί ,  τότε θα πληρωθεί η ελάχιστη ποσότητα των 

45.000,  εάν παραδείγματος χάρη, δεχθεί 43 ή 42,  η διαφορά θα 

πληρωθεί,  αλλά σημαίνει  ότι  θα έχουμε αστοχήσει στην επίτευξη 

στόχων και θα έχουμε πρόστιμο γι΄ αυτές.   

 Άρα αυτό που δεν θα θέλαμε οι  ίδιοι  να συμβεί …  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Υπάρχει στόχος ότι  δεν πρέπει να πέσουμε κάτω από 45;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Στην προηγούμενη συνεδρίαση ακριβώς την ίδια ερώτηση κάνατε και 

ακριβώς σας απάντησα με τον ίδιο τρόπο και δεν αντιλαμβάνομαι την 
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έκπληξη όταν έχω απαντήσει ακριβώς στην ίδια ερώτηση στην 

προηγούμενη συνεδρίαση προ δυο μηνών, αλλά εάν θέλετε,  να το 

ξαναπώ.  

 Η ελάχιστη και η μέγιστη ποσότητα έχουν τεράστια διαφορά 

μεταξύ τους για να υπάρξει ευελιξία και να μην υπάρχει ο κίνδυνος να 

πέσουμε κάτω από την ελάχιστη.  Γι΄ αυτό έχει  την μεγάλη διαφορά 

αυτή των 45 με 63.  Εάν το μεγαλώναμε και άλλο θα είχαμε σοβαρή 

επίπτωση στο τέλος χρήσης.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν το μικραίναμε;  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εάν το μικραίναμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Κύριε Χράπα σας πα ρακαλώ χωρίς 

παρεμβάσεις.  Ο κ.  Δινάκης ερώτηση.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι  

σύμβουλοι και αγαπητό ακροατήριο καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους.  

Εύχομαι το εργοστάσιο αυτό να μας ενώσει και να μην μας χωρίσει .   

 Εγώ θα γυρίσω πίσω στην ερώτηση που έκανε ο κ.  Μπόικος,  

γιατί  δεν ήταν συμπληρωμένη και γράφω συγκεκριμένα. Εάν στην 

Μονάδα δεν φτάνουν τα απορρίμματα λειτουργίας,  δεν φέρνουν τους 

45 τόνους,  να κάνω λίγο πιο ειδική την ερώτησή μου, τι  θα γίνει ,  θα 

υπάρχει η δυνατότητα να πάρουμε σκουπίδια από όμορους νομούς; 

Μήπως θα πάρουμε σκουπίδια από όμορα κράτη; Νομίζω ότι  μπορούμε 

να αφήσουμε την φαντασία μας σε αυτό το σημείο για να δούμε 

προκειμένου με μην πληρώνουμε πρόστιμα. Και μήπως φτάσουμε σε 
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σημείο να γίνουμε ο σκουπιδότοπος της Βουλγαρίας;  Δεν ξέρω, ρωτάω. 

Την απάντηση θα μου την δώσετε εσείς .   

 Επίσης,  εδώ έχουμε κάποιες θέσεις εργασίας προσωρινές και 

κάποιες οι  οποίες θα είναι μόνιμες.  Υπάρχει κάποια δέσμευση να είναι 

οι  θέσεις  εργασίας από ντόπιους του Νο μού Σερρών και ιδιαίτερα γιατί  

να μην είναι . .   

 Και επίσης,  το τρίτο ερώτημά μου είναι το εξής:  εκεί  σχετικά με 

τα πέναλτι  τα 58 που είπατε και μας αναφέρατε ενδεικτικά δυο, τρία,  

ποιον επιβαρύνουν όλα αυτά τα πέναλτι  και ποιοι  θα είναι αυτοί οι  

οποίοι  θα  τα αναδείξουν;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων, μιας και μιλήσατε για άλλη 

χώρα και τα λοιπά να υποδεχθεί ,  η διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων 

δεν επιτρέπεται καθώς δεν αποτελεί  ορθολογικό τρόπο διαχείρι σης των 

απορριμμάτων σε χώρες μεταξύ της Ε.Ε.,  όπως αυτές που συζητάμε.  

Ελλάδα και τα λοιπά.  

 Από εκεί  και πέρα, εάν υπάρξει η οποιαδήποτε επιθυμία στο 

πλαίσιο του περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α. άλλου Νομού που δεν έχει  

προχωρήσει και πληρώνει τα πρόστιμα για το  γεγονός ότι  δεν έχει  

προχωρήσει ο συγκεκριμένος Νομός να εξυπηρετηθεί από την Μονάδα, 

εσείς  είστε που αποφασίζετε εάν θέλετε ή δεν θέλετε.  Δεν υπάρχει 

πουθενά τέτοιου είδους προδιαγραφή σε αυτή την σύμβαση ότι  θα 

πρέπει,  εφόσον δεν καλύπτονται οι  ποσότητε ς,  να γίνονται αποδεκτές 

ποσότητες από άλλους νομούς.  Ξεκάθαρα.  
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 Τώρα, δεν υπάρχει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Επειδή ένας ευρωπαϊκός διεθνής διαγωνισμός δεν θα μπορούσε να 

υπάρχει δέσμευση πρόσληψης προσωπικού από συγκεκριμένο χώρα 

κράτος-μέλος ή από συγκεκριμένο Νομό ή Δήμο ή Κοινότητα και ούτω 

καθ΄ εξής.  Ένας δημόσιος διεθνής διαγωνισμός είναι.  Δεν θα μπορούσε 

να υπάρξει τέτοια πρόβλεψη όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού 

που ρωτήσατε πριν.   

 Τέλος,  όσον αφορά τα πρόστιμα, αυτά  όπως έχει  ήδη περάσει σε 

νόμο, που αφορούν πρόστιμα που χρεώνονται στην χώρα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα 71.700 ευρώ 

την ημέρα, δηλαδή γύρω στα 25 εκατ.  ευρώ τον χρόνο για τους ΧΑΔΑ. 

Πριν τρεις  μήνες εισηγήθηκε η Κομισιόν 40. 000 ευρώ την ημέρα για τα 

αστικά λύματα. Περιοχές δηλαδή που όφειλαν,  η Β΄ Προτεραιότητα οι  

λεγόμενες,  10.000 κατοίκων να έχουν διαχείριση αστικών λυμάτων και 

δεν έχουν.   

 Τα επόμενα τα οποία θα εισηγηθεί είναι αυτά τα οποία είπε ο κ.  

Δήμαρχος για την . .  και για την μη επίτευξη του στόχου της 

ανακύκλωσης.  . .  διατηρεί μια δίκαιη και ισότιμη . .όταν για τα 

απορρίμματα βάζει  για τους ΧΑΔΑ 71.000, κατ΄ αναλογία θα βάλει 

κάποια μεγάλα και υπέρογκα ποσά και για την . .  που δεν θα επιτευχθεί  

σε κάποιες περιοχές της χώρας και για την ανακύκλωση.  

 Αυτά δια νόμου όπως έχει  ψηφιστεί  δύναται να χρεωθούν 

απευθείας στους Δήμους μέσω της παρακράτησης των ΚΑΠ από το 

Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα είναι ένας σοβαρότατος κίνδυνος να 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

73 

έρθουν κατευθείαν στους Δήμους αυτά βάσει νόμου π ου έχει  ψηφιστεί ,  

εάν θυμάμαι καλά, πριν από ένα χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.  Μισό λεπτάκι,  με την σειρά σας παρακαλώ όπως έχετε 

γραφτεί  από τον γραμματέα. Ο κ.  Νιζάμης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε θα μιλήσει ο κ.  Νιζάμης αλλά νομίζω ότι  στην προτεραιότητα 

ήμουνα εγώ. Δεν έχω πρόβλημα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν πάει σύμφωνα με τις  ψήφους.  Σας παρακαλώ πάρα πολύ μην 

…την διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σήμερα σκεφτήκατε να το αλλάξετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λάθος,  λάθος κάνετε,  δεν το φέραμε ποτέ.   Απ ό όλο το σώμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Εκτός από τους 

επικεφαλής…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη έχετε τον λόγο.   
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Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Κύριοι  σύμβουλοι,  πρ ώτη ερώτηση. Με 

ποια διάταξη νόμου παρατάθηκε πέραν τις  31 -12-13 η λειτουργία της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  καθόσον, σύμφωνα με τον Ν4041 και τη σχετική πράξη 

του νομοθετικού περιεχομένου, η λειτουργία της ετών μέχρι  31/12;  

Εάν γνωρίζουμε με ποια διάταξη νόμου υπάρχει ;   Όχι προφορικά.  

 Δεύτερη. Εάν κατά τη διάρκεια,  αυτό προς τον κ.  Πρόεδρο της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  των συζητήσεων και την υπογραφή  της σύμβασης,    της 

προς σύμβασης  προσωρινού αναδόχου,  όπως  η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

υποστηρίζει ,  με τους ενδιαφερόμενους του έργου ζητήθηκε  η συνδρομή 

και γνώμη του νομικού συμβούλου  της  Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,   εάν έχει  ή  των 

νομικών συμβούλων  των δήμων που συμμετέχουν στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ.;  

 Άλλη ερώτηση. Έχουν εξεταστεί ,   κύριοι  σύμβουλοι,   κ.  

Ηλιόπουλε,   έχουν εξεταστεί  εναλλακτικές  λύσεις ή προτάσεις  

διαχείρισης και λύσης του προβλήματος  των σκουπιδιών; Σε 

προηγούμενη  ερώτησή μου,  μου απαντήσατε ότι   όχι .   Έχουν 

εξεταστεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει.  Συνεχίστε.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Έχουν εξεταστεί;  Λοιπόν,  θα απαντήσει.  Εσείς επομένως ως ειδικός 

επί  του θέματος   μπορείτε να εγγυηθεί είτε στο δημοτικό συμβούλιο  

και στους  δημότες του νόμου Σερρών  ότι  η προτεινόμενη λύση είναι 

βέλτιστη για τους δημότες τη στιγμή που δεν εξετάστηκαν άλλες 

λύσεις ή προτάσεις;  Εάν εξετάστηκαν να τις  γνωρίσουμε.     
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  Αφού  λοιπόν δεν εξετάστηκαν άλλες λύσεις  υπάρχει   νομικό 

ρίσκο κατά της αγωγής,  είναι διατεθειμένο το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και 

ο κύριος σύμβουλος να αναλάβουν αυτό το ρίσκο;  

  Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν έχω την εγκύκλιο,  την έχετε εσείς;  Ήταν εδώ ο νομικός 

σύμβουλος,  την έχετε;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά την παράταση ο νόμος,  μέχρι 31/12,  λέει  ότι  ώστε να 

καταστούν λειτουργικοί  οι  νέοι  περιφερειακοί ΦΟ.Δ.Σ.Α. με εύλογες 

πράξεις  του αποκεντρωμένου και χρόνου . .  αυτής δημοσίευσης αυτής 

διαπιστωτικής σε ΦΕΚ.  

 Άρα πανελλαδικά αυτή την στιγμή οι  περισσότεροι φορείς δεν 

έχει  γίνει  λειτουργική συγχώνευση στο νέο Περιφερειακό, δεν έχει  

εκδοθεί η διαπιστωτική πράξη και γι΄ αυτό τον λόγο θα πρέπει να 

παραταθεί περαιτέρω ο χρόνος 31/12 με τροπολογία που θα πρέπει να 

κατατεθεί  από το αρμόδιο Υπουργείο για να μπορέσει να επιλυθεί ,  το 

ΥΠΕΣ είναι το αρμόδιο υπουργείο,  το κενό που έχει  δημιουργηθεί από 

το ίδιο το Υπουργείο.   

 Δεν είναι καμία ευθύνη της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ή υφιστάμενου φορέα 

οποιουδήποτε άλλου πανελλαδικά το γεγονός ότι  το αρμόδιο 

Υπουργείο δεν έκανε ως όφειλε για τον λόγο που είχε αρχικά εκδώσει 

μέχρι 31/12 έγκαιρα την απαιτούμενη παράταση και εξειδίκευση των 

διαδικασιών της συγχώνευσης.   

 Η πληροφορία είναι ότι  το Υπουργείο ετοιμάζει  την τροπολογία 

αλλά δεν υπάρχει.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  
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Κύριε σύμβουλε θα σας παρακαλούσα οι  απαντήσεις,  όπως ευθείς  ήταν 

οι  ερωτήσεις μας,  γιατί  εμείς  εκπροσωπούμε κόσμο, εσείς  εξυπηρετείτε 

την επιχείρησή σας και καλώς κάνετε και το σέβομαι και είμαστε 

υποχρεωμένοι οι  ερωτήσεις που κάνουμε να είναι συγ κεκριμένες και οι  

απαντήσεις συγκεκριμένες και καθαρές,  για να κατανοεί ο κόσμος.   

 Εγώ έχω την σημερινή εντύπωση από την νομοτέλεια που δεν 

είναι δίνει  παράταση λειτουργίας της Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  είναι 31/12.  Εάν 

βγει  αύριο,  εάν βγει  μεθαύριο,  εάν βγει  παραμεθαύ ριο,  δεν το 

γνωρίζουμε.  Σήμερα γνωρίζουμε ότι  η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. δεν είναι σε 

λειτουργία σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και καθεστώς στην 

Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Την απάντηση την είπα και είναι ευθύτατη. Όλοι οι  υφιστάμενοι 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. στην Ελλάδα δεν είναι σε λειτουργία από την 1/1.  Όλοι,  όχι  

μόνο η Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Πιο ευθύς δεν μπορούσα να είμαι.  

 Όσον αφορά τις  εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης και τα λοιπά, 

υπάρχει θεσμικός τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό.  Δεν γίνονται ούτε 

μελέτες για τι ς  μελέτες ούτε κουβέντα για την κουβέντα.  Ο θεσμικός 

τρόπος ο οποίος γίνεται είναι ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. και ο ΠΕ.Σ.Δ.Α. καθορίζει ,  

υπάρχει  ΠΕ.Σ.Δ.Α. για την Κεντρική Μακεδονία,  το σύνολο της 

Κεντρικής Μακεδονίας που έχει  δει  τις  λύσεις τις  τεχνολογικές 

διαχείρισης του στόχου της ανακύκλωσης για όλη την Περιφέρεια και 

όχι  για κάθε Νομό ξεχωριστά κατ΄ ανάγκη και εξειδικεύει  σε κάθε 

Νομό φυσικά βάσει του οποίου υποχρεούμαστε να συμμορφωθούμε 

όλοι,  γιατί  είναι θεσμικό κείμενο το οποίο έχει  ισχύ νόμου.  

 Σε αυτό το θεσμικό κείμενο ακριβώς συμμορφώθηκε η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. κάνοντας τις  απαραίτητες τροποποιήσεις όπου επέτρεπε ο 
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ΠΕ.Σ.Δ.Α. στην επιλογή πλέον της συγκεκριμένης δυναμικότητας,  

κατέβασε με λίγα λόγια την δυναμικότητα γιατί  το επέτρεπε ο 

ΠΕ.Σ.Δ.Α. και επίσης σε όποια άλλα  σημεία επιτρεπόταν.  Δεν 

μπορούσα να αναθεωρήσει τον σχεδιασμό μονομερώς ούτε η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ούτε ο Δήμος Σερρών, τον σχεδιασμό ο οποίος είναι σε 

ισχύ νόμου και είναι ο ΠΕ.Σ.Δ.Α..   

 Εάν όμως στο πλαίσιο της ερώτησής σας υπονοείτε εάν στο 

πλαίσιο μια ευρύτερης συζήτησης,  εκτός πλαισίου δηλαδή ΠΕ.Σ.Δ.Α.,  

εάν είναι καλύτερο, παραδείγματος χάρη, να πάμε σε εκατό τοις  εκατό 

διαλογή στην πηγή, εκατό τοις  εκατό κομποστοποίηση, εγώ δεν θα πω 

εάν έχουμε ένα παράδειγμα κάποιας πόλης ή χώρας αντίστοιχου 

μεγέθους που έχει  εφαρμοστεί ,  αλλά θα πω ότι  στον νέο ΠΕ.Σ.Δ.Α. της 

Κρήτης,  νέος ΠΕ.Σ.Δ.Α. της Κρήτης,  στην κρίση δηλαδή επάνω, ένας 

από τους τρεις  φορείς οι  οποίοι  κατάρτισαν το ΠΕ.Σ.Δ.Α. είναι 

οικολογικός φορέας.  Δεν έχει  σημασία ποιος.  Ο οποίος οικολογικός 

φορέας προτείνει  τρία εργοστάσια ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους από 

το μέγεθος των Σερρών. Δυναμικότητας ένα στα 40 στο Λασίθι ,   ένα 

στους 75.000 στο Ηράκλειο και άλλο ένα 40.000 στο Ρέθυμνο.  

 Δεν ξέρω αυτό που είναι πρόταση επίσημη μέσα στο ΠΕ.Σ.Δ.Α. 

από διαδικασία συμμετοχής στην εκπόνηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. οικολογικής 

εταιρείας είναι  ρεαλιστική προσέγγιση αυτής της θεώρησης ή είναι 

κάτι  διαφορετικό.  Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν υπάρχει μια σοβαρή 

εναλλακτική άλλη που πραγματικά είναι εφαρμοσμένη με 

συγκεκριμένα αποτελέσματα σε αντίστοιχου μεγέθους Νομό, περιοχή, 

θα ήταν χρήσιμο να την ξέρουμε όλοι με το ονοματεπώνυμό της.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος.   
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Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Δεν πήρα απαντήσεις κύριε Πρόεδρε.   Έχω κάνει συγκεκριμένη. Αφού 

λοιπόν η βέλτιστη λύση η προτεινόμενη, αφού δεν εξετά στηκαν άλλες 

λύσεις;  Μπορεί να εγγυηθεί αυτό το πράγμα ο κ.  σύμβουλος; Και άλλη 

απάντηση που δεν πήρα, εάν ζητήθηκε η γνώμη των νομικών της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. συμβούλων ή εάν δεν έχει  η Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  των δήμων;  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να σας πω ότι  σας είπα ότι  είναι η λύσ η  η νομοθετικά κατοχυρωμένη 

ύστερα από μελέτη και διαβούλευση. Ούτε ο ΠΕ.Σ.Δ.Α..  Και αυτή 

βελτιστοποιήθηκε στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, ως προς την 

δυναμικότητα που κατέληγε.   

 Το θέμα του νομικού συμβούλου, ο νομικός σύμβουλος …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο νομικός σύμβουλος υπάρχει για νομικά θέματα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.  Σας παρακαλώ να τηρούμε την διαδικασία.  Ερωτήσεις 

μπορείτε να υποβάλλουμε όταν θα φτάσουμε στην σειρά σας.  

Προηγούνται κάποιοι  άλλοι σύμβουλοι.  Κύριε Γκότση έχε ε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Ηλιόπουλε δυο ερωτήσεις που αφορούν όλους τους πολίτες των 

Σερρών μας όσον αφορά τι  θα κοστίσει  σε κάθε νοικοκυριό; Δηλαδή 

σήμερα εκτός από τα ανταποδοτικά που πληρώνουν ένα νοικοκυριό με 

100 τετραγωνικά σπίτι  πληρώνει περίπ ου 100 ευρώ τον χρόνο για την 

αποκομιδή των απορριμμάτων.  
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 Έξω από τα ανταποδοτικά, όταν θα ολοκληρωθεί η μονάδα, πόσο 

τοις  εκατό,  δηλαδή αυτό το νοικοκυριό που δίνουμε εκατό ευρώ πόσο 

θα πληρώνει,  πόσο τοις  εκατό επιπλέον; Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό.   

 Το δεύτερο ερώτημα είναι,  εάν υπάρχει αναπροσαρμογή αυτού 

του ποσού, αυτής της τιμής που θα πληρώνει το κάθε νοικοκυριό; 

Δηλαδή μετά από ένα,  δυο χρόνια,  ανάλογα με τις  τιμές θα έχουμε μια 

αύξηση, θα έχουμε μείωση; Αναπροσαρμογή. Η αναπροσαρμογή μπορεί 

να γίνεται και προς τα επάνω, μπορεί να γίνεται και προς τα κάτω.  

 Αυτά τα δυο ερωτήματα, τα οποία είναι σημαντικά και είναι το 

δια ταύτα που λέμε.  Δηλαδή όλοι εδώ που είμαστε και όλους τους 

ενδιαφέρει τι  θα πληρώνει ένα νοικοκυριό από αυτό που πλήρωνε.  

Πόσο  επιπλέον θα πληρώνει;   

 Ευχαριστώ.  

 Συγνώμη, πρέπει να υπάρχει μαθηματικός τύπος ο οποίος βγάζει  

την τιμή.  Δεν ξέρω τώρα.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε το σύνολο του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων 

ξεκινάει  από την συλλογή, μεταφορά και καταλήγει στην  διαχείριση 

και επεξεργασία,  ταφή και τα λοιπά και τα λοιπά. Η συλλογή και η 

μεταφορά τώρα και στο μέλλον είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι του 

κόστους που δεν αφορά την συζήτησή μας.   

 Περαιτέρω το κομμάτι που αφορά γενικότερα τα ανταποδοτικά 

τέλη περιλαμβάνει  και άλλες υπηρεσίες.  Στο μείγμα συνεπώς όλων 

αυτών των κοστολογίων που κάθε Δήμος ξεχωριστά γνωρίζει  καλύτερα 

τα του οίκου του και πως τα νοικοκυρεύει και άλλο είναι ο Δήμος 

Σερρών, προφανώς . .  σε άλλη περιοχή του Νομού, κάθε Δήμος έχει  

διαφορετικό κοστολόγιο,  η συμμετοχή αυτής της αύξησης στο σύνολο 
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του κόστους από άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν και έχουν γίνει  

αντίστοιχες εκτιμήσεις,  δεν αναμένεται να είναι πάνω από 15 με  

20%.  

Αυτό σημαίνει  ότι  από το ΄16 και μετά,  όταν και εφόσον 

ολοκληρωθεί στην ώρα του το έργο και αρχίσουν οι  πληρωμές,  . .  δεν 

πληρώνεται ο ανάδοχος,  όπως ξέρετε,  ούτε ένα ευρώ δυο χρόνια,  

. .προφανώς θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστάθμιση αυτής της 

επιβάρυνσης που εξήγησα πριν,  με μεγιστοποίηση άλλων θεμάτων στα 

κόστη που αφορούν τα ανταποδοτικά, όπως δράσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας για τον δημόσιο φωτισμό για να μειωθεί η κατανάλωση του 

ρεύματος,  όπως δράσεις μεγιστοποίησης της συλλογικής και της 

αποκομιδής με σύγχρονα μέσα και ούτω καθ΄εξής.   

Είναι απόλυτα δυνάμενο να γίνει  αυτό.  Δεν ξέ ρω για τον Νομό 

Σερρών, για τον Δήμο Σερρών αλλά ξέρω για πολλούς Δήμους στην 

Ελλάδα τα περιθώρια βελτίωσης εκεί  του κόστους.   

Η τιμή αναπροσαρμόζεται όχι  στο σύνολό της,  υπάρχει  ένα 

κομμάτι της τιμής το 30% που δεν αναπροσαρμόζεται ποτέ.  Το 70% 

επειδή είναι μεταβλητά κόστη ενέργεια,  προσωπικό, υλικά αναλώσιμα, 

αναπροσαρμόζεται με τον δείκτη τιμών καταναλωτή, άρα όχι  το 

σύνολο της ποσότητας . .μέρος της τιμής αναπροσαρμόζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο Πρόεδρος που πήγε κύριε;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πήγε στην τουαλέτα….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε …Στον κ.  Αγγελίδη.  Για ποιο λόγο,  επειδή έχουμε 

χρόνια που φωνάζουμε εμείς  με τον κύριο. .  και εγώ προσωπικά ο ίδιος,  

για ποιο λόγο δεν κάνουμε αυτοδιαχείριση; Μπορούμε διότι  έχουμε  

πάνω από 25 μηχανικούς,  οι  οποίοι  έχουν την γνώση για να 

προχωρήσουμε εμείς  την διαχείριση. Να διδάξουμε στους Σερραίους 

πολίτες πως θα γίνει  η διαλογή στην πηγή, πώς θα γίνει  από την 

διαλογή, διότι  η στην διαλογή θα γίνει  περίπου το 60% και θα πάει 

στην ανακύκλωση. Για ποιο λόγο εμείς  δεν κάνουμε ένα . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριοι σας παρακαλώ λίγη ησυχία και κύριε Αναστασιάδη σας 

παρακαλώ επικεντρωθείτε σε ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ερώτηση είναι.  Για ποιο λόγο δεν κάνει  ο Δήμος διαλογητήριο,  να 

πηγαίνουν τα  σκουπίδια στο διαλογητήριο,  όπου εκεί ,  αφού 

προηγουμένως τους πείτε ότι  στην πηγή να γίνεται η διαλογή, να πάει 

εκεί  για ανακύκλωσης,  οπότε επειδή ο Δήμος,  ερώτηση είναι,  δεν 

μπορεί να μας βάλει κανείς  εμάς πρόστιμο και ψέματα μας λέει  εδώ ο 

σύμβουλος της  Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  διότι  δεν έχει  δικαίωμα σύμφωνα με τον 

Ν4042/12 έχουμε εμείς ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών.  

Κανείς δεν μπορεί να μας βάλει πρόστιμο.  Παραπλανεί την κοινή 

γνώμη.  

 Επαναλαμβάνω. Για ποιο λόγο δεν κάνετε διαλογητήριο στο 

εργοστάσιο που θα είναι μια θηλεία που θα μας επιβάλλουν οι  

βρικόλακες των Βρυξελλών; Για ποιο λόγο; Απλό πράγμα είναι.  Στην 

πηγή η διαλογή, ανακύκλωση στο διαλογητήριο.  Για ποιο λόγο;  

 Άρα δηλαδή εσείς  ακολουθείτε τους βρικόλακες των Βρυξελλών 

και θάβετε την Σερραική κοινωνία.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Απαντήστε σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  ο Αγγελίδης.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε απαντήστε εσείς  και εάν χρειαστεί  θα απαντήσω και 

εγώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το είπε και ο τεχνικός σύμβουλος …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για ποιο λόγο εμείς  έχουμε τεχνογνωσία,  έχουμε τόσους μηχανικούς,  

δεν μπορούμε να κάνουμε ένα απλό πράγμα; Διαλογή και ανακύκλωση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ κλείστε λίγο το μικρόφωνό σας.   

Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  διαλογή στην πηγή εκατό τοις  εκατό…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπαμε 60% μην παραποιείτε.  Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ θα 

απαντήσει ακριβώς.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Διαλογή στην πηγή 100% δεν μπορεί να γίνει .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μιλάμε για εκατό τοις  εκατό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Αναστασιάδη αφήστε τον να σας απαντήσει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα 60%.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακόμα και 60% να είναι,  το 40% πρέπει να το επεξεργαστεί .  Το 

επεξεργάζεται το εργοστάσιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μήπως έχετε να συμπληρώσετε τίπ οτα εσείς;  Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο επόμενος ερωτών; Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλία.  Κύριε Αναστασιάδη και 

εσείς  ερώτηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Οι ερωτήσεις μου απευθύνονται στον τεχνικό σύμβουλο, κατ΄ ουσία 

όμως είναι πολιτικές και απευθύνονται στον Δήμαρχο και θα 

παρακαλούσα πολύ να είναι εδώ.  

 Πρώτη ερώτηση. Υπάρχει μια σύμβαση, έστω και προσωρινή 

σύμβαση. Το γεγονός ότι  δεν την έχουμε στα χέρια μας είναι λυπηρό. 

Είναι λυπηρό όντως,  γιατί  καλούμαστε εμείς  να κάνουμε ε ρωτήσεις 

πάνω σε κείμενο το οποίο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη σας παρακαλώ λίγο ησυχία.  Συνεχίστε κ.  

Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πάνω σε κείμενο,  έτσι όπως μας δόθηκε προφορικά. Εάν όμως είχα με 

την σύμβαση είναι βέβαιο ότι  θα ήμασταν πολύ πιο προσεκτικοί και οι  

ερωτήσεις μας θα ήταν καίριες.   

 Ερώτημα. Υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των όρων;  

 Δεύτερον.  Και το δεύτερο ερώτημα είναι πολιτικό και καλό θα 

ήταν ο κ.  Δήμαρχος να είναι εδώ. Εμείς ως Δήμος τι  δίνουμε; Δίνουμε 

ουσιαστικά έστω προς χρήση, δίνουμε το οικόπεδο προς χρήση. 

Ουσιαστικά δίνουμε το 60% και βάζουμε πλάτη για να πάρει μέσω 

ΣΔΙΤ ο εργολάβος το υπόλοιπο ποσό.  

 Προσδιορίζεται με σαφήνεια το κέρδος του εργολάβου. Εάν δεν 

κάνω λάθος,  κ. Ηλιόπουλε,  κάπως έτσι είναι.  Εσείς οι  οποίοι  

συμμετείχατε στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. γιατί  δεν επιδιώξατε να προσδιορίσετε 

με σαφήνεια τα κέρδη των δημοτών. Γιατί  όντως αυτό το οποίο 

αναφέρεται είναι ασαφές,  θολό και εν πολλοίς μη υλοποιήσιμο και θα 

πω στην επόμενη ερώτηση γιατί  είναι μη υλοποιήσιμο.  

 Τρίτη ερώτηση. Είναι καθαρά πολιτική και δεν αναφέρομαι 

καθόλου στον κ.  Ηλιόπουλο. Υπάρχει μια σύμβαση, έστω και 

τριτοκοσμική, η οποία έχει  άμεση σχέση με την ανακύκλωση. Όμως 

εδώ υπάρχει μια δέσμευση στην σύμβαση, έτσι όπως μας είπε ο κ.  

Ηλιόπουλος,  πως εάν για τον Α ή Β λόγο η ανακύκλωση δεν τρέξει ,  

υπάρχει  πρόστιμο από μέρους του εργολάβου. Έτσι δεν είναι;  Θα 

πληρώσει πρόστιμο ο εργολάβος εάν δεν τρέξει  την ανακύκλωση.  

 Να δείτε λοιπόν εδώ πέρα πόσο συγκρούονται ετούτα. Εμείς ως 

Δήμος θα επιχειρούμε να παίρνουμε χρήματα από την ανακύκλωση, ο 
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εργολάβος θα επιχειρεί  και αυτός να κάνει  ανακύκλωση για να μην 

πληρώσει πρόστιμο.  Αυτά τα πράγματα το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. τα 

έλαβε καθόλου υπόψη της;  Τα κουβέντιασε καθόλου; Όντως εδώ 

υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.  

 Τρίτη ερώτηση. Ποιον θα πρέπει να πιστέψουμε εμείς  και οι  

πολίτες;  Όντως υπάρχει ο Ν4042, ο οποίος δίνει  την δυνατότητα στην 

Περιφέρεια Σερρών, επειδή ακριβώς έχει  δοθεί  άδεια για 

ολοκληρωμένη διαχείριση με διαλογή στην πηγή, υπάρχει συνάφεια με 

την προηγούμενη ερώτηση και ανακύκλωση, να μην πληρώνουμε 

πρόστιμο.  Αυτό δημόσια δήλωσε μέλος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Δημόσια.  Ότι 

κ.  Αγγελίδης εδώ το πρώτο που ανέφερε είναι ότι  όντως θα υπάρχουν 

πρόστιμα, πρόστιμα, πρόστιμα και ανέβασε το ύψος στα 80 ευρώ.  

 Πείτε μας σας παρακαλώ, ποιον από τους δυο θα πρέπει να 

πιστέψουμε; Τον νόμο; Το μέλος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ.;  Ή τον κ.  Αγγελίδη,  ο 

οποίος ήταν ο εισηγητής σήμερα;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Απαντήστε εάν μπορείτε εσείς .   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αλλαγή όρων δεν μπορεί να γίνει  χωρίς την σύμφωνη γνώμη της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Ε.Σ.Α.Ν.Σ..   

Δεύτερον,  όσον αφορά την ανακύκλωση, υπάρχει τεράστιο εύρος 

διακύμανσης της ποιοτικής σύστασης των απορριμμάτων που θα είναι 

εισερχόμενα, όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα, τεράστια εύρος 

διακύμανσης,  εάν θυμάμαι καλά από το 25 έως το 50%. Άρα γι΄ αυτό 

τον λόγο υπάρχει αυτό το τεράστιο εύρος,  για να υπάρχει η δυνατότητα 

τα ανακυκλώσιμα να παραμένουν με διαλογή στην πηγή και να 

διαχειρίζονται εκτός της μονάδας και …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

86 

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είπα ότι  η ποιοτική σύσταση των εισερχομένων, όσον αφορά τα 

ανακυκλώσιμα, είναι τεράστια η διακύμανση η οποία επιτρέπεται να 

υπάρχει από την μεριά των Δήμων. Και για ποιο λόγο είναι τερά στια η 

διακύμανση; Για να μπορούν οι  Δήμοι να τραβάνε ανακυκλώσιμα με 

διαλογή στην πηγή και να μένουν όσο λιγότερα μέσα στα σύμμεικτα.  

Να μην είναι υποχρεωμένοι δηλαδή να παίρνουν σύμμεικτα με πλούσιο 

ανακυκλώσιμο. Ένα αυτό.   

 Δεύτερο. Οι ποσότητες οι  οποί ες έχουν εκτιμηθεί είναι με 

συνέχιση της ανακύκλωσης με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι  

είχαμε μέχρι σήμερα. Η ανακύκλωση, όπως ξέρετε,  στον Νομό αυτή 

την στιγμή και επί  μια,  τουλάχιστον,  πενταετία,  βρίσκεται σε μια 

κατάσταση, ως ποσοστό κολλημένη πολύ χ αμηλά.  

 Αυτό δεν σημαίνει  ότι  επειδή είναι κολλημένη για τον 

οποιοδήποτε Χ, Ψ, Ζ,  Ω λόγο πρέπει να κολλήσει ή πρέπει να κάνουμε 

. .  Τουναντίον πρέπει να κάνουμε πρόβλεψη ότι  θα ανεβαίνει  με 

μεγαλύτερους ρυθμούς από ότι  θα ανεβαίνει  η παραγωγή των 

αποβλήτων  ή η μείωση των αποβλήτων.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Ηλιόπουλε η ερώτηση αυτή ουσιαστικά απευθύνεται στον κ.  

Δήμαρχο, αλλά μπορείτε και εσείς .  Εγώ είπα το εξής:  υπάρχει 

σύγκρουση συμφερόντων και το θέμα είναι καθαρά πολιτικό.  Δεν είναι 

μόνο οικονομικό.  Ερώτημα που έθεσα προβλημάτισε τα μέλη της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. αυτό το πράγμα ή απλώς το προσπεράσανε;  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τεχνικά πάντως σας λέω ότι  δεν υπάρχει σύγκρουση. Τώρα πολιτικά 

δεν μπορώ να το απαντήσω. Τεχνικά δεν υπάρχει για τους λόγους που 

εξήγησα μόλις τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα περάσουμε στον επόμενο και οι  απαντήσεις θα δοθούν μετά από 

τον Δήμαρχο για σας κύριε Αναστασιάδη. Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καλό θα ήταν να ρωτήσουμε τον Δήμαρχο, γιατί  εγώ θέλω απαντήσεις 

κυρίως πολιτικού χαρακτήρα. Μόνο διευκρινιστικ ά θέλω από τον κ.  

σύμβουλο.  

 Πρώτο ερώτημα. Πόσο δέσμια υποχρέωση, πόσο δέσμιοι  είμαστε 

απέναντι  στην υποχρέωση, τι  υποχρέωση έχουμε να κατασκευαστεί  

πραγματικά το εργοστάσιο αυτό; Μπορούσαμε δηλαδή να το 

αποφύγουμε;  

 Δεύτερο ερώτημα στο οποίο γίνεται πο λύ μεγάλος λόγος και κατά 

την γνώμη μου να χρησιμοποιήσω και μια βαριά λέξη, πολύ σπέκουλα. 

Τα πρόστιμα μπαίνουν κάτω από  προϋποθέσεις,  το οποίο τεχνηέντως 

δεν το αναφέρει κανείς .  Δηλαδή εάν υπάρχουν,  λέει  ο νόμος . .της 

ανακύκλωσης πιο μπροστά, που στον Ν ομό Σερρών υπάρχουν,  δεν 

μπαίνουν πρόστιμα. Γιατί  μας μιλάτε για πρόστιμα συνεχώς;  

 Τρίτο ερώτημα είναι,  αφού τα περισσότερα χρήματα τα δίνει  το 

κράτος ουσιαστικά, γιατί  δεν ανέλαβαν οι  επτά Δήμοι να κάνουμε 

μόνοι μας το εργοστάσιο αυτό που θα είχαμε και τον πλήρη έλεγχο;  

 Και τέταρτο και κυριότερο ερώτημα που το έκαναν και άλλοι 

αλλά συγχωρέστε με,  θα επανέλθω και εγώ, σήμερα ο πολίτης του 

Δήμου των Σερρών πληρώνει 1,40 το τετραγωνικό μέτρο. Το χωριό 

πληρώνει 60,  80,  100.  Δεν μπορείτε,  για μένα είναι αδια νόητο,  δεν 
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μπορείτε να έχετε εσείς  αυτή την στιγμή έναν δείκτη πόσα θα 

πληρώνει μετά από όλη αυτή την εξέλιξη; Αυτό για μένα είναι το πιο 

κρίσιμο και το πιο σημαντικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ο νόμος για το τέλος ταφής ανεπεξέργαστων απορριμ μάτων αναφέρει 

ρητά και αναλυτικά όλες τις  κατηγορίες αποβλήτων κατά ΕΚΑ και τις  

διεργασίες εκείνες οι  οποίες θεωρούνται ότι  δεν είναι επεξεργασία.  Το 

να κάνεις  ένα κιλό ανακύκλωση στο πλαστικό,  ένα κιλό τον χρόνο, ένα 

κιλό στο γυαλί,  ένα κιλό στο χαρτί  κα ι ένα κιλό στο οργανικό,  δεν 

είναι μέσα ούτε στο πνεύμα ούτε στο γράμμα του νόμου να 

απαλλαχθείς για αυτά τα τέσσερα κιλά τον χρόνο όλος ο Νομός από 

πρόστιμο.  Θα είναι και κωμικό.   

 Συνεπώς, ο νόμος ξεκαθαρίζει  τις  εργασίες εκείνες που θεωρεί 

μη επεξεργασία,  πάνω στις  οποίες θα υπολογίζονται οι  ποσότητες και 

αναμένεται,  όπως είπα πριν και η Κ.Υ.Α. για την εφαρμογή του όσον 

αφορά τον τρόπο είσπραξης στην οποία θα εξειδικεύονται όλα αυτά τα 

σημεία.  

 Όσον αφορά εάν μπορούσε να αποφευχθεί η μονάδα ή το 

εργοστάσιο,  θα μπορούσε να αποφευχθεί,  φυσικά δεν θα μπορούσαν να 

αποφευχθούν,  ας αφήσουμε το τέλος ταφής εάν έχετε άλλη ερμηνεία,  

τα πρόστιμα της Ε.Ε..   

 Ήδη το 2011 και το 2013 έχουμε χάσει ως Νομός δυο στόχους 

και αναμένεται ο επόμενος το ΄17.  Άρα ήδη υπάρχει σ τόχος 

ευρωπαϊκός που έχει  χάσει ο Νομός Σερρών το ΄11 και το ΄13 και πάμε 

για το ΄17 που είναι ο επόμενος.   
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 Τέλος η χρηματοδότηση έργων τα οποία παράγουν χρήσιμα 

προϊόντα,  δηλαδή βγάζουν ανακυκλώσιμα υλικά και κομπόστ,  όπως 

εξηγήσαμε πριν,  από τους κανόνες . .  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 

την στιγμή που παράγουν χρήσιμα προϊόντα,  πρέπει να αποτελούν και 

πηγή εσόδων, άρα δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έργα κατά 

100% από το ευρωπαϊκά ταμεία.   

 Η διαφορά, συνεπώς, που θα καλείτο να καταβάλει η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άλλο είπα κ.  Ηλιόπουλε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη. Η διαφορά αυτή που την εξηγήσαμε πριν στην συγκεκριμένη 

τεχνολογική λύση των 15 εκατ. ,  θα έπρεπε να αφαιρεθεί ,  τα 15 εκατ.  

σήμερα θα εκταμιευτούν το ΄14 και το ΄15,  για να κατασκευαστεί  το 

έργο με ίδιους πόρους.   

 Μετά στην λειτουργία του θα έπρεπε πάλι να υπάρχει ένα 

λειτουργικό κόστος,  το οποίο προφανώς θα μπορούσε να ήταν 

μικρότερο, δεδομένου ότι  δεν θα είχε το κόστος της χρηματοδότησης . .  

όμως τα 15 εκατ.  θα τα εύρισκαν οι  Δήμοι χωρίς κό στος δανεισμού; 

Θα τα είχαν δηλαδή στα αποθεματικά τους;  Άρα τσάμπα κεφάλαιο να 

το εκταμιεύσουμε ή θα έπρεπε . .  εάν μπορούσαμε και με τι  επιτόκια; 

Να έρθουν δηλαδή μια η άλλη έτσι και αλλιώς στην κατάσταση που 

συζητάμε τώρα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν θέλετε κύριοι  τις  πολιτικές ερωτήσεις.  Μισό λεπτάκι.  Τις οποίες 

ζήτησε ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας και ο κ.  Γάτσιος.  Κύριε 

Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα το εξής:  εμείς  ως Δήμος έχουμε παραχωρήσει το οικόπεδο, 

έχουμε παραχωρήσει και δίνουμε την πρώτη ύλη , έχουμε δώσει την 

δυνατότητα, επαναλαμβάνω, μέσω του δικαιώματος και της 

δυνατότητας που έχουμε το 60% του Ε.Σ.Π.Α. να πάρει ο εργολάβος το 

ανάλογο ποσό το 40% και με την σύμβαση προσδιορίζονται ουσιαστικά 

και με σαφήνεια το κέρδος στα χρόνια τα οποία,  τέ λος πάντων, 

αναφέρονται στην σύμβαση.  

 Ερώτημα. Ότι έχει  σχέση με το κέρδος των Δήμων και των 

δημοτών, το οποίο είναι ασαφές,  θολό και μη προσδιορίσιμο,  αυτό 

επιδιώχθηκε  από μέρος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ή του Συμβουλίου να 

μορφοποιηθεί ,  να δοθεί  σε νούμερα, έτσι  ώστε να γνωρίζουμε ποιο θα 

είναι το όφελος σε τελική ανάλυση ή,  τέλος πάντων, το αφήνουμε στον 

καιρό και στον χρόνο και όπως προκύψει;  Το ένα ερώτημα είναι αυτό.   

 Το δεύτερο ερώτημα. Αναφέρεται στην ανακύκλωση. Είπε ο κ.  

Ηλιόπουλος πως εάν κάνει  κάτω από  30% ανακύκλωση, όπου . .θα είναι 

κέρδος,  το πάνω από 30,  εννοείται ότι  θα είναι κέρδος επιπλέον,  τότε 

θα είναι υποχρεωμένος να επιβάλει πρόστιμο.  Όμως και εμείς  κάνουμε 

…εδώ υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.  

 Αυτό, κύριε Δήμαρχε και Πρόεδρε της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. με  μια αλλαγή 

της σύμβασης,  όχι  αυτής που υφίσταται τώρα σε μας που είναι 

τριτοκοσμική, μια αλλαγή της σύμβασης που θα βοηθούσε τον Δήμο, 

σας προβλημάτισε καθόλου ως προς το κέρδος που θα αγγίζει  τον 

πολίτη και όχι  τον εργοστασιάρχη;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είπα και στην  τοποθέτησή μου ότι  στην σύμβαση ορίζεται μέχρι τι  

ποσό μπορεί να κερδίζει  από τα ανακυκλώσιμα και από το κομπόστ.  

Πάνω από εκείνο το ποσό τα μοιραζόμαστε 50 -50. .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι πολύ καθαρό. Τώρα, όσον αφορά την ανακύκλωση που κάνουμε 

εδώ στην πηγή, γιατί  υπάρχει  σύγκρουση συμφερόντων; Δεν υπάρχει 

καμία σύγκρουση συμφερόντων.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητέ μου, συγνώμη, μου επιτρέπετε Πρόεδρε; Η βάση, η εγγυημένη 

ποσότητα είναι 45.  Ενδιαφέρει το εργολάβο πόσοι τόνοι θα μπουν 

μέσα. Εμάς μας ενδιαφέρει πόσοι τόνοι δεν θα μπουν μέσα. Γιατί;  

Γιατί  απλούστατα συμβαίνει  να κάνουμε ανακύκλωση στην πηγή. Εδώ 

δεν βλέπετε εσείς  σύγκρουση συμφερόντων;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν υπάρχει καμία σύγκρουση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο στόχος είπα από την Ε.Ε. είναι να πετύχουμε το 50% της 

ανακύκλωσης.   Το μνημόνιο λέει  για 50%. Το λιγότερο που πρέπει να 

πετύχει  ο εργολάβος είναι 30%. Από εκεί  και πέρα και εμείς  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε σήμερα λέω ότι  στην πόλη των Σερρών κοστίζει  1,40 . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τα ανταποδοτικά στην πόλη των Σερρών κοστίζουν 1,40 το τ.μ. .  Από 

μια επίσκεψη που έκανα στην υπηρεσία με διαβεβαίωσε ότι  βγαίνει  και 

δεν βγαίνει  με αυτά τα χρήματα ως προς τα ανταποδοτικά.  Με 

δεδομένο ότι  αυξάνονται πλέον οι  υποχρεώσεις ως προς την 

εναπόθεση, δεν υπάρχει μια μελέτη από τις  υπηρεσίες,  από τον Δήμο, 

από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ.  ότι  το επόμενο διάστημα και μετά την λειτουργία  

αυτού θα πληρώνουμε 1,50,  1,45 ή 4;  Ποια είναι η αύξηση αυτή; 

Συγκεκριμένα πράγματα όμως να ξέρουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας απάντησα και προηγουμένως και σας είπα ότι  εάν δεν γίνει  το 

εργοστάσιο υπάρχει αύξηση και η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πόσο θα είναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απάντησα και θα απαντήσω και πάλι.  Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εάν 

δεν γίνει  το εργοστάσιο και πέφτουν πρόστιμα, η αύξηση θα είναι 

μεγαλύτερη. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς .  Αυτό είναι 

σίγουρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς θέλετε να ακούσετε αυτό που θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ θα πω την άποψή μου. Έχετε κάθε δικαίωμα να την αμφισβητείτε,  

όπως αμφισβητώ εγώ την δική σας άποψη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν δεν γίνει  το εργοστάσιο και χρειαστεί ,  επαναλαμβάνω, εάν δεν 

γίνει  το εργοστάσιο και χρειαστεί  να γίνει  αύξηση, η αύξηση θα είναι 

πολύ μεγαλύτερη από ότι  εάν γίνει  το εργοστάσιο.  Από εκεί  και πέρα, 

η δημοτική αρχή μέχρι τώρα έχει  αποδείξει  μ ε την οικονομία που κάνει  

και με τις  περικοπές,  60% έλλειμμα πήρα στον τομέα της καθαριότητας 

και το ισοσκέλισε.   Οι προσπάθειές της θα συνεχίσουν να είναι προς 

αυτή την κατεύθυνση για οικονομία και άλλες περικοπές,  ούτως ώστε 

εάν,  εάν χρειαστεί  να γίνει  α ύξηση, να είναι όσο γίνεται πιο μικρή.  

 Αυτή είναι η απάντηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη πέρασε η σειρά σας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λίγη ησυχία σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε  εάν μπορείτε να μου δώσετε τον λόγο για δέκα 

δευτερόλεπτα να δώσω ένα μόνο στον κ.  Γάτσιο,  γιατί  του αρέσει να 

μιλάμε με νούμερα και θα του απαντήσω με νούμερα σε αυτό που είπε.   

 Το μόνο που έχω να πω είναι ότι  εάν αυτή η ενδεχόμενη αύξηση 

που θα γίνει  μετά από το ΄16,  που υποτίθεται ότι  θα μπει στο 

ανταποδοτικό τέλος του ΄17,  δηλαδή στον Δήμο Σερρών και ήδη . .  με 

20% που μας εισηγήθηκε και ο κ.  Ηλιόπουλος,  εάν εντοπίσουμε ότι  

είναι 18% η αύξηση, μιλάμε για 3 ευρώ σε κάθε λογαριασμό της 

Δ.Ε.Η. Με αριθμούς  συγκεκριμένα. 3 ευρώ συν σε κάθε λογαριασμό 

διμηνιαίο της Δ.Ε.Η.  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού μας λέτε ότι  θα δώσουμε 49 εκατ.  με τις  παρούσες τιμές,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορεί να γίνει  έτσι διάλογος.  Δεν το επιτρέπει  ο Κανονισμός και 

σας παρακαλώ να σεβόμαστε όλοι τον Κανονισμό Λειτουργίας.  

Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ερωτών. Ο γραμματέας.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε το κόστος της κατασκευής της Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Γνωρίζαμε όμως ότι  το κόστος αυτό θα 

χρηματοδοτηθεί από το Ε.Σ.Π.Α. με 60%. Γνωρίζαμε,  κύριοι  

σύμβουλοι και κάτι  άλλο. Ότι το 40% θα πληρώσει ο ανάδοχος αφού 

πάρει χαμηλότοκο δάνειο.  Εσείς μας το είπατε όταν ήσασταν εδώ. 

Γιατί   
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 Άρα σε αυτό που ρώτησε ο κ.  Γάτσιος,  γι΄ αυτό πήρα και την 

άδεια του κ.  Χασαπίδη και από τον κ.  Χράπα να μιλήσω, τότε γιατί  δεν 

θα μπορούσαν οι  Δήμοι να πάρουν αυτό το δάνειο το χαμηλότοκο και 

να κάνουν την όλη διαχείριση και την λειτουργία της μονάδας αυτής 

μόνοι μας,  για να μην έχουμε κανέναν στον κεφάλι μας;  

 Από την συζήτηση προέκυψε ότι  το κύτταρο μετά από 25 χρόνια 

θα γεμίσει .  Πως εξηγείτε εσείς ,  η σύμβαση είναι για 25 χρόνια,  μετά 

από 25 χρόνια ο ανάδοχος θα μας πει  arrivederci ;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά το κόστος κατασκευής,  ο διεθνής διαγωνισμός δεν 

φωτογράφιζε καμία τεχνολογία,  γι΄ αυτό κ αι με βάση τις  προτάσεις 

των υποψηφίων και με κριτήριο 65% βαρύτητα την οικονομική του 

προσφορά, προτάθηκε η τεχνολογία εκείνη από τον κάθε υποψήφιο,  η 

οποία εξυπηρετεί  την βελτιστοποίηση του τέλους χρήσης της μονάδας.  

Επιτυγχάνοντας τους ελάχιστους στόχου ς που είχαμε θέσει για να μην 

έχουμε κανένα πρόστιμο.   

 Το κόστος κατασκευής,  όποιο και εάν ήταν αυτό,  είχε γίνει  

ενημέρωση όντως την προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία έλεγε ότι  

αυτό το κόστος κατασκευής θα χρηματοδοτηθεί,  όποιο τελικά..  

τεχνολογικού σεναρίου που θα ακολουθούσε.  Βάσει τον κανόνα 

επιλεξιμότητας του Ε.Σ.Π.Α. 60%, όχι  παραπάνω και έως 17 εκατ.  

κατά μέγιστο.  Με βάση την τεχνολογία που κατέθεσε και το κόστος 

που ανέλυσε,  παραμένει  60%, απλά τα 17 εκατ… είναι λιγότερα κατά 

. .δεν χρηματοδοτείται το Φ.Π.Α.  

 Άρα προφανώς και ότι  ίσχυε τότε τώρα που προσέφερε την 

τεχνολογική του . .  δεν μπορούσε να προκαθοριστεί  το ακριβές κόστος 

εκ των προτέρων, είπαμε . .τεχνολογία,  ήρθε αυτό το τελικό κόστος.   
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 Όσον αφορά την διαφορά τώρα, που θα μπορούσε χαμηλότερα 

και τα λοιπά, είχαμε συζητήσει το θέμα και μόνο. Αυτό είναι . .  

εγγύηση του Ε.Σ.Π.Α. χαμηλότοκο δάνειο.  Όταν λέμε χαμηλότοκο 

εννοούμε με δυο τιμές μονάδας από το εμπορικό επιτόκιο.  Όχι τζάμπα 

δηλαδή. Το JESSICA δεν δίνει  τσάμπα. Ένα.  

 Δεύτερον.  Οι πόροι του  JESSICA σε επίπεδο Κεντρικής 

Μακεδονίας είναι συγκεκριμένοι,  δεν είναι άπειροι.  Δεν,  αυτά τα 15 

εκατ.  που βγαίνει  η διαφορά, 11 από την κατασκευή και 4 στην 

επανεκτέλεση που είχαμε πει ,  ούτε  3 εκατ.  δεν θα μπορούσαν να 

εισφέρουν ως χαμηλότοκο δάνειο.  Τα υπόλοιπα 12 θα ήταν το κλασικό 

δάνειο που θα μπορούσε να πάρει ένας Δήμος οποιαδήποτε ώρα. Δεν 

υπάρχουν . .  τόσοι στο ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας για το JESSICA.  

 Άρα δεν ήταν επιλογή το κάνουμε όλο με JESSICA την διαφορά 

και παίρνουμε ένα τσάμπα δάνειο και π ροχωράμε.  Δεν υπήρχε αυτή η 

επιλογή.  

 Για τα 20 χρόνια,  20 χρόνια είπα ότι  είναι η αναμενόμενη κατ΄ 

ελάχιστο . .  η σύμβαση είναι 25 και όπως είπε και ο κ.  Δήμαρχος στην 

εισήγησή του,  υποχρεωτικά η μονάδα παραδίδεται σε λειτουργική 

κατάσταση με . .  που θα γίνουν για άλλα πέντε χρόνια.  Άρα δεν ξέρω 

πως ταυτίζεται το 20 …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

25 άκουσα.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  20.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

25 είπαμε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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20. Είπα από 20 …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είπα 20 χρόνια έως 25 χρόνια.  Αυτ ά για να είσαι ακριβώς πρέπει να 

κάνεις  ακριβώς τις  ποσότητες και να κάνεις  πρόβλεψη σε 25ετία.  Αυτό 

δεν είναι δυνατόν να γίνει .  Αλλά είναι σίγουρα 20 χρόνια επάρκεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος είναι ο κ.  Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Άραγε πολλές φορές υποβλήθηκαν  αλλά θέλω να τις  υποβάλω και εγώ. 

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου ήταν υποχρεωτικό να πάμε σε Σ.Δ.Ι .Τ.;  

Πρώτη ερώτηση, εάν ήταν υποχρεωτικό να πάμε σε Σ.Δ.Ι .Τ. .  Και 

δεύτερον.  Με 3% διαλογή στην πηγή τώρα, . .  παραγωγή σκουπιδιών 62 

τόνους στον Νομό, τι  είπατε ;  Εάν δηλαδή πάμε στο 30%, εγώ δεν λέω 

να φτάσουμε στο 100%, εάν πάμε την διαλογή στην πηγή στο 30%, τα 

σκουπίδια θα πέσουν κάτω από τους 45.000 τόνους.  Δηλαδή τέτοια 

επένδυση με τόση ασφάλεια χωρίς κανένα ρίσκο από τον επενδυτή εγώ 

δεν έχω γνωρίσει  εάν έχει  ξανά γίνει  στην χώρα τέτοια επένδυση χωρίς 

κανένα ρίσκο από επενδυτή.  

 Μετά από 25 χρόνια λέει ,  στο ΄14,  στο τέλος της 25ετίας η 

μονάδα θα περιέλθει  στην διαχείριση της Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Αυτό λέει .  Δεν 

λέει  20ετία,  λέει  25ετία.  Είπα ότι  θα περιέλθει  στην Ε.Σ .Α.Ν.Σ. μετά 

από 20ετία.  Είναι 25ετία.  Γιατί  τότε θα έχει  την επάρκεια η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

να το διαχειριστεί  και τώρα τάχα δεν θα μπορούσε να διαχειριστεί  η 

ίδια το εργοστάσιο που θα μπορούσε να γίνει  όχι  σε Σ.Δ.Ι .Τ. ,  να 

παίρναμε την επιδότηση με ιδίους πόρους τ ης επιχείρησης.   
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 Είπατε και κάτι  ακόμα σε μια τοποθέτησή σας,  ότι  εάν θέλουμε 

από όμορους νομούς από τις  χώρες που δικαιολογήσατε,  από όμορους 

νομούς σκουπίδια για να καλύψουμε την ποσότητα για να μην 

πληρώσουμε το κόστος σε υψηλότερη τιμή, εξαρτάται από εσάς,  αφού 

την διαχείριση θα την έχει  ο ΦΟ.Δ.Σ.Α..   

 Εάν πάρει μια απόφαση ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας ότι  

δεν χρειαζόμαστε . .να κάνουμε εργοστάσιο αλλά θα μεταφέρουμε τα 

σκουπίδια της περιοχής στις  Σέρρες,  ποιος θα αντιδράσει;   Το Δ.Σ. της 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. θα διαχειρίζεται τα σκουπίδια όλης της Κεντρικής 

Μακεδονίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Από την στιγμή που δεν είναι δυνατόν να αντληθούν φθηνά κεφάλαια 

από τους Δήμους,  όπως εξήγησα πριν,  της τάξεως των 15 εκατ.  για να 

κάνουν το έργο με 100% χρηματοδότηση . .  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θα απαντήσω σε αυτό,  μην στεναχωριέστε.  Από την στιγμή που 

συνεπώς δεν είναι εφικτό να αντληθούν τέτοια κεφάλαια από τους 

Δήμους φθηνά, δεν ξέρω εάν θα δινόντουσαν, εκτός εάν υπάρχουν  

αποθεματικό και δεν το γνωρίζω 15 εκατ.  στους Δήμους του Νομού 

Σερρών, υποχρεωτικά πλέον πρέπει να γίνει  η μερική χρηματοδότηση 

από τρίτο.   

 Μερική χρηματοδότηση από τρίτο σημαίνει  σύμβαση 

παραχώρησης.  Δυο θεσμικά πλαίσια υπάρχουν στην Ελλάδα. Σύμβαση 
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παραχώρησης με νόμο περί δημοσίων έργων, το άρθρο 83,  εάν θυμάμαι 

καλά, του νόμου περί δημοσίων έργων που προβλέπει την 

παραχώρηση, Αττική Οδός,  παραδείγματος χάρη και η σύμβαση 

παραχώρησης με τον νόμο περί Σ.Δ.Ι .Τ. .  Αυτά είναι τα νομοθετικά 

πλαίσια.   

 Ο νόμος περί Σ.Δ.Ι .Τ.  σύμβασης παραχώρησης,  επειδή είναι 

ακριβώς φτιαγμένος ώστε να έχει  τις  νομικές εξασφαλίσεις  που 

απαιτείται η διακήρυξη για ένα τέτοιο σύνθετο έργο,  είναι ο νόμος . .  

που έχει  φτιαχτεί  ακριβώς γι΄ αυτό τον σκοπό.  

 Ο νόμος περί δημοσίων έργων,  επειδή αντιμετωπίζει  σε ένα 

άρθρο του μόνο το θέμα της παραχώρησης δεν δύναται στην 

διαδικασία αξιοποίησης αυτής της εναλλακτικής να βάλει όρους και 

προϋποθέσεις νομικών δεσμεύσεων στον ανάδοχο που βάζεις  με τον 

νόμο περί Σ.Δ.Ι .Τ. .   

 Ο νόμος περί δημοσίων  έργων θα κατέληγε σε μια μελέτη -

κατασκευή με αξιολόγηση. Εδώ δεν υπήρχε μελέτη –κατασκευή, 

υπήρχαν μετρήσιμα κριτήρια με μηδενικό υποκειμενικό παράγοντα.  

 Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα περί 3% σήμερα ανακύκλωσης 

και τα λοιπά, το 30% είναι η ανακύκλωση α πό τα εισερχόμενα που 

έρχονται σε σύμμεικτη μορφή στην μονάδα και βγαίνουν μέσα από 

αυτά…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν η ανακύκλωση στην πηγή προχωρήσει και φτάσει σε ποσοστό 

30%, δεν θα έχουμε τους 45.000 τόνους,  τότε τι  θα γίνει;  Θα 

πληρώνουμε διπλάσια τέλη γιατί  έχουμε το πέναλτι;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τότε ταυτόχρονα θα έχουμε,  εάν μιλάτε για 10.100 αύξηση. Εν πάση 

περιπτώσει,  το 3 θα γίνει  30.  Χίλια τοις  εκατό αύξηση. Αυτή η αύξηση 

εάν συμβεί,  καταρχήν θα έχουμε το ρεκόρ όλων των εποχών στο Νομό. 

Περαιτέρω όμως όταν συμβεί,  όχι  . .γ ιατί  αλλιώς εάν δεν επιτευχθεί  

υπάρχουν τα πρόστιμα. Πρέπει να ζυγίσετε,  θα πετύχω το 3,30 ή θα 

πληρώσω το πρόστιμο …Και πάρτε την απόφαση και υλοποιήστε σε 

ένα ποσοστό αλλά δεν το πετύχετε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει το πρόστιμο της Ε.Ε. για την μη επίτευξη του στόχου από το 

΄13 που ξεκίνησε στο ΄15 και στο ΄17.  Σας εξήγησα πριν.   

 Άρα ακόμα και να επιτευχθεί ,  απαντάω και κλείνω, σε πολύ 

μεγάλο βάθος χρόνου εκ των πραγμάτων, γιατί  δεν είναι ρεαλισ τικό να 

επιτευχθεί  άμεσα, τότε θα έχουν αμβλυνθεί και οι  ποσότητες σταδιακά 

των απορριμμάτων, άρα το 45 θα είναι ξΕΠΠΕΡΑΑσμένο ως ελάχιστη 

ποσότητα, γιατί  θα έχει  φτάσει η ανακύκλωση εκεί  που θα έχει  φτάσει 

μετά από πολλά χρόνια  και οι  ποσότητες θα έχουν ανέβει.  Έτσι και 

αλλιώς.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

10

1 

Σε βάθος 20ετίας και εφόσον ο τουρισμός εκ των πραγμάτων αποτελεί  

μια προτεραιότητα για την εθνική οικονομία στην οποία πρέπει να 

επενδύσουμε για να αναταχθεί η ελληνική οικονομία,  ο τουρι σμός και 

μόνο συμβάλει κατά 30% στην παραγωγή των απορριμμάτων της 

χώρας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας έχει  τον λόγο για ερωτήσεις.  Παρακαλώ κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σας έχω παρακολουθήσει με μεγάλη προσοχή, σας έχω ακούσει κύριε 

Ηλιόπουλε.  Όπως καταλάβατε τον περι σσότερο ερώτημα είναι για ποιο 

λόγο να υπάρχει το κατώτατο πλαφόν; Υποθέτω ότι  κάνατε μια μελέτη 

και υπολογίσατε ότι  δεν θα φτάσει ποτέ κάτω από τα 45.000 τόνους ο 

όγκος των απορριμμάτων στον Νομό Σερρών.  

 Θα ήθελα να μου πείτε με δυο λόγια,  εάν μπορείτε,  πώς κάνατε 

την μελέτη; Με ποια στοιχεία;   

 Ένα δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, είναι ότι  θα κληθούμε κάποια 

στιγμή να αυξήσουμε την ανακύκλωση κατά 50% εάν δεν κάνω λάθος ή 

εάν κατάλαβα καλά. Κατά 50%. 50% του όγκου των απορριμμάτων 

50% ή 50% στο ποσοστό που έχουμε αυτή την στιγμή ανακύκλωση;  

 . .  σε αυτό το ποσοστό συν 50% να αυξήσουμε την ανακύκλωση.  

 Ένα ερώτημα το οποίο δεν συζητήθηκε καθόλου είναι,  εάν θα 

παράγεται ενέργεια από το εργοστάσιο επεξεργασίας και με ποιον 

τρόπο αφού δεν υπάρχει καύση;  

 Και ένα τελευταίο που μου δημιουργήθηκε στην διάρκεια των 

ερωτήσεων είναι,  εάν στο ποσό των 57 ευρώ ανά τόνο στο βάθος της 

25ετίας,  εάν θα υπάρξει αναπροσαρμογή συν ή πλην.  Ίσως να μην το 

κατάλαβα εγώ, κ.  Ηλιόπουλε,  εάν μπορείτε …  
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 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Παραγωγή ενέργειας δεν θα υπάρχει στο εργοστάσιο.  Ούτε καύση ούτε 

παραγωγή ενέργειας θα υπάρχει στο εργοστάσιο με βάση το 

εργολογικό σχήμα το οποίο κατατέθηκε.   

 Οι ποσότητες βασίζονται σε εκτιμήσεις πτώσης,  για να απαντήσω 

σε αυτό,  των παραγόμενων ποσοτήτων για τα επόμενα χρόνια και 

ανεμικής ανάπτυξης,  ανάπτυξης τέτοιας δηλαδή που σημαίνει  ότι  

μπαίνει  και πρόληψη μέσα, ανεμικής ανάπτυξης των ποσοτήτων σε 

βάθος 25ετίας.   

 Οι παλαιές προβλέψεις που υπήρχαν στους ΠΕ.Σ.Δ.Α. του 2005 

και του 2007 και μιλάγανε για αυξήσεις των ποσοτήτων ετησίως 2 και 

3 τοις  εκατό και τέτοια πράγματα, αυτά δεν υπάρχουν στις  εκτιμήσεις 

αυτές και δεν μπορούν να υπάρχουν για δυο λόγους.  Διότι  αφενός μεν 

δεν μπορεί κανένας . .  την ασφάλεια σε βάθος 25ετίας ότι  ακόμα και να 

αναπτυχθεί  η χώρα κάποια στιγμή δεν θα ξανά κάνει  κοιλιά,  άρα βάζει  

ανεμική ανάπτυξη και αυτό βάλαμε,  στα επόμενα χρόνια πτώση των 

ποσοτήτων λόγω της ύφεσης και υπάρχει και η πρόληψη.  

Η πρόληψη τώρα βγαίνει  το εθνικό σχέδιο πρόληψης για 

διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ. Στο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης 

προβλέπονται κάποια μέτρα. Υπάρχουν πιθανότητες και από θέματα 

πρόληψης,  που βέβαια είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στην διαχείριση 

των απορριμμάτων να έχουν … συμπεριληφθεί.   

Σε κάθε περίπτωση όμως, σε ελάχιστες ποσότητες,  δεν τίθετ αι 

θέμα δηλαδή ως παραγόμενη ποσότητα, ως παραγόμενη ποσότητα 

ξανάλεω, να έχουμε μικρότερη από 45.000 τόνους παραγόμενη 

ποσότητα.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

10

3 

Αυτό που έχει  σημασία να ξέρουμε είναι ότι  το θέμα του πόσο θα 

. .  στην πηγή έχει  προϋπολογισθεί  να ανέβει η . .  αλλά δεν έχει  βασιστεί  

το σενάριο ότι  μόνο με διαλογή στην πηγή θα πιάσουμε τον στόχο 

εκείνο τον νομοθετικό,  το 50% που λέγαμε πριν,  γιατί  εάν υποτεθεί  ότι  

κάποιος το πει  αυτό και δεν πιαστεί ,  τα . .   

Άρα πρέπει να συμβάλει και η μονάδα ανακυκλώνοντας μέσα από 

το σύμμεικτο και μέσα από τις  ποσότητες στον στόχο της 

ανακύκλωσης.   

Τώρα, όσον αφορά το τρίτο θέμα, είπατε …30 σταθερό, 70 

αναπροσαρμοζόμενο του δείκτη τιμών καταναλωτή. Ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή βγαίνει  ετησίως και αρνητικό πληθωρισμό δεν 

προβλέπεται.  Εάν υπάρχει  θα υπάρχει μηδενικός ή 0,1 ή 0,2,  θετικός 

πληθωρισμός.  Για το αναπροσαρμοζόμενο κομμάτι όμως, έτσι;   Το μη 

αναπροσαρμοζόμενο δεν επηρεάζεται καθόλου, δεν αλλάζει  ποτέ.  Το 

30% της τιμής.  Το 70 είναι αναπροσαρμοζόμενο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η δείκτης τιμών καταναλωτή αυτή την στιγμή, εάν θυμάμαι καλά είναι 

0,7.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όταν ξεκινήσει η λειτουργία το ΄16.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γεωργιάδης.  Ελάτε κ.  Γεωργιάδη, εάν θέλετε καθίστε για να 

καταγράφεται η ερώτησή σας.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

10

4 

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

Είπατε εταιρεία στην Κρήτη, οικολογική εταιρεία.  Δηλαδή τρία,  

τέσσερα άτομα, γιατί  τέτοιες είναι οι  οικολογικές εταιρείες.  Υπάρχει 

Οικολογική Ομοσπονδία στην Κρήτη. Πήρατε την άποψή της;  Ένα το 

κρατούμενο.  

 . .  και  ο κ.  Δήμαρχος και οι  άλλοι για πρόστιμα. Χεστήκαμε 

επάνω μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Γεωργιάδη.  

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ:  

Ότι τα πρόστιμα μπαίνουν στις  χώρες,  δεν μπαίνουν στους Δήμους που 

. .  να επιμεριστούν προς τους Δήμους.  Δεν μπαίνουν όμως στους 

Δήμους,  στις  χώρες μπαίνουν και αυτό το ψήφισε το…Θα μπορούσε να 

βάλει πρόστιμο ένα ευρώ για κάθε Δήμο. …  

 Η αξιολόγηση που έγινε από ότι  μάθαμε,  έγινε μεταξύ των 

προσφορών. Είναι δυνατόν . .  και πέντε προσφορές και οι  έξι  είναι για 

τα σκουπίδια; Και οι  έξι .  Γιατί  δεν υπήρχε ένας μπούσουλας,  υπήρχε; 

Αυτό ρωτάω. Που να λέει  ότι  αυτά θέλω τα δεδομένα και πώς να 

πλησιάζουν αυτές οι  προσφορές σε αυτά τα δεδομένα.  

 Λοιπόν,  εάν ο Δήμος μας δεν είναι  ικανός να αξιολογεί  και να 

πράττει  και να διασφαλίζει  το μέλλον,  γιατί  να μην . .  και τον Δήμο 

όλο, γιατί  να κάνουμε εκλογές,  να τον κάνουμε ανώνυμη εταιρεία,  να 

σταματήσουμε τους δημότες υπαλλήλους …μισοτιμής.  …  
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 Ένα άλλο. Έχω μάθει,  η γιαγιά μου όταν έπα ιρνε τα 

απορρίμματα, τις  κουρελούδες,  έκοβε τα πανιά και τις  έκανε 

κουρελούδες.  Το να παίρνουμε σκουπίδια και να τα ξανά κάνουμε 

σκουπίδια,  είναι πρωτοφανές στον 21 ο  αιώνα. Και εάν πάρουμε τα 

σκουπίδια και τα κάνουμε σύμμεικτα,  τα συμπιέσουμε,  γιατί  

συμπιεσμένα έρχονται επάνω στην Νεράιδα, την σκοτώσαμε την 

Νεράιδα, πάει ,  γιατί  Νεράιδα σημαίνει  εκεί  που υπάρχουν νερά και 

εκεί  . .  μπορούσε να γίνει  η επεξεργασία μέσα στην πεδιάδα που να την 

βλέπουμε όλοι γύρω και να είναι ένα διαμάντι .   

 Λοιπόν,  εάν τα συμπιέσουμε το χαρτί  με το πορτοκάλι που θα 

μπει πως θα του κάνεις  διαχωρισμό; Πώς το αλουμίνιο που θα μπει 

μαζί  με τον ντενεκέ θα του κάνουμε διαχωρισμό; Και αυτό το 

καραγκιοζιλίκι  …πόσο τοις εκατό . .  τα μπουκάλια,  τα υγρά χαλάνε τα 

χαρτιά,  χαλάνε τα πλαστικά . .ξανά πηγαίνουν στον σκουπιδότοπο.  

 Άρα λοιπόν για μένα μια πρόταση και τελειώνω, διαλογή στην 

πηγή, στην πηγή, στην πηγή. Ο Νομός των Σερρών είναι . .το 50 με 

60% των κατοίκων είναι . .και μπορεί να κάνει  κομποστοποίηση …και 

το υπόλοιπο εγώ θεωρώ ότι  ο Δήμος έχει  το κατάλληλο δυναμικό και 

δεν πρέπει ούτε Σ.Δ.Ι .Τ.  ούτε σμπίτ.  Δεν θα δώσουμε και την ψυχή μας 

στους ιδιώτες.  Τελείωσε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μουρατίδης.  Ελάτε κ.  Μουρατίδη.  Καλύτερα να έρθετε κοντά στο 

μικρόφωνο για να καταγράφεται αυτό που λέτε.  Ερωτήσ εις εάν θέλετε.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Σε ότι  αφορά καταρχήν,  εάν υπάρχει ανταγωνιστικό συμφέρον ανάμεσα 

στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και στο εργοστάσιο; Είπατε ότι  δεν υπάρχει ως προς 

την ανακύκλωση. Το ερώτημά μου είναι,  αφού δεν υπάρχει γιατί  
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βάζετε όρο στο εργοστάσιο ανα κύκλωσης να δέχονται το πολύ 3.000 

προ-διαλεγμένα βιοαπόβλητα; Δηλαδή εάν είναι παραπάνω διαλεγμένα 

σας πειράζει;   

 Και πάνω σε αυτό θέλω να πω και το εξής:  Δηλαδή είναι 

καλύτερα να πηγαίνουν σύμμεικτα τα οργανικά και μετά να τα 

ξεχωρίσει  το εργοστάσιο και  να κάνει  κομπόστ υψηλής ποιότητας,  

όπως είπατε και όπως είπε ο προηγούμενος ο κ.  Γεωργιάδης;  

 Ξέρετε πολύ καλά ότι  λειτουργούν δυο σταθμοί μεταφόρτωσης.  

Όταν θα συμπιεστούν εκεί  τα οργανικά μαζί με τα βαρέα μέταλλα, από 

εκεί  πιάσε το αυγό και κούρευτο.  Τι  διαλογή θα κάνει  το εργοστάσιο 

για να παράγει κομπόστ υψηλής ποιότητας;  

 Είναι γνωστό ότι  το κομποστ το αντίστοιχο που παράγεται στο 

ΕΜΑΚ στα Άνω Λιόσια καταλήγει στα σκουπίδια και . .  σκεπάζουν τα 

υπόλοιπα απορρίμματα.  

 Επίσης,  είπατε ότι  δεν θα υπάρχει καύση. Δεν μας είπατε ποια θα 

είναι η τύχη των προϊόντων που θα. .  Αυτό το αποσιωπήσατε εντέχνως.  

Για το RDF ,  θα υπάρξει παραγωγή καυσίμου RDF και ποια θα είναι η 

τύχη του;  

 Να πω και για αυτό ότι  υπάρχει  το προηγούμενο ότι  το 2005 

μέχρι και στις  6 Δεκεμβρ ίου τώρα το ΄13,   ξέρετε την προσπάθεια,  το 

γνωρίζετε πολύ καλά, ο κόσμος δεν το ξέρει ,  ότι  προσπάθησε η 

αντίστοιχη Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ας πούμε,  της Αττικής να ξεφορτωθεί αυτό το 

RDF ,  το οποίος εσείς  το αποσιωπάτε εδώ, να το ξεφορτωθεί.  Πρώτα να 

το δώσει στην Δ.Ε.Η.,  η Δ.Ε.Η. αρνήθηκε να το κάψει διότι  παράγεται 

…  

 Στην συνέχεια προσπάθησε με ένα μνημόνιο συνεργασίας με την 

ΑΓΕΤ, τα τσιμεντάδικα δηλαδή της ΑΓΕΤ στην Χαλκίδα να τα κάψει 
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εκεί .  Αυτά είναι δημοσιευμένα και στην Καθημερινή,  όχι  σε καμία 

άλλη εφημερίδα,  στην Καθημερινή.  Και μάλιστα σε μια συνέντευξή 

του ο Πρόεδρος μιας αναπτυξιακής,  ενός αναπτυξιακού συλλόγου εκεί  

στο Αλιβέρι αποκάλυψε ότι  μέσα στο  μνημόνιο αναφερόταν ότι  130 

ευρώ θα έδινε η Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ας πούμε η αντίστοιχη της Αττικής,  θα 

πλήρωνε 130 ευρώ τον τόνο του RDF για να το κάψει η ΑΓΕΤ.  

 Δόθηκαν άδειες,  ανακλήθηκαν, το τελευταίο επεισόδιο είναι η  

ανάκληση η οριστική από το . .  Ευβοίας η άδεια καύσης.  Είχε δοθεί  η 

άδεια καύσης,  έγιναν οι  εγκαταστάσεις στην ΑΓΕΤ, στο Μηλάκι 

Αλιβερίου,  μπορείτε να το δείτε,  έγιναν εγκαταστάσεις . .  και 

ξεσηκώθηκε ο κόσμος,  γιατί  πληροφορήθηκε ο κόσμος ότι  η καύση του 

RDF είναι επικίνδυνη και εν τέλει  . .  6 Δεκεμβρίου να ανακαλέσει 

οριστικά την καύση.  

 Δεν μας λέτε λοιπόν,  τι  γίνεται;  Από το 2005 μέχρι τώρα 

105.000 .000 στοίχισε το εργοστάσιο της ΕΜΑΚ στα Λιόσια και κάνανε 

μια τρύπα στο νερό. Επεξεργάζονται τα σκουπίδια και εξακολουθούν 

τα δευτερογενή προϊόντα,  αυτά που μας …τα ξανά ρίχνουν μέσα στον 

ΧΥΤΑ. Μέχρι και σήμερα.  

Εάν είναι να πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά  . .  και να τα ρίχνουμε 

πάλι στον ΧΥΤΑ, να μας λείψει.   

Ένα άλλο που ήθελα να πω. Είπατε σε ένα τρισέλιδο,  αυτό το 

ανυπόγραφο το κείμενο που μας δώσατε ή που μας έδωσε η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  αναφέρεται ότι  7,6,  το κόστος δηλαδή επεξεργασίας.  Από 

πού βγαίνει  αυτό; Να σας πω μόνο ότι ,  μπορεί να κάνω λάθος 

διορθώστε με,  λέει  μέσα ότι  προκύπτει  σαν μέσο κόστος επεξεργασίας 

του μέσου όρου των σκουπιδιών ανάμεσα στα δύο κλιμάκια.  Ο μέσος 

όρος είναι 54.000. Σωστό; Στα 25 χρόνια πόσο είναι το σύνολο των 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

10

8 

σκουπιδιών που δίνει  το εργοστάσιο; Είναι 1.350.000 τόνοι.  Πόσα 

είναι τα λεφτά που θα πληρώσουμε; Το λέει  μέσα αυτό το ανυπόγραφο 

κείμενο.  32 εκατομμύρια.  Εάν κάνετε μια διαίρεση θα βγει  29,6 νομίζω 

κάπου εκεί .  Δηλαδή . .  μήπως κάνετε λάθος; Μήπως …εάν κάνω λάθος 

διορθώστε με.  Εάν  δεν ζυγίζει  29 σημαίνει  ότι  κάποια άλλα ποσά δεν 

μπήκαν στο κείμενο,  μας έχουν …  

Να πω και ένα τελευταίο.  Επειδή σας ακούσαμε εδώ πέρα εγώ 

έχω την εντύπωση ότι  μιλάτε περισσότερο ως σύμβουλος της 

ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Ειλικρινά δηλαδή αυτό πιστεύω. Ότι περισσότερο εσ είς  

διασφαλίζετε τα συμφέροντα της ΙΝΤΡΑΚΑΤ.  

Μπορείτε να διαβεβαιώσετε εδώ πέρα το σώμα ότι  σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται μετά την λήξη αυτής της ιστορίας να 

μεταπηδήσετε στην υπηρεσία αυτής της εταιρείας;    

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Στο πρώτο σκέλος.  Η Μονάδα θα επεξεργάζεται και προ -διαλεγμένα 

οργανικά σε ποσότητες από μηδέν,  άρα καμία δέσμευση από τους 

Δήμους εάν δεν το καταφέρουν δεδομένου του ότι  είναι μια νέα 

διαδικασία που πρέπει να την ξεκινήσουν με ειδικό καφέ κάδο, να 

ευαισθητοποιήσουν τον πολίτη,  άρα δ εν πρέπει να . .υποχρέωση των 

Δήμων να συλλέξουν σίγουρα κάποιες ποσότητες,  γι΄ αυτό είναι από 

μηδέν έως 3.000 τόνους.   

 Με τους 3.000 τόνους πιάνεται ο στόχος για τον οποίο υπάρχει 

θεσμοθετημένος για το ΄15 και για το ΄20.  Λέει  κάποιος ότι  γιατί  να το 

πάμε  και παραπάνω; Εάν πάμε παραπάνω και πούμε ότι  το μηδέν να 

γίνει  10,  0 έως10, τότε δεν υπάρχει μονάδα να διαστασιολογηθεί και 

αυξάνει το KHV .  Δεν θέλαμε να επηρεάσουμε το KHV να ανέβει 
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βάζοντας μια αόριστη υποχρέωση κάποιου από 0 έως 1.000 να παίρνει  

κάτι  το οποίο εμείς  δεν δυνάμεθα να το προσδιορίσουμε.   

 Είπαμε ότι  βάζουμε . .  στην απαίτηση  μηδέν,  αλλά βάζουμε ως 

απαίτηση να διαχειριστεί ,  ξαναλέω, τον εθνικό στόχο.  Μακάρι να πάνε 

καλύτερα τα πράγματα, έτσι και αλλιώς το προ -διαλεγμένο οργανικό 

έχει  μια πολύ καλύτερη ποιότητα σαν προϊόν για την διάθεσή του,  

είναι βέβαιο ότι  αυτό,  εάν υποτεθεί  ότι  συμβεί και πάνε πολύ καλύτερα 

τα πράγματα, η Μονάδα με τροποποιήσεις μπορεί να το υποδεχθεί  στο 

μέλλον.  Αλλά δεν μπορεί να μπει από τώρα ελεύθερα από 0 έως 1 

εκατ.  γιατί  αυτό θα δημιουργούσε πρόβλημα σοβαρό στην επιβάρυνση 

και εκεί  που …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε μελέτη δηλαδή; Εσείς ξέρετε ότι  μέχρι τώρα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η απάντηση είναι  η εξής:  Σε διεθνές επίπεδο το . .  σε άλλες χώρες.  

Στην Ιταλία.  Υπάρχουν στοιχεία αντίστοιχων νομών τι  έχουν 

καταφέρει που δεν έχει  επτά με δέκα χρόνια πίσω. Άρα στο επτά με 

δέκα χρόνια πίσω που είμαστε εμείς ,  στο επτά με δέκα χρόνια μετά,  

δεν έχουν καταφέρει σε αυτές τις  πόλεις  να περάσουν το 10%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν επιτευχθεί  αυτός ο στόχος θα έχουμε πρόστιμα. Άρα πρέπει να 

μπει ο όρος αυτός στον ανάδοχο να τα υποδεχθεί  τα βιο -απόβλητα.  
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 Το δεύτερο είναι για την συμπίεση. Καταρχήν το ΣΜΑ που λέτε 

αφορά τις  ποσότητες συγκεκριμένων Δήμων του Νομού Σερρών, δεν 

αφορά τον Δήμο Σερρών. Δεν περνάει από το ΣΜΑ ο Δήμος Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι σημασία έχει;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καμία σημασία.  Λέω ότι  καταρχήν δεν αφορά αυτό αλλά εν πάση 

περιπτώσει,  η συμπίεση σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης έχει  να κάνει  με 

την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς όταν  βρίσκονται σε 

μακρινές αποστάσεις τα απορρίμματα. Τα απορρίμματα δεν υφίστανται 

χημικής διεργασίας αλλαγής της σύνθεσης από την συμπίεση. 

Μηχανική είναι η διεργασία.  Ως μηχανική διεργασία δεν σημα ίνει  ότι  

αλλάζει  η σύστασή τους ούτε η ικανότητά τους να διαχειριστούν 

περαιτέρω.  

Όταν μπαίνουν στην Μονάδα και όπως ανέφερε ο κ.  Δήμαρχος με 

σύγχρονο εξοπλισμό οπτικούς και μαγνητικούς διαχωριστές να μην 

μπορούν διαλεχτούν.  Αλίμονο. Παγκοσμίως τα απορρίμ ματα όταν είναι 

σε μεγάλη απόσταση διαλέγονται με ΣΜΑ στις μονάδες επεξεργασίας.   

Τυχαίνει  στον Δήμο Σερρών να μην μας αφορά αυτό γιατί  δεν 

χρησιμοποιούμε ΣΜΑ, αλλά σε άλλους Δήμους που χρησιμοποιούν 

έρχονται με μηχανική συμπίεση και εκεί  πλέον στην γραμμή  της 

διαλογής με τους οπτικούς και μαγνητικούς διαχωριστές διαχωρίζονται 

τα ανακυκλώσιμα και έχουμε το υπόλοιπο οργανικό κομμάτι να γίνει  

κοσμπόστ και να πάει στο υπόλειμμα.  

 Άρα RDF δεν υπάρχει και γι΄ αυτό δεν το ανέφερα.  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Σοβαρά υποστηρίζεται ότι  η συμπίεση έχουμε μόνο μηχανική…  
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Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Για τον συγκεκριμένο συντελεστή συμπίεσης…  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαιώνετε πράγματι ότι  . .  το καλοκαίρι τα σκουπίδια αυτά, τα 

ζουμιά,  τα μέταλλα τα βαρέα δεν…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οδηγείτε  πουθενά αυτή την συζήτηση έτσι όπως την κάνετε;  Την 

οδηγείτε πουθενά; Υπάρχει ερωτών και απαντά.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Τι απαντάει;  Μας λέει  ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν είμαι βέβαιος,  έχω ακούσει α πό χημικό όμως, αλλά να μας 

πείτε εσείς  την άποψή σας,  μας διαβεβαιώνετε επίσημα ότι  σε έναν 

Σταθμό Μεταφόρτωσης …  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς μας βεβαιώνετε ότι  . .  αυτά τα σκουπίδια που θα πάνε,  όχι  των 

Σερρών, εντάξει ,  αλλά το  υπόλοιπου Νομού, με την συμπίεση εκεί  δεν 
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θα . .  καμία χημική..  δεν δημιουργούνται ουσίες χημικές οι  οποίες είναι 

επικίνδυνες και καθιστούν το κομπόστ ακατάλληλο προς χρήση;  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μπόικε σας παρακαλώ. Δεν ε ίναι εκφράσεις τώρα αυτές.  Δεν 

σας τιμούν νομίζω. Είμαστε σοβαροί,  δεν είμαστε σοβαροί.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Δυο ώρες τώρα ακούμε πράγματα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε υπομονή. Βεβαίως υπάρχουν ερωτήσεις,  όποιος θέλει  ρωτάει.  

Αυτό . .  δημοκρατίας,  έτσι;  Σεβαστείτε την.  Σας π αρακαλώ.  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ θέλω την απάντηση. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτή 

η περίπτωση.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Οι περιβαλλοντικοί όροι τους ΣΜΑ και του κάθε ΣΜΑ …  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε μια ερώτηση, θα πάρετε απ άντηση. Σας παρακαλώ λίγο 

υπομονή κάνετε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπόσχομαι καμία απάντηση. Έχω ανεχθεί  χαρακτηρισμούς που δεν 

προσάδουν αυτή την στιγμή σε μια τέτοια συζήτηση, θα τους ανεχθώ  

βέβαια,  δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, όμως παρακαλώ τον τρόπο με 

τον οποίο θα απαντώ να τον επιλέγω εγώ. Παρακαλώ.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριοι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει όλοι μας να σεβαστούμε.  Εάν δεν σεβαστούμε όλοι μας . .  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το γεγονός ότι  πληρώνεται από τους Σερραίους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε να απαντήσει.   

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να είναι συγκεκριμένος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη κάντε υπομονή, είστε ο μεθεπόμενος και θα 

ρωτήσετε.  Δώστε την απάντηση.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η συμπίεση είναι μια διαδικασία η οποία είναι δυναμική. Τα σκουπίδια 

είτε συμπιέζονται είτε δεν συμπιέζονται όταν μένουν πολύ καιρό στους 

κάδους με την θερμοκρασία υφίστανται χημική διεργασία όχι  εκ της 

συμπίεσης αλλά εκ της παρουσίας τους,  επειδή είναι ζωντανός 

οργανισμός και σε υψηλές θερμοκρασίες και …  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Τώρα μπορώ να απαντήσω; Δεν μπορώ. Άρα η συμπίεση . .  δεν 

αποτελεί  χημική διεργασία,  αποτελεί  μηχανική. Παράλληλα..  

συμβαίνει  για λόγους θερμοκρασίας  και χρόνου παραμονής.  Εάν τα 

σκουπίδια συλλέγονται στην ώρα τους και απλά μπαίνουν για λίγα 

λεπτά στον σταθμό συμπίεσης όπως πρέπει,  για λίγα λεπτά 

συμπιέζονται και φεύγουν,  δεν υπάρχει λόγω της συμπίεσης κανένας 

λόγος.  Εάν παραμείνουν χρόνο προφανώς και υφίστανται χημική 

διεργασία,  όχι  από την συμπίεση.  

 Από εκεί  και πέρα όμως για να μην κάνουμε συζήτηση σε τόσο 

βαθύ και επιστημονικό επίπεδο,  το οποίο νομίζω δεν είναι και το 

ζητούμενο, είπατε κάτι  για το RDF .  Προφανώς δεν υπάρχει RDF. 

Προφανώς δεν υπάρχε ι κάτι  στο RDF .  Στην ίδια αδειοδοτημένη μονάδα 

υπήρχε RDF και καύση του RDF .   Το RDF το ανέφερα στην 

εισαγωγική μου τοποθέτηση. Εδώ δεν υπάρχει και δεν υπάρχει RDF 

και καύση του RDF για τους λόγους που είπατε πολύ σωστά. Άρα 

καλώς τους είπαμε,  έτσι είναι,  γι΄ αυτό και δεν υπάρχει RDF ούτε 

καύση του RDF στην συγκεκριμένη περίπτωση.  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Θα υπάρχει μόνο το κομπόστ και τα ανακυκλώσιμα υλικά.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει RDF ,  είναι ξεκάθαρο.  

 Τέλος,  όσον αφορά τα θέματα που αφορούν την καθαρά παρού σα 

αξία-  έκταση της σύμβασης και το . .  προφανώς ανάγεται αναλογικά 

από την καθαρά παρούσα αξία που όπως λέει  ο όρος της είναι καθαρά 

παρούσα αξία με σημερινές τιμές και βγαίνει  το Gate Fee ,  το Gate Fee 

βγαίνει  πλέον,  όχι  με καθαρά παρούσα αξία,  αλλά είναι μια εικόνα του 
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Gate Fee διαχρονική,  βγαίνει  με τις  τιμές τις  οποίες θα υπάρχουν η 

διαχρονική εξέλιξή τους.   

 Άρα το 57,96 που λέτε είναι υψηλότερο από ότι  έβγαζε καθαρά 

παρούσα αξία,  να γιατί  είναι το πραγματικό Gate Fee ,  το οποίο 

αναπροσαρμόζεται,  όπως ε ίπαμε πριν κατά 70%, το 30 παραμένει  

σταθερό κατά . .  Αυτό είναι το Gate Fee.  

 Σε όρους καθαρής παρούσας αξίας δηλαδή σαν να ήταν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα σας παρακαλέσω, κύριε Πρόεδρε,  να τηρήσετε την διαδικασία 

εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τηρώ την διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν την τηρείτε.  Δεν την τηρείτε και κάνουμε μεγάλη υπομονή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί;  Πείτε μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ερωτήσεων και 

απαντήσεων. Γι΄ αυτό είμαστε απόψε εδώ. Οφείλουμ ε όλοι να κάνουμε 

υπομονή για να βγούμε ίσως σοφότεροι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο καθένας θέλει  να ακούσει αυτό που πιστεύει .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο επόμενος είναι ο κ.  Αναστασιάδης 

Χρήστος και παρακαλώ να πλησιάσει.  Ζητώ την κατανόησή σας κ.  
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Γκότση, κύριε Νιζάμη, κύριε Χασαπίδη, σας παρακαλώ. Μιλάτε 

συνέχεια εκεί  πέρα. Κύριε Αναστασιάδη Χρήστο, ελάτε καθίστε λίγο 

σε ένα μικρόφωνο σας παρακαλώ.  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Ηλιόπουλε λέγομαι Χρήστος Αναστασιάδης,  είμαι μηχανολόγος 

μηχανικός . .  δημοσίων έργων. Θα ήθελα δυο, τρία πράγματα τα οποία 

άκουσα και δεν μου αρέσανε.   

 Το πρώτο, μας είπατε ότι  το έργο δεν είναι μελετο -κατασκευή. 

Το έργο είναι μελετο -κατασκευή με ειδικούς όρους.  Αυτό να το 

τελειώσουμε μια και καλή. Είναι μελετο -κατασκευή με ειδικούς όρους.  

 Το δεύτερο. Μας είπατε.  Δεν είναι μελετο -κατασκευή με ειδικούς 

όρους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη υποβάλλετε σας παρακαλώ ερωτήσεις,  θα πάρετε 

απαντήσεις και δεν θα κάνετε διάλογο.  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μάλιστα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τηρήσετε και εσείς  την διαδικασία όπως όλοι.   

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν θα κάνω διάλογο αλλά εάν ακούσω ως εργολήπτης και 

κατασκευαστής ιστορίας από ανθρώπους που δεν κατασκεύασαν ποτέ,  

να ξέρετε ότι  θα είμαι δηκτικότατο ς.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι εδώ μέσα. εδώ θα μάθετε να σέβεστε το σώμα.  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το σέβομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τις  ερωτήσεις σας παρακαλώ.  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το 15% που αναφέρατε της εργολαβικής δαπάνης ότι  αναλώνεται από 

τους κατά τόπους φορείς κατασκευαστές και τα λοιπά, είναι ένα 

αυθαίρετο νούμερο. Εσείς το βγάλατε.  Εμείς ως κατασκευαστές ποτέ 

δεν το νοιώσαμε.   

 Να πάω τώρα λίγο στα πιο σοβαρά, τα οποία ξεκινήσανε από την 

αρχή. Μας  είπατε για 58,  εάν δεν κάνω λάθος,  σημεία πέναλτι  της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. προς τον ανάδοχο. Είμαι πολύ χαρούμενος γι΄ αυτό.  

Δηλαδή είμαι ενθουσιασμένος που αλυσοδέσαμε τον ανάδοχο. Θέλω να 

μας πείτε,  πως μας αλυσόδεσε ο ανάδοχος εμάς; Ποια είναι τα σημεία 

του αναδόχου προς σε μας;  

Και είμαι πιο απλός.  Εάν εμείς  δεν τον πληρώσου με,  εάν εμείς  

αρνηθούμε να τον πληρώσουμε,  εάν εμείς  δεν θέλουμε να τον 

πληρώσουμε,  τι  θα γίνει;  Είναι το ένα.   

Το δεύτερο. Μας είπατε ότι  θα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία 

αποτελούν ρήτρες.  Ποιοι  θα τα πιστοποιήσουν αυτά τα σημεία; Ποιος 

θα είναι ο οργαν ισμός ή ο φορέας,  ο οποίος θα έρθει  και θα μας πει  ότι  

σήμερα έκανε λάθος εδώ, αύριο έκανε λάθος εκεί ,  μεθαύριο έκανε 

λάθος παραπέρα;  

Και το τελευταίο σημείο,  ποιος είναι αρμόδιος να επιλύσει τις  

διαφορές μεταξύ του αναδόχου και της Ε.Σ.Α.Ν.Σ.;  Ποιος θα τ ις  
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επιλύσει αυτές τις  διαφορές;  Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ο οποίος 

θα είναι πιστοποιημένος για να επιλύσει τις  διαφορές ή θα 

τσακωνόμαστε στα δικαστήρια;  

Αυτά και ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη κύριε Πρόεδρε,  το έργο δεν είναι μελέτη -κατασκευή, δεν 

εντάσσεται στον νόμο  περί δημοσίων έργων, δεν ζητήθηκε και δεν 

πήρε έγκριση πέρα το ότι  είχε γίνει  στο παρελθόν,  που είχε 

δημοπρατηθεί με αυτό το σύστημα το 2009 για να μπει στο μελέτη –

κατασκευή και να δημοπρατηθεί με τον νό μο περί Σ.Δ.Ι .Τ. .   

 Ο νόμος περί Σ.Δ.Ι .Τ.  είναι ΠΔ60/2007, δεν έχει  καμία σχέση με 

τον νόμο περί δημοσίων έργων, δεν απαιτεί  έγκριση μελέτη –

κατασκευή, δεν απαιτεί  την αξιολόγηση των χιλιάδων, εκατοντάδων 

χιλιάδων σελίδων με τεχνικές προδιαγραφές που προσδ ιορίζουν την 

τεχνολογία,  έχει  άλλη λογική και άλλη φιλοσοφία ανοικτή τεχνολογία 

και μη υποκειμενικά κριτήρια αξιολόγησης και γι΄ αυτό δεν είναι 

μελέτη-  κατασκευή και γι΄ αυτό δεν έχει  μπει  το έργο στο μελέτη -

κατασκευή.  

 Τις υποχρεώσεις του αναδόχου . .  

Κος  Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα υποβληθεί μελέτη από τον ανάδοχο; Μελέτη εφαρμογής θα 

υποβληθεί;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το έργο είναι υπηρεσία χρηματοδότηση μερική, μελέτη,  κατασκευή, 

συντήρηση και λειτουργία.  Δεν είναι μελέτη –κατασκευή. Είναι 
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υπηρεσία χρηματοδότησης.  Ειδ ικούς όρους στο μελέτη –κατασκευή το 

ξέρετε πολύ καλύτερα, το λέει  ο νόμος,  είναι όταν είναι με τον νόμο 

περί δημοσίων έργων δημοπρατούμε μελέτη –κατασκευή και βάζει  

ειδικούς όρους.  Η λέξη ειδικούς όρους αυτό σημαίνει .  Δεν υφίσταται 

εδώ ο νόμος περί δημοσίων έργων και μελέτη –κατασκευή ως 

σύστημα…  

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα υποβληθεί …  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μελέτη εφαρμογής,  όπως σε κάθε έργο,  ακόμα και σε έργο το οποίο 

υπάρχει οριστική μελέτη και μειοδοτικός διαγωνισμός και πρέπει στο 

ACB να παραδοθούν τα τελικά σχέδια.   

Κος Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα συμφωνούμε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.   

 Το δεύτερο είναι,  όσον αφορά τα 58 σημεία και τα λοιπά και πως 

εμείς  ασφαλιζόμαστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι,  υπάρχει  ο 

Ανεξάρτητος Ελεγκτής,  ο οποίος Ανεξάρτητος Ελεγκτής,  τ ο ανέφερα 

στην εισήγησή μου, η σύμβαση ελέγχεται και είπα δέκα φορείς.  Το 

ΥΠΕΚΑ, τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή, την Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  το Ε.Σ.Π.Α.,  την 

Διαχειριστική Αρχή, είπα,  δέκα φορείς ανέφερα.  Όσον αφορά το θέμα 

της τήρησης των τεχνικών προϋποθέσεων της σύμβασης,  των τεχνικών 

προϋποθέσεων, υπάρχει Ανεξάρτητος Ελεγκτής διεθνούς εμπειρίας σε 

έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων παραχώρησης σε αντίστοιχο 

αντικείμενο,  ο οποίος είναι καθολικά υπεύθυνος για να πιστοποιεί  τις  

διαδικασίες,  οι  οποίες γίνονται βάσει της σύμβα σης από τον ανάδοχο.  
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 Αυτός έχει  μεγάλη . .της πιστοποίησης,  είναι ο πιστοποιητής για 

το εάν όλα γίνονται καλώς. Το λέει  εδώ για την παρακολούθηση της 

σύμβασης την έχει  η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και ανά πάσα στιγμή ζητήσει αλλαγή 

του ανεξάρτητου ελεγκτή, επιβάλλεται εκ είνη την στιγμή. Ανά πάσα 

στιγμή ζητήσει αλλαγή του ανεξάρτητου ελεγκτή επιβάλλεται εκείνη 

την στιγμή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά τις  πληρωμές,  εδώ όπως είπαμε πριν,  δεν είναι το κλασικό 

δημόσιο έργο,  το φτιάχνω, το παραδίδω, το χαιρετάω και βλέπουμε τι  

πρόβλημα θα βγάλει στην λειτουργία.  Μπορεί να μην κάνει  και τίποτα.  

Εδώ είναι το μερικώς το χρηματοδοτώ και το κατασκευάζω, μερικώς το 

χρηματοδοτώ και το κατασκευάζω και πληρώνομαι μόνο εάν 

επιτυγχάνω τους στόχους,  αλλιώς απομειώνεται η αμοιβή του.  

 Αυτή η πληρωμή, η οποία θα πιστοποιείται εφόσον επιτυγχάνει  

τους στόχους,  αυτή η πληρωμή δεν υπάρχει ειδικός μηχανισμός για να 

εισπράττεται και να παρακρατείται από κάπου, εάν αυτό εννοείτε.  Όχι.  

Είναι στην υποχρέωση  της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. να την καταβάλει.  Εάν με 

ρωτάτε εάν είναι ωραίο να μην καταβάλουν την αμοιβή οι  Δήμοι,  θα 

σας ρωτήσω εγώ επειδή είστε εσείς  εργολήπτης,  εάν είναι ωραίο να 

μην πληρώνεστε όταν κάνετε καλά την δουλειάς σας.  Εσείς το 

απαντάτε.  Εγώ δεν μπορώ να  το απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τόντζιος Πασχάλης.  Ας έρθει  να καθίσει  δίπλα σε ένα μικρόφωνο.  

Κος ΤΟΝΤΖΙΟΣ:  
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Να σας καλησπερίσω με την σειρά μου. Καταρχάς θα ήθελα να πω το 

εξής:  να είστε πιο συγκεκριμένος στις  απαντήσεις σας ως οφείλετε,  

γιατί  μπορεί ο Δήμαρχος να είπε ότι  η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. είναι ανώνυμη 

εταιρεία,  να έχει  την αίσθηση του μετόχου, αλλά η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. είναι,  . .  

ως πρόσωπο να έχει ,  να είναι ανώνυμη εταιρεία αλλά εκπροσωπούνται 

οι  Δήμοι και πληρώνεστε από τους δημότες του Νομού Σερρών, έστω 

μέσω Ε.Σ.Π.Α.,  γι΄ αυτό να είστε συγκεκριμένος στους εκφραστές και 

σε αυτούς που εκπροσωπούν τον Νομό Σερρών. Μπορεί η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

σε αυτή την διαδικασία να τους ξέχασε,  να τους υποτίμησε,  να μην 

δείχνει  καν,  να υπάρξει ένας ανοικτός διάλογος για όλα αυτά τα 

ζητήματα  που πλέον εκ των υστέρων και που είναι σημαντικά 

ζητήματα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ τις  ερωτήσεις σας.  

Κος ΤΟΝΤΖΙΟΣ:  

Η ερώτηση θα είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει η δυνατότητα, υπήρχε 

μάλλον η δυνατότητα, γιατί  πλέον δεν υπάρχει,  υπήρχε η δυνατότητα 

σχεδιασμού με διαλογή ουσιαστική στην πηγή, με τέσσερις κάδους,  με 

χώρους ανακύκλωσης ανά Δήμο και μια πολύ μικρότερη μηχανική 

μονάδα με πολύ χαμηλότερο κόστος και φυσικά κατ επέκταση ανάγκης 

δανεισμού και χρηματοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α. και αυτοδιαχείριση 

και διαχείριση από έναν φορέα εδώ τοπικό των επτά δήμων; Αυτό είναι 

το ουσιαστικό ερώτημα, γιατί  ουσιαστικά υπερασπιζόμαστε μια λύση 

που όπως είπατε προηγουμένως δεν θα παράγει RDF ,  θα παράγει μόνο 

το κομπόστ και μια τεράστια ποσότητα 40% θα είναι το υπόλειμμα. 39,  

τόσο.  
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 Δεν απαντήσατε στην ερώτηση του κ.  Μουρατίδη,  εάν ισχύει  

αυτό το οποίο είπε για την περαιτέρω πορεία σας σε σας ή της 

εταιρείας σας.   

 Να ρωτήσω και κάτι  άλλο. Εάν η δική σας εμπειρία σε άλλο 

Δήμο της χώρας έχει  καταθέσει άλλη πρόταση; Εναλλακτική  πρόταση;  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θεωρητικά η δυνατότητα σχεδιασμού σε λευκή σελίδα του συστήματος 

διαχείρισης υπάρχει.  Ποιο είναι το πρόβλημα στην θεωρητική αυτή 

δυνατότητα; όποιος την σχεδιάσει και πάρει την ευθύνη να πει  ότι  

αυτή πάω να υλοποιήσω και δεν την υλοποιήσει και αποτύχει ,  γιατί  δεν 

υπάρχει αλλού δοκιμασμένη για να είναι σίγουρος ότι  θα την 

υλοποιήσει,  θα κληθεί να πάρει την ευθύνη για την μη επίτευξη των 

στόχων και των προστίμων, επειδή δεν επιδέχθηκε αυτό τον 

σχεδιασμό.  

 Δεύτερον,  θα πρέπει να φτιάξει  για χωροθετήσεις μέσα στους 

Δήμους.  Αυτή είναι η αυτοδιαχείριση. Χωροθετήσεις,  οικόπεδα και να 

διαβουλευτεί  με τους γείτονες τα οικόπεδα αυτά που θα γίνουν 

μονάδες,  μοναδούλες και τα λοιπά. Μονάδες μοναδούλες μέσα στον 

ιστό αυτοδιαχείρισης και τα λοιπά,  να βρεθούν οικόπεδα, να ακουστεί  

η κοινωνία εάν συμφωνεί με τα οικόπεδα τα συγκεκριμένα και πόσο 

χρόνο χρειάζεται για να υλοποιηθεί ,  με αδειοδοτήσεις και,  και.   

 Άρα θεωρητικά ναι,  πρακτικά υπάρχει ένα παράδειγμα, δεν 

ακούστηκε μέχρι τώρα όλα αυτά τα δυο,  τρία χρόνια από τότε που η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. υπό το προηγούμενο Δ.Σ. δημοπράτησε αυτό το έργο με 

RDF ,  με θερμική επεξεργασία,  με όλα μέσα κομπλέ.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

12

3 

 Εν πάση περιπτώσει,  μπορεί να ακουστεί  τώρα τεκμηριωμένα. 

Χρειάζεται όμως σε κάθε περίπτωση και αλλαγή του ΠΕ.Σ.Δ. Α..  Αυτό 

όμως ας πούμε ότι  είναι το δεύτερο κομμάτι.   

 Τώρα, όσον αφορά το εάν απάντησα σε αυτό,  κοιτάξτε να δείτε.  

Σήμερα υπήρχε στην συζήτηση πολλές φορές μια ένταση. Εγώ θέλω να 

ζητήσω συγνώμη εάν  κάποιος εξέλαβε μια απάντησή μου ως μη 

διάθεση συγκεκριμενοποίησης.  Σε όσα θέματα είναι πολύ 

συγκεκριμένα υπάρχουν συγκεκριμένες απαντήσεις και δόθηκαν. Δεν 

ήταν η πρόθεση να μην γίνω συγκεκριμένος κ.  Τότσιο.  Σε οτιδήποτε 

συγκεκριμένο ρωτάτε συγκεκριμένα θα απαντώ, αλλά αυτό που δεν 

ήθελα είναι να μου επιβάλλετε τον τρόπο με τον οποίο θα απαντώ. 

Νομίζω ήταν και δικαίωμά μου.  

 Τώρα η εταιρεία η δική μας,  όπως σας εξήγησα και την 

προηγούμενη φορά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  καταρχήν 

είναι μια ένωση εταιρειών, η οποία υλοποιεί  το έργο του συμβούλου, 

είναι  η ένωση εταιρειών PLANET - ΕΠΤΑ, οι  δυο αυτές εταιρείες με 

τεράστια εμπειρία η κάθε μια  κείμενό της,  δεν μπορούμε όμως να 

περιαυτολογούμε αυτή την στιγμή, δεν έχει  καμία αξία.  Έχουν την 

20ετή και πλέον εμπειρία που έχουν αποδείξει  το βαθμό με τον οποίο 

κάνουν  σοβαρά και ανεξάρτητα την δουλειά τους.   

 Από εκεί  και πέρα, προφανώς και δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε 

θα θέλαμε υπάλληλοι κανενός που δεν έχει  τα ίδια συμφέροντα με μας.  

Εμείς είμαστε οι  ανεξάρτητοι μελετητές που κάνουμε σωστά την 

δουλειά μας προς όφελος αυτού που μας προσλαμβάνει.   

 Είναι η αναθέτουσα αρχή η Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  είναι οι  πολίτες του 

Δήμου Σερρών, είναι οι  άνθρωποι που έχουν την αγωνία όπως οι  

δημοτικοί σύμβουλοι πραγματικά είναι δύσκολα αυτά τα θέματα να τα 
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αντιμετωπίσεις  και τα αντιλαμβάνο μαι,  είναι όλοι αυτοί οι  άνθρωποι 

που δημιουργούν το κοινωνικό συμφέρον,  όμως πρέπει να βλέπουμε 

και να λέμε έστω και εάν δεν είναι ευχάριστο και τις  πτυχές εκείνες 

που μπορούν να . .  σε πρόβλημα και δυστυχώς στην Ε.Ε. που είμαστε 

μέλος,  έχουμε αναλάβει υποχρεώσεις.   

Υπάρχουν οδηγίες,  υπάρχουν πρόστιμα, τι  πιο ευχάριστο να 

μπορούσαμε να συνεχίζουμε τους ΧΑΔΑ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν μιλάμε για ΧΑΔΑ αλλά στο παρά τσάκ αποφεύχθηκε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν αν ακύκλωση… γιατί  μιλήσατε για 

λευκή κόλλα. Γιατί  απαξιώνετε τις  προτάσεις πάρα πολύ εύκολα τις  

άλλες,  τις  διαφορετικές.  Στις  ευρωπαϊκές χώρες δεν γίνεται διαλογή 

στην πηγή με τέσσερις κάδους; Ναι ή όχι;  Είναι πολύ δύσκολο να γίνει  

εδώ;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  απαγορεύεται να γίνει  και τώρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι να προχωρήσουμε.  Λίστα τοποθετήσεων. 

Ευχαριστούμε πολύ. Ναι,  συγνώμη κ.  γραμματέα. Τοποθετήσεις.  Ο κ.  

Κατιρτζόγλου, ο κ.  Φωτιάδης.  Μην βιάζεστε αντιπρόεδρε.  Ο κ.  

Μπόικος.  Η κυρία Φιλιώ είναι απούσα, δεν μπορώ να την βάλω. Ο κ.  
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Γκότσης.  Ο αντιπρόεδρος.  Ο κ.  Νιζάμης,  ο κ.  Χασαπίδης,  ο κ.  

Στεργίου.  Ο κ.  Τόντζιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι κανείς  άλλος δημοτικός σύμβουλος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.  Πώς λέγεστε;  Νικότζ ιος.  Ο κ.  Αναστασιάδης 

Αντώνης.  μετά τον κ.  Τόντζιο θα βάλετε τον κ.  Νικόντζιο.   

 Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι στις  τοποθετήσεις να είμαστε 

σύντομοι,  περιεκτικοί,  τηρούμε τον χρόνο, πέντε λεπτά στους 

επικεφαλής των παρατάξεων, δυο λεπτά στους δημοτικούς συ μβούλους.   

 Ξεκινάμε από εσάς ως αγορητής της παράταξής σας κ.  

Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω μια διαφωνία ως προς τον χρόνο. Μιλάμε τώρα 

από τις  19:00΄ η ώρα, έχει  φτάσει 23:00΄ περίπου, έχουν ακουστεί  οι  

πάντες και δεν θα ακουστούν στο τέλος οι  δημοτικοί σύμβουλοι.  Είναι 

ένα πάγιο πρόβλημα που το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές.  

Άλλωστε ο κ.  Δήμαρχος στην αρχή της τοποθέτησής του μίλησε μισή 

ώρα χρονομετρημένη και άλλη μισή ώρα ο ειδικός σύμβουλος.   

 Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει μια ελαστικότητα στο θέμα αυτό.   

 Τώρα για να δούμε λίγο το . .  είναι πράγματι ένα σημαντικό 

ζήτημα αυτό που μας απασχολεί σήμερα εδώ. Προσπάθησε στην αρχή ο 

κ.  Δήμαρχος να μας πει  ότι  έκανε ενημέρωση για το συγκεκριμένο 

ζήτημα. Ξέχασε,  παρέλειψε σκόπιμα να μας  αναφέρει ότι  το 

συγκεκριμένο ζήτημα το ανέδειξε η δική μας παράταξη, η οποία την 

άνοιξη που μας πέρασε αγωνιωδώς και κατ΄ επανάληψη ζήτησε το θέμα 

να τεθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο και αντιμετώπισε πόρτες κλειστές.  
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Αντιμετώπισε την πεισματική σας αντίδραση να συζητήσει το 

συγκεκριμένο θέμα.  

 Στην πραγματικότητα εάν δεν υπήρχε η δική μας επιμονή, θα 

θέλατε να φτάσετε μέχρι την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να 

ακουστεί  κιχ για το συγκεκριμένο ζήτημα. και γιατί  να μην ακουστεί  

κιχ;  Διότι  αυτό που πάτε να κάνετε,  που πήρατε απόφαση να κάνετε,  

είναι ξεκάθαρα προς όφελος εργολάβων, είναι ξεκάθαρη η 

εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων, είναι ξεκάθαρο ότι  ζημιώνει 

την τοπική μας κοινωνία του Νομού Σερρών και θα αναφερθώ 

συγκεκριμένα για ποιο λόγο συμβαίνει  αυτό το πράγμ α.  

 Καταρχήν,  θα έπρεπε μια φιλότιμη προσπάθεια να μας πείτε . .γ ια 

τα πρόστιμα, ότι  επέρχεται το χάος.  Ότι θα πληρώνουμε 80 ευρώ 

πρόστιμο και αυτός είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για να γίνει  

και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει  αυτή η επιλογή σας.   

 Μα καταρχήν το πρόστιμο αυτό που λέτε δεν είναι βέβαιο ότι  θα 

επιβληθεί.  Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα είτε να ανασταλεί η 

επιβολή του είτε και να μειωθεί στην πορεία,  γιατί  είναι ξεκάθαρο και 

αποδείχθηκε από την όλη διαδικασία ότι  αυτό είναι δυνητικό,  είναι 

στην ευχέρεια του έλληνα νομοθέτη να το προσδιορίσει .  Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον.  Για ποιο λόγο να επιβληθεί πρόστιμο στον Νομό 

Σερρών όταν εμείς  διαθέτουμε αδειοδότηση; Ρωτήθηκε,  απαντήθηκε,  

μια από τις  προϋποθέσεις για να επιβληθεί το πρόστιμο αυτό είναι και 

το εάν υπάρχει  ή δεν υπάρχει αδειοδότηση ολοκληρωμένης 

διαχείρισης.  Εμείς την έχουμε την αδειοδότηση.  

 Τρίτον.  Μα το πρόστιμο επιβάλλεται εσαεί για μια ζωή; Για 

τριάντα χρόνια; Η το πρόστιμο είναι εξαρχής 60 ευρώ τον χρόνο, όπως 

πήγατε να πείτε … 60 θα π ληρώνει μετά από επτά με οκτώ χρόνια το 
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πρόστιμο.  Μέχρι τότε ποιος σας λέει  εσάς ότι  δεν μπορούμε να 

πετύχουμε τους στόχους,  εκλέγοντας μια άλλη πολιτική,  όπως λέμε 

εμείς;   

 Άρα επομένως είναι ένας μύθος αυτός που καταρρέει  και είναι 

μια ξεκάθαρη προσπάθεια να συσκοτίσετε πραγματικά το νου όσων σας 

ακούν.   

 Δεύτερον,  όταν αναφερθήκατε στο κόστος και είπατε ότι  θα είναι 

65 ευρώ συνολικά, το κόστος με την λύση την οποία εφαρμόζεται,  

είδατε 65 ευρώ συν 4,  τα 20 θα γίνουν 4 και τελείωσε.  Μα εάν δεν 

κάνω λάθος,  μέσα στα 20 ευρώ πληρώνεται ήδη τα 5 ευρώ που 

αφορούν την κατασκευή νέου κυττάρου. Αυτό θα πάψει να υπάρχει;  

Δεν θα υπάρξει αυτή η καταβολή των 5 ευρώ για το νέο κύτταρο; 

Προφανώς και θα συνεχίσει .  Άρα είναι τα 65,  64,  65 με την 

τιμαριθμική αναπροσαρμογή συν το κόστος λειτουργίας των ΣΜΑ, το 

οποίο κανείς  δεν το ανέφερε,  συν . .  του ΦΟ.Δ.Σ.Α.,  το οποίο και αυτό 

θα επιβαρύνει εμάς κατ΄ αναλογία.   

 Συνεπώς ερχόμαστε η μια ή άλλη στα ίδια χρήματα, για να μην 

σας πω ότι  αυτό το οποίο πάτε να κάνετε είναι πιο δαπα νηρό, θα 

επιβαρύνει περισσότερο τις  τσέπες των Σερραίων δημοτών που μας 

ενδιαφέρει σήμερα εδώ.  

 Άρα τι  πάτε να κάνετε επίσης; Αυτή την λύση την οποία 

εφαρμόζετε είναι ξεκάθαρο και αποδείχθηκε πλέον νομίζω περίτρανα 

και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει,  ότι  εί ναι μια λύση  η οποία 

αποθαρρύνει την ανακύκλωση καταρχήν.   

 Η διαφορά μας ποια είναι;  Εσείς μιλάτε ότι  θέλετε να πιάσετε 

τον στόχο το 6% με την λειτουργία και του εργοστασίου.  Εμείς σας 

λέμε ότι  πρέπει να πιάσουμε τον στόχο αυτό με την ανακύκλωση και 
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διαλογή στην πηγή. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει  και μην σας 

φαίνεται ότι  είναι αυτό εξωπραγματικό.   

 Καταρχήν ο όγκος των απορριμμάτων του Νομού Σερρών τα 

τελευταία χρόνια έχει  πτωτική πορεία,  όπως ρωτήθηκε και 

απαντήθηκε.  Πρώτον αυτό.  

 Δεύτερον,  εάν στοιχειωδώς μόνο αυξήσουμε την ανακύκλωση, 

είναι δεδομένο, απλά μαθηματικά είναι,  ότι  η ελάχιστη εγγυημένη 

ποσότητα των 45.000 τόνων δεν θα την πετύχουμε εάν στοιχειωδώς 

αυξήσουμε την ανακύκλωση.  

 Άρα αυτό που κάνετε εσείς  τι  θέλετε να μας πείτε;  Δεν θα 

κάνουμε ανακύκλωση, διότι  πρέπει να πιάσουμε τους 45.000 τόνους.  Η 

εναλλακτική που θα υπάρχει θα είναι ή να πληρώνουμε πρόστιμα ή να 

φέρει ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.,  γιατί  . .  θα αποφασίσει μεθαύριο,  ή να φέρει ο 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. απορρίμματα από όλες τις  περιοχές.   

 Λοιπόν,  με λίγα λόγ ια είναι αποτρεπτική για την ανακύκλωση η 

πολιτική την οποία επιλέξατε.   

Και θα σας πω και κάτι  άλλο. έγινε λόγος για δυο,  τρεις ,  

τέσσερις,  πέντε κάδοι . .  μην σας φαίνονται αυτά τα πράγματα 

εξωπραγματικά. Είμαστε ένας αγροτικός Νομός στον οποίο η 

κομποστοποίηση είναι σε εμβρυακό στάδιο.  Η οικιακή 

κομποστοποίηση. Ξέρετε τι  διαβάζω εδώ;  

Η Νέα Υόρκη, ένα αστικό κέντρο 20  εκατ.  ανθρώπων, αμιγώς 

αστικό κέντρο, αποφάσισε και έκανε υποχρεωτική από το ΄16 την 

οικιακή κομποστοποίηση. Αυτοί πως μπορούν να το κάνουν δηλαδή και 

δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς  που είμαστε αγροτικός νομός; Και 

έχουμε μόνο απόβλητα στα χωριά μας ιδίως,  τα οποία επιδέχονται 

κομποστοποίηση; Γιατί  θέλετε να τα παρουσιάσετε λες και τα 
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πράγματα είναι εξωπραγματικά λες και μιλάμε αραβικά εδώ μ έσα; 

Είναι πράγματα τα οποία γίνονται,  άλλοι τα φτιάχνουν και εμείς  δεν 

θέλουμε να τα κάνουμε.   

Λοιπόν ο στόχος επομένως αυτός που μπορεί να επιτευχθεί .  Το 

υπόλειμμα το οποίο θα πηγαίνει  ως επεξεργασία στο Παλαιόκαστρο 

μπορεί να . .  και εάν αυτό συμβεί είνα ι δεδομένο ότι  μπορούμε να 

κάνουμε μια μονάδα μικρότερου μεγέθους και μπορούμε να την 

κάνουμε μόνοι μας.   

Σε αυτό,  τουλάχιστον,  όλες οι  παρατάξεις  της αντιπολιτεύσεως 

νομίζω ότι  συμφωνούμε.  Μπορούμε να την κάνουμε μόνοι μας και 

έχουμε και το χρονικό περιθώριο να την κάνουμε μόνοι μας.  Και εάν 

πάτε. .  μέχρι το ΄20 που λέτε ότι  θα φτάσει το 60 ευρώ τον τόνο το 

πρόστιμο,  λοιπόν μέχρι τότε έχουμε το χρονικό περιθώριο και το 

είχαμε πιο μπροστά τα δυο, τρία προηγούμενα χρόνια που πέρασαν, 

αλλά και πάλι το έχουμε γ ια να πετύχουμε αυτούς τους στόχους και να 

πηγαίνει  προς επεξεργασία εκεί  μόνο το 3% των υπολειμμάτων.  

. .  τότε ασφαλώς χρειαζόμαστε μια μικρότερη μονάδα. Και εάν 

χρειαζόμαστε μια μικρότερη μονάδα, μπορούμε μόνοι μας να την 

κάνουμε.  Αναφέρθηκε και ο κ.  τεχ νικός σύμβουλος προηγουμένως και 

τελειώνω με αυτό,  πιθανόν να επανέλθω σε δευτερολογία,  ότι  για να 

γίνει  λέει  μια μικρότερη, για να . .  την υπάρχουσα μονάδα θέλουμε 15 

εκατ.  ευρώ. Καλά το μέγεθος αυτό μας φαίνεται εξωφρενικό; Ποιος 

παλαβός τραπεζίτης δεν θα  χρηματοδοτούσε τέτοιου είδους επένδυση 

από την πλευρά του Δήμου όταν έχουμε 35 εκατ.  εξασφαλισμένο 

κέρδος.   

Εδώ η ΔΕΥΑΣ 1 εκατ.  πήρε για να κάνει  . .δάνειο.  Δεν μπορούμε 

να πάρουμε 15 εκατ.  ευρώ όλοι οι  Δήμοι του Νομού Σερρών δανεικά 
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για να τρέξουμε την υφιστάμενη μονάδα; Εγώ σας λέω ότι  θα 

μπορούσαμε να βάλουμε στόχο και να κάνουμε μια μικρότερη μονάδα. 

Αλλά πες ότι  έχουμε να κάνουμε την ίδια,  το ποσό δεν είναι καθόλου 

εξωπραγματικό.   

Και παίρνουμε μόνοι μας την ευθύνη μας και τότε αυτά τα 

εκβιαστικά διλήμματα που βάζει  ο κ.  Δήμαρχος που λέει  ότι  θα βγουν 

τα πρόστιμα, τότε ναι,  θα είχαμε και το πολιτικό και το ηθικό 

ανάστημα να σταθούμε στους δημότες μας και να τους πούμε ότι  

κοιτάξτε,  κάντε την κομποστοποίηση, κάντε και την ανακύκλωση, διότι  

θα πληρώσετε παραπάνω μετά με τα πρόστιμα. Θα είχαμε τότε την 

δυνατότητα να το πούμε αυτό το πράγμα.  

Σήμερα αυτό το οποίο συμβαίνει  είναι ότι  με τα λεφτά των 

Σερραίων δημοτών θα χρηματοδοτήσουμε  τα κέρδη των εργολάβων. 

Αυτή είναι η ξεκάθαρη, εντελώς ξεκάθαρη και κρυστ άλλινη 

πραγματικότητα.  

Και μια τελευταία κουβέντα θα πω. Ήρθε εδώ πέρα τις  προάλλες 

ο κ.  υπουργός.  Καταρχήν εμείς ,  όπως αντιλαμβάνεστε,  λαμβάνουμε μια 

θέση εξ ορισμού αντίθετη από αυτή που διατύπωσε ο κύριος υπουργός 

εδώ πέρα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζ ήτημα.  

Το υπογραμμίζω αυτό για να δείξουμε τι ;  Προφανώς αφενός μεν 

ότι  είμαστε μια παράταξη με ξεκάθαρο αυτοδιοικητικό στίγμα, η οποία 

το μοναδικό που την ενδιαφέρει,  δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική 

αφετηρία κανενός,  το μοναδικό γνώμονα που έχουμε είναι η 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δημοτών μας και δευτερευόντως 

όλα τα υπόλοιπα.  

Λοιπόν,  περίπου πανηγύρισε η δημοτική αρχή και οι  υπόλοιποι 

Αντιδήμαρχοι της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ότι  ήρθε ο υπουργός να μας πει  αυτό το 
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πράγμα. Μα οι προτεραιότητες . .  ξεκάθαρο ότι  έχουν  να κάνουν . .  έργα 

να γίνονται,  χρήμα να κυκλοφορεί,  θέσεις  να δημιουργούνται . .  να 

υπάρχει.   

Δεν τον ενδιαφέρει τον υπουργό εάν επί τριάντα χρόνια οι  

Σερραίοι  θα χαρατσώνονται και θα πληρώνουν παραπάνω από ότι  θα 

μπορούσε να κοστίσει  η διαχείριση των απορ ριμμάτων στον Νομό 

Σερρών. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό.  Και δυστυχώς 

αποδεικνύεται ότι  ούτε την δημοτική αρχή ενδιαφέρει ούτε τους 

υπόλοιπους δημάρχους ενδιαφέρει.   

Τώρα το μόνο που τους νοιάζει  είναι επειγόντως να κλείσουμε το 

θέμα όσο ακόμα υπάρχει Ε .Σ.Α.Ν.Σ.,  όσο ακόμα υπάρχει Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

να το κλείσουμε και . .  γ ιατί  άραγε αυτό; Να κλείσουμε το θέμα πριν 

τελειώσει η χρονιά και από εκεί  και πέρα, τι  θα πληρώνουν οι  Σερραίοι  

για τα επόμενα τριάντα χρόνια δεν τους ενδιαφέρει.  Φυσικά ούτε τα 

χωριά…, τελειώνω κύριε Πρόεδρε εδώ, ούτε μετά . .  δημοτική αρχή.  

Δυστυχώς όμως οι  ολέθριες συνέπειες των σημερινών υπουργών, 

της σημερινής δημοτικής αρχής θα ακολουθούν και τα παιδιά μας.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Κατιρτζόγλου. Τον λόγο έχει  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ήδη οι  απουσίες από την αίθουσα 

δείχνουν μια αμηχανία η οποία με στεναχωρεί.  Θα έπρεπε,  

τουλάχιστον,  να μείνουν στα προσχήματα.  

 Για να δούμε,  θα προσπαθήσουμε μετά τον προλαλήσαντα να 

είμαι ιδιαιτέρως σύντομος για να μην κουράσω.  

 Ήδη από την διαδικασία των ερωτήσεων αναδείχθηκαν όλες οι  

πτυχές οι  οποίες σκοπίμως με αυτό το πρόχειρο τρισέλιδο το 
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ανυπόγραφο, έτσι προέκυψε, δεν ανεγράφησαν. Μέχρι και το ποσοστό 

του Φ.Π.Α. σκοπίμως δεν αναγράφηκε.  Για να μένει  το μικρό νού μερο, 

ενώ το πραγματικό είναι 65 ευρώ ο τόνος.   

 Ένα θέμα το οποίο έμεινε στην σκέψη όλων και όσων μας είδαν 

από την τηλεόραση, άραγε αυτή η διαδικασία που μας . .και τούτο διότι  

από την τελευταία εδώ συνεδρίασή μας έγινε ξεκάθαρο σε όλους μας 

ότι  το όλο θέμα είναι αναστρέψιμο, μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω.  

Είχα ρωτήσει συγκεκριμένα τον τεχνικό σύμβουλο εάν αυτά τα 

οποία προκύψουν και το ποσό βεβαίως αλλά και άλλες παράμετροι 

είναι τέτοιες που δεν μας ευνοούν,  μπορούμε χωρίς τιμή να 

απαγκιστρωθούμε από την  όλη διαδικασία; Θυμάστε η απάντηση ήταν 

βεβαίως ότι  ναι.  Και βεβαίως θυμάστε,  η δέσμευση ήταν ξεκάθαρη ότι  

εμείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο εδώ θα αποφασίσουμε εάν θα 

εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο για να βάλει μια υπογραφή, όπως και 

οι  υπόλοιποι συνάδελφοί του μετά από εξουσιοδότηση.  

Και τούτο διότι ,  αγαπητοί συνάδελφοι,  μετά από αυτό που 

συμβαίνει  με την ανατροπή των οικονομικών και κοινωνικών 

συνθηκών και άκουσα τον κ.  σύμβουλο να μην θέλει  να βάλει αυτά τα 

δεδομένα καθόλου στην συναξιολόγηση για να μας διατυ πώσει απόψεις 

και θέσεις,  σύγκρινε δηλαδή την κατάσταση που ήμασταν στο ΄09,  στο 

΄08 και στο ΄10,  θα έλεγα ευθέως,  μπορεί πράγματι ένα Δήμαρχος σε 

έξι  μήνες,  σε πέντε μήνες που εκπνέει  η θητεία,  να δεσμεύσει για τα 

επόμενα 25 χρόνια χωρίς να νοιώσει την αν άγκη, τουλάχιστον,  να 

φέρει εδώ μέσα με αυτόν τον έμμεσο τρόπο, κάποιος θα έλεγε ότι  

ενδεχομένως θα πρέπει να πάμε άμεσα στους δημότες,  αυτοί θα 

πληρώσουν.  
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Δεν είναι η άλλη περίπτωση που είχαμε χρηματοδότηση 100%. 

Αυτός ήταν ο τρόπος που η αυτοδιοίκηση έκ ανε τα έργα, εάν 

εξαιρέσουμε το Ταμείο Συνοχής.  Εδώ έχουμε μια καθαρή πλέον . .  στον 

χώρο της αυτοδιοίκησης.  Βλέπουμε τι  συμβαίνει  με τις  εθνικές οδούς 

και με τις  αυξήσεις και βλέπουμε εάν είναι . .αυτές οι  συμβάσεις και 

εάν ελέγχονται από τρίτους και εάν υπ άρχει . .και που οδηγούνται.  Το 

νοιώθουμε καλά. Λοιπόν,  εδώ είχαμε Σ.Δ.Ι .Τ.  και βεβαίως όλα αυτά τα 

ψιλά γράμματα είναι που φοβάται κανείς  σε όλες τις  συμβάσεις.   

Ποιος λοιπόν παίρνει  αυτή την μεγάλη ευθύνη σήμερα σε αυτή 

την κατάσταση που είναι κάθε νοικοκ υριό Σερραϊκό; Και όταν 

ρωτούμε κάποιοι  εκνευρίστηκαν, πόση θα είναι η αύξηση; Και είπα 

εγώ ότι  θα είναι 400% τέσσερις φορές επάνω. Όταν είναι 15 και ορθά 

ο συνάδελφος  ξεχώρισε τα 5 ευρώ, 15 και μιλούμε για 70,  δεν είναι 

τέσσερις φορές επάνω το κόστος ενα πόθεσης και διαχείρισης εκεί  στον 

χώρο;  

Όταν . .  ο Δήμαρχος,  τυχαίο είναι;  Είναι δυνατόν να λέει  ότι  έχει  

μειώσει το κόστος και έχει  κάνει  μια πολύ ελεγχόμενη διαχείριση και 

έχει  φτάσει στο 40% κάτω να μην ξέρει  νούμερα; Να μας πει  ένα 

νούμερο το πόσο στοιχίζει  η αποκομιδή ή η μεταφορά και ενδεχόμενα 

αύριο η συμπίεση για να μπορούμε να έχουμε ένα δεδομένο να 

συμφωνήσουμε και εμείς;    

Δεν είμαστε όλοι σε μια λογική ή κανένας θα έλεγα σε μια 

λογική αντιπαραθέσεων κύριε προεδρεύοντα. Και σωστά είπες ότι  θα 

έπρεπε ίσως να συμφωνήσουμε και να φύγουμε σήμερα ήρεμοι και 

πράγματι εάν ήταν το ποσό της τάξεως των 3 ευρώ, πράγματι θα είχαμε 

αποχωρήσει ήδη από την αίθουσα. Τουλάχιστον οι  περισσότεροι.  Είναι 

έτσι όμως; Για να δούμε.   
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Ολοκληρωμένη διαχείριση, κύριοι  συνάδ ελφοι είναι το θέμα μας.  

Αυτό δεν μπορεί να γίνει  χωρίς την συμμετοχή των δημοτών μας.  

Πρέπει να το καταλάβετε.  Και αυτό εδώ το μυστικό,  το οποίο και εγώ 

σημείωσα κ.  Αναστασιάδη, τους 45 με 65 και βεβαίως του ότι  

αντιμάχεται η μια ενέργεια την άλλη αυτό εί ναι εξόφθαλμο, δεν 

χρειάζεται να παίζουμε εδώ την κολοκυθιά.   

Και όταν μιλούμε για ολοκληρωμένη διοίκηση οφείλουμε και 

οφείλαμε να είχαμε εθίσει  τους δημότες μας,  αντί  για πέναλτι  να τους 

είχαμε δώσει κίνητρο ότι  όποιος μειώνει τα σκουπίδια του,  έλεγε ο κ.  

Γάτσιος,  να πληρώνει λιγότερα στο κοινό ταμείο ανταποδοτικά.  

Να λοιπόν πολιτικές τις  όποιες θα μπορούσαμε και γιατί  όχι  

πιλοτικά να τις  είχαμε εφαρμόσει.  Τι κάναμε εμείς  εδώ στον νομό; Ας 

με συγχωρέσουν και οι  άλλοι Δήμαρχοι,  πήραμε το εύκολο. 

Αναζητήσαμε μέσω Σ.Δ.Ι .Τ.  τον μεγάλο ιδιώτη δήθεν,  θα έλεγα κανείς ,  

υπήρχε το πρόβλημα της πετυχημένης εφαρμογής Σ.Δ.Ι .Τ.  στην Ελλάδα 

για να τον πάρουμε και να τον φέρουμε αυτούσιο και να ψάχνουμε εδώ 

και να κουνάμε το πρόστιμο για να μπορέσουμε να δεχθούμε όλη αυτή  

την επιχειρηματολογία;  

Φιλότιμη προσπάθεια είπε κάποιος προλαλήσας από όλους τους 

έχοντες τον ρόλο να μας νουθετήσουν,  ότι  το πρόστιμο θα είναι 

μεγαλύτερο. Άκουσον επιχείρημα. Δηλαδή προέκυψε κάποτε ένα 

πρόστιμο,  αυτό πάει να σκεφτεί  κανείς  όταν είναι χα λαρός και οι  τιμές 

όλες είναι προς αυτήν την υψηλή οροφή και εάν είμαστε πέντε κάτω, 

τελικά δεν είμαστε πέντε κάτω, διότι  είμαστε 65 συν 5,  είμαστε πάνω 

από το 60,  κινιόμαστε πάνω από το πρόστιμο,  διότι   συνάδελφοι το 

πρόστιμο δεν είναι εφάπαξ και από την αρχή 60,  κτίζεται είπα,  35 συν 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

13

5 

5 και ξέρετε κάθε 5 ευρώ στους τόνους που μιλούμε πόσο στοιχίζει  

στους Σερραίους;  250.000 ευρώ.  

Δηλαδή σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια θα έλεγε κανείς  εάν κάνει  

μια ανάποδη σκέψη. Όχι δεν θα πάμε σε αυτή την λογική, τα 

παίρνουμε πίσω και είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε πρόστιμο και να 

εθίσουμε τους δημότες μας και να πάμε σε άλλες λογικές.  Δεν θα 

πληρώναμε τα 60 ευρώ και είπε και ένας συνάδελφος ότι  θα 

πληρώσουμε εμείς  το ΄14 το 60άρι ή τα 35 δηλαδή; Όχι βέβαια,  . .   

Θέλω να πω δηλαδή, εάν θέλουμε να αναζητήσουμε μόνο με το 

οικονομικό κίνητρο τι  μας συμφέρει,  σίγουρα δεν μας συμφέρει σε 

καμία των περιπτώσεων αυτή η εύκολη προχώρηση σε μέθοδο Σ.Δ.Ι .Τ. ,  

έτσι όμως μας προέκυψε.  

Λοιπόν,  δεν θα πω πολλά. Εγώ δεν υπέγραφα, εάν είχα την 

ευθύνη, έτσι μια αναπνοή από το τέλος μιας θητείας και θα δέσμευα 

τους δημότες μου για 25 χρόνια.  Θα έκανε οπωσδήποτε την μεταφορά 

και την έγκριση, γιατί  το θεωρώ εάν μη τι  άλλο υποχρέωση και αν μη 

τι  άλλο στοιχείο το οποίο δείχνει  την χρηστή διοίκηση επί τοι ς  

πράγμασι.   

Δεν χρειάζεται να πω επιχειρήματα γιατί  πράγματι ο προλαλήσας 

έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία για το πώς αυτή η διαδικασία πραγματικά 

δεν έπεισε κανέναν.  Θα ρωτήσω τώρα εγώ τον κ.  σύμβουλο που ήρθε 

και σέβομαι την κόπωσή του,  βλέπουμε ότι  το ποσό γ ια μας,  βλέπετε 

στα μάτια όλων . .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τελείωσα. Αυτό μόνο το επιχείρημα παρακαλώ. Μήπως θα ήταν 

σκόπιμο να ζητήσουμε μια βελτίωση προσφοράς από τον ανάδοχο; Το 

σκεφτήκατε; Να μας μειώσει δηλαδή..  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κύριε Φωτιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άσε τον να ολοκληρώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τελείωσε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ. Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Να ζητήσω πρώτα συγνώμη γιατ ί  προηγουμένως ύψωσα πολύ τον τόνο 

της φωνής μου και συνέβαλα και εγώ σε αυτή την ένταση, η οποία 

όμως δεν είναι και αναίτια.  Θα προσπαθήσω να είμαι ήρεμος.  Πολλά 

πέναλτι  άκουσα για τον καημένο τον ανάδοχο ή τους ανάδοχους.  

Ανέφερε πόσα, 58 ο κ.  τεχνικός σύμβουλος.   

Είναι τελικά να τους λυπάσαι αυτούς τους φτωχούληδες τους 

εργολάβους.  Έτσι όπως μας παρουσιάστηκαν τα πράγματα συμπεραίνει  

κανείς  ότι  οι  ανάδοχοι είναι σχεδόν φιλάνθρωποι οικολόγοι,  που θα 

πληρώσουν τα πάμπολλα πέναλτι  από την τσέπη τους  για να  

εκπληρώνουν περιβαλλοντικές και άλλες υποχρεώσεις.   

 Κύριε Δήμαρχε και κύριοι  σύμβουλοι,  καλά και όμορφα αυτά τα 

φιλο-περιβαλλοντικά που μας είπατε ότι  θα επιτυγχάνονται στην 

μονάδα επεξεργασίας για την διαλογή, την κομποστοποίηση και τα 
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λοιπά. Δεν απαντήσατε όμως στο εξής απλό ερώτημα. Η ανακύκλωση, 

η διαλογή, η κομποστοποίηση και τελικά η μείωση του όγκου των 

αποβλήτων για ποιο λόγο είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά 

συμφερότερο να γίνονται στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

την μεγάλη και όχι  στην πηγή ή κατά το δυνατόν κοντά στην πηγή σε 

μικρές δημοτικές ή έστω διαδημοτικές μονάδες χωρίς πολύ σύνθετη 

τεχνολογία και μεγάλες μηχανολογικές απαιτήσεις;   

 Επίσης είπατε για τις  θέσεις εργασίας.  Μα οι θέσεις εργασίας 

που μας είπατε μόνο στο εργοστάσιο μπορ εί να δημιουργηθούν; 

Δηλαδή εάν στηθούν τέτοιες μικρές μονάδες,  τέτοιοι  τρόποι 

ανακύκλωσης,  διαλογής,  άνθρωποι δεν θα δουλεύουν και σε αυτές;  Δεν 

θα δουλεύουν μηχανήματα.  

 Θέλω και κάτι  άλλο να σας πω κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι που 

ενδεχομένως να μην το  γνωρίζετε ή να το γνωρίζετε και να μην το 

αναφέρετε.   

 Γνωρίζετε ότι  υπάρχει  κίνδυνος,  μια και μιλάμε για Ε.Ε.,  να μην 

χρηματοδοτηθούν Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων από την Ε.Ε.;  

Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποκλειστεί  η χρηματοδότησή τους,  

αφού η ειδ ική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,  υπ΄ 

αριθμόν 20 του ΄12,  αξιολογεί  αρνητικά την επεξεργασία σύμμεικτων 

σε νέα και κάνει  . .  την μέχρι τώρα εμπειρία την αξιολογεί  αρνητικά, 

ότι  τελικά αυτές οι  μονάδες περισσότερο πρόβλημα παράγουν παρά 

λύνουν.  Και κάνει  σύσταση στα κράτη –μέλη της Ε.Ε. να κινηθούν 

προς την κατεύθυνση επεξεργασίας αποβλήτων που διαχωρίζονται στην 

πηγή και να ακολουθήσει,  βέβαια,  πολιτικές μείωσης ετήσιων 

ποσοτήτων.  
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 Και λέω, εγώ ρωτάω, προβλέπει μήπως η σύμβαση που πάτε να 

υπογράψετε τι  θα γίνει  στην περίπτωση αυτή; Εάν δηλαδή η Ε.Ε. πει  

ότι  εγώ δεν χρηματοδοτών την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

του Παλαιοκάστρου γιατί  αξιολογώ ότι  δεν συμβάλει στην προστασία 

του περιβάλλοντος αλλά απεναντίας έχει  αρνητικές επιπτώσεις.   

 Τι προβλέπει,  προβλέπει τίποτα γι΄ αυτό η σύμβαση; Πως θα 

χρεωθεί αυτό; Σαν πέναλτι  στον ανάδοχο; Το 59 πέναλτι  ας πούμε ή 

σαν πρόστιμο στους πολίτες;   

 Και επιτέλους,  κύριε Δήμαρχε,  γιατί  μας  βάζετε να μιλάμε στα 

τυφλά ενώ εσείς ξέρετε αυτούς που ετοιμάζετε τους όρους της 

σύμβασης για να μπορείτε να μας χειρίζεστε και να μας λέτε ότι  όχι  

δεν είναι έτσι,  είναι αλλιώς; Γιατί  δεν φέρατε αυτό το σχέδιο 

σύμβασης εδώ μπροστά μας; Έχετε υποσχεθεί  ότι  η σύμβαση θα 

περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  δεν το κάνατ ε;  Τι 

περιμένετε δηλαδή; Τι περιμένετε και ποιον;  

 Λοιπόν,  μπορούμε να πούμε πολλά ακόμη, όμως αυτό που 

κάνουμε αυτή την στιγμή και δεν είναι μόνο αυτή την στιγμή, είναι ότι  

αυτό-καταργούμαστε ως πολιτικό όργανο. Ίσως απόψε να είναι μια από 

τις  τελευταίες  φορές,  για τα επόμενα 25 χρόνια,  που θα μας 

απασχολήσει το θέμα των αποβλήτων, γιατί  εάν υπογραφεί η σύμβαση 

αναλαμβάνουν οι  ιδιώτες,  υπό κρατική εγγύηση και προστασία.   

Ωραία,  φεύγει  από πάνω μας αυτός ο βραχνάς μπορεί να 

σκέφτεται ο Δήμαρχος.  Αύριο,  μεθ αύριο να κάνουμε το ίδιο και για το 

νερό. Να φύγει  και αυτός ο βραχνάς από πάνω μας.  Στην συνέχεια και 

τις  κοινωνικές δομές,  όσες έχουν απομείνει .  Γιατί  όχι  και εκεί  με 

Σ.Δ.Ι .Τ.  θα γίνουν με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις,  τόσα 

ωραία φρούτα έχει  ο  νέος μπαχτσές της ελεύθερης αγοράς.  Έτσι μας 
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θέλει  η ελεύθερη αγορά. Έτσι στρώνει επίσης και το νομοθετικό χαλί η 

συγκυβέρνηση.  

Δεν σας απασχολεί,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  γιατί  την 

περασμένη Παρασκευή ήρθε εδώ ο κ.  Χατζηδάκης,  ο υπουργός 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και έδωσε τα εύσημα στον κ.  

Δήμαρχο; Γιατί  εφαρμόζει  πιστά,  πιστότατα την πολιτική της 

συγκυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση όλων των δομών και έχει  και . .  

δηλώνει ότι  είναι και ανεξάρτητος.   

 Θέλετε να καταλυθούμε ως πολιτικό όργανο; Προ χωρήστε σε 

αυτή την πολιτική,  διότι  το μεγαλύτερο έγκλημα είναι αυτό.  

Παίρνουμε τις  υποδομές και τις  δίνουμε στους ιδιώτες και οι  πολίτες 

θα πληρώσουν τα σπασμένα και δεν παραμυθιάζετε κανέναν όταν λέτε 

ότι  δεν αντιμάχεται το συμφέρον του εργολάβου με το σ υμφέρον των 

πολιτών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Σαραντίδου.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ούτε τον εαυτό σας δεν πείθετε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ήθελα να ξεκινήσω αλλιώς αλλά ακούγοντας τους επικεφαλής της 

αντιπολίτευσης θα βγάλω ένα παράδειγμα. Όταν συζη τούσαμε για το 

πολυκατάστημα που . .  βγήκαν όλοι ένθερμοι κατά των πολυεθνικών 

και κατά των μονοπωλίων. Σήμερα το σύνθημα είναι . .  από την Ε.Ε..  

όλοι τους.  Όλοι τους.  Ποιοι;  Αυτοί που στηρίζουν την Ε.Ε..  Σήμερα 

θυμήθηκαν, αποδέσμευσαν την Ε.Ε.,  καταργούμε τ α Σ.Δ.Ι .Τ.  που είναι 

εντολές της Ε.Ε.,  καταργούμε τους ιδιώτες και τα κέρδη των Ομίλων 

γιατί  είναι εντολές της Ε.Ε.,  άρα από αύριο θα έχουμε ΔΕΚΟ. Ως 
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Δημοτικό Συμβούλιο κατεβάζουμε ψήφισμα στην κυβέρνηση 

αποδέσμευση από την Ε.Ε..  Και προχωράει η χώρα μας σ τον σωστό τον 

δρόμο επιτέλους.   

 Αλλά είναι μόνο λόγια.  Αυτή την υποκρισία δεν μπορούμε.  Το 

παρακάμπτω, ήταν μια τοποθέτηση για την αντιπολίτευση. Για την 

υποκρισία της αντιπολίτευσης.   

 Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ποιος είναι ο ρόλος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

και τι  ρόλο παίζουν οι  Δήμαρχοι εκεί  που πήγαν.  Οι Δήμαρχοι στην 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. εκπροσωπούν τα Δημοτικά Συμβούλια του Νομού. Δεν 

εκπροσωπούν τον εαυτό τους στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Που σημαίνει  ότι  αυτή 

η συζήτηση έπρεπε να γίνει  πολύ πριν αρχίσει  η διαδικασία,  να έρθει  

εδώ ο  Δήμαρχος Σερρών, ο Δήμαρχος Εμμ. Παππά, ο Δήμαρχος 

Ηράκλειας και να πει  ότι  σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτό ή υπάρχει 

κατεύθυνση να γίνει  αυτό.   

Εσείς τι  λέτε σαν Δημοτικό Συμβούλιο; Εάν κάνουμε αυτό θα 

πληρώνει τόσα ο λαός.  Άμα έχετε άλλες προτάσεις,  άλλες θ έσεις να 

ακούμε και τους δημότες,  να τους καλούμε να πούνε και τις  προτάσεις 

τους και να μάθουν και να ενημερωθούν, πολύ πριν φτάσουμε στην Β 

φάση που είπαμε . .  τι  υποκρισία.  Ήρθαμε τώρα να ενημερώσουμε τους 

Σερραίους;  Να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ; Ένα Δημοτικό 

Συμβούλιο που είτε έγινε είτε δεν έγινε,  δεν έχει  νόημα.  

 Άρα λοιπόν επειδή ακούστηκαν ότι  δεν υπήρχαν προτάσεις,  γιατί  

δεν υπήρχαν προτάσεις;   Έκατσαν οι  Δήμαρχοι ποτέ κάτω με τα 

Δημοτικά τους Συμβούλια,  έτσι όπως προείπα να πουν ότι  εμείς  σαν 

φορέας διαχείρισης θα δούμε τι  δυνάμεις έχουμε στους Δήμους μας για 

να κάνουμε την διαχείριση των σκουπιδιών μόνοι μας;  Τι μπορούμε να 

πάρουμε από τις  δημόσιες επενδύσεις;  Τι μπορούμε να πάρουμε από 
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τις  . .  μας;  Τι μπορούμε να πάρουμε για να δούμε τι  π ροσωπικό έχουμε 

που μπορεί να αναλάβει διαχείριση. Μελετήθηκαν όλα αυτά; Όχι.  

Εντολές Ε.Ε.,  κυβέρνηση, Δήμων και όχι  μόνο εντολές,  εκβιασμός.   

 Σήμερα ξέρετε πως αισθάνθηκε ένας δημότης εάν σας άκουγε; 

Πνιγμένος.  Τον απειλείτε και τον εκβιάζετε.  Δεν έχετε κανένα 

δικαίωμα να απειλείτε και να εκβιάζετε δημότες.  Εάν δεν κάνεις  αυτό 

που σου λένε θα σου βάλουμε πρόστιμο.   

 Και ποιοι  εκβιάζουν; η Ε.Ε. εκβιάζει  τις  κυβερνήσεις,  οι  

κυβερνήσεις εκβιάζουν τους δημάρχους,  οι  Δήμαρχοι τους δημότες.  

Και ποιος φταίει  τελ ικά για την διαχείριση των απορριμμάτων; Δεν 

φταίει  η Ε.Ε.;  Δεν έχει  καμία ευθύνη που δεν έγινε τίποτα μέχρι τώρα 

σε αυτή την ονειρεμένη, την αναπτυξιακή Ε.Ε.;  Δεν φταίνε οι  

κυβερνήσεις που δεν έγινε τίποτα με την διαχείριση των 

απορριμμάτων;  Δεν φταίνε ο ι  Δήμαρχοι που προωθούσαν τέτοιες 

πολιτικές;  Ποιος θα την πληρώσει;  Ο λαός.  Ο λαός.  Όχι μόνο τώρα, 

για 27 χρόνια.  Και τα εγγόνια θα πληρώνουν.   

 Άρα λοιπόν δεν μπορεί ένας δεν βρέθηκε θαρραλέος να πει  ότι  

όχι ,  εγώ δεν δέχομαι να εκβιάζετε τον λαό μου έτσι,  εγώ θα 

προχωρήσω στην αυτοδιαχείριση. Είμαστε οι  μόνοι που φωνάζουμε για 

αυτοδιαχείριση, όχι  σε ιδιώτες παραχώρηση. Οι μόνοι που το 

φωνάζουμε από χρόνια.  Τώρα ξαφνικά όλοι το θυμήθηκαν.  

 Άρα λοιπόν έχουμε μια Ε.Ε. που εκβιάζει  και ξέρετε γιατί  

εκβιάζει;  Οι συναντήσεις με τον  Φούχτελ που ο δήμαρχός μας ήταν 

από τους πρώτους δημάρχους που πήγε και συναντήθηκε με τον 

Φούχτελ,  είχε αυτόν τον στόχο,  αυτή την ελληνογερμανική συμφωνία 

την περιβόητη. Να πουληθούν όλες οι  απαξιωμένες και παρωχημένες 

τεχνολογίες που υπάρχουν εκεί  και στους έχουν μείνει  στοκ, γιατί  
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κάπου ακούστηκαν, ειπώθηκαν και . .πάρα πολλά που είπαμε,  να 

πουληθούν αυτά τα στοκ που τους έμεινα στην Ευρώπη σε χώρες που 

δεν έχουν προχωρήσει καθόλου και βλέπετε ότι  αυτοί προχωρούν ένα 

βήμα παραπάνω στις  πιο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Και εδώ μιλάμε για θάνατο της ανακύκλωσης μέχρι το 20142. Θάψιμο 

της ανακύκλωσης μαζί με το Δ΄ κατηγορίας κομπόστ που θα βγάζουν 

οι  εταιρείας εκεί  πάνω. Θάψιμ ο της ανακύκλωσης γιατί;  Γιατί  άμα . .  

πιο λίγα σκουπίδια,  θα σας βάλω πρόστιμο.   

 Αλλά βγήκε και κάτι  καλό από την όλη υπόθεση. Πρώτον,  θα 

φορτωθούμε σε χρήμα και τα 58 πέναλτι  που θα φορτώσουμε στον 

Κόκκαλη, στην ΙΤΡΑΚΑΤ, στον οποίο σκεφτήκαμε μέχρι και έ ρανο να 

βγούμε να κάνουμε γιατί  πως θα πληρώσει τα πέναλτι  και το δεύτερο 

θετικό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε και τα υπόλοιπα στην δευτερολογία σας.    

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ευτυχώς θα αυξηθούν τα σκουπίδια μας γιατί  θα έρθουν τουρίστες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε καλύφθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε δυστυχώς μιλάμε εν απουσία της Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Δυστυχώς 

μιλάμε χωρίς να μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Απόφαση ως 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Δυστυχώς μιλάμε χωρίς να είμ αστε σε θέση να 

εφαρμόσουμε τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,  

έστω να δώσουμε ένα ψήφισμα, έστω να δώσουμε μια ώθηση προς την 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. να αποφύγει την υπογραφή αυτής της σύμβασης.   

 Ήμουνα ίσως τυχερός που από τις  8 -12-2013 κατέθεσα εγγράφως 

τις  σκέψεις μου στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  στον πρόεδρό της,  στον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου και σε έναν άλλο δημοτικό σύμβουλο. Αυτές οι  

προτάσεις,  αυτές οι  σκέψεις,  αυτές οι  ανησυχίες δεν συζητήθηκαν. 

Συζητιούνται σήμερα για να πάρουμε μια απόφαση για 27 χρόνια.  

Μετά από 27 χρόνια εμείς  δεν θα ζούμε.  Θα υπογράψουμε όμως μια 

σύμβαση ετεροβαρή. Θα υπογράψουμε μια σύμβαση στην οποία εάν 

εμείς  παραδώσουμε 30 τόνους,  30.000 τόνους σκουπίδια σύμμεικτα θα 

πληρώσουμε για 45.  Αυτό δεν ξέρω εάν κάποιος εκλεγμένος  άνδρας ή 

κάποιος επιχειρηματίας είναι σε θέση να υπογράψει μια τέτοια 

σύμβαση. Ο σύμβουλος όμως την Ε.Σ.Α.Ν.Σ. τους πρότεινε και τους 

προτείνει  να την υπογράψουν.  

 Γιατί  τους πρότεινε και τους προτείνει;  Γιατί  ενώ μέσα στις  

υποχρεώσεις δίνει  να προτείνει  σκέψεις,  απόψεις και να μην γίνουν 

δεκτές,  εναλλακτικών λύσεων, από όλη την συζήτηση και με 

διαβεβαίωση δική του δεν κατέθεσαν τέτοιες σκέψεις.  

 Αυτό, κύριοι  σύμβουλοι,  σημαίνει  ότι  υπάρχει  νομικό ρίσκο και 

δεν ξέρω εάν η Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  οι  Δήμαρχοι είναι,  μπ ορούν στις  πλάτες 

τους να δεχθούν,  να αποδεχθούν αυτό το νομικό ρίσκο. Ξέρετε τι  

σημαίνει ,  γι΄ αυτό έχετε. .  επειδή θα σας τις  ρίξουν επάνω σας.   
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 Δεν είμαι εναντίον του εργοστασίου αλλά είμαι εναντίον στης 

σύμβασης.  Μια σύμβαση η οποία,  αν μη τι  άλλο, θα τ ην πληρώσουν τα 

παιδιά μας.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εάν το πρόβλημα ήταν ιδεολογικό για τα σκουπίδια,  …θα μπορούσαμε 

να απαντήσουμε και να κάνουμε μια συζήτηση. Και για το ζήτημα της 

αυτοδιαχείρισης και για το ζήτημα των ΣΔΙΤ και τι  θέλει  η Ε.Ε.,  τι  

θέλουν κάποιοι  που κινούνται από άλλα χαρακτηριστικά οικονομικά.  

 Εγώ θέλω να πω κάτι.  Για να κάνει  κύτταρο αυτός ο Νομός 

πέρασαν 20 χρόνια.  20 χρόνια να κάνει  κύτταρο. Φαντάζεστε να 

μπλέξουμε σε μια διαδικασία τώρα για το εργοστάσ ιο.  Άλλα 20 χρόνια.  

Όχι πρόστιμα, θα έχουμε φύγει .  

 Λοιπόν,  ζούμε μια καινούργια εποχή, το περιβάλλον πρέπει να το 

πληρώσουμε γιατί  το καταστρέψαμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.  Θα 

πληρώσουμε είτε με την αυτοδιαχείριση είτε με κάτι  άλλο. Το κόστος 

ενδιαφέρει βέβαια.  Κανείς όμως δεν μίλησε για κάτι .  Αυτά τα λεφτά 

που πληρώνει ο δημότης πως τα πληρώνει;  Το είπε ο κ.  Χράπας.  Με το 

τετραγωνικό.  Μα είναι λάθος.  Είναι λάθος.   

Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει το τετραγωνικό.   Υπάρχει στη 

Ευρώπη αυτό που λένε ότι  ο ρυπ αίνων πληρώνει και πώς γίνεται εκεί;  

Παίρνεις  τα ανακυκλώσιμα υλικά, σου τα παίρνουν και δεν τα 

πληρώνεις και πληρώνεις τα υπόλοιπα, τα σύμμεικτα και τα ζυγίζει  τι  

πετάει  ο καθένας.  Αυτός είναι ο τρόπος για να πείσεις  τον πολίτη να 

κάνει  ανακύκλωση, γιατί  δεν θα πειστεί  ποτέ.  Θα πειστεί  όταν του 
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ζυγίζεις  τα σύμμεικτα και τα πληρώνει.  Θα αναγκαστεί  να κάνει  και 

ανακύκλωση και θα φτάσει και το 30%.  

 Και επειδή είχαν ακουστεί  και κάποιες φωνές και πρωτοβουλίες 

που είναι δεκτές,  κανείς  δεν θα διαφωνήσει μαζί  το υς,  κάποιοι  

μιλούσαν πριν για τον Μπόμπολα ότι  θα τα έπαιρνε,  τώρα τα πήρε ο 

Κόκκαλης,  μα εδώ στην Ελλάδα τέσσερις πέντε. .  θα ήταν διαφορετικά; 

Έλεος δηλαδή, έλεος.   

 Εγώ δεν πιστεύω ότι  μπορούμε από μόνοι μας να λύσουμε το 

πρόβλημα. Δυστυχώς. Εάν και ιδεολογικά . .  σε αυτό το ζήτημα. Δεν 

μπορούμε και το έχουμε αποδείξει .  Και θα σύρουμε για άλλη μια φορά 

τον νομό σε άλλα 20 χρόνια να παιδεύεται με ένα εργοστάσιο.   

 Εδώ πέρα πρέπει σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να 

ασχοληθούμε με τον τρόπο συλλογής των σκο υπιδιών και τι  θα 

επιβαρύνεται ο πολίτης,  γιατί  μπορεί να έχει  τόσα λεφτά εκεί  να 

πληρώνει,  θα πρέπει όμως εδώ, δεν θα πληρώνουν τα σκουπίδια 

κάποιου καταστήματος που φιλοξενεί  και έχει  2 τόνους ή 3 θα το 

πληρώνω εγώ γιατί  έχω ένα ακίνητο 100 τετραγωνικών.  Είναι 

απαράδεκτο.   

 Άρα επομένως άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο να αλλάξει τον 

τρόπο που θα ζυγίζονται τα σκουπίδια τα σύμμεικτα και ο καθένας θα 

πληρώνει μόνο . .γιατί  το περιβάλλον είναι μια  υπόθεση που αφορά 

όλους και πρέπει να την πληρώσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι για την 

αναγκαιότητα του έργου ειπώθηκαν αρκετά.  Συμφωνώ με τους 
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περισσότερους ότι  το έργο πρέπει να γίνει .  Ακούστηκαν φωνές και 

ειλικρινείς  αλλά και υποκριτικές.  Βλέπετε ότι  μπήκαμε σε περίοδο 

προεκλογική και υπάρχουν και υποψήφιοι Δήμαρχοι,  οι  οποίοι  . .τις  

θέσεις τους και τις  απόψεις τους.  Αυτό θα το κρίνει  ο λαός.   

 Υπάρχουν όμως και ειλικρινείς  απόψεις που έχουν σχέση με την 

διαχείριση του προβλήματος.  Το πρόβλημα υπάρχει,  είναι υπαρκτό.  Το 

ότι  πρέπει να γίνει  το εργοστάσιο το μέγεθός του δεν είμαι τεχνικός 

για να το προσδιορίσω. Εμένα οι  διαφωνία μου ήταν και την πρώτη 

φορά που είχα τοποθετηθεί σε ότι  έχει  σχέση με το ποιος θα κάνει  το 

εργοστάσιο,  με την διαχείριση δηλαδή του προβλήματος.   

 Ούτως ή άλλως οι  πολίτες θα πληρώσουν το κόστος.  Αυτά τα 

κέρδη όμως του επιχειρηματία γιατί  να τα φορτώνονται οι  πολίτες;  Θα 

μπορούσαμε να πάμε σε αυτοδιαχείριση.  

 Τέτοια επένδυση, το είπα και στην ερώτηση που υπέβαλα, τέτοια 

επένδυση από επιχειρηματία,  τόσο ασφαλή επένδυση με σίγουρα κέρδη 

χωρίς κανένα ρίσκο δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Όλες οι  

επενδύεις έχουν και κάποιο ρίσκο.  

 Εμείς κατεβάζουμε μια σύμβαση η οποία το μόνο που 

εξασφαλίζει  είναι τα κέρδη του επιχειρηματία.  Τίποτα άλ λο.  

 Είμαι αντίθετος και με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και με την 

παράγραφο εκείνη που αναφέρεται στο ελάχιστο ποσό σκουπιδιών. Η 

χώρας πτωχαίνει .  Τα σκουπίδια ούτως ή άλλως θα λιγοστεύουν.  

Λιγόστεψαν στην τελευταία πενταετία.  Είναι αποδεδειγμένο ότι  

λιγόστεψαν τα σκουπίδια.  Εάν προωθήσουμε και εδώ την ανακύκλωση 

θα λιγοστέψουν ακόμα περισσότερο και εμείς  θα πληρώσουμε δηλαδή 

τους 30 τόνους για 45.000 τόνους; Που σημαίνει  υπερδιπλάσια τιμή.  

Αυτή η τιμή που βγαίνει  για αυτό το τονάζ που λέμε.   
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Όσο για την φιέστα, κάποιοι  ήθελαν να διαφοροποιηθούν,  ενώ 

ανήκουν στην ίδια παράταξη με τον υπουργό που ήρθε εδώ, αλλά το 

φέραμε το θέμα για να κατευνάσουμε την συμπεριφορά του ίδιου του 

υπουργού για τον χρυσό στην Χαλκιδική,  τότε είχαν διαμαρτυρηθεί.  

Τίποτα δεν νοιάζει  αυτή την κυβέρνηση. Τα κέρδη της 

επιχειρηματικότητας…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε κύριε Χασαπίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε κύριε Χασαπίδη;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

ειλικρινά αυτό που απεκόμισα από όλη την συζήτηση είναι ότι  κανένας 

τελικά, πλην ελαχίστων, δεν είναι ενάντια στο εργοστάσιο.  Όλοι 

είμαστε ενάντια στην διαχείριση του εργοστασίου.  Δεν πρέπει να το 

ψάξουμε να βρούμε μια κοινή συνισταμένη;  Νομίζω ότι  μπορούμε να 

βρούμε.   

  Δηλαδή αυτό  που είχαμε πει  σε  προηγούμενες συζητήσεις  εδώ 

μέσα σε αυτή την αίθουσα, που λέγαμε ότι  σε  περίπτωση που δεν 

φτιάξουμε το τονάζ,   μειώσουμε των 45 τόνων σε 30 και λέγαμε ότι   

δεν μας  ενδιαφέρει . .από που θα βγαίνει   ο κατασκευαστής  του 
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εργοστασίου με τα σκουπίδια  και εάν θυμάστε,   το ερώτημά μου εάν 

θα τα μεταφέρουμε από την Βουλγαρία και για τους όμορους  νομούς;  

Τώρα τελικά βλέπουμε επωμιζόμαστε εμείς  ή εμείς  θα πρέπει να  πάμε  

να ψάξουμε.  

 Νομίζω ότι  εδώ έχουμε μια αδυναμία ως προς την διαχείριση της 

σύμβασης αυτής,  την οποία θα υπογράψουμε ή υπογράψαμε. Νομίζω 

ότι  μπορούμε να βρούμε κοινή συνισταμένη, νομίζω ότι  κανένας δεν 

είναι κατά του εργοστασίου,  θα μπορεί να γίνει  ένα ερ γοστάσιο 

μικρότερης δυνατότητας,  να πούμε 30 τόνων ή 20 τόνων, ούτως ώστε 

να μας αναγκάζει  εμάς τους πολίτες όλους να προβούμε σε κάποιες 

άλλες ενέργειες.  Έχουμε κομποστοποίηση, σε ανακύκλωση και γιατί  

όχι  να μειώνουμε τα σκουπίδια μας.  Άλλωστε,   υπάρχει  κ αι μια τάση 

να μειωθούν τα σκουπίδια λόγω των οικονομικών γεγονότων των 

οποίων περνάει η χώρα μας.    

 Κύριε Δήμαρχε απευθυνόμενος σε σας λέω το εξής:  Εσείς εκεί  ως 

μέλος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ως Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. να δείτε λίγο 

καλύτερα το θεμα αυτό,  να δούμε μήπως μπορούμε να κάνουμε καποιες 

βελτιώσεις ή προς το να μικρύνει  η ισχύς του εργοστασίου και γιατί  

όχι ,  να μην δώσουμε πραγματικά ένα . .  στους πολίτες να κάνουν την 

κομποστοποίηση, να κάνουν την ανακύκλωση στην πηγή, όπως το 

αναφέρουμε τόσες φορές και  γιατί  όχι ,  αυτό που είπε ο κ.  Στεργίου,  να 

δουμε τελικά αυτός που ρυπαίνει  να πληρώνει.   

 Τι σημαίνει  δηλαδή επειδή έχω εγώ ένα σπίτι  εκατό τετραγωνικά, 

πρέπει να πληρώσω 100 ευρώ και εσύ που έχεις  πέντε και φτιάχνεις  

περισσότερη βρωμιά από εμένα να πληρώ σεις λιγότερο;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

ξεκινήσω τον λόγο με μια αρχή, ότι  είμαι βέβαιος ότι  ο κ.  

Αντιπεριφερειάρχης,  ο κ.  Δήμαρχος ως προεδρεύων τα Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και 

οι  άλλοι συνάδελφοί του που βρίσκονται στο Δ.Σ.,  κάνουν το καλύτερο 

δυνατό για τις  τοπικές κοινωνίες με γνώμονα το συμφέρον όλων μας σε 

ότι  έχει  να κάνει  και με την προστασία του περιβάλλοντος και με την 

προστασία της υγείας στον πληθυσμό που κατοικοεδρεύουν και 

κατοικούν στον Νομό μας αλλά και ως προς την λιγότερο δυνατή 

επιβάρυνση για τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την βάση την 

οικονομική των πολιτών.  

 Από αυτή την αρχή ξεκινώντας τον λόγο μου θέλω να σκεφτούνε 

όλοι ως μια χρυσή ευκαιρία σε όλες αυτές τις  συ ζητήσεις που κάνουμε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  να συνεισφέρουν και σε όλα τα στάδια κύριε 

Πρόεδρε τα διαδικαστικά αλλά και τώρα με την ανάδειξη του 

προσωρινού διαδόχου σε αυτή την όλη διαδικασία,  να την δουν έτσι 

καλοπροαίρετα,  να συνεισφέρουν τις  απόψεις το υς,  πράγμα το οποίο 

κατά πολύ σήμερα έγινε,  να αφήσουμε κατά μέρος τις  σκοπιμότητες,  

γιατί  οι  συνέπειες θα είναι ολέθριες και το ρίσκο θα είναι μεγάλο εάν 

περάσουν άλλα 20 χρόνια και δεν έχουμε κάνει  τίποτα.   

 Για να μην γυρίσω στο παρελθόν και να ανοίξω τ ην συζήτηση το 

ποιος είχε ευθύνη και τι  γινόταν και ποιος έκανε κωλοτούμπες όλα τα 

προηγούμενα χρόνια,  υποσχόταν ΧΥΤΑ, έλεγε ότι  θα αλλάξω τον 

σχεδιασμό όταν ήρθε με τα ΜΑΤ, χωροθέτησε τον ΧΥΤΑ, σήμερα 

είναι αντιπολίτευση, το αλλάζει  το παραμύθι και λέει  ό τι  όχι  σήμερα 

χώροι ταφής υπολειμμάτων και εργοστάσιο.  Κάτι άλλο.  
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 Τουλάχιστον οι  κάτοικοι οι  οποίοι  παροικούν κοντά στον 

σημερινό ΧΥΤΑ, ο οποίος ευελπιστούμε να γίνει  χώρος 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων και να γίνει  εκεί  το 

εργοστάσιο,  ξέρουν πολύ καλά τις  λεπτομέρειες.  Ξέρουν πολύ καλά για  

τον καθένα μας εδώ μέσα τι  γνώμη είχε,  τι  γνώμη είχε στην συνέχεια 

και τι  γνώμη έχει  σήμερα.  

 Και όσον αφορά τα κροκοδείλια δάκρυα που ρίχνουν ορισμένοι 

σήμερα εδώ, να αναλάβουν τις  ευθύνες τους,  να κοιτάξουν  το πρόσωπό 

τους στον καθρέπτη και να μην επιτρέχουν στις  επόμενες γενιές να 

υποστούν τις  παλινωδίες που έχουν μέχρι σήμερα συμβεί.   

 Επομένως, κύριε Δήμαρχε,  τελειώνω λέγοντας ότι  θα πρέπει να 

κάνουμε έλεγχο αυστηρό, θα πρέπει να συνεισφέρουμε τις  απόψεις  

μας,  να δείξουμε εμπιστοσύνη όμως σε αυτούς τους ανθρώπους,  στον 

κ.  Αντιπεριφερειάρχη και στους δημάρχους,  στον Δήμαρχο Σερρών που 

προεδρεύει,  γιατί  δεν νομίζω ότι  συνωμοτούν οι  άνθρωποι όλοι αυτοί 

για να πράξουν τι ;  Να επιβαρύνουν τους Σερραίους πολίτες είτε 

οικονομικά είτε όσον αφορά τα θέματα υγείας και τα θέματα 

περιβάλλοντος.  Ίσα –ίσα το αντίθετο πιστεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε πολλές φορές εσείς  είστε μάρτυρας ότι  εγώ πάντοτε 

μιλούσα για αυτοδιαχείρ ιση …και μπορεί στην πηγή να γίνει  η διαλογή 

. .θα βάλουμε τα χαρτιά,  θα βάλουμε τα πλαστικά και θα βάλουμε και 

τις  μπαταρίες.  Αυτά κύριε Πρόεδρε είναι πλούτος.  Πουλιέται πάρα 

πολύ ακριβά.  
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Άρα . .  είναι πλούτος.  . .όταν εμείς  διδάξουμε τις  νοικοκυρές 

. .εικοσιπέντε μηχανικοί είναι στον Δήμο Σερρών. Μπορείτε να 

ενημερώσετε τον κόσμο άνετα και να τους πουν τι  θα πει  

κομποστοποίηση και τι  κομπόστ.  Και η πόλη των Σερρών ένα μικρό 

κομμάτι είναι αστικό,  όλες οι  γειτονιές έχουν αυλές,  όλες οι  γειτονιές 

έχουν κήπους και θα . .ακόμα καλύτερα. Εκεί θα υπάρχει μηδενική 

παραγωγή σκουπιδιών. Αυτό να το καταλάβετε,  είναι σοβαρό.  

Και λέω εγώ, πάντα φωνάζω, ότι  θα μπορούσαμε εμείς  άνετα να 

κάνουμε την διαλογή στην πηγή με τους κάδους,  στην συνέχεια να 

πάμε στα ανακυκλώσιμα, να  βάλουμε κάδους και εκεί  κάνουμε όχι  το 

εργοστάσιο,  να κάνουμε το διαλογηστήριο.  Θα πηγαίνουν εκεί  τα 

σκουπίδια,  θα υπάρχουν Σερραίοι  εργάτες που θα κάνουν την διαλογή 

και αυτά,  κύριε Πρόεδρε,  είναι πλούτος,  επαναλαμβάνω, είναι 

πλούτος,  δεν χρειάζεται κανέναν Κόκκαλη να τον κάνουμε ακόμα 

πλουσιότερο. Δηλαδή μας δουλεύουν οι  άνθρωποι.   

Ανέκαθεν η Αθήνα εκμεταλλευόταν την επαρχεία που σήμερα μας 

θεωρεί Αφρικανούς.  Πιστέψτε με παρακαλώ, . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω. Δυο λεπτά κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή περάσανε,  γι΄ αυτό σας λέω. Ολοκληρώστε την πρότασή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας που εμείς  πιστεύουμε ότι  μέσα στα 

27 χρόνια που θα μας βάλει την θηλιά ο Κόκκαλης και θα μας πνίγει  

κάθε μέρα, …που θα έρθει  η ώρα που δεν θα χρειάζεται το εργοστάσιο.  
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Ειλικρινά σας μιλώ, εγώ έχω κάνει μελέτη και έρευνα, δεν θα 

χρειάζεται.  Διαλογηστήριο χρειαζόμαστε,  τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον λόγο λοιπόν,  ευχαριστώ κ.  Αναστασιάδη, στον κ.  

Ντοτσιο.  Κύριε Ντότσιο ελάτε,  εάν θέλετε πιο κοντά σε ένα 

μικρόφωνο.  

Κος ΝΤΟΤΣΙΟΣ:  

Εάν θα μπορούσαμε να δώσουμε έναν τίτλο σε όλη αυτή την 

διαδικασία που έχει  ακολουθήσει η Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  εγώ θα έδινα τον τίτλο 

της χαμένης ευκαιρίας της αυτοδιοίκησης και θα συμφωνήσω με το ν κ.  

Στεργίου,  ότι  θα θέλαμε 20 χρόνια να κάναμε ένα εργοστάσιο. .  

Είμαστε νέοι άνθρωποι στην αυτοδιοίκηση. Εγώ δεν δέχομαι ότι  η 

αυτοδιοίκηση είναι ανίκανη να υλοποιήσει ένα έργο.  Και δεν δέχομαι 

και θα σταθώ στην διαδικασία.  Για μένα είναι πάρα πολύ σημαν τικό,  

δεν ξέρω για τους συναδέλφους,  δεν μπορεί εν κρυπτώ, γιατί  αυτή η 

διαδικασία έγινε εν κρυπτώ, έδωσε μια ημερομηνία ο Δήμαρχος τον 

Ιούλιο.  Πριν τρία χρόνια ξεκίνησε η διαδικασία.  Πριν τρία χρόνια τον 

Ιούλιο κάναμε διάλογο. Τα αποτελέσματα.  

 Είναι δυνατόν οι  Δήμαρχοι,  τα μέλη της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. να μην 

φέρουν αυτό το θέμα στην αρχή ως απόφαση τον τρόπο διαχείρισης 

στα Δημοτικά τους Συμβούλια; Όταν οι  Δήμαρχοι δεν σέβονται τον 

ρόλο του δημοτικού συμβούλου και στα Δημοτικά συμβούλια που . .  

φοβήθηκαν να φέρουν  μια τεράστια επιτυχία,… πραγματικά και με 

αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, . .  δεν λογοδοτούμε,  κ.  Γαλάνη 

ούτε . .  Και εσείς  και εγώ και όλοι μας θα λογοδοτήσουμε στις  

κοινωνίες.  Στους συμπολίτες μας όταν θα έρθει  το χαράτσι το οποίο θα 
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είναι τεράστιο,  να είστε σίγουρος.  Μακάρι εγώ να διαψευστώ και εσείς  

να είστε αυτός που λέει  την αλήθεια.   

 Όσον αφορά το Παλαιόκαστρο, επειδή μιλάτε για συνδημότες 

μου, ρωτήστε τους εάν θέλουν αυτού του είδους το εργοστάσιο και ας 

σταματήσει επιτέλους αυτή η … με τις  θέσεις α πασχόλησης και την 

εξαγορά συνειδήσεων που πάει να γίνει  στην Σερραική κοινωνία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Πασχάλη.  

Κος ΝΤΟΤΣΙΟΣ:  

Θα κλείσω Πρόεδρε με μια κουβέντα.  Εδώ θα είμαστε και πολύ 

σύντομα και θα ξανά κάνουμε την συζήτηση αυτή, αλλά τότε θα είναι 

τα πράγματα πάρα πολύ …και δεν πιστεύει  κανένας ότι  αυτές οι  

εταιρείες,  αυτό το μέγεθος θα είχαν ασχοληθεί με κάτι  το οποίο δεν θα 

είχε τεράστιο κέρδος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Νικότσιος.   

Κος ΝΙΚΟΤΣΙΟΣ:  

Είναι πολύ αργά, δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Είμαι από τ ον . .  Εάν 

θέλει  κανείς  να θέσει δημοσιογραφικά έναν τίτλο στην εφημερίδα του,  

θα έλεγε σήμερα ότι  μπήκε η ταφόπετρα για την ανακύκλωση, για την 

επαναχρησιμοποίηση, για την κομποστοποίηση.  

 Είδαμε έναν τρομοκρατημένο Δήμαρχο, ο οποίος προσπαθούσε 

αυτό το αίσθημα της φοβίας του να το μεταφέρει στους συμπολίτες του 

απειλώντας τους με πρόστιμα. Αυτό είναι το συμπέρασμα της 

συζήτησης και ένα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΝΙΚΟΤΣΙΟΣ:  

Των Δήμων Σερρών, αφορούν όλη την περιφερειακή ενότητα Σερρών. 

Όπως καλείστε και εσείς  να πληρώσετε,  το ίδιο καλούμαστε και εμείς .  

Εγώ απευθύνομαι στον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. που εννοείται 

εκπροσωπεί όλη την περιφερειακή ενότητα Σερρών.  

Εάν θεωρείτε ότι  έθιξα τον Δήμαρχο όταν εμφανίζεται ένας 

τρομοκρατημένος να μας πείσει  να . .αυτ ό το αίσθημα του φόβου να το 

περάσει στους συμπολίτες του…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την αλήθεια σου είπε.   

Κος ΝΙΚΟΤΣΙΟΣ:  

Δεν με αφήνετε να εκφράσω την άποψή μου. Αυτό μου δίνει  την 

δυνατότητα . .  δίνετε τον λόγο και δεν τον προστατεύετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΚΟΤΣΙΟΣ:  

Είστε υποχρεωμένος να με προστατεύσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως σας προστατεύω αλλά καταφέρεστε κατά του δημάρχου..  

Κος ΝΙΚΟΤΣΙΟΣ:  

Δεν καταφέρομαι κατά του δημάρχου. Κατά του προέδρου της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ..  Λέω ότι  μπήκε η ταφόπετρα της ανακύκλωση ς και της 

κομποστοποίησης παντού.  

 Δεύτερον.  Εδώ ο σύμβουλος . .γιατί  τρομοκρατεί  τους συμπολίτες 

μας;  Γιατί  δεν λέει  την αλήθεια για το πόσο θα πληρώσουμε; Σήμερα 

πληρώνουμε …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

15

5 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΚΟΤΣΙΟΣ:  

Εάν δεχθούμε ότι  είναι αλήθεια τα στοιχεία που μας έδωσε ο κ.  

σύμβουλος,  ο κ.  Ηλιόπουλος,  τα 39 εκατ.  εναγόμενα στις  σημερινές 

τιμές,  είναι 65 εκατ. .  Ξέρετε πολύ καλά τι  λέω. Αυτό σημαίνει  ότι  το 

κόστος αυτό θα επιβαρύνει τους ομότιμους,   εκτός εάν υπάρχει άλλη 

πηγή. Γιατί  καλείται  ο ανάδοχος να πάρει μεταξύ 53 και 65 εκατ.  για 

τα 25 χρόνια.   Αυτό προκύπτει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κος ΝΙΚΟΤΣΙΟΣ:  

Άρα λοιπόν δεν λέμε την αλήθεια πόσο θα κόστιζε σε κάθε συμπολίτη 

μας.  Με βάση τα στοιχεία της Επιτροπής . .  προκύπτει  ότι  αυξάνον ται 

κατά 465 έως 575. Άρα λοιπόν,  ένας που έδινε 100 ευρώ τον χρόνο, 

τώρα θα δώσει 500 με 600 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή πρέπει 

να πείτε στον κόσμο.  

 Πέρασε η ώρα, εγώ φεύγω. Το τετράωρο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε πέρασε η ώρα, εγώ φεύγω. Το τετράωρο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήδη κυρίες και κύριοι  έχουμε φτάσει στο τέλος και τελειώνει η ώρα 

για το Δημοτικό Συμβούλιο.  Παράκληση, επειδή θέλω να τηρήσω όλη 

την διαδικασία,  ποιοι  θέλουν να δευτερολογήσουν;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν ήσασταν σύντομοι και περιεκτικοί θα έφτανε και θα περίσσευε ο 

χρόνο. Ένα θέμα εξαντλήσαμε σε τέσσερις ώρες.  Ποιος θέλει  να 

τοποθετηθεί;  Δευτερολογία.  Ο κ.  Αναστασιάδης,  η κυρία Σαραντίδου,  

ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Κατιρτζόγλου, ο κ.  Μπόικος.  Και εσείς  εάν 

χρειαστείτε και ο κ.  Στεργίου.   

 Λοιπόν από εσάς ξεκινώ.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ένα σχόλιο θα κάνω κύριε Πρόεδρε γι΄ αυτό πήρα τον λόγο.  Πρώτον,  

τον στόχο σας τον καταφέρατε.  Φάγατε,  όχι  προσωπικά εσείς ,  η 

δημοτική αρχή, αφιερώσατε όλο τον χρόνο και δώσατε την δυνατότητ α 

να ασχοληθούμε με τεχνικής φύσεως θέματα, σας βόλεψε πάρα πολύ 

καλά που οι  περισσότεροι ήθελαν να ασχοληθούν με το τεχνικό 

σύμβουλο ενώ το θέμα είναι αμιγώς πολιτικό,  δεν το θέμα . .  και τα 

λοιπά, τι  θα γίνει  με αυτό το πράγμα και η ουσία είναι ότι  όλοι 

βιάζονται να φύγουν ενώ συζητάμε ένα θέμα το οποίο θα δεσμεύσει,  

όχι  μονάχα οι  δημοτικοί σύμβουλοι και οι  δημοσιογράφοι . .  να φύγουν 

και έφυγαν ήδη, ενώ συζητάμε για ένα πολύ σοβαρό θέμα, από τα λίγα 

σοβαρά θέματα που υπάρχουν εδώ μέσα, που θα δεσμεύσει τον  Δήμο 

μας και τα παιδιά μας για τα επόμενα τριάντα χρόνια.   

 Συγχαρητήρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επαναφέρω την πρότασή μου για ψηφοφορία.  Βέβαια 

έτσι όπως έχει  αποψιλωθεί το σώμα ποια ψηφοφορία; Θεωρώ ότι  και 

με βάση την δέσμευση και παρακαλώ αυτό στην γραμματέα να 

ζητήσουμε το ηχητικό,  όπου και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ο 
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Δήμαρχος και ο τεχνικός σύμβουλος δεσμεύονται ότι  στην επόμενη 

συνεδρίαση θα είχαμε ψηφοφορία κα όχι  αυτό που έγινε σήμερα. 

Παρακαλώ το ηχητικό.  Θα μας ε ιδοποιήσετε.  Έτσι για να δείξουμε τις  

συνέπειες λόγων, εδώ μέσα και έργων.  

 Για νεόκοπους,  οι  οποίοι  ήταν πάντοτε και από παντού απόντες 

δεν χρειάζεται να απαντήσω. Διερωτώμαι εάν δεν βάζανε κάποιοι  να 

σπίτια τους να γίνει  το κύτταρο, με ποια βάση σήμερα θα 

συζητούσαμε; Και θα είχαμε τους επισπεύδοντες να κλείσουν ένα 

θέμα;  

 Τουλάχιστον,  να υπάρχει λίγο σεβασμός.  Εγώ τοποθετήθηκα 

εκπροσωπώντας την παράταξή μου, μένοντας σε επιχειρήματα πολιτικά 

και όχι  επί  προσωπικού. Παρακαλώ, κ.  Γαλάνη, αυτά τα προσωπικ ά και  

τους υπαινιγμούς δεν ταιριάζουν.  Είστε νέος και δεν ήσασταν πουθενά 

την επίμαχη περίοδο ούτε σε αυτή την θέση ούτε με την άλλη. Δεν 

δικαιούστε να ομιλείτε.   

Εάν είχατε άποψη είτε με εμένα τότε ως χειριστή ή αντίθετη,  θα 

το δεχόμουν,  αλλά τώρα  εκ των  υστέρων δεν ταιριάζει .  Γι΄ αυτό 

παρακαλώ αφήστε τα προσωπικά. Εγώ ήρθα εδώ με πολύ καλή διάθεση 

ως παράταξη. Και εάν πράγματι ζήτησα είναι δυο ή τρία ευρώ, να το 

συγκεκριμενοποιήσουμε και εδώ και αυτή την τελευταία στιγμή μπορεί 

να συμφωνήσουμε.  Είναι έτσ ι όμως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Μπόικος.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Κάναμε είκοσι χρόνια για να κατασκευάσουμε το κύτταρο, είπε 

κάποιος συνάδελφος της συμπολίτευσης προηγουμένως. Ναι,  έτσι 

είναι,  γιατί  όμως κάναμε τόσα χρόνια; Γιατί  δεν το πιστεύουμε.  Για τί  
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είμαστε η δημοτική αρχή, τουλάχιστον,  προσανατολισμένη προς την 

εύκολη λύση να τα δώσουμε στους ιδιώτες να γλιτώσουμε.   

Να γιατί  σας φαίνεται αντί  να αλλάξουν συνειδήσεις και 

συνήθειες,  κύριε Δήμαρχε,  πολιτών, γιατί  η τέχνη, η τέχνη της 

δημοτικής αρχής δεν είναι πολιτική αλλά η διαχείριση μέσω έτοιμων 

συγκυβερνητικών . .  Να γιατί  ακόμη και ο κ.  σύμβουλος της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ο κ.  γενικός σύμβουλος θεωρεί αδύνατο να πιάσουμε 

υψηλούς στόχους ανακύκλωσης μείωσης απορριμμάτων και είναι αυτός 

ο σπόρος τόσο βαθιά σπαρμένος στα μυαλά αυτών των ανθρώπων, που 

δεν ταράζονται ούτε από τα πραγματικά δεδομένα.  

Ποια είναι αυτά; Ενενήντα χιλιάδες τόνους σκουπιδιών 

υπολογίζαμε πριν έξι  χρόνια,  στους 45 με 50 πέσαμε τώρα και μάλιστα 

χωρίς να βγάλουμε μπροστά με δύναμη την . .στ ην πηγή και στην 

ανακύκλωση. Φανταστείτε πόσο ακόμα μπορούμε να πετύχουμε στην 

μείωση των σκουπιδιών εάν δουλέψουμε με πίστη και σοβαρά.  

Όμως, κύριε Δήμαρχε κατά μια έννοια έχετε δίκαιο.  Ναι,  δεν 

μπορούμε να κάνουμε ανακύκλωση. Δεν μπορούμε να μειώσουμε τ α 

σκουπίδια.  Αυτό μάθατε,  αυτό λέτε.  Πράγματι δεν μπορείτε και γι΄ 

αυτό η μόνη παρέα που σας ταιριάζει  είναι η κρατικοδίαιτοι  

εργολάβοι.   

Όμως, κύριε Δήμαρχε,  αυτά είναι απόψεις μου, μπορεί να μην τις  

δεχθείτε,  μπορεί να τις  κριτικάρετε.  Υποσχεθήκατε τουλά χιστον κάτι  

σε προηγούμενα συμβούλια και ζητώ εδώ να το επαναβεβαιώσετε και 

να το τηρήσετε.  Είχατε υποσχεθεί  ότι  έγκαιρα και πριν ψηφιστεί  θα 

φέρετε την σύμβαση, όχι  μόνο προς συζήτηση, αλλά και προς έγκριση 

απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα το πράξετε κ ύριε Δήμαρχε ναι 

ή όχι;  Πείτε τώρα και έγκαιρα,.  Όχι να μας το δώσετε το πρωί και το 
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βράδυ να ψηφίζεται η σύμβαση. Πείτε το τώρα, υποσχεθείτε το,  γιατί  

το είπατε και άλλη φορά. Έγκαιρα να κάνουμε την σύμβαση, το σχέδιο,  

έγκαιρα να το ξεψαχνίσουμε και εδώ ν α αποφασιστεί  εάν θα ψηφιστεί  

η σύμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θα αναφέρω τις  θέσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης έτσι όπως τις  

καταθέσαμε το καλοκαίρι του ΄13 στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Εδώ.  

Να διαμορφωθεί Νέος Εθνικός Κεντρικός Σχεδιασμός με 

τεκμηριωμένη χωροθέτηση για όλους τους ΧΥΤΑ που καταρτιστούν 

αναθεωρημένοι ΠΕ.Σ.Δ.Α.,  που θα υλοποιηθούν με δημόσιους πόρους 

ή δημόσιες επενδύσεις και θα έχουν ως προτεραιότητες τον 

αποκλεισμό της ιδιωτικοποίησης,  την απόλυτη διασφάλιση των 

εργαζομένων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα μέσα από τους Δήμους,  

την μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων με ανακύκλωση με 

διαλογή στην πηγή, με Κέντρα Διαχείρισης Απορριμμάτων υπό κρατικό 

έλεγχο με ορθολογική μεταφορά, με στόλους και εξοπλισμούς τους 

τελευταίους μέσα από τους Δήμους.   

 Αυτά εσείς  λέτε ότι  είκοσι χρόνια δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε 

και να τα κάνετε.  Ξέρετε γιατί;  Γιατί  αυτό το σύστημα που στηρίζετε 

δεν τα κάνει  αυτά,  τα δίνει  στους Κοκκαλίδης να τα κάνουν,  με τα 

κέρδη και να βγάζουν κέρδη τρελά.  

 Αυτό είναι το σύστημα που στηρίζετε,  αυτός είναι ο 

καπιταλισμός που όλοι τον χειροκροτείτε και τον θέλετε,  αλλά από την 

άλλη λέτε ότι  δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε.  Αλλαγή του συστήματος 

και θα έρθει  κάποια στιγμή γιατί  ο λαός δεν θα αντέξει  και όλους εσάς 
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που στηρίζετε το σύστημα θα σας πετάξει  μέσα στον ΧΥΤΑ 

Παλαιοκάστρου παρόλο που είναι λάθος η χωροθέτηση από μιας αρχής.   

 Άρα λοιπόν,  είκοσι χρόνια υποκρισίας για κάτι  που στηρίζετε,  

είκοσι χρόνια υποκρισίας για να πληρώνουν ακόμα και τα εγγόνια σας 

και μπορεί να σας φαίνεται αστείο,  αλλά αύριο θα λογοδοτήσετε 

μπροστά στα εγγόνια σας και να δω τι  θα τους πείτε.  Αυτός είναι ο 

καπιταλισμός.  Το εάν θέλετε εσείς  να παρουσιάζετε ότι  μπορείτε να 

διαχειριστείτε τον καπιταλισμό κάπως αλλιώς,  λέτε ψέματα και να 

βγείτε να πείτε την αλήθεια σε όλους,  ότι  αυτό είναι το σύστημά μας,  

αυτά προωθεί και πρέπει να πληρώσεις Σερραϊκέ λαέ.  Όχι που μου 

βγαίνετε όλοι εδώ από τα αριστερά και πιο αριστερά από τα αριστερά.  

 Φτάνει.  Είστε όλοι ένοχοι,  συνένοχοι που θα πληρώνουν τα 

εγγόνια σας όλα αυτά. Μπορούμε να το διαχειριστούμε,  μπορεί να το 

διαχειριστεί  ο ελληνικός λαός,  αρκεί να το πιστέψει και εμείς  αυτό θα 

συνεχίσουμε να λέμε μέχρι να συνειδητοποιήσει ο λαός ότι  μπορεί να 

πάρει την υπόθεση στα χέρια του και όχι  να πληρώσει δυσβά σταχτα 

νέα χαράτσια που επιβάλλετε εσείς  ως Δήμοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε προσωπικά …Έχεις ευθύνη και να το ξέρεις  καλά. 

Έχεις ευθύνη διότι  εμείς ,  η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών δεν 

πληρώνει πρόστιμο δ ιότι  έχει  . .  έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση 

αποβλήτων. Δεν συντρέχουν λόγοι για μας το πρόστιμο.  Αυτό να το 

καταλάβετε.  

 Και επαναλαμβάνω, έπρεπε σήμερα εμείς  να ψηφίσουμε.  Δεν μας 

αφήσατε όμως να ψηφίσουμε.  Όλα γίνονται ερήμην του συμβουλίου,  
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διότι  το κυρίαρχο όργανο είναι οι  δημοτικοί σύμβουλοι.  Εγώ εκφράζω 

εδώ 5.000 κόσμο, κύριε Πρόεδρε και δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω;  

 Παρακαλώ, επαναλαμβάνω, έπρεπε να ψηφίσουμε και αυτά που 

λέει  ο Γαλάνης σε βάρος του κ.  Νομάρχη, είναι ντροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιοριστείτε στο θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  δεν επιτρέπεται.  Ο κύριος Νομάρχης…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αφήστε με να μιλήσω. Ο κ.  Φωτιάδης …έκανε 

θαυμάσια,  μην το  κατηγοράτε.  …δεν έχει  σχέση, καμία σχέση αλλά το 

αληθές είναι. .  Γι΄ αυτό παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  μην φοβερίζεις  τον 

κόσμο για πρόστιμα, διότι  πρόστιμο δεν πληρώνει κανείς .  Εμείς,  

τουλάχιστον,  η περιφερειακή ενότητα Σερρών. Δεν πληρώνει πρόστιμο.  

Έχει πτωχύνει.  Και όταν εμείς  θα κάνουμε το κύτταρο το νέο,  θα 

στοιχίζει  περίπου γύρω στα 10 εκατ. ,  τότε θα καταλάβεις ότι  θα πάει 

140 ευρώ ο τόνος.  Δεν θα τα  βάζετε με 62 και 70 και 56.  Αυτά είναι 

μια αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν θα μιλούσα αλλά επειδή . .  μας έβαλε στο ΧΥΤΑ, στο ΧΥΤΑ 

πήγαμε στην Σοβιετική Ένωση. …Και πήγε και η ιδεολογία τους μέσα.  
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 Λοιπόν,  σε ένα κράτος που είναι υπερχρεωμένο, γιατί  δεν έχει  να 

πληρώσει τα τοκοχρεολύσιά του δεν πρέπει να μιλάμε για δημό σιες 

επενδύσεις.  Εάν δεν υπήρχε η Ε.Ε. να στηρίξει  τέτοια προγράμματα, 

θα ήμασταν . .   

 Δεύτερον.  Το περιβάλλον,  τονίζω για ακόμη μια φορά, είναι μια 

ακριβή υπόθεσης.  Και δεν μπορούμε να μην πληρώσουμε.  Είτε 

αυτοδιαχείριση …  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν σας διέκοψα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου δεν σας διέκοψε κανείς .  Βλέπετε ότι  σας 

προστάτευσα χωρίς να σας διακόψει κανείς .   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αντιπαρέρχομαι αυτό και συνεχίζω. Λέω ότι  το περιβάλλον είναι μια 

ακριβή υπόθεση. Το κόστος  θα το επιβαρυνθούμε εμείς .  Εάν θέλουμε 

να διατηρήσουμε τους φυσικούς πόρους,  εάν θέλουμε να αφήσουμε ένα 

περιβάλλον για τις  επόμενες γενιές,  που να μπορούν να ζουν τα παιδιά 

μας.   

 Η μόνη λύση να μην πληρώσουμε είναι η ΧΑΔΑ. Αυτό είναι 

τελειωμένο. Θα πληρώσουμε και εκεί  που πρέπει να δούμε το κόστος 

και το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, θα πρέπει να το επωμιστούν 

εκείνοι που ρυπαίνουν.  Άρα είναι χρέος και της δημοτικής αρχής και 

της επόμενης που θα προκύψει από τις  εκλογές είναι να θεσμοθετήσει 

και να βάλει όρους τέτοιους,  ώστε να μπορούν να ζυγίζονται τα 

σκουπίδια στην βάση τους.   
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Ξοδεύτηκαν από το ελληνικό κράτος την προηγούμενη δεκαετία 

τεράστια κονδύλια και από την Ε.Ε. για ταξίδια των αιρετών στις  

διάφορες πόλεις,  συμμετείχαμε σε ένα τέτοιο και παρακ ολουθούσαμε 

όλες τις  μορφές.  Εγώ δεν είμαι αντίθετος για την καύση. Δεν είμαι 

αντίθετος.  Η τεχνολογία είναι τόσο προχωρημένη αρκεί να υπάρχει 

έλεγχος,  να υπάρχουν τα φίλτρα, να υπάρχουν τα πάντα. Και εάν ήταν 

να γίνει  καύση για τας Σέρρας,  θα προτιμούσα να  γίνει  στον . .  γ ια να 

έχω ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση.  

Λοιπόν έλεος,  σε αυτή την χώρα δεν είμαστε οι  έξυπνοι από τους 

Ευρωπαίους.  Θα πληρώσουμε γιατί  πρέπει,  είναι καθήκον μας να 

σώσουμε το περιβάλλον,  για να φτάσει για τις  επόμενες γενιές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πολλές αλήθειες είπε ο κ.  Στεργίου κύριε Πρόεδρε.  Πράγματι έτσι 

είναι και η αρχή είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο ρυπαίνων πληρώνει και 

πρόστιμα με νόμο του ελληνικού κράτους αλλά και ευρωπαϊκές οδηγίες 

θα κληθούμε να πληρώσουμε .  Δεν είναι θέμα . .  είναι θέμα νόμου και 

θα έλεγα αλήθειας και να την λέμε με θάρρος και δεν κατάλαβα, είμαι 

νέος και φυσικά έχω δικαίωμα, γιατί  έχω μπροστά μου το μέλλον,  όπως  

όλη η δική μου γενιά και όλες οι  γενιές που έρχονται,  να λέω την 

γνώμη μου, να κάνω κριτική σε πολιτικά θέματα και όχι  σε προσωπικά, 

αλλά κάποιοι  έχουν την μύγα και μυγιάζονται.   

 Όταν δηλαδή κατακρίνουμε εμείς  σαν κάποιοι  από εμάς της 

συμπολίτευσης τις  πολιτικές ανακολουθίες του παρελθόντος,  δεν 

κατάλαβα, δηλαδή έπρεπε επί τριάντα χ ρόνια να πολιτευόμαστε για να 

έχουμε δικαίωμα να λέμε την γνώμη μας; Θα την λέμε με θάρρος.  
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Είμαι υπέρ της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, υπέρ 

της ανακύκλωσης και πρέπει επιτέλους να γίνουν κάποια έργα που δεν 

έγιναν στο παρελθόν,  γιατί  κάποιο ι ,  βλέπετε,  κάνανε πολιτική.  Λέγανε 

άλλα πριν τις  εκλογές,  λέγανε άλλα, μιλούσα γενικά,  δεν έθιξα 

ονόματα. Κάποιοι  όμως τελικά θίχθηκαν εδώ γιατί  άλλα λέγανε στους 

. .  άλλα μετά τους είπαν όταν είχαν εκλεγεί ,  άλλα τώρα κάνουν όταν 

είναι αντιπολίτευση. Τώρα αυτό τι  είναι;  Είναι προσωπική επίθεση; 

Είναι πολιτική κριτική.  Δηλαδή μόνο . .  πολιτική κριτική;  

 Άλλοι εδώ, όπως είπε η κυρία Σαραντίδου,  δεν έχουν παρελθόν; 

Δεν πήραν αποφάσεις ή δεν έπαιξαν με τον πόνο του Σερραϊκού λαού 

και με τον πόνο των ανθρώπων που  ήταν . .  με το κύτταρο; Δεν μπορεί 

να καταλάβω πως δεν έχω δικαίωμα να ομιλώ. Έχω και παρά έχω 

δικαίωμα να ομιλώ κύριε Πρόεδρε.  Και εγώ και η δική μου η γενιά και 

όλοι οι  πολίτες και όλοι οι  αιρετοί φαντάζομαι έχουν δικαίωμα να 

ομιλούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θέλω να σας ευχαριστήσω όλους.  Πριν κλείσουμε αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολίτες,  τους 

παριστάμενους φορείς,  κάποιους δημοτικούς συμβούλους από άλλους 

Δήμους,  για όλα αυτά τα οποία κατέθεσαν ως απόψεις,  ως θέσεις και 

τα λοιπά.  

 Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους σας αλλά και τους 

δημοσιογράφους που μέχρι αυτή την ώρα είχαν την υπομονή και την 

επιμονή να ακούσουν και να καταγράψουν όλα όσα ειπώθηκαν σε αυτό 

το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Σας ευχαριστώ όλους και για τον πολιτικό πολι τισμό τον οποίο 

επιδείξατε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 8 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

16

5 

 Να είστε καλά. Λήξη της συνεδρίασης.   

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

 

1-2014 :  Έγκριση  υποβολής πρότασης της πράξης «Δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου 

Ορεινής Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

1.18 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη και ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών.  

 

2-2014 :  Έγκριση  υποβολής πρότασης της πράξης Δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του 9ο υ   Δημοτικού Σχολείου 
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Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη και ανάθεση παροχής υπηρεσιών.  

 

ΠΡΑΚ. 1-1-2014 :  Επερώτηση του δημοτικού συμβούλου 

Βασιλείου Κατιρτζόγλου σχετικά με προβλήμα τα στο 

Β΄ κοιμητήριο του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΑΚ.2-1-2014 :  Επερώτηση του δημοτικού συμβούλου 

Βασιλείου Κατιρτζόγλου σχετικά με χορήγηση αδειών 

σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.   

 

ΠΡΑΚ. 3-1-2014 :  Έκπτωση του δημοτικού συμβούλου κ.  Δήμου 

Ιωάννη από την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Σερρών ως αναπληρωματικού μέλους,  σύμφωνα με τα 

άρθρα 66,  παράγραφος 6,  74 παράγραφος 3 και 8 του 

Ν3852/2010 μετά την δήλωση ανεξαρτητοποίησής του 

από το 30-12-2013 

 

3-2014 :  Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. του 

Δήμου Σερρών και ορισμός Προέδρου της.   

 

4-2014:   Ενημέρωση –συζήτηση σχετικά με την «Ολοκλήρωση 

της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάδειξης προσωρινού 

αναδόχου για την υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων Νομού Σερρών»  
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Στην παραπάνω συνεδρίαση, πριν από  τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης,  ο κ.  Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πριν τη 

συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,  µε τη διαδικασία της 

παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 να συζητήσει το εκτός 

ηµερήσιας διάταξης θέµα περί:  «Έγκριση υποβο λής πρότασης της 

πράξης «∆ράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του ∆ηµοτικού σχολείου Ορεινής ∆ήµου 

Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(ΕΠΠΕΡΑΑ) και ανάθεση παροχής υπηρεσιών».  

 

  Το ∆.Σ. αφού είδε τις  διατάξεις  της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, δέχτηκε να συζητηθεί  το θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης 

και αφού έλαβε υπ’ όψιν την υπ΄ αρ.  7 42/8-1-2014 εισήγηση του 

Τµήµατος Προγραµµατισµού του ∆ήµου, που έχει  ως εξής:  

 

 << Σας ενηµερώνουµε ότι  δηµοσιεύτηκε από το ΥΠΕΚΑ/ Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης ,  η πρόσκληση µε ΚΑ 1.18 (Αρ. Πρωτ.:  

113051/Π154/16.12.2013),  µε τίτλο «∆ράσεις Εξοικονόµησης 

Ενέργειας (ΕΞΕ) και δευτερευόντως έργα αξιοποίησης Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια σε περιοχές 

κλιµατικής ζώνης Γ & ∆ όπως αυτές ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ», µε 

διαθέσιµο προϋπολογισµό 7.000.000 €,  για υποβολή προτάσεων στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ” και συγκεκριµένα στον άξονα προτεραιότητας 1:  
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Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –  

Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής -  Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.  

 

Με την παραπάνω πρόσκληση δύναται να χρηµατοδοτηθούν έργα 

Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) προκειµένου να περιοριστούν οι  

ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρµανση, ψύξη φωτισµό και ζεστό νερό 

χρήσης -  ΖΝΧ) των κτιρίων, καθώς και δράσεις εγκατάστασης 

μονάδων ΣΗΘΥΑ (Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµ ότητας 

Υψηλής Αποδοτικότητας) σε συνδυασµό µε συστήµατα Ψύξης µε 

χρήση φυσικού αερίου,  σε υφιστάµενα σχολικά κτίρια σε περιοχές 

κλιµατικής ζώνης Γ & ∆ όπως αυτές ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και :  

• Το ότι  απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή σχετικής πρότασης 

είναι το σχολικό κτήριο (πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης),  να είναι ενεργειακής κλάσης κάτω της Β΄,  να έχει  

οικοδοµική άδεια και να ανήκει στο ∆ήµο (ξεκαθαρισµένο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς).   

 

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Ορεινής διαθέτει  νοµιµοποίηση κτιρίου 

(Αρ. Αδείας 202/15.1.2010 ∆/νση Πολεοδοµίας Ν.Α. Σερρών) και 

ανήκει στην Κοινότητα Ορεινής (Φ6/607/5.5.1995 ∆ιαπιστωτική 

Απόφαση Νοµαρχίας Σερρών) και βρίσκεται σε περιοχή κλιµατικής 

ζώνης ∆ (η δυσµενέστερη κλιµατική  ζώνη στον Ελληνικό χώρο).  Αυτό 

σηµαίνει  ότι  παρουσιάζει  αυξημένες ενεργειακές καταναλώσεις και 

ανάλογα μεγάλα περιθώρια παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης.  
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• Το ότι  οι  ενεργειακές επιθεωρήσεις για την έκδοση των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρί ων διενεργούνται µόνο 

από Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγγεγραµµένους στο Μητρώο 

Ενεργειακών Επιθεωρητών του Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. (Π.∆. 100/6 -10-2010) και 

στο οποίο δε δύνανται να εγγράφονται μηχανικοί του ∆ηµοσίου.  

 

• Το γεγονός ότι  η διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκρ ιµένης 

πρόσκλησης είναι άµεση και η προθεσµία υποβολής των προτάσεων 

είναι µέχρι εξάντλησης του διαθέσιµου προϋπολογισµού  

 

• Το ότι  για την προετοιµασία της συγκεκριµένης πρότασης σε 

συνδυασµό µε το επείγον της υποβολής της,  αλλά και για την 

υλοποίησή της,  λόγω και των ειδικών απαιτήσεων του προγράµµατος 

(ΕΠΠΕΡΑΑ), απαιτείται υποστήριξη από εξειδικευµένο ενεργειακό -  

τεχνικό σύµβουλο και ενεργειακό επιθεωρητή.  

 

Κρίνεται σκόπιµη η υποβολή σχετικής πρότασης για την 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ∆ηµοτι κού σχολείου Ορεινής 

∆ήµου Σερρών στην παραπάνω πρόσκληση του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς και η ανάθεση της υποστήριξής της.  

Εποµένως, παρακαλούµε να αποφασίσετε για τα παρακάτω:  

 

α) Την έγκριση υποβολής πρότασης για τη χρηµατοδότηση της πρά ξης 

«∆ράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του ∆ηµοτικού σχολείου Ορεινής ∆ήµου 

Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18.  
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β) Την έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσ ιών διενέργειας της 

αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης (ΕΧ ΑΝΤΕ) και ενεργειακού –  

τεχνικού συµβούλου για το ∆ηµοτικό σχολείο Ορεινής.   

 

Το κόστος των παραπάνω υπηρεσιών θα είναι απαιτητό από τους 

Αναδόχους µόνο υπό την προϋπόθεση ότι  η πρόταση θα ενταχθεί  πρ ος 

χρηµατοδότηση και οι  συγκεκριµένες παροχές υπηρεσιών θα 

αποτελέσουν επιλέξιµα υποέργα των  

πράξεων>>.  

 

και σχετική συζήτηση,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Α) ∆ιαπιστώνει ότι  το θέµα: «Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης 

«∆ράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης του ∆ηµοτικού σχολείου Ορεινής ∆ήµου 

Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(ΕΠΠΕΡΑΑ) και ανάθεση παροχής υπηρεσιών», έχει  όντως τον 

χαρακτήρα του κατεπείγοντος.  

 

Β) Εγκρίνει:  

1) την υποβολή πρότασης για τη χρηµατοδότηση της πράξης: «∆ράσεις 

Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και αξιοποίησης Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για την βελτίωση της ενεργειακής  απόδοσης 
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του ∆ηµοτικού σχολείου Ορεινής ∆ήµου Σερρών», ύψους 400.000,00 €,  

στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.18 του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

(ΕΠΠΕΡΑΑ).  

 

 2) την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών διενέργειας της αρχικής 

ενεργειακής επιθεώρησης (ΕΧ ΑΝΤΕ) και ενεργειακού συµβούλου για 

την υποστήριξη προετοιµασίας πρότασης χρηµατοδότησης για το 

∆ηµοτικό σχολείο Ορεινής.   

 

Το κόστος της παραπάνω υπηρεσίας θα είναι απαιτητό από τους 

Αναδόχους µόνο υπό την προϋπόθεση ότι  η πρόταση θ α ενταχθεί  προς 

χρηµατοδότηση και οι  συγκεκριµένες παροχές υπηρεσιών θα 

αποτελέσουν επιλέξιµα υποέργα των πράξεων.  

 

Η ανάθεση θα γίνει  σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του άρθρου 20 του 

Ν. 3731/08.  

 

Αναθέτει  στον κ.  ∆ήµαρχο τις  παραπέρα ενέργειες.  

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆ .Σ.)    ……………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………..  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή      ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………..  
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Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………..  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος      ……………..  

 

∆ήµου Ιωάννης        ……………..  

 

∆ούκας Γεώργιος       ……………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ……………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ……………..  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ……………..  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος      ……………..  

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος      ……………..  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      ……………..  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       ……………..  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία     ……………..  

     

Μπόικος Αθανάσιος       ……………..  
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Μυστακίδης Παύλος       ……………..  

 

Νεράντζης Βασίλειος      ……………..  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή      ……………..  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη      ……………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ……………..  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     ……………..  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………..  

 

Χασαπίδης Κων/νος       ……………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………..  

 

Χράπας Παντελής       ……………..  

 


