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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

  

 

 

 

 

 

 

11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 19:00΄)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ .:    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ :  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

   

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

    

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

    

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

    

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  
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  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

    

    

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

    

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  
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  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

    

    

   

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

   

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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Ιλανίδου-Βίλλιου Δέσποινα  Καρπουχτσής Κωνσταντ ίνος  

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος  

Αραμπατζής Θεόδωρος  Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Γάτσιος Ιωάννης  Μυστακίδης Παύλος  

Γρηγοριάδης Χρήστος  Τααλίκογλου Δημήτριος  

Καδής Γεώργιος  Χρυσανθίδης Βασίλειος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος   

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρών δεν ήταν  κανείς .                          

 

………………………… .  

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

 

1.  Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου 

Σερρών.                                                                             

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.    

2.  Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 

103η ς  επετείου απελευθέρωσης της πόλης μας στις  29 Ιουνίου 

2016.     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

3.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση 

εποχικών αναγκών του τμήματος πρασίνου.            

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.      

4.  Έγκριση τροποποίησης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

του Δήμου Σερρών.              

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.       

5.  Ορισμός εκπροσώπων στις  Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία ¨Σερρα ϊκή Ξενοδοχειακή Α.Ε.¨ .      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.      

6.  Έγκριση ηλεκτρονικής συνδρομής για τις  ηλεκτρονικές βάσεις 

πληροφοριών ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ¨  και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨ .     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.         

7.  Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την 

Τ.Υ. του Δήμου Αμφίπολης.      

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.    
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8.  Χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.                

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

9.  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 93/2016 απόφασης του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους  

 2016¨ .                                   

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότας Ε.   

10.  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 141/2016 απόφασης του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Προσαρμογή τιμολογιακής πολιτικής της 

ΔΕΥΑ Σερρών βάσει του Ν. 1069/1980 στις  Τ.Κ. Άνω και Κάτω 

Μητρουσίου¨ .    

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ.  Χασαπίδης Κ.    

11. Έγκριση διενέργειας προμήθειας:   

α) κλιματιστικών μονάδων και ειδών θέρμανσης -ψύξης για τα   

δημοτικά κτήρια,  

β) εξοπλισμού ειδών γραφείου,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

γ) 100 απαγορευτικών πινακίδων πληροφόρησης,  για τις   

ανάγκες   του  τμήματος αποκομιδής και ανακύκλωσης    

και                

δ) 3.000   πλαστικών   αυτοκόλλητων,   για   τις   ανάγκες    του   

τμήματος  αποκομιδής και ανακύκλωσης.         

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.     

12.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:   

α) απομαγνητοφώνησης   πρακτικών   συνεδριάσεων   Δημ. 

Συμβουλίου,  ετών 2014 και 2015,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   
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β) επέκτασης διπλωμάτων οδήγησης.        

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος Χ.   

και   γ) επισκευής   πομόνας   και   ηλεκτρολογικού   πίνακα   του    

αρδευτικού  αντλιοστασίου της Τ.Κ. Μητρουσίου.    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.   

13.  Τροποποίηση της αρ.  774/2015 Α.Δ.Σ. ¨Ψήφιση Κανονισμού 

Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών¨ ,  ως προς το 

άρθρο 14 αυτού.         

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

14.  Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος 

¨Αποστολίδη¨ .     

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

15.  Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ'  αρ.  16 

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.              

     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.   

16.  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ ον.  

έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.         

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

17.  Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Δομές παροχής βασικών 

αγαθών: παροχή συσσιτίου,  κοινωνικό φαρμακείο Δήμου 

Σερρών¨  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

¨Κεντρική Μακεδονία¨  ((Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β 

¨Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της 

φτώχειας -  ΕΚΤ¨ , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.  

Εισηγητές:  Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ.  και ο 

εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.   
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18.  Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:   

α) ¨Παρεμβάσεις στα   δημοτικά   κτήρια   της   Δ.Ε.   Σκουτάρεως,   

έτους  2016¨    και       β) ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και 

δημιουργία νέων ταφώνων κοιμητηρίου Δ.Κ. Λευκώνα¨ .    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.         

19.  Έγκριση 1 ο υ  Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης 

1η ς  Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη 

αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.    

20.  Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:   

α) Ανακατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας,             

β) Εργασίες στατικής   επάρκειας νοτίου   πετάλου   δημοτικού   

γηπέδου  Σερρών    και   

γ) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015.       

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.     

21.  Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής¨ .    

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.      

22.  Έγκριση 2η ς  παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του σχεδίου 

με τίτλο: ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης α στέγων στο 

Δήμο Σερρών¨  στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση και 

επανένταξη¨  του Υπουργείου Εργασίας,  Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης¨ .           

         Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ   Αγιαννίδου Στ.    

23.  Εξέταση αιτήματος δημότη για τροποποίη ση μελέτης.     

          Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.      
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24.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου για τον 

μήνα Ιούλιο και του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου για το 

μήνα Ιούνιο.             

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.    

25.  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Δημάρχου για τον μήνα Ιούνιο.         

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.     

26.  Επέκταση -  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.         

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.    

27.  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργί ας υπηρεσιών διαδικτύου 

στην κ.  Ramic Fata του Mujo,  στην πόλη των Σερρών.              

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.      

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

…………………… .  

…… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας μετά κόπων  και βασάνων και με 

καθυστέρηση μισής ώρας ξεκινάμε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα 

παρακαλούσα να ξεκινάμε στην ώρα μας τα Δημοτικά Συμβούλια για 

να τελειώνουμε και μια ώρα αρχύτερα. 19:00΄ η ώρα ξεκινάμε,  

19:00΄19:05΄να είμαστε εδώ, 19:15΄το πολύ. 19:30΄τώρα η  ώρα να 

ξεκινάμε συμβούλιο το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις  19:00΄ 

και μην μου πείτε,  σας έχω δροσερή αίθουσα. Προ δυο ημερών έγινε το 

κλιματιστικό το οποίο είχε κάποια βλάβη.  

 Εάν υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από εσάς κ.  Δήμαρχε ή από 

τους επικεφαλής των παρατάξεων; Από δημοτικούς συμβούλους; 

Παρακαλώ ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ανακοίνωση, Πρόεδρε,   αλλά θέλω να κάνω γνωστό κάτι  ευρέως,  

να δούμε τι   θα γίνει .  Όπως  ξέρει  και ο κ.  Δήμαρχος  και οι  

Αντιδήμαρχοι και  ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  μεταξύ των χωριών  

Ορεινής και Ελαιώνας  εδώ και τρεις  μήνες  έχει  γίνει  μια  

κατολίσθηση πάνω στο δρόμο.   Η κατολίσθηση αυτή δημιουργεί  και 

έντονο πρόβλημα στον αγωγό   ύδρευσης που συνεχώς η Δ.Ε.Υ.Α.  

ανεβαίνει ,  κατεβαίνει ,  τους συνδ έει  αλλά δεν μπορεί να αντέξει  την 

πίεση και συνεχώς  σπάει.   

  Τα ζητήματα είναι δύο.   Πρώτον,   ότι  κατά τη γνώμη μου θα  

πρέπει άμεσα  να πάει η τεχνική υπηρεσία ή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,   δεν  ξέρω 

ποιος ακριβώς,  να επισκευάσει το δρόμο αυτό,  γιατί  είναι επικίνδυ νο.   

Δεύτερον,  σπαταλούμε πόρους και χρήματα κυρίως από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που ανεβοκατεβαίνει  καθημερινά,  σε συχνές επισκέψεις  

και σπαταλά το χρόνο  άσκοπα.  
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  Αυτό όμως  που έχει  κάνει  σε όλους μας  μεγάλη εντύπωση, δεν 

ξέρω ποιος  ιθύνος νους το σκέφτηκε,  ένας δρόμος που έχει  ενδιάμεσα 

δέκα μαντριά,   που έχει  σπίτια,  που έχει  αγροτεμάχια που, συνδέει  το 

χωριό με την πόλη και άλλα χωριά,  δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε,   

έχουν μπει  δύο μεγάλες  πινακίδες  από  τη μια μεριά στοπ,  μάλλον 

μονόδρομος και δύο μεγάλες πινακίδες από την άλλη μεριά 

μονόδρομος.   

Δηλαδή  τυπικά αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η  χρήση του 

δρόμου, εννοώ  οι  ενδιάμεσες,  σας εξήγηση να μην  επαναλαμβάνω, τι  

μονάδες έχει  και καθημερινά ο κόσμος  πρέπει να πάει.   Προτείνω 

λοιπόν,  πρώτον,  άμεσα να  βγουν αυτές οι  πινακίδες,  δεν ξέρω ποιος τις  

έχει  βάλει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο υπεύθυνος του τμήματος κυκλοφοριακού σχεδιασμού.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καταλάβατε κύριε Πρόεδρε,  δηλαδή ο δρόμος τυπικά είναι κλειστός,  

ενώ οι ενδιάμεσες,  ενάμιση μήνα έχει  αυτή η δουλειά.  Ενώ  ενδιάμεσα 

έχει  καθημερινή κυκλοφορία και εκεί .  

  Θα παρακαλούσα, Δήμαρχε να επιληφθείτε  και εσείς  προσωπικά  

του  θέματος να δούμε  τι  μπορεί να γίνει  στο  συγκεκριμένο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο,  εάν θέλετε αύριο ελάτε,  δώστε ένα ραντεβού με τον κ.  

Γκότση  και να πάτε επιτόπου να το δείτε.  Συνεννοηθείτε με τον κ.  

Γκότση και πάτε επιτόπου.  Εντάξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Και το άλλο το θέμα του αγωγού αυτού μεταξύ Ορεινής και 

Βροντούς.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι τοπικός αγωγός για την εξυπηρέτηση κάποιων εγκαταστάσεων  

κτηνοτροφικών εκεί .  Η πρόταση από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι,  αφού 

σταθεροποιηθεί   η οδός όμως  να αλλάξουμε την όδευση, να πάμε από 

την επάνω πλευρά σε πιο σταθερό σημείο,  να μην γυρίσει  στο πρανές 

που διαμορφώνεται με την διαμόρφωση του δρόμου. Αλλά πρέπει 

πρώτα  να σταθεροποιηθεί  ο δρόμος για να κάνουμε εμείς  την αλλαγή 

όδευσης του αγωγού.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Επειδή όμως αυτό είναι έκτακτο και έπρεπε ήδη να έχει  γίνει ,  πότε θα 

σταθεροποιηθεί  ο δρόμος; Αυτό είναι το ζητούμενο; Δεν ξέρω, είμαστε 

όλοι το ίδιο,  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  Δήμος πρέπει να βρεθεί  μια λύση να δούμε τι  

θα γίνει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή όντως είναι τρεις  μήνες αυτή η βλάβη που δημιουργήθηκε και ο 

δρόμος έχει  στενέψει πάρα πολύ με αποτέλεσμα οι  κτηνοτρόφοι 

συγκεκριμένα να μην μπορούν να πάνε τροφές για τα ζώα τους.  Γι΄  

αυτό πήραμε πρωτοβουλία,  φαρδύναμε λίγο τον δρόμο από το βορινό 

σημείο και έτσι γίνεται η επικοινωνία.   

 Όλα αυτά που λέει  ο Σάκης είναι αληθή και πρέπει το 

συντομότερο να αποκατασταθούν.  Και ο δρόμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει η δυνατότητα μια και θα πάτε επ άνω ας πάει και κάποιος 

εκπρόσωπος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τον κ.  Γκότση. Κάποιος από την 

τεχνική υπηρεσία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από εμάς η απόφαση είναι ειλημμένη αλλά πρέπει να προηγηθεί η 

ανακατασκευή του δρόμου για να μεταφέρουμε τ ον αγωγό σε πιο 

σταθερό σημείο από την απάνω πλευρά. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε 

εμείς  τώρα τον αγωγό και μετά να πάει η τεχνική να σκάψει και να μας 

τον ξανά καταστρέψει.  Γι΄ αυτό λέω, πρέπει να προηγηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  ωραία.  Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Κύριε Πρόεδρε  το  ερώτημα που θέλω  να θέσω …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία από το σώμα, δεν ακούγεται ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συνδέεται άμεσα με  το πρώτο θέμα  που έχει  να κάνει  με  το τοπικό 

σχέδιο απορριμμάτων.  Το λέω αυτό  γιατί  πολλοί μπορεί να  

αναρωτηθούν  γιατί   δεν το θέτω  το ερώτημα  στην ώρα του,   αλλά 

επειδή  φοβάμαι ότι   μπορεί να το βρείτε εκτός  θέματος  ήθελα να το 

θέσω το ερώτημα απευθείας,  απευθύνεται στον  Δήμαρχο.  

  Αναφέρεται στην κοινοποίηση πράξης Ελεγκ τικού Συνεδρίου  με 

ημερομηνία 2/3/2016 που σημαίνει  ότι   έχουν περάσει τρεις  και μήνες.   

Το Ελεγκτικό Συνέδριο,  για όσους δεν γνωρίζουν από το σώμα,  

ελέγχει  τη νομιμότητα των  δημοσίων έργων, όπως και τις  συμπράξεις 

για τα  έργα που γίνονται ΣΔΙΤ, δηλαδή  συνεργασία δημόσιου και 

ιδιωτικού  φορέα.  

  Το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχοντας τη σύμπραξη του ΦΟΣΔΑ 

Κεντρικής Μακεδονίας  με την ανώνυμη εταιρία που θα δημιουργηθεί,  

τη μοναδική εταιρεία  ‘Αρχιρόδον Group’ ,  ‘Ιντρακόμ’ και 
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‘ΕΝΒΤΕCK’ ,  που θα αναλάβει,  που κατά πάσα  πιθανότητα θα είναι ο 

ανάδοχος και θα αναλάβει  τη δημιουργία  του εργοστασίου μονάδας 

επεξεργασίας,  έχοντας λοιπόν  τη νομιμότητα   κάτι  λήγει  ότι  δεν 

προκύπτει  από τα στοιχεία του φακέλου  ότι  έχει   εξασφαλιστεί  η 

αναγκαία πίστωση  από την οποί α θα καλυφθεί το ποσό της 

χρηματοδοτικής συμβολής του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΣΔΑ 

Κεντρικής Μακεδονίας  στο κόστος κατασκευής του έργου. Από τα  

στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει  ότι  το έργο αυτό  έχει  προ  

ενταχθεί   ως  εμπροσθοβαρές  στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, με λίγα λόγια δεν έχει  ενταχθεί  

στο ΕΣΠΑ.  

  Επίσης αναφέρει κάποια  άλλα θέματα, όπως δεν έχει   καταβάλει 

αυτή η ανώνυμη εταιρεία ουσιαστικά  αποδείξεις   για το δάνειο  που 

υπόσχεται  ότι  θα πάρει  από την Εθνι κή Τράπεζα και την  Τράπεζα 

Κύπρο για να κατασκευάσει  το έργο και για να μην σας κουράζω, για 

τους λόγους αυτούς,  καταλήγει ότι  κωλύεται η υπογραφή  του σχεδίου 

σύμβασης,   προσέξτε,  γιατί   το τοπικό  σχέδιο διαχείρισης 

απορριμμάτων σε μεγάλο βαθμό  στηρίζ εται  στην κατασκευή αυτό του 

εργοστασίου,  κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης σύμπραξης  

μεταξύ του ΦΟΣΔΑ  και της ανώνυμη εταιρείας που θα κατασκευάσει  

το  εργοστάσιο.   

  Το ερώτημά μου,  πέρα από την  ενημέρωση του σώματος είναι,  

γιατί ,  Δήμαρχε,   για ένα τόσο κορυφαίο θέμα, ουσιαστικά την 

κατασκευή του εργοστασίου που με την απόφαση του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ουσιαστικά τινάζεται στον αέρα, γιατί  για ένα τόσο 

κορυφαίο θέμα  δεν ενημερώσατε το σώμα ή  έστω τους επικεφαλής 

των  παρατάξεων και το αποκρύψατε;  
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  Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί  δεν ξέρω αλλιώς  πώς να το 

εξηγήσω. Ένα κορυφαίο θέμα και θα έπρεπε  άμεσα να ενημερώσετε  

και το σώμα  και τους επικεφαλής.   Γιατί  δεν  το πράξετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας απαντήσω; Επειδή είστε καλοδιάθετος  άνθρωπος και  είμαι 

βέβαιος ότι  δεν τα λέτε  με σκοπιμότητα, απλώς δεν ενημερωθήκατε.  

Εάν με ρωτούσατε και ενημερωνόσασταν θα είχε λυθεί  το θέμα σας.   

 Πρώτα –πρώτα  στο ερώτημα αυτό πρέπει να απαντήσει ο 

ΦΟΣΔΑ, όχι  εγώ. Πρώτον.  Ο ΦΟΣΔΑ θα υπογράψει τη σύμβαση για να 

γίνει  το εργοστάσιο.   Όχι εγώ. Αυτό δεν το έχετε  καταλάβει ακόμα. 

Ένα αυτό.   

  Αλλά επειδή ξέρω,  για να σας λύσω την απορία,   δεν τινάχτηκε 

στον  αέρα τίποτα. Το  ΕΣΠΑ, όπως γνωρίζετε,   τελείωσε στις  

31/12/2015. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε όλη τη διαδικασία το 

2016. Δεν είχε χρηματοδοτήσει.  Τώρα που θα ανοίξει  το ΕΣΠΑ, το 

καινούργιο ΕΣΠΑ, τον Σεπτέμβριο,  θα δοθεί  η προβλεπόμενη 

χρηματοδότηση  και θα κυλήσουν  όλα ομαλά. Δεν θα υπάρξει κανένα 

πρόβλημα. Θα υπογράψει ο ΦΟΣΔΑ,  όχι  εγώ, ο ΦΟΣΔΑ  θα 

υπογράψει τη σύμβαση  και θα γίνει  το  εργοστάσιο.   

 Εάν δεν θέλετε να  γίνει  όμως το εργοστάσιο  θα απευθυνθείτε 

στην κυβέρνηση, όχι  σε εμένα. Η  κυβέρνηση υποσχέθηκε  ότι  δεν θα 

το κάνει .  Στο χέρι της κυβέρνησης είναι.    Πάτε στην κυβέρνηση και 

πείτε να μην  το κάνει .   Ούτε  στο χέρι του ΦΟΣΔΑ είναι.   

  Κακώς εάν δεν το κάνει ,   εγώ πιστεύω ότι  θα το κάνει ,  λάθος 

μεγάλο εάν δεν το κάνει .   Λάθος θα είναι.   Αλλά το μα ζητάτε από 

μένα  εξηγήσεις για κάτι  που δεν έχω αρμοδιότητα και δεν μπορώ να 
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το καταλάβω, νομίζω ότ ι  δεν το έχετε καταλάβει,  δεν το κάνετε 

σκοπίμως, είμαι  βέβαιος γι '  αυτό.  Για σας τουλάχιστον.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι λέτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνουμε διάλογο όμως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το εργοστάσιο θα υπογραφεί πρώτον από τον ΦΟΣ ΔΑ. Εάν θέλει  η 

κυβέρνηση το κάνει .  Η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως και 

προχώρησε η σύμβαση στην Κοζάνη και γίνεται το εργοστάσιο.  

Εκκρεμεί της Ηπείρου και των Σερρών. Τώρα, δηλαδή ειλικρινά  δεν 

μπορώ να το καταλάβω γιατί   απευθύνεστε  σε μένα.  Δεν μπορ ώ να το 

καταλάβω αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι   ολοκληρώθηκε η απάντηση. Πάμε στα θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης.   

  Πρώτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    1ο:  

Έγκριση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης  

 αποβλήτων Δήμου Σερρών.   

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Χράπα έχετε τον λόγο.  
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

κληθήκαμε σήμερα εδώ πέρα  να ψηφίσουμε  το τοπικό σχέδιο  

διαχείρισης στερεών αποβλήτων  του Δήμου Σερρών  όπως μας έχει  

εισηγηθεί  από  τον τεχνικό  σύμβουλο  ο οποίος  έχει  συντάξει   το 

συγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων  και το έχετε 

πάρει  όλοι στα e -mail σας και παλιότερα και τώρα και προσφάτως  

τώρα με την  ημερήσια διάταξη, το έχετε  μελετήσει όλοι.  

 Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Νομού Σερρών  

εγκρίθηκε το 2015 με απόφαση, εγκρίθηκε,  δηλαδή πήραμε απόφαση 

για να το συντάξουμε το τοπικό  σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, 

αποβλήτων γενικότερα. Πέρασε από την  Επιτροπή Ποιότητα Ζωής,  

πέρασε από την Επιτροπή Διαβούλευσης,  ξανά από την Οικονομική 

Επιτροπή για την ανάθεση, απευθείας  ανάθεση σε τεχνικό σύμβουλο 

εξωτερικό,  παρόλα αυτά  το κάναμε  σε ανοικτό  διαγωνισμό με 

προσφορές στην ιστοσελίδα του Δήμου  και από τα 20.000 € που 

ψηφίσαμε  στην Οικονομική Επιτροπή  κα ι στο δημοτικό  συμβούλιο 

τελικά  μας κόστισε 7.400.  

  Τον Φεβρουάριο του ΄16  το είχαμε στα χέρια  μας,  πέρασε,   

όπως σας  είπα,  από την Επιτροπή Διαβούλευσης,  γνωμοδότησε η 

Επιτροπή Διαβούλευσης και έκανε κάποιες εισηγήσεις  οι  οποίες 

ενημερώσαμε τον τεχνικό σύμβουλο και από αυτές σε περισσότερους 

έχουν ενταχθεί  μέσα  στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης,  το οποίο 

συμβαδίζει  με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όπου ο  

στόχος για την επόμενη δεκαετία,  να πούμε,  είναι η μείωση των 

απορριμμάτων και μας δίνει  το τοπικό σχέδιο  με ποιο τρόπο θα 

μειωθούν τα απορρίμματα βάζοντας στόχο,  έναν πολύ φιλόδοξο στόχο, 
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η κυβέρνηση μέσω του… στο 53% περίπου από κάτω από το 10 που 

είναι σήμερα σε πανελλαδικό  επίπεδο.   

  Με λίγα λόγια,  μειώνοντας  τα απορρίμματα κατά 50%  

αυξάνουμε την ανακύκλωση.  Μας λέει  το σχέδιο αυτό με ποιο τρόπο 

θα αυξήσουμε  την ανακύκλωση. Με τα τέσσερα ρεύματα ξεχωριστά. Ο 

ένας ο μπλε κάδος γίνονται τέσσερις στην ουσία.  Ξεχωριστά μέταλλα, 

ξεχωριστά χαρτί  και τα λοιπά.  

 Τα βιοαποδομήσιμα μαζί  με τα πράσινα θα γίνονται 

κομποστοποίηση, θα γίνονται λίπασμα. Η δημιουργία του Πράσινου 

Σημείου,  όπως έχουμε  υποχρέωση να το κάνουμε βάσει του….  

  Για όλα αυτά, βέβαια,  είναι εδώ μαζί μας και ο διευθυντής της 

Καθαριότητας για λεπτομέρειες εάν χρειαστεί  να απαντήσουμε  μαζί  

με  τον κ.   Ηλιόπουλο τον τεχνικό σύμβουλο του  Δήμου Σερρών.  

  Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εάν έχετε ερωτήματα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μαζί  μας,   όπως  ανέφερε και ο κ.  Χράπας,  ο σύμβουλος για την 

εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απ οβλήτων ο κ.  

Ηλιόπουλος Γεώργιος,   φυσικά και ο Διευθυντής του Τμήματος 

Καθαριότητας.   

  Κύριε Ηλιόπουλε ελάτε,  εάν θέλετε,  για να καταγράφεται αυτό 

το οποίο,  ελάτε δίπλα εδώ. Θα παρακαλούσα και τον διευθυντή σε ένα 

μικρόφωνο δίπλα. Καθίστε στα δίπλα στον κ.  Γκότση για να 

καταγράφονται αυτά τα οποία λέτε.   

 Έχετε τον λόγο κ.  Ηλιόπουλε.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  επικεφαλής των παρατάξεων, 

αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι,  κυρίες και κύριοι ,   ευχαριστώ πολύ για 
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τη  δυνατότητα που δίνετε λίγο να αναπτύξουμε λίγο  λεπτομερέστερα  

όσο το δυνατόν  και όσο πιο κατανοητά γίνεται,  γιατί  είναι σύνθετες οι  

έννοιες  στα θέματα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων το τοπικό 

σχέδιο του Δήμου.  

  Θα προσπαθήσω μέσα σ'  ένα δεκάλεπτο,  κύριε Πρόεδρε,  

ανακαλέστε με εάν ξεφύγω πάρα πολύ, για να μου δοθεί ο χρόνος για  

ερωτήσεις και συζητήσεις,  γιατί  νομίζω  αυτό είναι το ζητούμενο.  

  Σε ποιο πλαίσιο εκπονείται το τοπικό σχέδιο του Δήμου μας; 

Στο πλαίσιο ενός Νέου  Εθνικού Σχεδιασμού  που αποφάσισε η νέα 

κυβέρνηση  στις  14 Δεκεμβρίου το 2015, πρόσφατα δηλαδή  και έθεσε  

ως στόχο για τη χώρα το 2020, σε πέντε χρόνια από  σήμερα να πάμε 

σε ανακύκλωση πενήντα τοις  εκατό  επί  των παραγόμενων 

απορριμμάτων. Τα μισά δηλαδή  σκουπίδια από αυτά που παράγουμε 

να ανακυκλώνονται χωριστά στην πηγή  είτε  είναι υλικά 

ανακυκλώσιμα είτε οργανικά, ευρισκόμενη η χώρα στον αντίστοιχο 

πήχη  στο 6 με 7 τοις  εκατόν δηλαδή το 7% να γίνει  50.   

Αυτός είναι ένας πήχης του εθνικού σχεδιασμού. Ο πήχης αυτός 

είναι παραπάνω από τις  ευρωπαϊκές  οδηγίες,  οι  οποίες μας επιβάλλουν 

στόχους τόσο για τα ανακυκλώσιμα όσο και για τα οργανικά,  

χαμηλότερους  όμως από αυτόν  τον πήχη.  

 Αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν πρέπει να συμμορφωνόμαστε  

απόλυτα με τον εθνικό σχεδιασμό. Είναι θεσμική υποχρέωσή μας 

πλέον να συμμορφωθούμε,  τόσο  ως περιφέρεια,  δια του  

περιφερειακού σχεδιασμού ο βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης,  έχει  

ολοκληρωθεί  και είναι στο στάδιο διαβούλευσης για την έγκριση του  

σε ενάμιση  μήνα από  σήμερα, όσο και ως Δήμοι που  ανήκουμε στη 
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συγκεκριμένη περιφέρεια συμμορφούμενοι  με τον περιφερειακό 

σχεδιασμό.  

 Άρα έχουμε ένα υψηλό πήχη και επειδή οι  κατευθύνσεις του 

είναι πραγματικά στη σωστή κατεύθυνση, ανεξάρτητα από τους 

ποσοτικούς στόχους  για το έτος 2020  που ακούγονται  

υπερφιλόδοξοι,   οι  κατευθύνσεις του είναι σε απόλυτα σωστή 

κατεύθυνση.  

Τι πιο περιβαλλοντικά σωστό  και οικονομικά ορθό και βέλτιστο  

από  το να ανακυκλώνομε το περισσότερο που μπορούμε   σε επίπεδο 

χωριστής συλλογής στην πηγή  έναντι  του να το αφήνουμε στα 

σύμμεικτα  να υπάρχει,  να κάνει  βόλτες με τα απορριμματοφόρα, να 

θάβεται σε ΧΥΤΑ, να πληρώνει τέλος ταφής ανεπεξέργαστων 

απορριμμάτων, εάν δεν επεξεργάζεται ύψους  έως 60 € τον τόνο  

σταδιακά  ή  να πληρώνει  το κόστος επεξεργασίας,  εάν επεξεργάζεται,  

που και αυτό είναι σίγουρο  ακριβότερο από  το να γίνει  χωριστή 

συλλογή.  

 Άρα ορθώς  ο νέος εθνικός σχεδιασμός  βάζει  αυτές τις  

κατευθύνσεις.  Εάν  υπάρχει κάποια κριτική που θα μπορούσε  κανείς   

να ασκήσει αλλά σε θεσμικό  επίπεδο  είμαστε υποχρεωμένοι να την 

ακολουθήσουμε  κα ι δεν είναι θέμα κριτικής,  είναι το πόσο γρήγορα 

μπαίνουν τόσο υψηλοί στόχοι.    

Υποχρεούμενοι  όμως να ακολουθήσουμε αυτόν τον εθνικό 

σχεδιασμό ερχόμαστε και εκπονούμε  ένα  τοπικό σχέδιο το οποίο 

μέχρι τη λήξη της διαβούλευσης του ΠΕΣΔΑ,  της στρατηγικής μελέτης   

περιβαλλοντικών επιπτώσεων επί του ΠΕΣΔΑ  που θα  διαρκέσει για 

45 μέρες,  εγκρινόμενο από το δημοτικό  συμβούλιο  θα έρθει  να 

ενσωματωθεί στον ΠΕΣΔΑ  και να μπορεί να είναι χρηματοδοτήσιμο 
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στη νέα προγραμματική  περίοδο ΄14 -΄20 στους άξονες διαχείρισης 

απορριμμάτων.  

 Με λίγα λόγια δεν έχουμε τοπικό σχέδιο  δεν θα μπορούμε να 

αντλήσουμε χρηματοδότηση  για τις  δράσεις αυτές.  Άρα είναι διπλός ο 

σκοπός τους.  Να βοηθήσει στην επίτευξη  των στόχων  του εθνικού  

και περιφερειακού σχεδιασμού  όσον αφορά  σ τις   αμιγώς 

δραστηριότητες αρμοδιότητας του Δήμου  και δεύτερον,  να μπορεί ο 

Δήμος να αντλήσει χρηματοδότηση.  

 Για να δούμε  με δύο γραμμές  που βρισκόμαστε  σήμερα και 

που,  με τι  δράσεις θα πάμε εκεί  που είναι να πάμε το ΄20.  

Σήμερα  βρισκόμαστε σε μια συνολική παραγωγή απορριμμάτων 

της  τάξεως των 33.000 τόνων και είναι απορρίμματα  όλης της φύσης.  

Σύμμεικτα που πηγαίνουν στο ΧΥΤΑ, ανακυκλώσιμα μπλε κάδων και 

καμπάνιες γυαλιού που πάνε στον ΚΔΑΥ, ακόμα –ακόμα απόλυτα 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γυαλί,  το είπ αμε πριν,  πράσινα απόβλητα, 

ογκώδη, λοιπά αδρανή και οικιακή κομποστοποίηση που σε ένα μικρό 

ποσοστό γίνεται,  όλα αυτά μαζί αθροίζουν περί τις  33.000 τόνους 

ετησίως συνολική παραγωγή στον Δήμο μας.   

Υπήρξε μια πτωτική τάση  που υπάρχει  μια ανάσχεση  πλέον   

της πτωτικής τάσης   και σταθεροποιείται σε αυτά τα επίπεδα. Λόγω  

της κρίσης  υπήρξε φυσικά τάση. Πανελλαδικά έχει  φανεί  ότι  το έτος  

2015  είναι το τελευταίο έτος που σταματάει η πτωτική τάση σε σχέση  

με το ΄14.  Δηλαδή έχουμε ανάσχεση της ύφεσης και π άμε σε μια 

ισορροπημένη παραγωγή.  

 Τώρα, από αυτά όλα, πόσο πραγματικά ανακτάμε; Ανάκτηση 

σημαίνει   ότι  είναι  καθαρό υλικό   το οποίο πάει για ανακύκλωση.  Το 

8%.  Άρα το 8 πρέπει να πάει,  ξαναλέω, στο 50 και κάτι  το 2020. 
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Μεγάλος στόχος,  δύσκολος αλλά α ξίζει  ως κατεύθυνση να τον 

ακολουθήσουμε για να βοηθήσουμε   και την ορθολογική διαχείριση 

των απορριμμάτων και το περιβάλλον  και την Ελλάδα να αποφύγει  

ευρωπαϊκά νέα πρόστιμα   και  τον Δήμο μας φυσικά να μην  

μετακυλιθούν σε αυτόν,   αλλά φυσικά και τα οικονομικά της 

διαχειρίσεως του Δήμου μας,  διότι  εάν δεν κάνουμε τίποτα σίγουρα 

μας περιμένουν τέλη ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων και 

ευρωπαϊκά πρόστιμα προς μετακύλιση.  

Το δεύτερο κομμάτι,  άρα εκεί  βρισκόμαστε,  είναι τι  εξοπλισμό 

έχουμε για να κάνουμε αυτή την δουλειά; Έχουμε γύρω στα 18 

απορριμματοφόρα, έχουμε 5,  6 εκ των οποίων είναι πολύ παλαιά και τα 

υπόλοιπα όχι  πολύ νέα αλλά ούτε και πολύ παλαιά.  Με λίγα λόγια 

έχουμε έναν στόλο που στα επόμενα πέντε χρόνια θα θεωρείται αρκετά 

πεπαλαιωμένος.  Σήμερα είναι αποδεκτός,  αλλά πρέπει να βλέπουμε και 

το 2020.  

Τρίτον.  Έχουμε 6.200 κάδους σύμμεικτων χωροθετημένων μέσα 

στην πόλη, επαρκής αριθμός.  Κάδους ανακύκλωσης 1.850 μπλε 

κάδους,  οικιακής κομποστοποίησης που είναι διατεθείσα στα 

νοικοκυριά στο παρελθόν 150 και ανακύκλωσης γυαλιού,  αυτές οι  

καμπάνες που βλέπουμε στα κεντρικά σημεία 35 και λειτουργούμε με 

ένα προσωπικό καθαριότητας που τυπικά είναι στα 86 άτομα 

αφαιρουμένων των οδοκαθαριστών, όμως που δεν ασχολούνται με την 

ενεργό διαδικασία της αποκομιδής,  είναι ο οδοκαθαριστές που 

ασχολούνται κυρίως με το κομμάτι του οδοκαθαρισμού. Είναι 

ουσιαστικά στους 69 ανθρώπους οι  οποίοι  είναι οριακά επαρκείς για 

την σημερινή κατάσταση. Προφανώς δεν είναι επαρκείς για μια 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

εφαρμογή ενός σχεδίου αυτής της εμβέλειας και  αυτών των 

απαιτήσεων για το έτος 2020.  

 

Είναι ένα σχέδιο εντάσεως εργασίας,  απαιτεί  προσωπικό για να 

γίνει  σωστά  η χωριστή συλλογική και θα πρέπει,  προφανώς, να 

ενισχυθεί το τμήμα μας σταδιακά με προσωπικό, το υπολογίζουμε πόσο 

είναι αυτό αλλά και με επ ιτελικά στελέχη, διότι  χωρίς επιτελικό 

σχεδιασμό και παρακολούθηση από την Διεύθυνση Καθαριότητας 

αντιλαμβανόμαστε ότι  δεν μπορεί να παρακολουθείται και να 

εφαρμόζεται ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα.  

Στο επίπεδο του κόστους της υφιστάμενης διαχείρισης 

αφαιρουμένων όλων των, τα ανταποδοτικά τέλη, όπως ξέρουμε είναι 

ένα σύνολο ενός κουβά, ο οποίος έχει  μέσα θέματα που δεν,  

αντικείμενα που δεν είναι σχετικά με την διαχείριση των 

απορριμμάτων, οδοφωτισμός,  λαμπτήρες,  πάρκα πράσινα και τα λοιπά 

και υπάρχουν και αντικείμενα και κωδικοί που είναι αμιγώς σχετικοί 

με την διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή η αποκομιδή, οι  

εισφορές στον ΦΟΣΔΑ για τις  εργασίες ταφής.   

Συνεπώς τα καθαρά κομμάτια που αφορούν το κομμάτι της 

διαχείρισης των απορριμμάτων ανέρχονται σε 3.287. 000 ευρώ το έτος 

τα οποία οδηγούν σε μια μέση τιμή ανά τόνο γύρω στα 98 ευρώ, 99 

ευρώ συνολικό κόστος διαχείρισης στο τόνο των συνολικών 

παραγόμενων απορριμμάτων που ανέφερα πριν ότι  υφίστανται στον 

Δήμο μας.   

Αυτή είναι η υφιστάμενη κατάσταση και προχωράμ ε πολύ 

γρήγορα στις  προτεινόμενες δράσεις και στα οικονομικά στοιχεία,  
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γιατί  αυτό νομίζω έχει  μεγαλύτερη σημασία στην συζήτηση και στην 

κουβέντα.   

Οι προτεινόμενες δράσεις είναι όλες δράσεις που 

περιλαμβάνονται ως περιγραφές στον εθνικό σχεδιασμό και στον 

περιφερειακό αλλά και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα καινούργια,  

καθώς είναι οι  δόκιμες βέλτιστες λύσεις που έχουν εφαρμοστεί  στην 

Ευρώπη εδώ και δέκα, δεκαπέντε χρόνια.   

Με λίγα λόγια δεν προτείνονται δράσεις για να ανακαλύψουμε 

εμείς  τον τροχό του πως θα κά νουμε την ανακύκλωση, γιατί  1ον δεν 

είναι χρηματοδοτήσιμες από το ΕΣΠΑ και 2ον ενέχουν τον κίνδυνο 

μιας αποτυχίας πολύ μεγαλύτερης σε σχέση με τις  δοκιμασμένες 

δράσεις επί  δέκα, δεκαπέντε χρόνια στην Ευρώπη.  

Ποιες είναι αυτές που προσαρμόζονται,  προφανώς σ τα δικά μας 

δεδομένα του Δήμου μας; Γιατί  δεν είναι ότι  ότι  έχει  κάνει  η Ευρώπη 

το παίρνουμε και το αντιγράφουμε χωρίς να το εξειδικεύουμε στον 

Δήμο μας.  Πάμε να δούμε,  συνεπώς, ποιες είναι οι  επιλέξιμες δράσεις 

και πως εξειδικεύονται;   

Πρώτα η πρόληψη. Στην πρόληψη υπάρχει περιθώριο μέσα από 

την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων που συντελείται έστω σε 

μικρότερο ποσοστό από ότι  παλαιότερα λόγω της οικονομικής κρίσης,  

παρά ταύτα υπάρχει ακόμα υπολογίσιμη σπατάλη τροφίμων. Η 

σπατάλη τροφίμων είναι όταν παίρνουμε  πράγματα τα οποία λήγουν 

πριν τα καταναλώσουμε και τα πετάμε.  Σπατάλη είναι.  Σπατάλη 

τροφίμων είναι όταν καταναλώνουμε,  μαγειρεύουμε περισσότερο από 

ότι  θέλουμε να καταναλώσουμε να φάμε και περισσεύει και το πετάμε.  

Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι έλλειψης της  παραγωγής αποβλήτων από 

τρόφιμα που μπορεί με ειδικές καμπάνιες που ορίζονται στην Δράση Ι  
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σε συνδυασμό με την Γενική Διεύθυνση των σχολείων σε νομαρχιακό 

επίπεδο να προωθηθούν και  να  γίνουν  δράσεις  ενημέρωσης  στα  

νοικοκυριά πώς μπορούν  να  μειώσου ν  την  σπατάλη   τροφίμων, 

δεύτερη   δράση  όμως   είναι  η  προαγωγή  της  

επαναχρησιμοποίησης   στο  σκέλος της πρόληψης που μπορεί να 

ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση των βιβλίων μέσω των σχολείων 

και δανειστικών βιβλιοθηκών. Θα μου πείτε ότι  βιβλία να ι,  υπάρχουν 

κομμάτια στα απορρίμματα τα οποία είναι τα χρησιμοποιημένα βιβλία 

που τα πετάμε γιατί  δεν τα έχουμε ανάγκη δεύτερη και τρίτη χρονιά.   

Η δημιουργία Κοινωνικού  Παντοπωλείου εντός κτηρίου του 

Δήμου όπου οι  πολίτες μπορεί να παραδίδουν χρήσιμα υλι κά προς 

επαναχρησιμοποίηση εκτός των τρόφιμα. Είδη ατομικής υγιεινής,  είδη 

ένδυσης,  υπόδησης,  παιχνίδια,  CD ,  ηλεκτρικές συσκευές,  όλα αυτά 

βοηθάνε στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων γιατί  περνάνε 

κατευθείαν από αυτό που δεν χρειάζομαι εγώ σε αυτό που χρειάζε ται ο 

συγκάτοικός μου, ο συμπολίτης μου κατευθείαν το επαναχρησιμοποιεί  

ως υλικό και δεν περνάει στο απόβλητο και θεωρείται πρόληψη.  

Το δεύτερο κομμάτι δράσης η οικιακή κομποστοποίηση. Ναι,  έχει  

ξεκινήσει στο παρελθόν.  Θα πρέπει να ενισχυθεί.  Πώς όμως; Κύρ ιος 

στις  κατοικίες που  έχουν την δυνατότητα κήπου, γιατί  η οικιακή  

κομποστοποίηση στην πολυκατοικία είναι τεχνικά δύσκολο.  Δεύτερον,   

με σοβαρή εκπαίδευση, διότι  χωρίς σοβαρή εκπαίδευση γρήγορα 

αποθαρρύνεται  του κάμπου οικιακής κομποστοποίησης  από  

φαινόμενα τύπου μυγάκια,  οσμές,   ενώ με σωστή εκπαίδευση θα τα 

αποφύγει  θα του αρέσει και τρίτον,   σε αυτούς που θέλουν,  σε αυτούς 

που αγαπάμε την γεωπονία  και θέλουν το προϊόν  και όχι  απλά να 

δώσουμε τον κάδο για να τον δώσουμε,  γιατί   αυτός που αγαπάει θα το 
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κάνει θα το κάνει  το κομπόστ και θα βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά 

στην πρόληψη επίσης της παραγωγής αποβλήτων.  

Θα εκτρέψει,  με λίγα λόγια,  αυτές τις  ποσότητες από το να 

κάνουν βόλτες με τα απορριμματοφόρα στους ΧΥΤΑ.  

Συνεπώς, 5% είναι ο στόχος στο σύνολο του Δήμου η οικιακή 

κομποστοποίηση αλλά με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο.  

Η επόμενη Δράση Νο. 3 είναι τα πράσινα απόβλητα. Μεγάλες 

ποσότητες τα πρασινοκλαδέματα. Τα πρασινοκλαδέματα είναι μεγάλες 

ποσότητες και χρειάζεται,  πέρα από την χωριστή επιλογή που 

επιτελείται σήμερα να ανακτηθούν,  με λίγα λόγια να μπορέσουν 

ύστερα από κατάλληλο τεμαχισμό για μείωση του όγκου τους,  γιατί  

είναι ογκώδη και οι  βόλτες και οι  αποκομιδές κοστίζουν,  ύστερα από 

κατάλληλο τεμαχισμό να διατεθούν είτε για κομποστοπο ίηση είτε για 

πελετοποίηση.  

Η κομποστοποίηση είναι συνήθως το πιο γρήγορο κλάσμα τους,  

πελετοποίηση είναι το πιο ξηρό κλάσμα τους.   

Άρα υπάρχουν επιλογές ώστε να ανακτηθούν με σωστό και 

ολοκληρωμένο περιβαλλοντικά τρόπο ύστερα από χωριστή συλλογή με 

τεμαχισμό.  

Που; Θα ρωτήσει κάποιος.  Στο Πράσινο Σημείο θα επιτελείται η 

διεργασία του τεμαχισμού και η διεργασία της πελετοποίησης,  εφόσον 

υπάρχει ιδιωτικό ενδιαφέρον μπορεί να γίνει  από ιδιωτικό φορέα που 

μπορεί να το πάρει και να το κάνει  πέλετ ή η διαδικασί α της 

κομποστοποιησης μπορεί να γίνει  μέσα από την διαδικασία της 

Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων του ΦΟΔΣΑ, θα πούμε αμέσως μετά 

και γι΄ αυτή,  που έχει  την δυνατότητα να κομποστοποιεί  και 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

βιοαπόβλητα σε ξεχωριστή υπομονάδα μόνο για την κομποστοποίηση 

των βιοαποβλήτων.  

Δράση Νο. 4,  τα υπόλοιπα βιοαπόβλητα, τα τρόφιμα. Τα 

αποφάγια μας.  Είπαμε ότι  ένα τμήμα τους μικρό αλλά υπολογίσιμο θα 

γίνει  για την κομποστοποίηση. Το μεγάλο κομμάτι τι  θα γίνει;  Το 

σύστημα του καφέ κάδου το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί σε 

επιχειρήσεις,  εστιατόρια,  ξενοδοχεία στην αρχή και σε εστιασμένο 

κομμάτι της πόλης για να αναπτυχθεί  δικτυακά, αξονικά συγνώμη, 

είναι ένα σύστημα που έχει  εφαρμοστεί  ακόμη και στην Ελλάδα, στην 

Αθήνα και στην Κηφισιά επί τρία χρόνια σε 7.000 κόσμο και πέτυχε  

95% αποδοχή του κόσμου, 7.000 κόσμος να συλλέγουν όλα τα 

οργανικά τα αποφάγια τους σε μια καφέ σακούλα μέσα στο σπίτι  τους 

και να την πετάνε σε ένα καφέ κάδο έξω από το σπίτι  τους.  Να την 

συλλέγει  ο Δήμος με το απορριμματοφόρο το συμβατικό και να την 

πηγαίνει  σε μονάδα κομποστοποίησης που υπήρχε στην Αττική και 

μπορούσε να γίνει  αυτή η διεργασία.   

Στην περίπτωση μας μπορεί να εφαρμοστεί  κατ αναλογία,  

προφανώς όμως στην μονάδα κομποστοποίησης που θα πρέπει σε 

δεύτερο χρόνο να υλοποιηθεί ,  δεν είναι άμεσης εφ αρμογής μέτρο, μαζί  

με την μονάδας διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων στον Νομό 

Σερρών, όπως εξηγήσαμε πριν που έχει  και τμήμα κομποστοποίησης 

βιοαποβλήτων.  

Άρα είναι μια δράση σημαντική και εφαρμοσμένη και στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη, απαιτεί  όμως την ύπαρ ξη μονάδας 

κομποστοποίησης,  άρα είναι σε δεύτερο χρόνο, δεν είναι άμεσης 

υλοποίησης αυτή η δράση.  

Προχωράω στην . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ενημερώνω ότι  υπέρ καλύψατε τον χρόνο σας.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ωραία,  πέντε λεπτά δώστε μου κύριε Πρόεδρε.  Ευχαριστώ.  

 Συνεχίζω με τα ανακυκλώσιμα που είναι χαρτί ,  πλαστικό,  

μέταλλο, γυαλί αλλά και όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά που 

μπορούν να συγκεντρωθούν. Εφόσον εφαρμοστεί  αυτό που προβλέπει ο 

σχεδιασμός πάμε σε τετραπλούς κάδους.  Τέσσερις κάδοι χωριστοί γι΄ 

αυτά τα ρεύματα.  Αυτοί οι  τετραπλοί κάδοι είναι αρμοδιότητα των 

εγκεκριμένων συστημάτων να τους διαθέσω στους Δήμους.  Σήμερα η 

ΕΑ, αύριο η οποιαδήποτε αντίστοιχη ΕΑ επιτραπεί νομοθετικά να 

δημιουργηθεί μετά από νομοθετική αλλαγή που πρέπει να κάνει  το 

αρμόδιο Υπουργείο.  

 Εφόσον συνεπώς αυτό που έχει  περιγραφεί στον εθνικό 

σχεδιασμό μπορέσει μέσω του αρμόδιου συστήματος να διατεθούν οι  

τετραπλοί κάδοι προτείνονται 101 σετ τετραπλών κάδων σε 

συγκεκριμένες περιοχές και οικισμούς του Δήμου να χωροθετηθούν για 

να γίνεται η χωριστή συλλογή των υλικών σε αυτά τα 101 

συγκεκριμένα σημεία.   

 Προφανώς προτείνεται και η προμήθεια τεσσάρων γερανών 

ανέλκυσης για την τοποθέτηση στα υφιστάμενα απορριμματοφόρα 

τύπου πρέσας για να μπορούν  για να μπορούν αυτά να συλλέγονται ως 

χωριστοί κάδοι .   

 Δεν σταματάει όμως εκεί ,  διότι  η ανακύκλωση των υλικών δεν 

γίνεται μόνο μέσα στην πόλη με τους τετραπλούς κάδους αλλά μπορεί 

να γίνει  κάλλιστα υποβοηθητικά και σε ένα Πράσινο Σημείο.   
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 Πράσινο Σημείο είναι ένας χώρος ο οποίος έρχονται και τα 

ογκώδη αντικείμενα που μπορεί να συλλεχθούν και τα λοιπά 

ανακυκλώσιμα τα μη ογκώδη, είτε με μέριμνα του Δήμου είτε με 

μέριμνα του πολίτη και συλλέγονται σε αυτόν τον χώρο, 

συγκεντρώνονται,  όπως μικρές ηλεκτρικές συσκευές,  ογκώδη, 

απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απ λοί λαμπτήρες,  βιβλία,  

μπαταρίες,  κεριά,  ρούχα, υφάσματα, παπούτσια,  πλαστικά υλικά, ξύλα, 

έπιπλα, ογκώδη πλαστικά και ούτω καθ’ εξής.  

 Εδώ αυτός ο χώρος φανταστείτε τον σαν έναν χώρο 500 

τετραγωνικά με ένα κτήριο όμορφο, περιφραγμένο, με περιμετρική 

δενδροφύτευση, όπου υπάρχουν κάδοι ογκωδών στο εξωτερικό του 

κομμάτι για απόδοση των ογκωδών και μέσα στο εξωτερικό κτιριακό 

μικροί κάδοι για τα μικρά ανακυκλώσιμα.  

 Ο Δήμος όταν έρχεται η ώρα και γίνεται μια παραγγελία να φέρει 

μια απαίτηση από έναν δημότη να  μαζευτεί  μια ηλεκτρική συσκευή, 

δεν σηκώνει τα χέρια,  όπως μπορεί να τα σηκώσει τώρα που να την 

πάω, έχει  τον χώρο να κάνει  την προσωρινή αποθήκευση.  

 Θα πούμε για ακριβώς τον τρόπο που μετά θα γίνει  η διάθεση 

αυτών των προϊόντων.  

 Άρα σε πρώτη φάση να γίνει  η συλλογική και προσωρινή 

αποθήκευση των ανακυκλώσιμων ογκωδών και μη και να μπορεί πλέον 

ο Δήμος ότι  υλικά είναι προς κοινωνικό σκοπό να τα πάει για 

επαναχρησιμοποίηση, δηλαδή είδη ένδυσης και υπόδησης να πάνε για 

κοινωνικό σκοπό. Βιβλία μπορεί να π άνε για κοινωνικό σκοπό, αυτή 

είναι η μια κατηγορία,  ότι  υλικά έχουν αξία να βγούνε για εκποίηση 

δια του Προεδρικού Διατάγματος για εκποίησης κινητών ή ακίνητων 

πραγμάτων του Δήμου, όπως γίνεται,  παραδείγματος χάρη, χρόνια για 
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το έντυπο χαρτί  στους Δήμους της Αττικής.  Το συγκεντρώνουν σε 

αποθήκες ύστερα από χωριστή συλλογή και το εκποιούν και παίρνουν 

ένα έσοδο. Να γίνονται συνεπώς εκποιήσεις για τα υπόλοιπα υλικά τα 

οποία έχουν μια εμπορική αξία προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 

σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ξαναλέω το συγκεκριμένο.   

 Έτσι θα αποφεύγεται η ύπαρξη αυτών των υλικών μέσα στα 

σύμμεικτα,  οι  βόλτες στους ΧΥΤΑ και στα εργοστάσια και οι  

πληρωμές υψηλών κόστους διαχείρισής τους και έναντι  αυτών θα 

υπάρχουν και κάποια μικρά έσοδα. Δεν θα γίνουμε πλ ούσιοι αλλά θα 

αποφύγουμε τα μεγάλα έξοδα και θα έχουμε και κάποια μικρά έσοδα 

από την εκποίηση.  

 Συνεχίζω. Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, άλλα πέντε λεπτά θα τα 

χρειαστώ. Εκτός εάν έχω κουράσει το,  αλλά τελειώνουν οι  δράσεις.   

 Έχουμε ακόμα να προτείνονται δορυφ ορικά πράσινα σημεία 

συλλογής εντός της πόλης,  σπιτάκια ανακύκλωσης είναι αυτά που ο 

πολίτης μπορεί να έρθει  κοντά μέσα από τις  πλατείες,  γιατί  δεν είναι 

όλοι εύκολο να μπορέσουν να προσεγγίσουν το Πράσινο Σημείο,  το 

οποίο έχει  μια απόσταση και πρέπει να π άει κάποιος με το αυτοκίνητό 

του για να εναποθέσει.  Υπάρχουν πολίτες που πρέπει να τους 

προσεγγίσεις  μέσα στα κεντρικά σημεία της πόλης με όμορφες 

κατασκευές,  οι  οποίες εξαιρούνται περιβαλλοντικής και οικοδομικής 

αδειοδότησης,  γιατί  θεωρούνται κινητές κατα σκευές,  αποθηκευτικά 

μέσα που είναι όμορφα σπιτάκια ανακύκλωσης για τα μη ογκώδη 

προφανώς μικρά υλικά.  

 Προτείνονται δέκα τέτοια για το σύνολο του Δήμου, τέσσερα για 

την πόλη και έξι  στους οικισμούς Μητρούσι,  Προβατά, Λευκώνα, 

Σκουτάρι,  Κάτω Καμήλα και Καλά Δένδρα.  
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 Τέλος,  ειδικά για το χαρτί ,  το οποίο παράγεται σε μεγάλες 

ποσότητες στα σχολεία και στις  δημόσιες υπηρεσίες,  κάδος μόνο για 

χαρτί  συγκεκριμένα στα σχολεία και στις  δημόσιες υπηρεσίες 189 για 

την συγκέντρωση χαρτιού,  το οποίο είναι υψηλής εμπορ ικής αξίας και 

μεταπώλησης δια της εκποίησης που ανέφερα πριν.   

 Όσον αφορά την ευαισθητοποίηση απαιτείται πέρα από τις  

γνωστές καμπάνιες και ευαισθητοποιήσεις,  να υπάρχει και μια 

ανταποδοτική κάρτα για τον δημότη. Η ανταποδοτική κάρτα για τον 

δημότη στο πλαίσιο της κάρτας δημότη που μπορεί να υπάρχει για 

υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου ή και ανεξάρτητα από αυτήν,  θα του 

δίνει  την δυνατότητα να συλλέγει  πόντους επιβράβευσης μέσα από την 

προσκόμιση υλικών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο,  στο Πράσινο Σημείο 

ή στα Σπιτάκια Ανακύκλωσης που θα μπορούν να μεταφράζονται σε 

εκπτώσεις από τα καταστήματα και τις  τοπικές επιχειρήσεις του Δήμου 

που θα συμβληθούν για να παρέχουν εκπτώσεις στους δημότες που 

συλλέγουν πόντους επιβράβευσης.   

 Είναι ένα σύστημα το οποίο βοηθάει τον δημότη να κατανοήσει 

πώς κάνοντας το σωστό μπορεί να απολαύσει και κάποιων προνομίων. 

Όχι οικονομικών ωφελημάτων, δώσε χρήματα, γιατί  το κομμάτι της 

ανακύκλωσης δεν πρέπει στην συνείδηση του κόσμου να ταυτιστεί  

είναι εμπορική λειτουργία.  Είναι λειτουργία υ πέρ του περιβάλλοντος,  

η οποία βοηθάει όμως και εμένα ως πολίτη να μπορέσω να 

επιβραβευτώ κάνοντας το σωστό από άλλες δραστηριότητες του Δήμου 

στην περιοχή μου, κοινωνικές επιχειρήσεις και τα λοιπά.  

 Σε δεύτερο χρόνο και όταν εφαρμοστούν η χωριστή συλλογή  και 

μειωθούν τα οικονομικά κόστη της διαχείρισης,  γιατί  πρέπει να έχουμε 

εφαρμογή για να μειωθούν τα οικονομικά κόστη της διαχείρισης,  ναι,  
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μπορεί να λειτουργήσει και ως όπλο μείωσης σε συγκεκριμένη 

κατηγορία πολιτών των ανταποδοτικών τελών. Δηλαδή σε αυτ ούς που 

έχουν συγκεντρώσει Χ πόντους να μπορείς να κάνεις  μια νέα 

κατηγορία χρέωσης με το υφιστάμενο σύστημα της ΔΕΗ χαμηλότερη 

από αυτή που έχεις  ως γενική κατηγορία για τους οικιακούς 

καταναλωτές.   

 Όλο το πλάνο των δράσεων απαιτεί  έναν προϋπολογισμό με ΦΠΑ 

και είναι αναλυτικά ανά Δράση, ανά Έργο της τάξεων των 3,5 

εκατομμυρίων εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό του πρέπει να 

διεκδικηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ.  

 Δεν σημαίνει  ότι  ένα τμήμα του δεν είναι αντικείμενο του ΕΣΠΑ. 

Παράδειγμα οι  κάδοι ανακυκλώσιμων  υλικών συσκευασιών είναι 

αρμοδιότητα διαπραγμάτευσης του Δήμου με την ΕΑ ή με το 

οποιοδήποτε ΣΕΔ υπάρξει στην θέση της ΕΑ ή στο μέλλον εάν 

αλλάξει.  Δεν είναι να πάει στο ΕΣΠΑ να τα διεκδικήσει γιατί  είναι 

αρμοδιότητα της ΕΑ.  

 Το κομμάτι κάποιων επενδύσεων  που είναι υψηλής απόδοσης με 

χαμηλό κόστος,  κίτρινοι κάδοι χαρτιού στα σχολεία.  Μεγάλο όφελος,  

μικρό κόστος.  Μπορεί να υλοποιηθεί  και εκτός ΕΣΠΑ για να μην 

περιμένει  την γραφειοκρατία και τα γρανάζια του ΕΣΠΑ. Τα κομμάτια 

που είναι βαριές υποδομές όμως, θ α πρέπει να πάνε προς το ΕΣΠΑ, 

όπως το Πράσινο Σημείο,  που είναι μια βαριά υποδομή, όπως οι  καφέ 

κάδοι και απορριμματοφόρο που χρειαζόμαστε για τα βιο -απόβλητα, 

πώς θα τα μαζέψουμε εάν δεν έχουμε απορριμματοφόρα, βαριές 

υποδομές,  θα πρέπει να πάμε στο ΕΣΠΑ .   

 Το ΕΣΠΑ αναμένεται οι  προσκλήσεις μέσω του ΠΕΠ για τους 

Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως το τέλος του 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

χρόνου. Βγήκε η κεντρική πρόσκληση του Υπουργείου αλλά δεν αφορά 

τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  γιατί  αυτοί 

έχουν εκχώρηση κατευθείαν από το Υπουργείο στο ΠΕΠ για να βγάλει 

πρόσκληση στο ΠΕΠ, άρα εμείς  δεν μπορούμε να καταθέσουμε στην 

κεντρική πρόσκληση του Υπουργείου,  αναμένουμε την πρόσκληση του 

ΠΕΠ για να καταθέσουμε ως Δήμος την πρόταση χρηματοδότησης των 

βαριών υποδομών μας.   

 Κλείνοντας στα οικονομικά της διαχειρίσεως,  εάν διαβάσει 

κάποιος το σχέδιο θα κατανοήσει ότι  το 2020, εφόσον επιτευχθούν οι  

στόχοι,  προκύπτει  μια οικονομική ωφέλεια σε σχέση με το να μην 

κάνει  την εφαρμογή του σχεδίου και να παραμείνει  στην λο γική 

διαχειρίζομαι τα σύμμεικτα όπως τα διαχειρίζομαι τώρα με χωρίς 

υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης,  προκύπτει  μια ωφέλεια σε σχέση με το 

σενάριο ότι  τα αφήνω τα πράγματα να τρέξουν όπως τώρα, της τάξεως 

των 800 χιλιάδων.  

 Θα έρθει το 2020 σε οικονομικό επίπεδο ; Μακάρι το 8% να πάει 

στο 53,  όμως όποτε και να γίνει  άλλες χώρες χρειάστηκαν 15 χρόνια 

για να το φτάσουν και 20 και 30,  όποτε και να γίνει  αξίζει  να το 

ξεκινήσουμε και να το παλέψουμε να γίνει  το συντομότερο δυνατόν 

και μόλις πιστωθεί η οικονομική ωφέλει α,  ναι με κάποιο τρόπο πρέπει 

να φανεί και η επιβράβευση προς τους πολίτες.  Εξήγησα εγώ μια 

μέθοδο με την ανταποδοτική κάρτα. Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει οτιδήποτε άλλο, δεν είναι αντικείμενο έτσι και αλλιώς του 

τοπικού σχεδίου να μπει στο θ έμα καθορισμού των ανταποδοτικών 

τελών τώρα ή στο μέλλον.   

 Αυτά σε γενικές γραμμές,  κύριε Πρόεδρε.  Είμαι ανοικτός για 

ερωτήσεις.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύκλος ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα μείνουμε όπως 

περιγράφεται το θέμα στην εισαγωγή του στην ημερήσια διάταξη, διότι  

μας στείλατε και άλλο υλικό από το ΦΟΣΔΑ. Αλλιώς πως θα φανεί  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί του θέματος είναι και το υλικό που μας στείλατε από το ΦΟΣΔΑ ή 

όχι;  Πήραμε όλοι στον υπολογιστή μας υλικό .  Εκείνο θα το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Εκείνο για ενημέρωση προσωπική σας.  Προσωπική σας 

ενημέρωση. Επί του θέματος θα συζητήσουμε.  Ότι γράφει η ημερήσια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Για να είμαι πιο σαφής δεν θα μιλήσουμε για εργοστάσια,  δεν θα 

μιλήσουμε για τέτοια πράγματα. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Αφορά την αύξηση της ανακύκλωσης και την μείωση των 

απορριμμάτων. Με δυο λόγια.  Αυτό είναι το θέμα μας.  Πάνω σε αυτό 

θα συζητήσουμε τα πάντα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη πάλι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι του παρόντος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αφού, συγνώμη όμως, το σχέδιο που μας στείλατε 134 σελίδες,  έχει  

όλα αυτά τα στοιχεία.  Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή εάν δεν σας τα έστελνα για προσωπική σας ενημέρωση ξέρετε 

τι  θα μου λέγατε;  Ότι είπατε στον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε δεν μας 

ενημέρωσες.  Εγώ σας έστειλα ότι  υλικό μου ήρθε,  σας το διέμεινα για 

την προσωπική σας ενημέρωση. Όταν θα έρθει  θέμα και θα τεθεί  θέμα 

εργοστασίου στο προσεχές μέλλον,  θα συζητήσουμε.  Δεν μπορούμε να 

συζητήσουμε δηλαδή τα πάντα σήμερα. Θέλουμε τρία Δημοτικά 

Συμβούλια χωρίς κανένα άλλο θέμα να συζητάμε μόνο γι΄ αυτά.   

 Γι΄ αυτό το θέμα είναι συγκεκριμένο,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε θα επιμείνω, συγνώμη, γιατί  δεν κατάλαβα, για να μην είμαι 

εκτός θέματος.  Το υλικό που υπάρχει μέσα σ το σχέδιο που μας 

στείλατε,  134 σελίδες,  ότι  υπάρχει  εκεί ,  έχουμε σήμερα την 

δυνατότητα να το συζητήσουμε ναι ή όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κείμενο,  επαναλαμβάνω, που είναι 134 σελίδες.  Όλα τα στοιχεία 

που αναφέρονται εκεί  μέσα, έχουμε την δυνατότητα σήμερα να τα 

συζητήσουμε; Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εκεί μέσα αναφέρεται 

συνεχώς το εργοστάσιο.  Πώς μας απαγορεύετε εσείς  εξ αρχής και μας 

βάζετε φρένο να μην αναφερθούμε σε αυτό; Δεν το αντιλαμβάνομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε.  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πώς αναφέρεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Πώς αναφέρεται,  τώρα κύριε δεν κάνει  να κάνουμε διάλογο 

πάνω σε αυτό.  Εγώ θα σας παρακαλούσα όμως, επειδή θα έρθει  θέμα 

και για το εργοστάσιο,  θα συζητήσουμε τότε το θέμα. Τώρα έχουμε με 

δυο λόγια αυτό που σας είπα.  Αύξηση της ανακύκλωσης,  μείωση 

απορριμμάτων. Δυο πράγματα. Πάνω σε αυτά θα συζητήσουμε.   

 Κύκλος ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε για ένα δευτερόλεπτο,  με συγχωρείτε κύριε Μηλίδη, εδώ μέσα 

στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αναφέρεται και ο ΕΣΔΑ ο Ελλην ικός 

Σχεδιασμός,  ο μπούσουλας,  τον οποίο,  βέβαια,  το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος έχει  δώσει την Οδηγία.  Τι να συζητήσουμε για το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος εάν είναι σωστό ή λάθος; Έτσι δεν είναι;  

Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ ψηφίζουμε τον σχεδιασμό του 

Δήμου Σερρών για την μείωση των απορριμμάτων και την αύξηση της 

ανακύκλωσης.  Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο πέρασε από όλους τους 

φορείς,  Επιτροπή Διαβούλευσης,  Επιτροπή Ποιότητας,  Οικονομική, 

από όλους και ήρθε να πάρει την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Τι πιο απλό;  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κύκλος ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  τρεις  φορές έχω σηκώσει το χέρι,  έδωσες τον λόγο,  

δώσε και εδώ πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνοντας λίγο έτσι επέκταση της ερώτησης που έγινε,  να σας πω το 

εξής:  νομίζω και ας με διαψεύσετε,  ότι  σε λίγες μέρες στο ΦΟΣΔΑ θα 

ψηφιστεί  η αύξηση των τελών. Στα 32 ευρώ και τα λοιπά. Θα 

συζητηθεί κύριε Δήμαρχε ή όχι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε; 30 Ιουνίου; Άρα σωστή είναι η πληροφόρησή μου. Επο μένως δεν 

πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε θέση, να έχετε εσείς  θέση, 

δεν πρέπει να πάτε με μια θέση εκεί  πέρα; Καταλαβαίνω ότι  το 

συζητάμε το τοπικό σχέδιο με λεπτομέρεια,  το ανέπτυξε ο κ.  

Ηλιόπουλος,  το αντιλαμβάνομαι,  όμως στις  30 του μηνός είναι ,  θα 

συζητηθεί στο ΦΟΣΔΑ το θέμα αυτό που σημαίνει  ότι  από 17 ευρώ 

πάει 32 ευρώ τον τόνο,  που είναι μια σημαντική επιβάρυνση. Πώς θα 

πάει ο Δήμαρχος; Έτσι με άδεια χέρια,  χωρίς θέση από το Δημοτικό 

Συμβούλιο; Λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη ακριβώς γι΄ αυτό τον λόγο χθες καλέσαμε όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο και ήρθαν τεχνοκράτες από το ΦΟΣΔΑ για να 

ενημερωθείτε,  να κάνετε τις  ερωτήσεις σας,  να ενημερωθείτε,  να 

καταθέσετε τις  προτάσεις σας και τα λοιπά. Γι΄ αυτό έγινε.  Αλλά δεν 

ήρθε κανένας,  μόνο προς τιμήν του ήρθε ο κ.  Γιαννακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Άλλο είναι θέμα. Πότε ήρθε το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν πήραμε πρόσκληση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν πήρα καθόλου πρόσκληση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλοι ενημερωθήκατε τηλεφωνικά. Όλοι σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς κανένας τώρα; Σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού δεν μας τηλεφώνησαν, κύριε Δήμαρχε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σηκώσατε τηλέφωνο εντάξει ,  δικαιολογημένα …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τηλεφωνηθήκατε όλοι,  ενημερωθήκατε,  το ξέρατε.  Σας παρακαλώ 

τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και e-mail στάλθηκε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι ώρα ήρθε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

13:00΄ η ώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ρώτα τον Γιαννακίδη τι  ώρα το πήρε το e -mail;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι ώρα πήρατε κ.  Γιαννακίδη το e -mail;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την Δευτέρα, την Δευτέρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την Δευτέρα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μάλιστα. Δηλαδή, κύριε Δήμαρχε για ένα τόσο σημαντικό θέμα εσείς  

την Δευτέρα το μάθατε αυτό; Ότι θα έρθει  ο Γεράνης και θα μιλήσει 

εδώ ο ΦΟΣΔΑ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Δήμαρχος από πότε το ήξερε αυτό; Το τριήμερο το έμαθε; Για να 

ξέρουμε δηλαδή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  να σας ενημερώσουμε.  Μια στιγμή. Τώρα εάν θέλετε να 

δημιουργήσετε θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι δεν δημιουργώ Δήμαρχε,  όχι ,  όχι…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς επειδή είναι πολύ βασικό και για το Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης απορριμμάτων σας καλέσαμε,  ήρθατε ελάχιστοι,  λοιπόν 

και για το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής.  Χθες μάλιστα 

ενημερώθηκαν και όλοι οι  Δήμαρχοι του Νομού και εν συνεχεία 

ακολούθησε από τους τεχνοκράτες του ΦΟΣΔΑ ενημέρωση όλου τ ου 
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Δημοτικού Συμβουλίου.  Η ενημέρωση αυτή και των δημάρχων και 

όλου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να γίνει  την Πέμπτη.  

 Επειδή όμως την Πέμπτη θα γινόταν η έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της Κ.Ε.Δ.Ε.,  που τελικά σήμερα αναβλήθηκε,  δεν θα γίνει ,  γ ι΄ αυτό 

τον λόγο μου ζήτησε και οι  Δήμαρχοι εδώ του Νομού, που είπαν να 

μην γίνει  την Πέμπτη, να γίνει  νωρίτερα. Έτσι καθορίστηκε η Τρίτη.  

Από την Παρασκευή. Και δόθηκε εντολή, για να το έχετε φρέσκο 

μάλιστα και να μην το ξεχάσετε,  την Δευτέρα να ενημερωθείτε όλοι 

και ενημερωθήκατε όλοι.  Το ξέρατε όλοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σχολείο.  Σχολείο.  Κυρία Καλώτα σήμερα πρέπει να ξέρουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορούμε να επικοινωνούμε με τα κινητά.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δημιουργούνται εντυπώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιες εντυπώσεις;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε τις  δικαιολογίες.  Αυτά είναι δικαιολογίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα έκλεισε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Σας καλέσαμε.  Δεν ήρθατε,  ήρθαν οι  τεχνοκράτες,  ήμασταν στην 

διάθεσή σας για να σας ενημερώσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας σταματήσουμε αυτή την κουβέντα,  δεν οδηγεί  πουθενά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να ενημερωθείτε και να καταθέσετε τις  προτάσεις σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το e-mail για να έρθετε.  Δεν ήρθ ατε.  Εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μίλησα θεσμικά. Είπα ότι  για να πάει ο Δήμαρχος στην συνεδρίαση 

αυτή του ΦΟΣΔΑ που θα αποφασίσει,  πρέπει,  θα έπρεπε,  νομίζω, να 

έχει  μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Έτσι νομίζω. Ή να έχει  

τις  απόψεις.  Αλλά να υπάρχει θεσμικά  απόφαση. Αυτό προχθές την 

Δευτέρα ήταν θεσμικό ή ήταν μια απλή ενημέρωση του κ.  Γεράνη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άτυπα καλέσαμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.  Τώρα εάν θέλετε να 

πάμε στο τυπικό και να μην  μείνουμε στην ουσία,  μπορείτε να μείνετε 

στο τυπικό και όχι  στην ουσία.  Σας καλέσαμε για να ενημερωθείτε και 

να καταθέσετε προτάσεις και ήρθε ένας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Για τόσο σοβαρά θέματα, κύριε Δήμαρχε,  δεν δικαιολογείστε να 

καλείτε δέκα ώρες πριν.  Για τόσο σοβαρά θέματα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εσείς δεν δικαιολογείστε για τόσο σοβαρά θέ ματα που υποτίθεται ότι  

κόπτεστε και ενδιαφέρεστε,  να μην έρχεστε σε τέτοιες συσκέψεις για 

να ενημερωθείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε νομίζω. Δεν οδηγεί  πουθενά αυτή η συζήτηση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Κύκ λος ερωτήσεων. 

Ποιος θα υποβάλλει;  Έναν –έναν γράψε τους σε παρακαλώ. Ο κ.  

Γάτσιος,  ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ο 

άλλος απουσιάζει .  Ο κ.  Μηλίδης.  Άλλος ερώτηση; Ναι,  γράψτε και τον 

κ.  Μουρατίδη.  Μισό λεπτάκι,  είναι μέλος της Δ ιοικούσας Επιτροπής 

του Συλλόγου C-Protecer ,  του Συλλόγου δηλαδή Προστασίας 

Περιβάλλοντος των Σερρών ως πολίτης και ως εκπρόσωπος.  Νομίζω 

ότι  θέλει  να υποβάλλει και αυτός τις  ερωτήσεις του.  Δεν είναι κακό, 

νομίζω, να τον συμπεριλάβουμε μεταξύ των συναδέλφω ν.  

 Ξεκινάμε από εσάς,  κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Περιττό,  κύριε Πρόεδρε,  να πω ότι  το θέμα δεν μπορεί να συζητηθεί 

έτσι όπως το θέτετε,  αλλά θα το δούμε στις  τοποθετήσεις.   

 Προς τον αξιότιμο σύμβουλο, λοιπόν,  πράγματι η παρουσίαση 

και η αναλυτική επιμέρους διευκρίνιση για κάθε ένα που προτείνεται 
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ήταν πράγματι σε πολύ καλό επίπεδο,  έχουμε όμως κάποια σημεία που 

πρέπει να διευκρινίσουμε και βεβαίως αυτά είναι αλληλένδετα και τον 

ΦΟΣΔΑ. Δεν μπορεί αυτά να αποκοπούν.  Δεν μπορούμε να το 

συζητήσουμε έτσι όπως  το είπε ο Πρόεδρος.   

 Παραδείγματος χάρη, δεν είδα να έχετε προσεγγίσει  την 

κατάσταση του Δήμου μας όσον αφορά τους χώρους οι  οποίοι  πρέπει 

να αποκατασταθούν και να εξυγιανθούν.  Το έχετε λάβει υπόψη;  

 Ως παράταξη βάζουμε επίσης το άλλο θέμα, η έκθεση που  κάνατε 

είναι πάρα πολύ ωραία και σωστά το περιγράψατε είναι με βάση την 

εμπειρία,  καλές πρακτικές,  στο κόστος εδώ κάνατε οικονομική 

προσέγγιση; Δηλαδή αυτά που πληρώνουμε εμείς ,  παραδείγματος χάρη, 

τα πήρατε και δώσατε εναλλακτικές στο μοντέλο που μας δώσ ατε εδώ 

στο πόνημά σας τι  άλλο μπορούμε να κάνουμε ή απλώς πήγατε στο 

μοντέλο που δίνει  η κυβέρνηση και πολύ σωστά και μπράβο της και 

μόνο με αυτό;  

 Ένα τρίτο το οποίο είναι,  δεν μας δώσατε καθόλου νούμερα και 

δεν μας δώσατε αυτό που προτείνετε πώς κουμπώ νει με αυτό που 

υπογράψαμε και δεσμευτήκαμε ως Δήμος; Με τον ΦΟΣΔΑ εννοώ. Με 

το περίφημο εργοστάσιο εννοώ. Με την υποχρέωσή μας να δίνουμε 

σύμμεικτο σε αυτό το ύψος,  όταν εδώ πάμε σε μια δραστική μείωση 

άμεσα; Αυτά δεν πάνε μαζί και αντάμα, όπως λέει  ο λαό ς.  Έπρεπε εδώ 

να μας δώσετε πρόταση. Ποια είναι  η πρότασή σας; Να ακυρώσουμε 

την υπογραφή μας και να ζητήσουμε; Εδώ έπρεπε να το λέτε,  κατά την 

άποψή μας.  Γιατί  δεν το λέτε;  Διότι  ο Δήμαρχος έφυγε,  προφανώς τα 

έχει  καθαρά στο μυαλό του και θυμώνει.  Αυτά ε ίναι επίκαιρα.  

 Επίσης θα αναγκαστώ από την δουλειά που έκανε ο αντίστοιχος 

συνάδελφός σας στο ΦΟΣΔΑ, λέει  ότι  το νέο ΕΣΠΑ δεν έχει  χρήματα 
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για το κομμάτι,  όπως το διατυπώσατε εσείς ,  Άξονες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων. Λέει ότι  δεν είναι επιλέξιμα οι  αποκατα στάσεις και τα 

λοιπά. Θα σας το διαβάσω, εάν θέλετε.  Να μας διευκρινίσετε τι  ισχύει;  

Ή το ένα θα ισχύει  ή το άλλο.  

 Επίσης αυτό το τοπικό σχέδιο νομίζω θα έπρεπε να το 

εξαρτήσετε και σωστά το είπατε,  εγώ δεν το είδα μέσα και στο 

περιληπτικό κείμενο,  πώς το εντάσσετε,  μιας και εμείς  είμαστε οι  

μεγάλοι παραγωγοί με τους άλλους Δήμους,  για να προκύψει η 

στόχευση της Περιφερειακής Ενότητας του Νομού;  Δεν μπορούμε να 

μην το βλέπουμε αυτό.   

 Έβαλα πολλά θέματα, δεν ξέρω εάν τα σημειώνετε;  ίσως θα 

έπρεπε και νομίζω αυτά είναι εύλογες ερωτήσεις και ένα άλλο θέμα 

τώρα πάλι που έχει  σχέση. Εδώ εμείς εκεί  πάνω υπογράψαμε και 

ακούστηκε από αυτόν που λείπει ,  ότι  αυτός θα αποχωρήσει.  Εδώ εμείς 

λέμε για . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ να μην με διακόπτουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ να μην με διακόπτετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Φωτιάδη, μισό λεπτό κ.  Γκότση, μην βιάζεσαι.  Για 

ποιον λέτε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Παρακαλώ θα τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό,  εξηγείστε  μου γι΄ αυτόν που λείπει ,  ποιος είναι αυτός;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα το διευκρινίσω αμέσως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα διευκρινίστε το.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .δεν χρειάζεται αυτός που λείπει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτός που λείπει ,  σε ποιον απευθύνεστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον κ.  Αγγελίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε το.  Έχει ονοματεπώνυμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να το χωνέψεις,  είναι Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση σε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι Δήμαρχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην δημιουργείτε φασαρία.  Έκανε την διευκρίνιση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ συνεχίστε τις  ερωτήσεις.  Εάν έχετε τελειώσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο μεταξύ σας.  Κύριε Γκότση, κύριε Φωτιάδη 

ηρεμήστε.   

Κος ΓΚΟΣΤΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ ηρεμήστε και οι  δυο.  Συνεχίστε,  σας 

παρακαλώ, τις  ερωτήσεις.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση επιτέλους.  Κύριε Φωτιάδη απευθύνεστε στο προεδρείο.  

Εάν τελειώσατε να δώσουμε τον λόγο σε κάποιον άλλο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το στοιχειώδες ζητώ και θα έπρεπε να με προστατεύσετε.  Μιλάει ο 

αρχηγός  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα παρακαλούσα και εσάς προσωπικά αυτός που λείπει  ή αυτός 

που θα έρθει  ή αυτός που έρχεται,  δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  επειδή με παρακαλάτε εγώ θα σας έλεγα ότι  όταν μιλάε ι ο 

αρχηγός της αντιπολίτευσης και όταν μιλάει αυτός που διαχειρίστηκε 

το όλο θέμα, αυτός που λείπει  δεν πρέπει να λείπει .  Οφείλετε να με 

προστατεύσετε εσείς .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε ερωτήσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  ερωτήσεις κάνω και διατυπώνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπράβο σας και σε σας που τον προστατεύετε και δεν έχει  ανάγκη από 

. .να τον προστατεύουν αυτόν που λείπει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  συνεχίστε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  όταν άλλοι παλεύανε,  άλλοι λείπανε.   

 Κλείνοντας αξιότιμε αυτά είναι εδώ άλλα, χαμηλής πτήσης.  

Χαμηλής πτήσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μπούμε στο θέμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στο θέμα μας είμαστε κύριε Πρόεδρε,  στο θέμα μας είμαστε.  Απολύτως 

στο θέμα μας και θα δείτε πως είμαστε στο θέμα μας.  Λοιπόν,  έλεγα, 

παρακαλώ για να κλείσω, σεβόμενος και τον χρόνο των άλλων 

συναδέλφων, ότι  εμείς  δεσμευτήκαμε και . .θα ενταχθείτε ακύρωσε ο κ.  

Αγγελίδης αυτό που έβαλε εδώ ο κ.  συνάδελφος,  ότι  προχωράει το όλο 

θέμα εκεί .   

 Εμείς εδώ βάζουμε άλλα θέματα. Τα Πράσινα Σημεία για την 

διαλογή, ενδεχομένως,  του πράσινου, αυτό που κάνει  δηλαδή η 
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Καλαμαριά εδώ και είκοσι χρόνια,  που έχει  ένα κινητό και το ρίχνει  

πίσω στην πλατφόρμα, εμείς  θα το κάνουμε εν στάση.  

Εν πάση περιπτώσει,  τι  θέλω να πω; Καλό αυτό που λέτε να πάει 

ένα στρώμα, να πάει ένα λευκό είδος,  ψυγείο και τα λοιπά. Τα άλλα 

όμως δεν μπορούμε να τα ξαναφέρουμε εδώ αφού θα πρέπει να τα πάμε 

εκεί .  Και πώς θα γίνει  αυτό; Σε συνδυασμό με τους ΣΜΑ που έχουμε 

και γενικότερα όπως εξήγησα και κλείνω, περίμενα η πρόταση του 

Δήμου, του μεγάλου παραγωγού και  διαχειριστή,  του leader δηλαδή 

της όλης υπόθεσης του Νομού, να το πω έτσι απλά να 

καταλαβαινόμαστε,  πώς κουμπώνει με τους άλλους Δήμους;  

 Ο σεβασμός,  κύριε Πρόεδρε,  πρέπει να είναι από όλες τις  

κατευθύνσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτα από εσάς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καταλάβατε τι  εννοώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτα από εσένα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καταλάβατε τι  εννοώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτα από εσάς.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο πρώτος είναι αυτός που λείπει  και πρώτα εσείς…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο ασεβής είστε εσείς  στην προκείμενη περίπτωση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Σας το επιστρέφω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και παρακαλώ να είμαστε κόσμιοι εδώ μέσα. Κόσμιοι και να μην 

προκαλεί κανείς  κανέναν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο παρακαλώ ερωτήσεις.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εντελώς επιγραμματικά να ρωτήσω το εξής:  εάν εξετάσ τηκαν μέσα από 

το Διαχειριστικό Σχέδιο άλλοι τρόποι κοστολόγησης των 

ανταποδοτικών τελών για τα απορρίμματα, έτσι ώστε να μειωθούν,  

παραδείγματος χάρη, με ζύγισμα με κιλά,  με τέτοια,  γιατί  ο τρόπος με 

τον οποίο μέχρι τώρα πληρώνουμε τα ανταποδοτικά τέλη εί ναι άδικος,  

πέρα ως πέρα.  

Υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν πολύ λίγα απορρίμματα και 

πληρώνουν με τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού.  Μπορεί ένας μόνο 

άνθρωπος να έχει  200 μέτρα και ένας με μια πενταμελή οικογένεια ή 

εξαμελή, επταμελή να έχει  50 μέτρα. Εάν δη λαδή ελέγχθηκε πρώτα 

αυτό και δεύτερον,  με τον σχεδιασμό τον οποίο έτσι όπως τον 

αναπτύξατε συμφωνώ απόλυτα αλλά έρχεται σε αντιδιαστολή με κάτι  

που εμείς  ήδη τα έχουμε προσδιορίσει .   

 Δηλαδή εάν κάνουμε όλα αυτά δεν καταλαβαίνω γιατί  χρειάζεται 

το εργοστάσιο;  

 Αυτά τα δυο ερωτήματα έχω να βάλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Μηλίδη.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πράγματι,  το σχέδιο που έχει  αναπτύξει  κ.  Ηλιόπουλε είναι στην 

σωστή κατεύθυνση. Οφείλω να σας πω, εσείς  δεν το γνωρίζετε βέβαια,  

ότι  εμείς  ως παράταξη πολλά χρόνια λέγα με γι΄ αυτές τις  δράσεις.  Δεν 

χρειαζόταν να έρθει  από πάνω για να πει  ότι  πρέπει να κάνουμε 

ανακύκλωση. Αυτό ήταν αυτονόητο.  Παρένθεση αυτό.  

 Τώρα, λέτε στο σχέδιο στην περίληψη που έχω μπροστά, κ.  

Ηλιόπουλε,  στην σημαντική,  στην εκπόνηση του σχεδίου,  στην  

σημαντική αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή προκειμένου να 

συμβάλει ο Δήμος στην επίτευξη του στόχου το 2020, που θα επιφέρει 

νέα έσοδα στον Δήμο μας από την διάθεση υλικών.  

 Ερωτώ, με ποια διαδικασία; Την αναφέρατε.  Κρατήστε σημείωση 

για να απαντήσετε μετά.  Με ποια διαδικασία μπορεί να γίνει  αυτό; 

Δεδομένου ότι  το ΄14 έχει  υπογραφεί μια σύμβαση με την εταιρεία 

Ανακύκλωσης.  Έχει υπογραφεί η σύμβαση αυτή και ισχύει  για έξι  

χρόνια,  η οποία,  κατά την δική μας άποψη, της παράταξής μας,  είναι 

τριτοκοσμική .   

 Θεωρώ ότι  πραγματικά βάζει  χαράτσια στον Δήμο αντί  να 

αποδίδει  στον Δήμο.  

 Και το άλλο, το άλλο ερώτημα, πάλι στην εκπόνηση του σχεδίου 

σε εκείνη την σελίδα,  λέει  ότι  αποβλέπει το σχέδιο στην μείωση των 

αποβλήτων που θα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ. Βεβαίως βα σική αρχή και 

κατ’ επέκταση την μείωση του κόστους.   

 Τώρα υπάρχει ένα ερώτημα, ίσως πιστεύω ότι  το αντιληφθήκατε,  

εμείς  έχουμε υπογράψει για 45 τόνους.  Φυσικά, 45.000 τόνους,  ναι,  

φυσικά και ο σκοπός είναι αυτός,  να μειώσουμε,  με ανακύκλωση, με 
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κομποστοποίηση, με όλα όσα αναφέρατε.  Το θέμα, τι  γίνεται από εκεί  

και πέρα; Γιατί  θα πέφτει  πρόστιμο.  Και εάν συμπληρώνοντας,  εάν  

 

πραγματικά μειώσουμε τα σύμμεικτά,  πολύ τα μειώσουμε,  όπως 

οφείλουμε να κάνουμε και έπρεπε ήδη να το είχαμε ξεκινήσει,  λέω 

λοιπόν,  φέρνουν εδώ ήδη σκουπίδια η Δράμα, θα φέρει,  από ότι  ξέρω 

έχει  υποπαράγραφο που θα φέρει και το Κιλκίς και αλλού, ο Δήμος 

Σερρών που έχει  παραχωρήσει εδώ τον χώρο, έχει  τις  περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις αυτές που έχει ,  τι  οικονομικό όφελος ή ανταποδοτικό 

όφελος  στους πολίτες έχει;   

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το κύτταρο όμως θα γεμίσει  πολύ γρήγορα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τέσσερα ερωτήματα έχω. Τα δυο θα τα απευθύνω προς τον κ.  

Ηλιόπουλο, τα υπόλοιπα δυο νομίζω είναι πολιτικά ερωτήματα, ο πότε 

απευθύνονται στην δημοτική αρχή.  

 Το πρώτο ερώτημα, θα ήθελα ερώτημα βασικά να το διευκρινίσω 

και να το διευκρινίσουμε όλοι,  εάν κατάλαβα καλά, ο Δήμος σήμερα 

με την υφιστάμενη κατάσταση πληρώνει κάποια χρήματα για την 

συγκομιδή και την μεταφορά, εάν  δεν κάνω λάθος είναι περίπου 72,  73 

ευρώ, ωραία και 17 ευρώ που πληρώνει στον ΦΟΣΔΑ. Σωστά τα λέω 

μέχρι εδώ; Ωραία.  

 Προβλέπεται τώρα ότι  το 2016, 2017, 2018 τα 17 ευρώ που 

πληρώνουμε  στον ΦΟΣΔΑ θα γίνουν 31,74.  Σωστά; Και από την 
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στιγμή που θα αρχίσει  να λειτουργεί  το εργοστάσιο μονάδες 

επεξεργασίας,  που εικάζεται ότι  αυτό θα γίνει  το 2018, μακάρι να μην 

γίνει ,  το ποσό από το 31,74 θα πάει στα 70,70.  Συν βέβαια πάλι θα 

έχουμε την συγκομιδή και την μεταφορά.  

 Με λίγα λόγια,  σήμερα πληρώνουμε 17 ευρώ και το 2018 θα 

πληρώνουμε τον τόνο 70,70.  Σωστά το κατάλαβα; Ωραία.   

 Θα επανέλθω σε σας.  Τώρα συνδέεται με αυτό,  το δεύτερο 

ερώτημα θα πάω στην δημοτική αρχή, θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό το 

επιπλέον κόστος από τα 17 ευρώ στα 70 ευρώ τον τόνο,  θα μετακυλιθεί  

στους πολίτες;  Θα το πληρώσουν οι  πολίτες;  Θα αυξηθούν τα τέλη 

καθαριότητας; Θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί  στις  

συναντήσεις μας κάτι  υπαινίχθηκε ότι  η δημοτική αρχή θα 

προσπαθήσει κάπως να απορροφήσει αυτό το κόστος,  σημειώνοντας το 

λειτουργικό κόστος.  Δεν θα ήθελα όμως μια τέτοια γενικόλογη 

απάντηση. Εκτός εάν έχετε συγκεκριμένα στοιχεία,  κάποια 

οικονομοτεχνική μελέτη την οποία,  βέβαια,  θα έπρεπε να μας την 

δώσετε.  Θα ήθελα ξεκάθαρη απάντηση, εάν αυτό το κόστος 

μετακυλιθεί  στους πολίτες,  γιατί  αυτό μας  καίει .   

 Το ερώτημα επιπλέον που θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό 

απευθύνεται και στην δημοτική αρχή και στον κ.  Ηλιόπουλο εάν 

μπορεί να συμβάλει,  το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

υπολογίζεται ότι  θα αγγίξει  τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι περισσότερες 

πηγές χρηματοδότησης μέσα στο κείμενο αναφέρεται ότι  είναι ο 

ΕΣΠΑ. Βέβαια,  με τον ΕΣΠΑ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί ,  

ενδεχομένως,  κάποια ποσά να μην απορροφηθούν,  αλλά ακόμα και 

100% να είναι η επιτυχία,  δηλαδή αυτά που προσδοκούμε να πάρουμε 
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από τον ΕΣΠΑ,  το σίγουρο είναι ότι  ο Δήμος θα πληρώσει κάποια 

χρήματα από την τσέπη του.   

 Υπάρχει κάποια μελέτη; Ξέρουμε ποιο είναι αυτό το ποσό; Και 

εάν ξέρουμε από πού θα τα βρει  αυτά ο Δήμος; Γιατί  από ότι  ξέρουμε  

η οικονομική κατάσταση γενικότερα των δήμων είναι δεινή.  Από πού 

θα προκύψει αυτή η πηγή χρηματοδότησης;  

 Και ένα τελευταίο ερώτημα σε σας κ.  Ηλιόπουλε,  τέθηκε εδώ, θα 

ήθελα όμως να το θέσω και εγώ γιατί  προφανώς είναι κάτι  που μας 

καίει ,  πραγματικά μας ζητήσατε εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης; 

Δηλαδή εφόσον ο σκοπός το 2020 είναι να φτάσουμε στους  15.000 

τόνους σύμμεικτα και το ΄25 στους 13.000 τόνους,  γιατί  όχι  η 

διαχείριση να γίνεται από τους ίδιους τους Δήμους,  από τον ίδιο τον 

Δήμο με την δημιουργία ενός εργοστασίου πολύ μικρότερης δυναμικής 

και πολύ μικρότερης όχλησης που να ελέγχει  τα οικονομικά και 

μάλιστα να έχει  και όλα τα έσοδα από την αξιοποίηση των 

απορριμμάτων; Ελέγξατε μήπως υπάρχει αυτή η δυνατότητα όπως από 

όσο γνωρίζω ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης εφαρμόζεται και πάνε να 

εφαρμόσουν στην  Πελοπόννησο;  

 Αυτά είναι τα ερωτήματά μου, ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ερωτών; Κύριε Γκότση δώστε μου λίγο την λίστα των 

ονομάτων.  Κύριε Ηλία Αναστασιάδη;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν κατάλαβα καλά, κύριε Πρόεδρε και κ.  Ηλιόπουλε,  γνωρίζατε την 

εξαετή σύμβαση και από ότι  δώσατε να καταλάβω την γνωρίζατε καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν με ενδιαφέρει,  εμένα με ενδιαφέρει εάν την γνωρίζατε καλά και 

στις  λεπτομέρειες.  Σε ένα σημείο λέτε ότι  θα επιφέρει νέα έσοδα στον  

Δήμο μας.  Επιτρέψτε μου να έχω τις  ενστάσεις μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερωτήσεις κάνουμε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό σε παρακαλώ. Ερώτημα. Με βάση αυτά τα οποία 

γνωρίζουμε ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος; Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι  το σύστημα αποτελείται από δυο εταίρους.  35% είναι η ΚΕΔΕ και 

65% ιδιωτική εταιρεία.  Το τονίζω αυτό.  Ιδιωτική εταιρεία.  

 Λέτε ότι  θα απαιτηθεί  πρόσληψη προσωπικού. Αυτή η πρόσληψη, 

το κόστος,  το οικονομικό κόστος ποιον θα βαρύνει;  Το σύστημα ή τους 

Δήμους; Ή τον Δήμο; Στην προκειμένη περίπτωση τον Δήμο Σερρών;  

 Και τρίτον,  πέρα των κάδων, που είπατε πως θα μας 

παραχωρήσει γιατί  είναι μέσα στις  συμβατικές υποχρεώσεις του 

συστήματος,  τι  άλλο, εκτός εάν και δεν το αναφέρατε πουθενά, 

υπάρχει στόχευση να υπάρχει χορήγηση και ενός απορριμμα τοφόρου, 

γιατί  είναι και αυτό μέσα στις  συμβατικές υποχρεώσεις.  Όμως αυτό 

που θέλω να τονιστεί ,  να μου διευκρινίσετε,  ποιος θα έχει  τελικά 

όφελος; Το σύστημα ή ο Δήμος; Με απλά λόγια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Μουρατίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελευταίος;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μουρατίδη.  Σύντομος σας παρακαλώ. Ερωτήσεις κάνουμε,  όχι  

τοποθετήσεις.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση στην αρχή 

σχετικά με τον συντάκτη της μελέτης.  Τυχαίνει  να είναι ο ίδιος ο 

οποίος είναι και τεχνικός σύμβουλος της ΕΣΑΝΣ, ήταν της ΕΣΑΝΣ, 

για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου που πάει να γίνει ,  του 

εργοστασίου.   

 Θυμάμαι σε μια άλλη συνεδρίαση εδώ του Δημοτικού 

Συμβουλίου ήταν πάλι ο κ.  Ηλιόπουλος και τον είχα ρωτήσει τότε,  σας 

είχα  ρωτήσει κ.  Ηλιόπουλε,  γιατί  βάζετε ανώτατο όριο διαλογής βιο -

αποβλήτων στην πηγή τους 3.000 τόνους; Ανώτατο. Δηλαδή στους 

45.000 τόνους που ήμασταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε,  να 

προσκομίζουμε απορρίμματα στο εργοστάσιο,  οι  3.000 τόνοι το πολύ 

θα είναι.   

 Λοιπόν,  σας είχα πει  …  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Μια στιγμή, είναι μέσα. Κοιτάξτε να δείτε,  ενοχλείστε;  Εάν ενοχλείστε 

να σταματήσω.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  
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Ναι,  για τον Δήμο Σερρών. Για τον Δήμο Σερρών λοιπόν τώρα …  

 

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ μην εκνευρίζεστε.  Αφήστε με να κάνω την ερώτησή 

μου. Σας είχα πει  ότι  βάζετε ταφόπλακα στην ανακύκλωση. Τότε 

είπατε ότι  δεν μπορείτε να ανακυκλώσετε περισσ ότερο.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Μια στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς θα γίνει;  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε παρακαλώ πολύ άφησε να τελειώσει.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Χρειάζεστε δικηγόρο κύριε Ηλιόπουλε; Παρακαλέστ ε λοιπόν να με 

αφήσετε να μιλήσω. Εσείς είχατε πει  ότι  σε επίπεδο Νομού 3.000 

τόνους δεν μπορούσαν να μαζευτούν,  παραπάνω από 3.000 δεν 

μπορούσαμε.   

 Κοιτάξτε το αντίστοιχο τώρα του Νομού είναι 12.000 τόνοι και 

ότι    βάζετε σαν στόχο και προς τιμή σας λέτε  ότι πρέπει να το 

προσπαθήσουμε.  Λοιπόν εδώ τώρα υπάρχει μια αντίφαση στην θέση 

την τότε σας και την τωρινή.  Ένα αυτό.   
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 Τώρα, το γεγονός και μόνο ότι  ήσασταν ο τεχνικός σύμβουλος 

την πρώην ΕΣΑΝΣ, είσαστε ακόμα, τέλος πάντων, για το εργοστάσιο 

και ταυτόχρονα είστε μελετητής του τοπικού σχεδίου του Δήμου 

Σερρών, αυτό ο λαός το λέει  ότι  Γιάννης κερνάει,  Γιάννης πίνει .   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μουρατίδη εάν …ξανά από εδώ και στο εξής,  δεν θα σας 

ξαναδώσω τον λόγο.  Τελειώσαμε;  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Ζητώ συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την αποδέχεται την συγνώμη …  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει επί  προσωπικού. Τελειώσατε τις  ερωτήσεις,  έτσι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα είστε προσεκτικός,  από εδώ και πέρα δεν θα σας ξαναδώσω τον 

λόγο.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Για το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης στο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σταματήστε.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Υποσχεθήκατε πέντε λεπτά να μου δώσετε.  Υποσχεθήκατε.  

Υποσχεθήκατε πέντε λεπτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Κύριε Ηλιόπουλε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας δώσω τον λόγο εάν μου υποσχεθείτε,  ζητήσατε συγνώμη. Εάν 

δεν προβείτε ξανά σε τέτοιες παρατηρήσεις.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Το υπόσχομαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ δεν θα παίρνετε τον λόγο εσείς  για να ρίχνετε λάσπη 

και να μην επιτρέπεται επί  προσωπικού. Σας παρακαλώ.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό μόνο. Η διαδικασία ανάδειξης έγινε με 

ανοικτή διαδικασία μειοδοτικής επιλογής μελετητή. Το καταλαβαίνετε 
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κύριε;  Το είπε ο κ.  Δήμαρχος.  Μειοδοτική.  Καταθέσανε προτάσεις 

πολλές εταιρείες και μειοδοτήσαμε.  Δεν υπάρχει.   

 Δεύτερον.  Η αξιοπιστία και το όνομα του δική μας γραφείου 

κρίνεται κάθε μέρα και κρίνεται από τα αποτελέσμα τα που φέρνει .  Εάν 

έχετε κάτι  να προσάψετε σε λάθος σφάλμα μελέτης,  ευθύς εξ αρχής να 

το πείτε και να γίνει  αποδεκτό.  Λάσπη στον ανεμιστήρα δεν 

δεχόμαστε.  Εάν δεν το ανακαλέσετε,  θα παρακαλέσω για αντίγραφο 

και απόσπασμα των πρακτικών να είναι διαθέσιμο.  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Το ανακάλεσα. Τώρα να επισημάνω το λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση κάνετε.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Ερώτηση, ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε σαφής.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Στο υφιστάμενο κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου 

Σερρών αναφέρεται πουθενά το 17,7 ευρώ σαν κόστος της διάθεσης 

στο ΧΥΤΑ; Και πείτε μου σε ποια σελίδα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πουθενά δεν αναφέρεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Να σε διευκολύνω…  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Ερώτηση υποβάλλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε.  Μην ξανά παραβείτε τον κανονισμό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σοβαρά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιον παραβεί τον κανονισμό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να τον τηρείτε παντού  κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα μου υποδείξετε εσείς…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα μου υποδείξετε κύριε Φωτιάδη…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αλήθεια;  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  
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Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε τι  λέτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι λέμε μωρέ που θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που ακούτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Που θα το βρούμε από εσάς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερη φορά σας ανακαλώ στην τάξη και συνεχίζετε.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Το ερώτημά μου είναι αυτό.  Μου έκανε εντύπωση, μπορεί να κάνω 

λάθος.  Δεν το είδα πουθενά το 17,7  και απορώ εδώ πέρα που λέτε ότι  

θα το αυξήσουμε στα 39 ενώ . .στο υφιστάμενο σχέδιο διαχείρισης να 

περιλαμβάνεται στο υφιστάμενο, προσέξτε κόστος της διαχείρισης,  

στην διάθεση μάλλον στον ΧΥΤΑ το 31,7,  ενώ είναι 17,7.  Το έχω δει  

και σε άλλες μελέτες άλλων δήμων. Γιατί  αυτό; Ένα.  

 Και ένα τελευταίο που θέλω να παρατηρήσω, θα τεμαχίσουμε τα 

πράσινα,  θα μαζεύουμε τα οργανικά και θα τα στέλνουμε με τιμή 50 

ευρώ τον τόνο στο εργοστάσιο για να επεξεργαστούν στον χώρο 

κομποστοποίησης εκεί .   

 50 ευρώ, δηλαδή εγώ το  βλέπω σαν μασημένη τροφή. Θα 

τεμαχίσουμε τα πράσινα,  θα έχουν τεμαχιστεί  με δικό μας κόστος,  του 

Δήμου δηλαδή στο Πράσινο Σημείο,  θα τα τεμαχίζουμε και θα τα 

πηγαίνουμε για κομποστοποίηση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα και το 

αναφέρετε κάπου μέσα, να πάμε και σε μια μονάδα η οποία.  Γιατί  
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όμως, ενώ υπάρχει αυτή η μονάδα γιατί  δεν προτάσσεται αυτό σαν 

κύρια λύση και το έχετε σαν εναλλακτική μέχρι να λειτουργήσει το 

εργοστάσιο; Λέτε ότι  θα διερευνηθεί η δυνατότητα να πάει σε αυτή την 

μονάδα.  

 Δηλαδή δεν είναι κόστος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συζήτηση κύριε Μουρατίδη κάνετε;  Μια ερώτηση σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορείτε να ρωτάτε,  δέκα λεπτά ερώτηση δεν υπάρχει.  Δυο 

λεπτά…  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ λοιπόν.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

5.000 τόνους βιο -απόβλητα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφηκε και τελειώσαμε.  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

Μα αυτό δεν το είπα.  Θα πληρώνουμε δηλαδή 250.000 μόνο για 

διάθεση στο ΧΥΤΑ, στο εργοστάσιο,  250.000 για 5.000 τόνους βιο -

απόβλητα, τα οποία θα είναι έτοιμα προς κομποστοποίηση.  

 Η πρόταση η δική μας ήταν να γίνει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν ολοκληρωθεί οι  ερωτήσεις.  Παρακαλώ …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνουμε συζήτηση κ.  Μουρατίδη.  Ίσως δεν έχετε εμπ ειρία από 

Δημοτικά Συμβούλια.   

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευτυχώς ή δυστυχώς αλλά έρχεστε εδώ και δημιουργείτε θέμα.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις  πάρα πολύ καλές ερωτήσεις που γίνανε 

από όλους.  Θεωρώ όλες καλοπροαίρετες πριν της τελευταίας 

περίπτωσης που ευτυχώς που ανακλήθηκε.  Όλες οι  άλλες ήταν 

πραγματικά καλοπροαίρετες και εύλογες,  γιατί  είναι δύσκολα θέματα 

και δεν είναι εύκολο να γίνουν κατανοητά, έστω και εάν κάποιος 

διαβάσει 137 σελίδες πολύ επισταμένα.  

 Το σετ των ερωτημάτων του κ.  Φωτιάδη, δεν αναφέρει τους 

χώρους προς αποκατάσταση.  

 Αναφέρει ότι  υπάρχει  ο παλαιός ΧΥΤΑ Σερρών που είναι 

αρμοδιότητα πλέον του φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.  

 Να προχωρήσει η αποκατάσταση.  

 Δεν είναι αντικείμενο και αρμο διότητα εντός τοπικού σχεδίου να 

ασχοληθεί με τις  αποκαταστάσεις χώρων. Είναι το Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης απορριμμάτων οφείλει  να εξηγήσει με 17 δράσεις που σας 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

ανέφερα πριν κωδικοποιημένα πώς θα φτάσει στο 50% της 

ανακύκλωσης με χωριστή συλλογή. Τα σύμμε ικτα είναι αρμοδιότητα 

να τα διαχειριστεί  και τους παλαιούς χώρους ο καθ’ ύλην αρμόδιος 

ΦΟΔΣΑ.  

 Άρα εμείς την έμφαση την δώσαμε εδώ όχι σε διαχείριση 

θεμάτων διαχείρισης συμμείκτων ή αποκαταστάσεων παλαιών χώρων, 

όπως ο ΧΥΤΑ Σερρών που αρμοδιότητας του ΦΟΔ ΣΑ.  

 Παρόλα αυτά αναφέρεται ότι  υπάρχει  αυτός ο χώρος που πρέπει 

να αποκατασταθεί μέσα στο τοπικό σχέδιο.   

 Τα 45.000 ευρώ του εργοστασίου το οποίο,  45.000 τόνοι 

συγνώμη, ετησίως των ελάχιστων εγγυημένων ποσοτήτων.  

 Έχει αντιμετωπιστεί  ήδη το θέμα και κο υμπώνει απόλυτα και με 

το τοπικό σχέδιο Σερρών και με τον Νομό Σερρών και με τον ΠΕΣΔΑ 

στο επίπεδο του ΠΕΣΔΑ. Ο ΠΕΣΔΑ αναλύει ακριβώς πως με τις  

ποσότητες των υπολειμματικών συμμείκτων του 50%, δηλαδή που θα 

παραμείνουν ως σύμμεικτα,  μετά την διαλογή στην πηγή παραμένουν 

σύμμεικτα,  του Νομού Σερρών του Δήμου Κιλκίς και τα βιοαπόβλητα 

του Νομού Σερρών, η ποσότητα η τελική προς διαχείριση της μονάδος 

θα είναι με την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδιασμού με τους υψηλούς 

αυτούς στόχους που εξηγήσαμε,  58.000 τόνοι.  Όχ ι 45,  58,  Δηλαδή 

πολύ παραπάνω από τους 45.   

 Αυτό φυσικά εκ του γεγονότος ότι  προστίθεται και στην 

διαχείριση η περίπτωση του Δήμου Κιλκίς.  Αλλά ακόμα και αυτή να 

μην προστίθετο,  οι  58 θα ήταν 48.000 τόνοι,  πάλι πάνω από το όριο 

των 45.  
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 Θυμίζω το όριο των 45 και καλά το είπε ο κ.  Μουρατίδης,  

άριστα,  είναι 45.000 τόνοι σύμμεικτα εκ των οποίων έως 3.000 τόνοι 

βιοαπόβλητα. Έχει και βιοαπόβλητα.  

 Ρώτησε πολύ σωστά, γιατί  τότε λέγατε 3.000 και τώρα 12; Γιατί  

τότε,  κύριε Μουρατίδη,  ο Ν4042/12 υπέβαλε διαχείρισ η στο 10% των 

ποσοτήτων του Νομού, δηλαδή τους 3.000 τόνους.  Τι να κάνουμε;  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακούστε με λίγο,  ακούστε με κύριε.  Το ελάχιστο…  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακούστε με κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, απαγορεύεται.   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακούστε με κύριε,  ακούστε με.  Προφανώς σαν ελάχιστο αλλά από εκεί  

και πέρα το παραπάνω ακόμα και εάν υποτεθεί  ότι  επιτυγχανόταν,  θα 

ήθελε και αυτό…, γι΄ αυτό δεν έχει  εγγύηση η ελάχιστη ποσότ ητα των 

βιοαποβλήτων στην σύμβαση αυτή.  

 Δηλαδή λέει  στους Δήμους ότι  προχωρήστε,   όποτε τα 

καταφέρετε να προχωρήσετε είναι καλό, χωρίς να σας δεσμεύει η 

ελάχιστη ποσότητα για τα βιοαπόβλητα. Θέτει  όμως υποχρέωση στον 

ανάδοχο να διαχειριστεί  τότε με τον Ν4 042 τους 3.000 τόνους που 

ήταν το 10%.  
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 Σήμερα αυτό έχει  μεγαλώσει με τον Εθνικό Σχεδιασμό και είναι 

αντικείμενο πλέον επαναδιαπραγμάτευσης της σύμβασης με τον 

ανάδοχο στο πλαίσιο της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ και των 

Μεγάλων Έργων που έχει  συσταθεί γι΄ αυτό τον σκοπό, το αντικείμενο 

των ποσοτήτων και των βιοαποβλήτων.  

Προφανώς και θα πρέπει ο ανάδοχος να αποδεχθεί  αλλαγή όρων 

για επεξεργασία μεγαλύτερων ποσοτήτων βιοαποβλήτων λόγω της 

νομοθεσίας που ισχύει  σήμερα. Δηλαδή της νομοθεσίας του Εθνικού 

Σχεδιασμού.  

Άρα η απάντηση κωδικοποιημένα, κ.  Φωτιάδη, πολύ πάνω από 

τους 45.000 σύμμεικτα και βιοαπόβλητα είναι οι  ποσότητες που 

προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ τον καινούργιο σε αρμονία με τον Εθνικό 

Σχεδιασμό να οδηγηθούν στην μονάδα.  

Επαναδιαπραγμάτευση της Διυπουργικής με τον ανάδοχο για το 

θέμα των βιοαποβλήτων να ανέβει από τους 3 στους 12.000 τόνους,  

όσον αφορά το τεχνικό σκέλος της διαδικασίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει περιθώριο από το 58 στο 45,  την ξέρετε την εξίσωση 

καλύτερα, τα 58.000 τι  είπαμε ότι  είναι;  Μετά την εφαρμογή του 

στόχου του 50%. Σε άλλες χώρες πήρε 30 χρόνια και 20.  Ας πούμε ότι  

εμάς μας παίρνει  πέντε χρόνια και λέμε ότι  στα πέντε χρόνια φτάσαμε 

σε αυτή την εκτεταμένη διαλογή και μας έμειναν 58.000 τόνοι γι α την 

μονάδα μαζί με τον Δήμο Κιλκίς και λέει  κάποιος,  γιατί  να μην πάμε 

ακόμα καλύτερα;  
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 Άρα το 58 να πέσει στο 45,  αυτό λέτε εσείς .  Αυτό δηλαδή που 

χρειαζόμαστε 30 χρόνια σε άλλες χώρες να το κάνουμε,  ξέρω εγώ, 

μέσα σε 25 χρόνια πολύ περισσότερο.  

Ακόμα  και έτσι να συμβεί,  πάντα στις  συμβάσεις ΣΔΙΤ όλες 

ρυθμίζεται υπό το καθεστώς της μεταβολής νομοθεσίας όλες οι  

αλλαγές.  Όταν θα υπάρξει μια μεταβολή νομοθεσίας με νέα Οδηγία,  

θυμίζω ότι  αυτά που κάνουμε τώρα δεν αφορούν Οδηγίες της Ε.Ε.,  

έχουμε βάλει παραπάνω τον πήχη σαν χώρα, εάν υπάρξει μια νέα 

Οδηγία που βάζει  ακόμα παραπάνω τον πήχη, υποχρεωτικά 

τροποποιείται η σύμβαση με υποχρέωση του αναδόχου να αποδεχθεί  

την τροποποίηση λόγω μεταβολής νομοθεσίας.   

Άρα δεν μπορούν να προβλεφθούν όλα σε βάθος 25ετίας  και 

30ετίας άμα με ρωτάτε.  Εδώ δεν μπορεί να προβλεφθούν βασικά 

πράματα σε αυτή την χώρα. Όμως η συγκεκριμένη ποσότητα των 

45.000 είναι απόλυτα ασφαλής διότι  με τον νέο στόχο αυτόν τον υπέρ 

φιλόδοξο, παραμένουν 58.000 τόνοι να οδηγηθούν σύμμεικτα και 

βιοαπόβλητα στην μονάδα πολύ παραπάνω από τα 45.  

Όσον αφορά το ΕΣΠΑ και τι  επιλέξιμο,  κ.  Φωτιάδη, ορθώς λέει  ο 

σύμβουλος του ΦΟΣΔΑ ότι  δεν είναι επιλέξιμος στο ΕΣΠΑ, ΧΥΤΑ 

αποκαταστάσεις χώρων επεκτάσεις αναβαθμίσεως ΧΥΤΑ. Πλέον το 

ΕΣΠΑ σου λέει  ότι  θέλω ανακύκλωση, εάν έρθεις  κάτι  να μου 

χρηματοδοτήσεις πρέπει να είναι μέσα στην ανακύκλωση, πρέπει να 

είναι Πράσινο Σημείο,  μονάδα κομποστοποίησης,  εργοστάσιο και 

επέκταση ενός ΧΥΤΑ ως ΧΥΤΥ πλέον.  Άρα δεν είναι επιλέξιμα.  

Εγώ αυτό που έχω βάλει στο τοπικό σχέδιο τω ν 3,5 

εκατομμυρίων . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κύτταρο καινούργιο δεν θα χρειαστεί  για την περίπτωση του Νομού 

Σερρών. Κύτταρο γενικά είναι χρηματοδοτήσιμο, εφόσον είναι κύτταρο 

ταφής υπολείμματος που συνδέεται με εργοστάσιο.  Κύ τταρο ΧΥΤΑ 

απαγορεύεται στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο να 

χρηματοδοτηθεί.   

 Εμείς δεν έχουμε ανάγκη ως Νομός.  Αυτό το κύτταρο που 

υπάρχει το κατασκευασθέν το 2007, 2008, 2009, δεν θυμάμαι τώρα, με 

την υπολειμματικότητα που προκύπτει  από την μονάδα και  την 

χωριστή συλλογή που θα γίνεται από τους Δήμους υπερεπαρκεί για 

βάθος 20ετίας.  Δεν έχει  ανάγκη ο Νομός μας για νέο κύτταρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Κιλκίς δεν μας είπατε πως προέκυψε.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το Κιλκίς σύμφωνα με την μελέτη του ΠΕΣΔΑ έγινε οικονομοτεχν ική 

ανάλυση όλων, γιατί  το ΠΕΣΔΑ καταλαβαίνετε ότι  κοιτάει  όλη την 

Περιφέρεια,  δεν κοιτάει  τον καθένα ξεχωριστά, κοιτάει  πόσο είναι 

τεχνοοικονομικά βέλτιστο τα υπολειμματικά σύμμεικτα,  όχι  οι  δράσεις  

της τοπικής,  τις  δράσεις της τοπικής τις  κάνει  ο κάθε Δ ήμος,  να 

οδηγηθούν σε μια,  δυο,  είκοσι τρεις ,  τριάντα τρεις  μονάδες 

συμμείκτων.  

Το σενάριο το οικονομοτεχνικό το οποίο εγκρίθηκε από τα δυο 

αρμόδια Υπουργεία ως βέλτιστο,  το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικό 

Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και το Υπουργείο 

Ενέργειας,  Γενική Γραμματεία  Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  

εγκρίθηκε αυτό το σενάριο.  Είναι το σενάριο αυτό που λέει  ΜΕΑ 
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Σερρών μαζί με Δήμο Κιλκίς οικονομοτεχνικά βέλτιστο.  Προκύπτει  

από την μελέτη μέσα σε τριάντα σελίδες οικονομοτεχνικής ανάλυσ ης 

του ΠΕΣΔΑ όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που έχω ακούσει…  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτάκι,  να τελειώσω πρώτα τις  απαντήσεις και εάν ο Πρόεδρος 

δώσει τον λόγο θα συνεχίσουμε.   

 Λοιπόν,  εντάσσεται στο πλαίσιο του Νομού. Ναι.   

 Πάμε στο θέμα της ακύρωσης,  το έθεσε και  ο κ.  Φωτιάδης.   

 Δεν υπάρχει ακύρωση. Υπάρχει απόφαση η οποία έχει  ελέγξει  

800 σελίδες διαδικασιών διαγωνιστικής διαδικασίας και τις  έχει  βρει  

άψογες και αμφισβητεί  την χρηματοδότηση του έργου με βάση την 

απόφαση του ΄14 γιατί  έληξε το ΕΣΠΑ. Ορθώς την αμφ ισβητεί .  Και γι΄ 

αυτό τον λόγο το έργο θα ενταχθεί  στην νέα προγραμματική περίοδο 

υποχρεωτικά, για να προσκομιστεί  η απόφαση ένταξης του έργου στην 

νέα προγραμματική στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να άρει τους λόγους 

για τους οποίους δεν εγκρίνει  την υπογραφή της σύμβασης.   

 Δηλαδή έχει  εγκρίνει  και έχει  βρει  την διαδικασία 800 σελίδων, 

ξαναλέω, άψογη και έχει  θέμα με την χρηματοδότηση και καλά κάνει .   

 Άρα αυτό πρέπει να μπει στο ΕΣΠΑ για να προχωρήσει,  δεν έχει  

ακυρωθεί κανένα έργο.  

 Σε κάθε περίπτωση εάν το έργο είναι αρμοδιότητας ΦΟΔΣΑ, το 

είπε ο Δήμαρχος αφενός και αφετέρου οποιαδήποτε πολιτική άποψη επί 

του έργου υπάρχει η αρμόδια Διυπουργική για να το ακυρώσει,  να το 

επαναδιαπραγματευθεί.  Υπάρχει αρμόδια Διυπουργική υπό τον 

υπουργό Αλέκο Φλαμπουράρη. Αυτό  είναι το αντικείμενό της,  ΣΔΙΤ 
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Σερρών λέει  μέσα στην πράξη σύστασής της,  ας ασχοληθεί η αρμόδια 

Διυπουργική να κάνει  την οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση και 

οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή θέλει ,  αφού αυτή έχει  την 

αρμοδιότητα πλέον.  

 Ο κ. Γάτσιος εάν υπάρχει άλλος τρόπος κοστολόγησης που 

μπορεί να εφαρμοστεί  για να υπάρχει το άδικο στο σύστημα.  

 Έχετε απόλυτο δίκαιο κ.  Γάτσιο,  απόλυτα. Άδικο σύστημα με τα 

τετραγωνικά με την Δ.Ε.Η..  Όμως είναι η εύκολη λύση για να 

εισπράττονται τέλη μέσα από τον μηχανισμό  της Δ.Ε.Η..  Το μόνο 

εναλλακτικό σύστημα που μπορεί κάποιος βάσιμα να ελπίζει  είναι 

αυτό που προτείνουμε και τι  λέμε; Ακουμπώντας σε αυτό το σύστημα 

της Δ.Ε.Η. με την ανταποδοτική κάρτα δημότη όταν λειτουργήσουν τα 

πράσινα σημεία,  να δίνουμε πρώτα στους αν θρώπους που κάνουν 

ανακύκλωση στα νοικοκυριά και συλλέγοντας ένα όριο πόντων να 

υπάρχει νέα κατηγορία χρέωσης.   

Θυμίζω ότι  ο Δήμος έχει  επτά κατηγορίες χρέωσης που μπορούμε 

να αποφασίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Επτά για να ενταχθούν στο 

σύστημα της Δ.Ε.Η..  Να βάλουμε μια νέα που να λέει  ότι  οικιακός 

χρήστης,  ο οποίος έχει  συγκεντρώσει από την ανακύκλωση πάνω από 

1.000 πόνους.  Αντί  για ένα ευρώ το τετραγωνικό,  δεν ξέρω πόσο το 

έχουμε εδώ, όσο το έχουμε,  αντί  για Χ, Χ -  κάτι,  10% λιγότερο. Για να 

επιβραβεύουμε αυτόν που πραγματικά κάνει  καλή δουλειά και υπάρχει 

ο μηχανισμός αυτός και προτείνεται.  Αυτός μπορεί να εφαρμοστεί  με 

την έναρξη της λειτουργίας όμως των πράσινων σημείων  για να 

αρχίσουν να συλλέγονται οι  πόντοι και να μπορεί σιγά –σιγά να 

αποδίδεται το όφελος το οικονομικό που θα υπάρχει και στον πολίτη 
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με άμεσο και ανταποδοτικό τρόπο μέσα από τον μηχανισμό της Δ.Ε.Η. 

με χαμηλότερα τέλη, όπως εξήγησα μόλις τώρα.  

 Εργοστάσια,  νομίζω το είπα κ.  Γάτσιο,  δεν νομίζω ότι .  Ο κ.  

Μηλίδης.  Εκτός από τα υλικά αρμοδιότητας ΕΑ, που έχετε απόλυτο 

δίκαιο και θα μιλήσουμε με την ΕΑ, συσκευασία είναι η ΕΑ θυμίζω. 

Χαρτί,  πλαστικό,  μέταλλο, γυαλί.  Αυτό το πράγμα είναι ΕΑ. Υπάρχουν 

και τα υλικά που συγκεντρώνονται στα πράσινα σημεία που δεν είναι 

αρμοδιότητα της ΕΑ και είναι και τα περισσότερα. Είναι το μέταλλο 

που δεν είναι συσκευασία,  το χαρτί  από την εφημερίδα,  το έντυπο. Τα 

χαρτιά αυτά που θα πετάξουμε τώρα μόλις τελειώσουμε την 

συνεδρίαση. Αυτά δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Της ΕΑ είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  στον  μπλε κάδο δεν είναι της ΕΑ.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακούστε με λίγο.  Κύριε Αναστασιάδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Η ΕΑ το λέει ,  είναι σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών. 

Αυτό, είναι συσκευασία το χαρτί;  Όχι.   Αυτό είναι συσκε υασία,  το 

κάνουμε ότι  θέλουμε εάν το συλλέξουμε εκτός μπλε κάδου. 

Παραδείγματος χάρη, στα πράσινα σημεία.   

 Όλα αυτά τα υλικά που δεν είναι αρμοδιότητα της ΕΑ, τα 

λεγόμενα πράσινα σημεία,  με το Προεδρικό Διάταγμα όπως εξήγησα 

του ΄80 περί εκποίησης κινητών  και ακινήτων πραγμάτων, εκποίησης 
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και εκμίσθωσης με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία με καθορισμό 

τιμής εκκίνησης για την προφορική, εκποιούνται σήμερα που μιλάμε 

από άλλους Δήμους στην Αττική τα χαρτιά.  

 Αυτά είναι τα έσοδα που μιλάμε και είναι εκτός συσ τήματος,  

πέρα του συστήματος που μπορούμε να εισπράξουμε και να έχουμε ένα 

έσοδο και εμείς  απευθείας από την διαχείριση αυτών των υλικών εκτός 

αρμοδιότητας ΕΑ.   

 Όμως να πούμε για την ΕΑ και την κάθε ΕΑ, η ΕΑ είναι το ένα 

από τα δυο εγκεκριμένα συστήματα από το ελληνικό κράτος,  το οποίο 

κάνει  την διαχείριση των συσκευασιών με το σύστημα του μπλε κάδου.  

 Θεωρώ απολύτως λογικό ότι  είναι ετεροβαρής αυτή η σχέση να 

το λέει  ο οποιοσδήποτε,  διότι  η ΕΑ έχει  καταφέρει να έχει  ένα 

αποθεματικό μαμούθ . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο. Και εάν δεν είναι 40,  είναι 30,  δεν ξέρω πόσα είναι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ακόμα χειρότερα. Μαμούθ, το οποίο δεν κατάλαβα, είναι τράπεζα για 

να έχει  τέτοια αποθεματικά ή  είνα ι ένας φορέας που πρέπει να 

επιστρέφει αυτό το οποίο εισπράττει  το θεσμικό τέλος από τις  

υπόχρεες επιχειρήσεις στους Δήμους; Το δεύτερο.  

 Δεν το κάνει  και κακώς δεν το κάνει  και κακώς καμία κυβέρνηση 

δεν έχει  επιβάλει να το κάνει .   
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 Ερχόμαστε στο σήμερα. Προβλέπει ο Εθνικός Σχεδιασμός σε μια 

σελίδα του ότι  θα αναμορφώσει το θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης 

και θα αυτό το τέλος θα εισπράττεται από κρατικό φορέα και θα 

διανείμετε στην ΕΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο συλλογικό σύστημα μπορεί 

να γίνει ,  ακόμα και από τους Δήμους.   

 Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό για την κυβέρνηση να το κάνει .  Γιατί  

δεν το κάνει;  Ας το κάνει  να δοθεί  η δυνατότητα και στον Δήμο μας να 

απεξαρτηθεί από την ΕΑ με ένα άλλο οικονομικά βέλτιστο σύστημα 

και να έχει  περισσότερα οφέλη. Προς το παρόν τα μ όνο οφέλη που του 

μένουνε και αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι ότι  γλιτώνει τις  

βόλτες και τα σουρτα –φέρτα, εν δεν έκανε ανακύκλωση με τον μπλε 

κάδο θα ήταν στα σύμμεικτα,  στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου.  

 Αυτό είναι το μοναδικό όφελος αλλά δεν επαρκεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Είμαι μαζί σας κ.  Μηλίδη σε αυτό το θέμα, παρόλο που έχει  να κάνει  

με το,  ξαναλέω, με το κρατικό σύστημα.  

 Τώρα ανταποδοτικά για τον Δήμο από την διαχείριση άλλων 

δήμων και τα λοιπά, Κιλκίς,  δεν θα υπάρξει,  είν αι στην Ηράκλεια,  το 

είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος,  τα ανταποδοτικά είναι στους χώρους που 

φιλοξενούνται οι  εγκαταστάσεις.  Έτσι ο Δήμος Ηράκλειας έχει  και 

μπορεί να έχει  ανταποδοτικά λόγω ότι  στον χώρο του λειτουργεί  ο 

ΧΥΤΑ και αύριο το εργοστάσιο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μου επιτρέπετε μια διευκρίνηση; Διευκρίνιση, κύριε Πρόεδρε.   

Πράγματι είναι έτσι όπως το είπατε,  στην Ηράκλεια.  Όμως φέρνοντας 
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από παντού σκουπίδια σύμμεικτα το κύτταρο έχει  μια ζωή 15 χρόνια.  

Έτσι δεν είναι;  Θα χρειαστεί  να το πληρώσουμε.  Δεν θα επιβαρυνθ εί ο 

Δήμος Σερρών που βάζει  τα περισσότερα σκουπίδια εκεί;  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Απάντηση.  Πλην της περίπτωσης της Δράμας,  η  οποία είναι 

μεταβατική περίπτωση για  ένα έτος την περίπτωση η μόνιμη του 

Δήμου Κιλκίς  που ανέφερα πριν,  που  προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ  δεν 

αφορά  την ταφή υπολείμματος.  Η ταφή υπολείμματος  θα γίνεται πίσω  

στο ΧΥΤΥ Κιλκίς.  Δηλαδή το σύμμεικτο  επεξεργάζεται  στο 

εργοστάσιο  τον Σερρών,  αλλά δεν  επιβαρύνεται  το κύτταρο του 

Παλαιοκάστρου με το υπόλειμμα του Κιλκίς,   επιστρέφει πίσω στο 

ΧΥΤΥ Κιλκίς.  Είναι  κατανοητό;  

  Άρα δεν έχουμε επιβάρυνση κυττάρου  από το Δήμο, εκτός του 

Νομού Σερρών.  Επιβάρυνση κυττάρου από Δήμο εκτός του Νομού 

Σερρών.   Αυτό  το λέω  σαν  ΠΕΣΔΑ δεν το διευκρίνισα, έχετε δίκιο,   

καλώς κάνατε και το ρωτήσατε  διευκρινιστικά απόλυτα.  

 Ο κ. Γιαννακίδης πολύ ορθώς λέω ότι  παιδιά τι  γίνεται;  Είναι 17 

σήμερα, μιλάμε για τον ΦΟΣΔΑ, θα πάει στα 32,  ας πούμε,  με βάση 

την πολιτική του ΦΟΣΔΑ και τους συμβούλους αυτό που λένε για το 

αποθεματικό και τα λοιπά και στο 70 όταν θα  έχουμε και 

εργοστασιακή επεξεργασία.  Πώς θα γίνει  αυτό; Αυτό από μόνο του 

είναι αύξηση, οπότε πώς θα το αντέξουμε;  

 Το κόστος ξέρετε είναι το ευρώ τον τόνο επί  την  ποσότητα.  

Αυτή τη στιγμή στέλνουμε με 17 € τον τόνο 26.000 τόνους πάνω στον 

ΦΟΔΣΑ. Με την εφαρμογή του σχεδίου οι  τόνοι αυτοί πέφτουν στους 

15,  14,  δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, κάπου εκεί  είναι.   Άρα δεν 

μας ενδιαφέρει  το ευρώ τον τόνο,  μας ενδιαφέρει το  σύνολο.  Το 
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σύνολο μας ενδιαφέρει να πέσει και όπως έχετε δει ,  μέσα από την 

οικονομοτεχνική ανάλυση  για το 2020θεωρώ ότι   δεν θα επιτευχθεί  το 

2020, θα είναι πιο αργά. Μακάρι  όμως να το καταφέρουμε.     

  Προκύπτει  συγκριτικό όφελος  από τον να μην  κάναμε τίποτα 

λόγω του ότι  βγάζουμε από τα σύμμεικτα,  από τα ακριβά σύμμεικτα  

ποσότητες  και τα φέρνουμε στα πιο οικονομικά διαχειρίσιμα, 

ανακυκλώσιμα,  προκύπτει  οικονομικό όφελος  από τον να μην το 

κάναμε,  ξαναλέω  πριν,  το λέει   και η εισήγηση της  τάξεως των 

800.000 ευρώ το έτος.  Θα αργήσει να συμβεί  αυτό,  μακάρι να συμβεί  

το 2020.  

 Και εδώ απαντιέται και η δεύτερη ερώτηση του κ.  Γιαννακίδη,  

κύριε Ηλιόπουλε 3,5 εκατομμύρια το ΕΣΠΑ τι  να πρωτοβάλει;  Ότι 

βάλει,  ο Δήμος βάλει;  Ναι,  ο Δήμος  θα βάλει όταν άρχισε και 

εξασφαλίζει  οικονομίες,   αυτά που  εξήγησα  πριν,   μέρος των 

οικονομιών  θα τα επανεπενδύσει και μέρος θα πρέπει να τα γυρίσει  

ανταποδοτικά στους πολίτες.   

Δηλαδή δεν μπορεί να είναι οικονομίες ο Δήμος να γίνει  μια νέα 

ΕΑ, να αποθεματοποιεί .  Όχι.  Έχει  οικονομίες;  Μέρος τους τις  

επανεπενδύει γιατί  πρέπει να προχωρήσει σε ακόμα  ταχύ τερη 

ανακύκλωση και ένα μέρος το επιστρέφει με δίκαιο και όχι  οριζόντιο 

τρόπο. Γιατί  και ο οριζόντιος ότι  κόψε τέλη και χαμήλωσέ τα,  είναι 

τόσο άδικος όσο ο οριζόντιος αύξησέ τα.  

Ο ανταποδοτικός είναι ο μοναδικός τρόπος να πας στοχευμένα 

και να κινητοποιήσεις τον κόσμο. Άρα η χρηματοδότηση είναι κυρίως 

ΕΣΠΑ και σε δεύτερο χρόνο από τις  εξοικονομήσεις μικρό τμήμα και 

από ίδιους πόρους του Δήμου.  
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Έχει εξεταστεί ,  ρώτησε ο κ.  Γιαννακίδης,  ένα μικρότερο 

κλίμακας διαχείρισης για τα σύμμεικτα; Εργοστασιακό κόστος  για τα 

σύμμεικτα.  Αντί  δηλαδή αυτό να κάνουμε ένα δικό μας εργοστάσιο;  

Μάλιστα. Το να κάνεις  ένα δικό σου εργοστάσιο πρέπει 

καταρχήν να δεις  εάν σου επιτρέπεται από τις  χρήσεις γης.  Η μελέτη,  

το τοπικό σχέδιο αναφέρει όλα τα ΓΠΣ που υπάρχουν και στις  χρή σεις 

γης.  Δεν προκύπτει  επιτρεπόμενη χρήση, όπως είναι αυτή την στιγμή, 

η διάρθρωση για τέτοιου είδους δράση.  

Εάν από εδώ και πέρα πιστεύω, γιατί  είναι υψηλά οχλούσα 

δραστηριότητα η διαχείριση των συμμείκτων, το ξέρουμε,  δεν 

προκύπτει .  Εάν όμως πιστεύει  κάποιος ότι  υπάρχει  ένα οικόπεδο γιατί  

υπάρχει  και το σκέλος της κυτταρικής αποδοχής που μπορεί να το 

προτείνει ,  ας το προτείνει  να εξεταστεί .   

Όμως πέρα από την χωροθέτηση που θα είναι μια διαδικασία που 

δεν θα μπορέσει ποτέ να προχωρήσει με βάση το ΓΠΣ ξα ναλέω, θέλει  

αλλαγή στο ΓΠΣ, χρόνια δηλαδή, άμεσα τουλάχιστον,  υπάρχει και το 

θέμα της οικονομίας κλίμακας.   

Ένα εργοστάσιο μικρό θέλει  τα ίδια γενικά έξοδα που θέλει  και 

το μεγάλο. Θέλει την πύλη όπως θέλει  και το μεγάλο. Θέλει τον 

Διευθυντή Λειτουργίας,  θέλει  τον υπεύθυνο διασφάλισης ποιότητας,  

θέλει  τον έναν,  τον άλλο. Τα γενικά έξοδα είναι τα ίδια.  Μοιραζόμενο 

σε χαμηλότερη δυναμικότητα αυξάνεται το λειτουργικό κόστος.  Και 

βέβαια θέλει  και χρηματοδότηση διότι  εάν είναι να γίνει  ξανά με 

ΣΔΙΤ, ποιο το κέρδος; Μικρότερο έργο ΣΔΙΤ, ακριβότερο έργο.  

Άρα θέλει  χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Δυστυχώς αυτή την στιγμή οι  

ανάγκες που λέει  το ίδιο το Υπουργείο ότι  έχουν μαζευτεί  για την 

χρηματοδότηση όλων των ΠΕΣΔΑ που έχουν κατατεθεί ,  όλοι οι  
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ΠΕΣΔΑ που έχουν κατατεθεί  είναι,  λέει  το Υπουργείο Εσωτερικών, 2,3 

δις  για όλα τα έργα. Ξέρετε πόσα είναι τα διαθέσιμα; 800 

εκατομμύρια.  

Δηλαδή ήδη προσπαθούμε να δουν ποιοι  θα χωρέσουν με βάση 

αυτά που έχουν ζητήσει η  ΠΕΣΔΑ και οι  Δήμοι,  με βάση τον Εθνικό 

Σχεδιασμό, όχι  από το κεφάλι τους,  γιατί  δεν φτάνουν τα λεφτά.  

Προφανώς δεν θα βρεθούν και άλλα λεφτά για να γίνουν πολύ 

περισσότερα μικρότερα εργοστάσια.   

Πάντως τεχνοοικονομικά έχει  εξεταστεί  αυτό,  για να απαντήσω 

επί της ουσίας,  στο πλαίσιο,  ξανά λέω, της μελέτης του ΠΕΣΔΑ. 

Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που έχει  εξεταστεί  το σενάριο πολλών 

μικρών, μεγάλων, μεσαίων μονάδων και τα λοιπά και δεν έχει  βρεθεί  

ότι  είναι το λειτουργικά και οικονομικά βέλτιστο το να μικρύνει  το 

εργοστάσιο σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας Δήμων.  

Ο κ. Αναστασιάδης,  νέα έσοδα προς Δήμους,  ΕΑΜ σύμβαση. 

Ναι,  κ.  Αναστασιάδη, νομίζω το απάντησα πριν,  υπάρχει  το κομμάτι 

της ΕΑΜ με την σύμβαση αυτή που είναι όπως είναι αλλά υπάρχουν 

και τα νέα έσοδα που μπορούμε να τα έχουμε με τον νέο τρόπο που 

σας εξήγησα πριν.  Έχετε απόλυτα δίκαιο σε ότι  είπατε.  Τριτοκοσμική. 

Αποικιοκρατική μπορεί να την πει  και κάποιος.   

Πρόσληψη προσωπικού, κόστος.  Ναι,  χρειάζεται για τα πράσινα 

σημεία.  Το κόστος είναι τέσσερα με πέντε άτομα. Αυτό όμως αφορά 

την διαχείριση των δικών μας υλικών. Εκτός ΕΑ. Δε ν είναι δηλαδή να 

προσλάβουμε και προσωπικό να κάνουμε και άλλη δουλειά για την ΕΑ. 

Είναι προφανές αυτό.  

Όφελος,  σύστημα ή Δήμος; Νομίζω το απάντησα.  
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Ο κ. Μουρατίδης είπε για τους μηδέν έως 3000 τόνους,  νομίζω 

εξήγησα πριν,  κ.  Μουρατίδη,  σας παρακαλώ μην με διακόψετε όμως…  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το έχω σημειώσει,  κ.  Μουρατίδη,  σας παρακαλώ.  

 Λοιπόν,  μηδέν έως 3.000 τόνους εξήγησα ότι  τότε ο νόμος αυτό 

υπέβαλε ως όριο και τηρήσαμε αυτό το όριο χωρίς να έχουμε 

δεσμεύσεις γ ια την κάτω ποσότητα.  

 Σήμερα μπορεί να πάρει και το παραπάνω. Απαιτείται 

επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης,  το εξήγησα πριν,  για τις  12.000 

τόνους από την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή που αυτή την στιγμή 

αυτό κάνει .   

 Πάμε στο θέμα του 17,7.  Αναφέρεται και σε ποια σελίδα και τα 

λοιπά. Όπως έχετε δει  στην υφιστάμενη κατάσταση πήραμε τα πιο 

πρόσφατα στοιχεία του ΚΑΑ εξόδων, ενταλθέντα.  Τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία του ΚΑΑ εξόδων ενταλθέντα είναι του ΄15.  Η χρονιά του ΄15,  

επειδή ο ΦΟΔΣΑ, όπως ξέρουμε ξεκίνησε να λ ειτουργεί  ως 

περιφερειακός 1 -1-14, αλλά μπόρεσε να δημιουργήσει ένα λογιστήριο 

και να αρχίσει  να τιμολογεί  εισφορές προς τους Δήμους στο τέλος του 

΄14,  ήρθαν όλες οι  εισφορές του ΄14 μαζί με του ΄15 και πέσανε σχεδόν 

σε όλο το έτος το ΄15.  

 Γι΄ αυτό βλέπετε στα ενταλθέντα του ΄15 εισφορές προς ΦΟΔΣΑ 

τι;  Ένα μεγαλύτερο νούμερο από το 17,7 που είναι το ετήσιο,  το 30,7 

που είναι και της περσινής χρονιάς που δεν είχε λογιστήριο ο ΦΟΔΣΑ 

για να εισπράξει.  Είναι κατανοητό;  
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 Άρα είναι 17,7,  αυτό το ξέρουμε,  το 200 5 εισέπραξε δυο χρονιές 

ο ΦΟΔΣΑ και χρέωση. Η κάθε χρονιά όμως σήμερα που μιλάμε 17,7.  

 Όσον αφορά, κ.  Μουρατίδη,  το κομμάτι της εναλλακτικής για τα 

πρασινοκλαδέματα …  

Κος ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Τα βιοαπόβλητα είπαμε ότι  είνα ι δυο πράγματα, το ένα είναι τα 

απόβλητα τροφίμων και το άλλο είναι τα πρασινοκλαδέματα. Να 

μιλήσουμε για καθένα ξεχωριστά. Πάμε.  

 Τα απόβλητα τα πρασινοκλαδέματα τι  λένε;  Ότι και να τα 

κάνουμε,  είτε πάνε,  λέει  το τοπικό σχέδιο,  σε κάποιον για 

πελετοποίηση  είτε πάνε στην μονάδα, εάν γίνει  η Πράσινη 

Αγροτοκτηνοτροφική Κοινότητα Μητρουσίου,  εάν θυμάμαι καλά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελαιώνα.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ελαιώνα, συγνώμη, Ελαιώνα, είτε πάνε εκεί ,  είτε πάνε στην μονάδα 

στο Παλαιόκαστρο, πρέπει να πάνε με χαμηλά μεταφορι κά. Και επειδή 

είναι ογκώδη αυτά πρέπει να τεμαχιστούν στο Πράσινο Σημείο.  Άρα 

είναι θέμα ότι ,  ότι  και να γίνει  ο τεμαχισμός γίνεται για δικό μας 

όφελος μεταφορικό.  

 Πάμε τώρα στο που; Το μεν ένα είναι εργοστάσιο είναι ένα 

ώριμο έργο που μένει  να δούμε εάν  θα υπογραφεί η σύμβαση. Το άλλο 

δεν είναι καν δημοπρατημένο. Το έργο δηλαδή της Πράσινης 

Αγροτικής Κοινότητας στον Ελαιώνα. Το πέλετ είναι ιδιωτικό 

ενδιαφέρον εάν υπάρχει.  
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 Άρα γι΄ αυτό τον λόγο δεν μπορούμε να βάλουμε ισοδύναμες τις  

επιλογές και τις  τρει ς .  Κάτι είναι πιο δεδομένο, κάτι  είναι λιγότερο 

δεδομένο. Αλλά το γεγονός ότι  τις  αφήνουν ανοικτές σημαίνει  ότι  

αφήνουν ανοικτό το πεδίο να αξιολογήσετε εσείς  ότι  είναι 

συμφερότερο για σας από τα τρία.   

 Είναι κατανοητό; Τα Πράσινα,  εν τω μεταξύ, είναι 2.7 00 και όχι  

όλα τα νούμερα που λέγατε τα 5.000 πριν.  Είναι 2.700, ακούστε με 

λίγο,  είναι 2.700 και η τιμή που έχει  μπει  ως υπόθεση εργασίας 

υψηλότερου κόστους των 50 ευρώ λέμε μέσα ότι  είναι προς 

διαπραγμάτευση από τον ΦΟΣΔΑ επειδή αποτελούν υλικό δομής για  

την κομποστοποίηση μήπως πάνε και με μηδενική χρέωση.  

 Αλλά αυτά όταν αρχίσει  η ώρα του εργοστασίου θα τα 

διαπραγματευτεί  ο Δήμος και θα πει  ότι  έχω τρεις  επιλογές.  Να τα 

στείλω με την χαμηλότερη τιμή στο εργοστάσιο,  ένα το κρατούμενο. 

Να τα πάω στον Ελαιώνα, εάν έχει  γίνει  ο Ελαιώνας,  δυο το 

κρατούμενο. Η να τα στείλω για πελετοποίηση. Όλες οι  βεντάλιες είναι 

ανοικτές για σας.  Που στεναχωριέστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,  αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να απαντήσετε.   
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ναι,  γιατί  ειπώθηκαν πολλά πράγματα και πρέπει να απαντηθούν.  Δεν 

είναι κατάσταση τώρα να ακούγονται αυτά τα νούμερα στον αέρα ούτε 

υπογραφές πέσανε από τον Δήμο Σερρών ούτε τίποτα άλλο έπεσε.  Η 

μοναδική υπογραφή που έπεσε ήταν από τον πρώην Νομάρχη Σερρών 

για την ΑΕΠΟ της τάξεως των 90 τόνων ετησίως στο εργοστάσιο στο 

Παλαιόκαστρο. Να λέμε αλήθειες εδώ.  

 Η κυβέρνηση είναι κοντά σας,  κ.  Γιαννακίδη,  είστε 

ενημερωμένος εκατό τοις  εκατό.  Είχατε προχθές συνάντηση. Μας λέτε 

για νούμερα τρελά. 70.  Αυτό το νούμερο είπαμε,  δεν . .γ ιατί  το είπατε 

το 70; Να κερδίσετε εντυπώσεις;  Ή θέλετε να ομολογήσουμε ότι  δεν 

κάνουμε αυξήσεις για να βγείτε έξω τώρα και να φωνάζετε ότι  ο  

Αγγελίδης έκανε αυξήσεις;   Δεν θα σας κάνουμε την χάρη, κύριε 

Γιαννακίδη.  Μεγάλη υπομονή κάνουμε,  κύριε Γιαννακίδη.  Μεγάλη 

υπομονή κάνουμε.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη μην διακόπτετε.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τον διαχειρίζετα ι ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.  Κανένας Δήμος 

των Σερρών δεν τον διαχειρίζεται.  Ο ΦΟΣΔΑ. Είτε το θέλετε είτε δεν 

το θέλετε.  Η κυβέρνηση είναι δίπλα σας.  Πιέστε την κυβέρνηση να μην 

τα κάνει  τα εργοστάσια.  Γιατί  έρχεστε εδώ συνεχώς και μας λέτε ότι  

μικρά εργοστάσια και μικρές μονάδες και πράσινα άλογα;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα πάρετε τον λόγο μετά και θα απαντήσετε…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επί προσωπικού. Πρόεδρε δεν με προστατεύετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν κάνω τέτοιους χαρακτηρισμούς εγώ για κανέναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το 2018 δεν θα είναι 70 ευρώ τον τόνο,  όπως ψευδώς ακούστηκε πριν.  

Δεν θα είναι 70 ευρώ τον τόνο το ΄18 όπως ψευδώς ακούστηκε.  Δεν 

θέλω να πω τίποτα άλλο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα δεν αυτό επί προσωπικού, κύριε Γιαννακίδη.  Να ζητάτε τον λόγο 

επί προσωπικού όταν σας λέει  ο κ.  Χράπας ότι  η κυβέρνηση είναι 

δίπλα σας και είναι δίπλα στον καθένα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τα υπονοούμενα τώρα. Σας παρακαλώ. Η κυβέρνηση είναι 

κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Είτε μας αρέσει,  είτε την ψηφίσαμε,  

είτε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι.  Γιατί  δηλαδή; Αμέσως με μια κουβέντα.  Δεν σας πρόσβαλε 

προσωπικά όμως. Η κυβέρνηση είναι όλων των Ελλήνων, είτε ψήφισαν 

είτε δεν ψήφισαν.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς αυτό είναι.  Το νόημα είναι αυτό.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρέπει σε μερικά σημεία να συμφωνούμε.  Λέω ότι  ο τόνος θα πάει στα 

70 ευρώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην έχουμε ξανά από την αρχή. Μα τώρα παίρνετε ξανά τον λόγο 

όμως.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος τοποθετήσεων. Τοποθετήσεις συνάδελφοι.  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  

Γιαννακίδης,  ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Μηλίδης και ξεκινάμε από  εσάς κ.  

Φωτιάδη. Παρακαλώ και ο κ.  Στεργίου και ο κ.  Γαλάνης.  Παρακαλώ να 

είστε στον χρόνο ακριβείς ,  διότι  αρκετές ερωτήσεις και πολύ σωστά 

επεξηγηματικές δόθηκαν αλλά θέλω τον χρόνο να τον τηρήσουμε με 

θρησκευτική ευλάβεια από εδώ και πέρα.  

 Παρακαλώ από εσάς κ.  Φωτιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Όλοι,  κύριε Πρόεδρε,  όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλοι όμως λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται και θα το δείτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες,   το θέμα δεν μπορεί να είναι  

τόσο υποβαθμισμένο  όπως από τον εισηγητή  προσπαθεί  και με 

εκνευρισμό  να το φέρει,  διότι  το θέμα έχει  τις  αναγωγές του,  τις  

εξαρτήσεις  στο χθες  και βεβαίως στο αύριο.     

  Θα είμαι ιδιαιτέρως λακωνικός,  κύριε Πρόεδρε.  Σε εσάς,  κύριε 

σύμβουλε,   κ.  Ηλιόπουλε θα ήθελα   να δείτε παρακαλώ  από τον 

Πρόεδρο, το συνοπτικό που μας δόθηκε  από το πόνημά σας στην 

σελίδα την τρίτη σελίδα,  που λέει  ότι   κόστος  διαχείρισης.  Να μας 

αιτιολογήσετε  εκείνα τα νούμερα, εάν θέλετε.    Πάνω –πάνω εκεί  που 

δείχνει  το 31,74.  Έχει κάπο ια νούμερα. Γιατί  τα νούμερα μας 

μπερδέψανε.   

 Από το συνοπτικό λέω.  

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σήμερα, κύριοι  συνάδελφοι,  το θέμα είναι τεράστιο.  Βεβαίως εγώ 

χαιρετίζω  την αλλαγή πλεύσης  της κυβέρνησης και το λέω ευθέως,  

διότι  ήταν οι  αγωνίες μας  όπως  κατατέθηκαν στην προηγούμενη 

περίοδο  τη δημοτική  και βεβαίως τη λογική  της ανάκληση της 
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διαλογής  και όλα τα οφέλη, όπως  πολύ ωραία τα παρουσιάσατε,  κύριε 

σύμβουλε,   ήταν πάντοτε παρόντα  και ενεργά δυνητικά.  

  Εμείς αφήσαμε όμως  τεράστιες ευκαιρίες.  Θα θυμίσω στον 

σώμα, γιατί  σχεδόν είμαστε ίδιοι ,  μήπως θυμάται κανείς  την παρουσία 

της κυρίας Τσάκρη  και τα χρήματα που μας έδινε για εξοπλισμό;  

Γιατί  όλος ο στόλος είναι  γερασμένος.     

Να θυμίσω, όταν εμείς  εδώ βάζαμε το  θέμα της αγοράς 

απορριμματοφόρων  για να μην έχουμε αυτή την ένδεια  σήμερα, εμείς  

κάναμε  άλλες επιλογές.  Θυμάται και ο κ.  Στεργίου.   

 Να θυμίσω τις  επιλογές  της τελευταίας στιγμής άρον -άρον πριν 

την 31-12  που βάλατε υπογραφή;  Ο κ.  Αγγελίδης ως Δήμαρχ ος για να 

κλείσει  το περιβόητο εργοστάσιο; Και εμείς  όλοι είχαμε ενστάσεις;  

Εννοώ η αντιπολίτευση στο σύνολό της.  

Να θυμίσω, κύριε σύμβουλε,  ότι  έχουμε,  γιατί  κάνατε κάποιες 

αναφορές ότι  θέλει  εγκρίσεις  και τα λοιπά. Εάν κατάλαβα καλά ο 

χώρος στο Παλαιόκαστρο δεν είναι δεσμευτικός γι΄ αυτό το 

εργοστάσιο.  Μπορούμε εκεί  να κάνουμε,  λέω εγώ και διορθώστε με,  

πανομοιότυπη διαχείριση αλλά να είναι αυτοδιαχείριση από τους ΟΤΑ 

του Νομού μας.  Συν  μέσα, εάν θέλετε και το Κιλκίς και να μην 

θέλουμε οπωσδήποτε τον ιδιώτη.  

Μικρότερης κλίμακας εργοστάσιο είχαμε υπολογίσει  μια χαρά 

μπορούσαμε να το φέρουμε βόλτα. Και εκεί ,  από ότι  θυμάμαι,  οι  

αδειοδοτήσεις οι  περιβαλλοντικές ισχύουν.   

Εγώ σας ερωτώ, τα Πράσινα Σημεία και ιδιαιτέρως το κεντρικό 

δεν το χωροθετείτε;  Γιατί;  Τ ι αδειοδοτήσεις θέλει;   

Κος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απαντάτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, εγώ δεν το εντόπισα. Ήταν παράλειψή μου.  

 Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε λέγοντας το εξής:  διότι  το θέμα είναι 

νομίζω τεράστιο και ανοικτό.  Εάν ο κ.  Αγγελίδης ως Δήμαρχος δεν 

ήθελε εδώ να συζητήσουμε την επικείμενη ψήφο που θα δώσει και θα 

δεσμεύει όλους τους Σερραίους στην συνεδρίαση στις  30 του 

τρέχοντος,  θεωρώ ότι  εμείς  όλοι θα θέλαμε να ακούσουμε και δεν 

μπορεί να είναι θέμα άτυπης,  διότι  δέχθηκ α σήμερα η ώρα 10:30΄ ένα 

τηλέφωνο από τον Γιώργο, τον συνεργάτη του κ.  Αγγελίδη και του λέω 

ότι  δεν είναι δυνατόν.  Αλλά εδώ είναι ο ναός της τοπικής δημοκρατίας 

μας και εδώ είναι το όργανο που αποφασίζουμε.  Εάν δεν θέλετε την 

άποψη εδώ είναι μια στάση, μια επιλογή, μην μας παραπέμπετε στους 

τεχνοκράτες.  

 Όσο δε κ.  Χράπα για έναν υπαινιγμό που κάνατε,  θα σας 

παραπέμψω και κλείνω, κύριε Πρόεδρε με αυτό,  ότι  εάν ο Νομός 

Σερρών, θα σας παραπέμψω ακριβώς στην σελίδα,  έχει  αυτή την μικρή 

αύξηση, εντός εισαγωγικών, όπως λέει  ο σύμβουλος του ΦΟΣΔΑ, μετά 

την Θεσσαλονίκη είναι στο 31,  πόσο λέει ,  είναι γιατί  κάποιοι  κάποτε 

σταθήκανε στο ύψος των περιστάσεων με τεράστιο πολιτικό κόστος και 

κάνανε,  τι  λέει;  Τεράστια υποδομή η οποία κάνει  αύληση στο 

λειτουργικό κόστος.  Έτσι δεν είναι κύριε σύμβουλε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε λέγατε για μεγάλα εργοστάσια και τώρα λέτε για μικρές μονάδες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο λέω εγώ και άλλο λέτε εσείς .  Δεν πειράζει ,  ο σύμβουλος 

κατάλαβε τι  λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ολοκληρώστε,  έχει  τελειώσει ο χρόνος σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία.  Ο κ.  Μηλίδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

σίγουρα η διαχείριση των σκουπιδιών είναι ένα από τα σοβαρότερα 

θέματα του Δήμου, γιατί  έχει  άμεσες οικονομικές συνέπειες στους 

δημότες μας και βέβαια στο περιβάλλον.  Και πάντα πρέπει να το 

βλέπουμε με σοβαρότητα.  

 Εμείς αυτό το κάναμε σαν παράταξη  όλα αυτά τα χρόνια,  εδώ 

και πέντε χρόνια.  Δυστυχώς δεν είχαμε εισακουστεί  από την πρώτη 

δημαρχιακή θητεία του κ.  Αγγελίδη.  Σήμερα θα ήταν πολύ διαφορετικά 

τα πράγματα εάν είχε ακούσει τις  προτάσεις μας.   

 Λέω λοιπόν,  ξεκινάω με μια βασική αρχή. Τα σκουπίδια είναι 

χρυσός και μπορούν να αποφέρουν οικονομικά οφέλη. Αυτό είναι μια 

πάγια τακτική που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη εδώ και πολλά 

χρόνια,  αλλά ήδη και σε αρκετούς Δήμους της Ελλάδος.   

 Σε μας όμως αντί  για χρυσός έγινε βραχνάς,  έγινε θηλιά και 

νομίζω ότι  υπήρξαν ατυχείς  επιλογές.   

 Λέω λοιπόν κ.  Ηλιόπουλε και κ.  Πρόεδρε,  ότι  πράγματι  στο 

τοπικό σχέδιο η στόχευση είναι στη σωστή βάση. Αυτά έπρεπε να 
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γίνουν και πρέπει να γίνουν με πιο εντατικό ρυθμό εάν θέλουμε να 

φτάσουμε σε αυτό το 50%, εάν και θυμάμαι,  σήμερα το λέτε εσείς ,  ότι  

η 92 απόφαση της Επιτροπής των Κοινοτήτων των Δήμων της 

Ευρωπαϊκής μιλούσε για 80% και τέτοια ανακύκλωση. Εν πάση 

περιπτώσει,  το 50%  πάρα πολύ καλό, δύσκολο, είναι λίγο 

μεγαλεπήβολο αλλά πιστεύω ότι  εάν γίνουν κάποιες δράσεις μπορεί να 

επιτευχθεί  και είστε,  είναι γεγονός,  στην σωστή βάση.  

 Όμως, αυτό το είπα έμμεσα και στην ερώτησή μου, θα έπρεπε να 

είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Δεν χρειαζόταν,  εντάξει  εσείς  κ.  

Ηλιόπουλε με την τεχνογνωσίας σας φέρατε ένα σχέδιο.  Εμείς όμως ως 

παράταξη εδώ και πέντε χρόνια μιλάμε για ανακύκλωση και ξέρετε 

ποιο ήταν το σλόγκαν; ‘Κάνετε την ανακύκλωση παιχνίδι’ .  Αυτό είναι 

το βασικό σλόγκαν και θα πρέπει να ξεκινήσει από τα παιδιά.   

Έγιναν κάποιες,  αργότερα, κάποιο Φεστιβάλ και τα λοιπά, τα 

οποία όμως ήταν λίγα.  Πρώτο είναι  η παιδεία.  Δεν μπορεί σήμερα τα 

παιδιά να περνάνε από τον δρόμο και να πετάνε τα μπουκάλια στον 

δρόμο ή να ανοίγει  το αυτοκίνητο ο άλλος,  το παράθυρο και να το 

πετάει .  Αυτό είναι θέμα παιδείας.   

Δυστυχώς δεν έγινε και φτάσαμε σήμερα να μιλάμε για 

σύμμεικτα 25.593.Θεωρώ ότι  είναι πολλά και πάλι είναι πολλά, γιατ ί  

με την οικονομική κρίση το υπαινιχθήκατε και εσείς ,  έχουν μειωθεί.  

Λιγότερη κατανάλωση, λιγότερα μαγαζιά,  όλα αυτά που βγάζανε τα 

πολλά έξοδα. Δεν ήταν με κάποια επιτυχία.  

Αυτό όμως τώρα έγινε θηλιά,  διότι  η σύμβαση που υπογράφουμε,  

που θα υπογράψουμε,  πραγματικά θα πρέπει να επιτευχθεί .  Δώσατε μια 

εξήγηση για τους 45 τόνους,  45.000 τόνους,  δεν ξέρω κατά πόσο θα 

επιτευχθεί  ο στόχος.  Βάζω ένα ερωτηματικό.   
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Όμως παρόλα αυτά βλέποντας το σχέδιό σας πράγματι,  μιλάτε 

για μείωση των αποβλήτων σε σύμμεικτή μορφή , μιλάτε για την 

ανακύκλωση. Αυτό λέει  το Τοπικό Σχέδιο το οποίο έχετε εκπονήσει.  

Αυτά λοιπόν,  η διαλογή στην πηγή, που λέγατε,  δυστυχώς δεν 

επεδείχθη το ανάλογο ενδιαφέρον,  ώστε να επιτευχθεί  ένας τέτοιος 

στόχος.   

Γι΄ αυτό τώρα και προς τον ΦΟΣΔΑ και προς  εργοστάσιο είναι 

διπλό το κακό. Εάν είχαμε κάνει  όλα αυτά ή τουλάχιστον είχαμε 

φτάσει σε ένα σημείο αρκετά προχωρημένο, πιστεύω ότι  η 

διαπραγματευτική δύναμη, όταν υπογράφαμε συμβάσεις θα ήταν 

τελείως διαφορετική.  Θα είχαμε μια ξεκάθαρη εικόνα και θα ήταν  

τελείως διαφορετική.   

Τώρα, το κύτταρο. Το κύτταρο, η ζωή και νομίζω ότι  θα 

συμφωνήσετε μαζί μου, είναι εννέα με δεκαπέντε χρόνια.  Περίπου 

αυτή είναι η ζωή του κυττάρου. Αυτό για να γίνει  στο Παλαιόκαστρο 

στοίχισε 11 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη χρησιμοποιείται τώρα, γεμίζει .  

Πιστεύω η ζωή του να είναι άλλα, ξέρω εγώ, οκτώ, εννέα χρόνια.  

Κάπου εκεί  το υπολογίζω. Φέρνουν εδώ και άλλοι Δήμοι.   

Δώσατε μια εξήγηση, απάντησε ο κ.  Χράπας και είπε ότι  ναι,  

πριμοδοτείται ο Δήμος Ηράκλειας.  Ο Δήμος Σερρών, που είναι ο 

Leader Δήμος δεν θα πρέπει να έχει  μια διευκόλυνση, μια ανταπόδοση 

στους πολίτες του; Γιατί  όταν θα έρθει  να κάνουμε να κάνουμε το νέο 

κύτταρο που θα στοιχίσει  ένα μεγάλο ποσό, δεν θα επιβαρυνθεί και ο 

Δήμος Σερρών και οι  δημότες;  Μόνο η Ηράκλεια θα το επιβαρ υνθεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε.  Άρα λοιπόν σε αυτή την φάση λέω ότι  

ναι,  το σχέδιο είναι στην σωστή βάση, όμως υπήρξε ολιγωρία.  Το 

επισημαίνω στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Από την δημοτική αρχή υπήρξε 

ολιγωρία διότι  εγωιστικά δεν ήθελε να ακούσει τις  προτάσεις μας τις  

οποίες,  τουλάχιστον,  η δική μας παράταξη και άλλες παρατάξεις  αλλά 

η δική μας παράταξη με επιμονή και υπομονή από την πρώτη μέρα είχε 

επισημάνει.  Γι΄ αυτό και τώρα οι  συμβάσεις και όλες αυτές οι  θέσεις  

που γίνονται για το εργοστάσιο και του ΦΟΣΔΑ οι συμβάσεις είναι 

τόσο επιβαρυντικές.   

 Θα επανέλθω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ασφαλώς κανείς  δεν μπορεί να διαφωνήσει,  έτσι αντιλαμβάνομαι ένας 

μέσος νοήμων άνθρωπος με το Τοπικό Σχέδιο Δι αχείρισης 

Απορριμμάτων. Εξάλλου αυτά η ‘Διάβαση Πεζών’ τα έλεγε εδώ και 

δέκα χρόνια,  τότε που εσείς  περιχαρείς διαφημίζατε την κατασκευή 

του εργοστασίου και αυτή είναι η μεγάλη μας ένσταση, την επισήμανε 

και ο κ.  Μηλίδης και ο κ.  Φωτιάδης στις  τοποθετήσεις  τους ότι  όταν 

σας τα λέγαμε εμείς  μας λέγατε αιθεροβάμονες,  ότι  δεν πατάμε πάνω 

στην πραγματικότητα, ότι  πουθενά δεν γίνονται αυτά,  για να το φέρετε 

σήμερα το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και μάλιστα, γιατί;  

Γιατί  ουσιαστικά σας υποχρεώνει η κυβέρν ηση,  διαφορετικά δεν θα 

κάνετε κάποια ενέργεια.  Δηλαδή λειτουργείτε με μια καθαρά 

γραφειοκρατική  αντίληψη.  

  Κύριε Χράπα έχετε αντιληφθεί,  νομίζω  και μικρή πόλη είμαστε 

εδώ  και κάνουμε τοποθετήσεις,   γνωριζόμαστε λίγο ως πολύ, ότι  εμείς  
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ποτέ δεν κάναμε φθηνή αντιπολίτευση  να βγούμε έξω  και να 

διαφημίζουμε  ότι  ο Αγγελίδης  κάνει  αύξηση στα τέλη καθαριότητας.   

  Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα, να μην την πούμε;  Από τα 

17 € που πληρώνει τον τόνο θα πάει  στα 32 άμεσα  και το 2018, έτσι 

λέει  η  μελέτη προβλέπεται 70 €,  σχεδόν 71 €  ο τόνος.  Να μην πούμε 

την αλήθεια;  Και με τις   διαβεβαιώσεις του  κ.  Ηλιόπουλου  και όλοι 

έτσι εικάζουμε,  μπορεί να θέτουμε κάποιους στόχους αλλά  ξέρουμε 

ότι  αυτή η ιστορία θα τραβήξει πάρα πολύ μακριά.  

  Δηλαδή λέμε ότι  εντάξει ,  θα ανέβει ο τόνος όμως θα μειωθεί ο 

όγκος των απορριμμάτων  που θα πηγαίνουν στο  εργοστάσιο.  Αυτό 

πότε θα γίνει;  Το 2020; Θα τρελαθούμε; Ποιον κοροϊδεύουμε;  Αυτό  

θα γίνει  σε βάθος χρόνου. Γιατί  να μην μπούμε όμως την αλήθεια  

στους πολίτες;  Δεν  πρέπει να ξέρουν;   Δεν πρέπει  να τους 

προετοιμάσουμε; Γιατί  σήμερα δεν ψηφίζουμε και αυτό θέλω να 

διευκρινίσω, απλά ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης απορριμμάτων,   

βάζουμε και  την υπογραφή μας για τα τέλη καθαριότητας που θα 

πληρώνουν οι  πολίτες.   Δεν πρέπει να το πούμε κ.  Χράπα και μας 

κουνάτε το δάχτυλο;  Να λέμε ψέματα  δηλαδή;  

  Στα επιμέρους,  λοιπόν,   σημεία εμείς  συμφωνούμε,  δεν 

διαφωνούμε.   Έχουμε επανειλημμένως όμως τοποθετηθεί και έχουμε 

τονίσει  ότι   η κατασκευή αυτού του εργοστασίου εξυπηρετεί  

συμφέροντα εργολάβων, δεν εξυπηρετεί  τα συμφέροντα των  ΟΤΑ, 

θεωρούμε ότι   υπάρχει  δυνατότητα εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης 

με κατασκευή μονάδων μικρότερης δυναμικής και μικρότερης όχλησης,  

γιατί  στη μελέτη του κ.  Ηλιόπουλου είδαμε βεβαίως ότι   έχει  κά ποια 

οικονομικά οφέλη  ο Δήμος σε βάθος χρόνου από τη μείωση των 

απορριμμάτων, δεν  εξετάσαμε όμως το σενάριο,  την περίπτωση, τι   
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οφέλη θα είχε  εάν ο ίδιος ο Δήμος διαχειριζόταν εξολοκλήρου τα 

απορρίμματα του.   

  Οι εργολάβοι  που  επενδύουν ένα κάρο χρήμ ατα  είναι βλάκες 

και το κάνουν;  Πιθανώς έχουν ένα κέρδος.   Γιατί   το κέρδος να μην το 

έχουμε εμείς;  Έχετε επανειλημμένα πει ,  κύριε Δήμαρχε,  ότι   ο Δήμος,  

το δημόσιο δεν μπορεί να διαχειριστεί  ούτε περίπτερο. Το ακούτε κ.  

Χασαπίδη; Εσείς δεν πρέπει να υπά ρχει η Δ.Ε.Υ.Α..  Δεν πρέπει να το 

διαχειρίζεστε  το νερό,  πρέπει να το δώσουμε αύριο σε κάποιον ιδιώτη. 

Γιατί  εμείς  είμαστε  άχρηστοι να διαχειριστούμε  οποιοδήποτε δημόσιο 

αγαθό.  Αυτό μας λέει  ο κ.  Δήμαρχος.    Αυτό δηλαδή δεν πρέπει  να τα 

πούμε;  Είναι φθηνή αντιπολίτευση;  

  Ευχαριστώ πολύ.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λοιπόν,  το  θέμα είναι πολύ μεγάλο  και φαίνεται κιόλας από την ώρα 

που  τράβηξε.   Βέβαια ήταν πολύ φυσιολογικό να κάνει ,   να πάρει 

τέτοιο εύρος διότι  υπήρχαν και απορίες.  

  Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα απλά πράγματα, δεν νομίζω να 

χρειαστεί  να φάω και όλο το χρόνο μου, νομίζω είναι τα πράγματα 

πολύ συγκεκριμένα.  

 Πρώτον, σαν παράταξη δεν αμφισβητούμε  την επιστημονικότητα  

της μελέτης που παρουσίασε ο κ.  Ηλιόπουλος  εδώ πέρα , διότι   

βασίζεται πάνω σε δεδομένα  τα οποία  όντως έτσι είναι.   

  Δεν ξέρω τώρα  πώς έγινε  και τα λοιπά με την αλλαγή της 

κυβέρνησης  και άλλαξε όλο  το νομοθετικό  και το ότι  προκρίνουν  

και τα λοιπά,  πάντως αυτό είναι  σε μια σωστή βάση και αυτό έχει  
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δείξει  και η παγκόσμια εμπειρία,   ότι   η διαλογή πρέπει  να γίνει  στην 

πηγή,  έτσι ώστε ατομικά ο καθένας να μπορεί να συμβάλει,  να μην  

υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων και  τα λοιπά.  

  Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί  άμεσα; Ναι,  είναι ένα 

πρόβλημα  που πρέπει  να λυθεί  άμεσα  με τα απορρίμματα, όχι   τόσο  

πολύ για το ζήτημα  ότι  μας βάζει  πρόστιμα η Ε.Ε.  και διάφορα 

τέτοια,  αλλά για το τι  ποιότητα  ζωής  θα αφήσουμε στους επόμενους.   

Δεν είναι θέμα χρηματικό,  είναι θέμα υγείας.   Οι επόμενοι πο υ 

θα έρθουν που  θα ζήσουν;  Σε τι  περιβάλλον;  Αυτή είναι  η δική μας 

η φιλοσοφία και η βάση που ξεκινάει   το ζήτημα των σκουπιδιών.  

 Ένα δεύτερο ζητούμενο.  Πρέπει  να δούμε την ουσία του 

ζητήματος,  η οποία ποια είναι;    Ότι με βάση  και αυτό που μου 

έρχεται σαν ντιρεκτίβα από την Ε.Ε. και βέβαια  ενσωματώνεται και 

στις  ελληνικές  νομοθεσίες  και  τα  λοιπά,  προκρίνεται η διαχείριση 

των σκουπιδιών  μέσω ΣΔΙΤ.  Τέτοια λύση προκρίνεται.    

Τώρα θα μου πείτε τώρα ανακαλύπτεις  την Αμερική; Όχι,  αλλά 

πρέπει να  το πούμε,   διότι  η ουσία των όλων πραγμάτων  ξεκινάει   από  

εκεί .  Δηλαδή θα βάλεις έναν καπιταλιστή μέσα  ο οποίος,   καλά το 

είπε ο κ.  Γιαννακίδης,  θα βάλει  ένα σκασμό λεφτά, για ποιο λόγο;  

Για τα σκουπίδια; Ναι,  για τα σκουπίδια γιατί  πραγματικά  είναι  πολύ 

επωφελές  για αυτόν που  θα κληθεί να τα διαχειριστεί .   Αφήνουν πάρα 

πολύ  κέρδος μεγάλο και μέσα από την μεταποίηση και την 

μεταπώληση των υλικών, τα οποία επανακυκλώνονται και 

επαναχρησιμοποιούνται  και γι '  αυτό,  βέβαια,  γίνεται και τόσος ντόρος  

και παγκόσμια και στην Ε.Ε. ότι  πλέον είναι ένας δυναμικός κλάδος 

ανάπτυξη βιομηχανίας.   
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 Το κύριο ποιο θα είναι;   Ότι  κανείς  δεν βάζει  τα λεφτά του  

τζάμπα εκεί  πέρα.  Ποντάρει στο  ότι  αυτό που θα εκμεταλλευτεί   θα 

του βγάλει διπλό,  τριπλό, τετραπλό, 20 φορές επάνω.   Αυτό είναι ένα  

ντε φάκτο γεγονός το οποίο  δεν πρέπει να φύγει  από το μυαλό μας.   

 Πώς θα το βγάλει αυτό;  Και με την  πώληση των υλικών που  θα 

τα παίρνει  τζάμπα, δεν ελέχθη εδώ πέρα, θα τα παίρνει  τζάμπα  γιατί  

θα το δίνω εγώ, εσείς ,   εσε ίς ,  ο καθένας μας  και στο ότι  θα μας 

επιβάλει για αυτό το υλικό που θα παίρνει  τζάμπα  από εμάς.     

 Από εκεί  και πέρα,  σαν παράταξη δεν μπορούμε να 

συμφωνήσουμε  σε αυτό,  να παίρνει  ένας ιδιώτης,  ο οποιοσδήποτε,  δεν 

ξέρω τώρα εάν ο διαπλεκόμενος θα είνα ι ο εργολάβος ή  οτιδήποτε 

άλλο ή  ο καλύτερος ή ο πιο άγιος,   το θέμα είναι ότι  θα παίρνει  κάτι  

και θα του αποδίδει  ένα πολύ μεγάλο κέρδος.     

Επίσης,  δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την άποψη  ότι   θα 

δίνουμε εμείς  σαν Δήμος ή Δήμοι  αυτό το κάτι   με τη ν δικιά μας την 

καλή πρόθεση, που θέλει  επεξεργασία της δικιάς μας παιδείας  για το 

πως  θα το κάνουμε αυτό  και είναι και πολύ φιλόδοξοι οι  στόχοι που 

παίρνουν  για το 2020  και διάφορα τέτοια,   δεν αλλάζει ,  δυστυχώς, η 

νοοτροπία μας τόσο εύκολα, εάν και πρέπει να γίνει ,  να αποκομίζει  το 

μεγαλύτερο κέρδος  αυτός και στην τελική,   που  είναι  ρητορικό το 

ερώτημα, γιατί  όλα αυτά,  το  οικονομικό όφελος που θα προκύψει   να 

μην μπορεί να το πάρει ο Δήμος  το εκατό τοις  εκατό,  που στην τελική  

εάν θα πάρει 10,  15, 20 από αυτό το κέρδος που θα προκύψει;   

Ερώτημα. Ρητορικό και αυτό.   

 Από εκεί  και  πέρα, εμείς  θα ψηφίσουμε όχι  με τη λογική  ότι  ο 

μόνος τρόπος αυτό το οικονομικό όφελος και μέσα από αυτό το 

σύστημα, δεν λέω να πάμε και πολύ μακριά,  είναι ο Ενιαίος Φορέας 
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Δημόσιας Διαχείρισης Απορριμμάτων. Η μόνη λύση για να μην 

επιβαρυνθούμε εμείς  οι  δημότες  με άλλο ένα χαράτσι  σε αυτά που 

ήδη πληρώνουμε  και να αποκομίσουμε το μέγιστο  κέρδος και όχι  ότι  

περισσέψει,  είναι αυτός.  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ παρατήρησα μέσα από τις  τοποθετήσεις και τις  ερωτήσεις των 

συναδέλφων, κύριε Πρόεδρε,   πάρα πολύ φιλόδοξους στόχους.  Κάνω 

μια ιστορική αναδρομή  για να πω κάτι.   Επί είκοσι χρόνια 

πολεμούσαμε να κάνουμε έναν ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και ένα κύτταρο, 

ξοδέψαμε  αμέτρητα λεφτά γ ια μελέτες,  ΣτΕ  και δεν  συμμαζεύεται 

και ακόμα δεν έχει   ξεκαθαρίσει  το τοπίο  για  ορισμένους εκεί   και 

έχουμε τον φιλόδοξο στόχο  ορισμένοι να αυξήσουμε την ανακύκλωση 

πιο μπροστά από τους Ευρωπαίους.  Τριάντα χρόνια κάνανε οι  

Ευρωπαίοι;  Εμείς σε δεκαπέντε.  Μπράβο μας.  Εγώ το πιστεύω ότι  θα 

γίνει  αυτό.   Σε τρία.  Μπράβο. Πιο πολύ ακόμα.   

Κοιτάξτε να δείτε συνάδελφοι,   το  ζήτημα του περιβάλλοντος 

και η προστασία του είναι φιλόδοξος στόχος αλλά είναι πολύ 

δαπανηρός.  Πρέπει  να  ξοδευτούν λεφτά.    

Δυστυχώς  για την χώρα μας  είμαστε αναγκασμένοι  να 

πληρώσουμε επιπλέον λεφτά σε μια δύσκολη  οικονομική κρίση για 

τους  πολίτες.   Αυτό είναι το πρόβλημά μας.  Το ότι  θα βάζαμε 

περισσότερα λεφτά ήταν σίγουρο.  Δεν προστατεύεται το περιβάλλον.  

Είτε θα κάνεις  αποχέτευση είτε θα κάνεις  σκουπίδια  θα πρέπει να 

πληρώσεις.  Και πρέπει να  πληρώσουμε όλοι μας,  οι  πολίτες.   

Τώρα καθήκον δικό μας και της δημοτικής αρχής είναι να 

πληρώσουν οι  πολίτες το λιγότερο  δυνατό.  Αυτό πρέπει να κάνουμε  
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και έτσι πρέπει να  συμβάλουμε ό λοι μας και όχι  να λέμε  πράγματα  

τα οποία δεν μπορούν  να γίνουν.   

 Και εγώ θα ήθελα  ένα εργοστάσιο του Δήμου  αλλά θα πρέπει 

να  πούμε πως  διαχειριστήκαμε τον ΧΥΤΑ εμείς;  Τι έκανε ο Δήμος 

εκεί  πέρα; Εάν το λειτούργησε σωστά. Και εγώ δεν θέλω τον ιδιώτ η. 

Ιδεολογικά, έτσι;  Εάν θέλετε να συγκρουστούμε και ιδεολογικά πάνω 

στο θέμα αυτό,  εάν θέλουμε τον δημόσιο ή ο ΟΤΑ να λειτουργεί  το 

εργοστάσιο ή θα πρέπει να καταφύγω σε ιδιωτικό κεφάλαιο.  Δυστυχώς 

η ιστορία απέδειξε ότι  ούτε ο Δήμος αλλά ούτε και το δημό σιο μπορεί 

από μόνος  του να λειτουργήσει  ένα εργοστάσιο σε τέτοια βάση.  

 Άρα  είμαστε αναγκασμένοι  να πάμε σε συνεργασία του 

ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα. Το ΣΔΙΤ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.  Ο χρόνος σας έχει  τελειώσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω κάτι  και το λέω με πολύ καλό τρόπο και το λέω σε σας της 

ελάσσονος αντιπολίτευσης,   κύριε Γιαννακίδη,  εάν βάλετε για κάποιο 

μικρό εργοστάσιο τώρα, αυτή την στιγμή, το χωροταξικό θα τραβήξει 

δεκαπέντε χρόνια.  Για ρωτήστε να δείτε τι  περιβαλλοντολογικές 

μελέτες  χρειάζονται για κάποιον τόπο και ποιος από τους πολίτες στις  

Σέρρες θα δεχθεί  να γίνει  αυτός ο χώρος που είναι υψηλού ρύπου;  

 Λοιπόν,  μην πάμε σε τέτοια ζητήματα γιατί  θα τραβήξουν άλλα 

τριάντα χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα υπόλοιπα στην δευτερολογία σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Με αυτό τελειώνω. Επειδή πολλές φορές αντιμετωπίζουμε εδώ μέσα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο χωριά και πόλη, θα πρέπει να καταλάβετε και 

όλοι μας να καταλάβουμε ότι  και το Κιλκίς ή η Δράμα ή οι  Σέρρες,  η 

Θεσσαλονίκη παίζουν τον ίδιο ρόλο. Δεν υπάρχουν διαφο ρετικά.  Γιατί  

σήμερα η Θεσσαλονίκη, το αστικό συγκρότημα..είναι ο Leader ,  όπως 

λέει  ο κ.  Μηλίδης,  Leader στα Σέρρες ο Δήμος Σερρών,. .Θεσσαλονίκης 

που παράγει τα περισσότερα σκουπίδια και βάζει  ίδια τιμή για όλους.   

 Λοιπόν,  συνεργασία με όλους σε επίπεδο Κ εντρικής Μακεδονίας 

για τα καλύτερα αποτελέσματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη δυο λεπτά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εδώ…και σοβαρό 

ζήτημα και βλέπω ότι  υπάρχουν και  μας βλέπει και ο κόσμος δηλαδή 

γιατί  η συνεδρίασή μας είναι  δημόσια,   μας βλέπει ο κόσμος,  εντάξει  

είναι λογικό να υπάρχουν  και διαφοροποιήσεις  και εντάσεις  και 

διαφορετικές απόψεις,  αλλά τώρα.. .  να είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά  

και να λέμε αλήθειες.  Όλοι λέμε να λέμε αλήθειες,  αλλά ποια είναι  

τελικά η αλήθεια;  Αφού τα μοντέλα  έχουν αποτύχει  και δεν το λέω 

εγώ για αυτό,   το έχει  αποδείξει  η πραγματικότητα.   

Θέλετε από  ΔΕΚΟ, θέλετε από Συνεταιρισμούς,  θέλετε  από όλα 

αυτά τα σχήματα  τα οποία είχαν αυτό  που και σε εμένα αρέσει ναι,   

να ελέγχει ,   να υπάρχει το κράτος   το οποίο θα μπορεί να ελέγχει  όλα 

αυτά που είναι πολύ σημαντικά  για τη λειτουργία  της κοινωνίας,  για 

το νερό πολύ σωστά, μέχρι και τα σκουπίδια που  και αυτά έχουν γίνει  

ένα είδος εμπορεύματος,  πάρα πολύ ωραία,  να τα ελέγχει  το κράτος,  

να τα ελέγχουν οι  δημόσιοι φορείς.  Κανείς δεν λέει  όχι .  Αλλά η 
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πραγματικότητα έχει  αποδείξει  ότι  η χώρα μας έφτασε σε αυτό το 

σημείο που είναι σήμερα  και παίρνουν οι  κυβερνήσεις όλα αυτά τα 

σκληρά μέτρα, γιατί  απέτυχαν αυτά τα μοντέλα. Της διαχείρισης,  

δηλαδή όλων αυτών των αγαθών.  

  Ειλικρινά ο Νίκος έχει   δίκιο,  είκοσι χρόνια κάναμε. . . .ήμουνα 

νιος και γέρασα, να το πω έτσι λαϊκά. Από το σχολείο θυμάμαι,  κύριε 

Πρόεδρε,  να παρακολουθώ τα νομαρχιακά ή  τα άλλα συμβούλια να 

παλεύουν  για το πού θα  χωροθετηθεί ο Χ ΧΥΤ Υ, ΧΥΤΑ ή όπως  ο  

καθένας τον λέει  εδώ μέσα  όλα αυτά τα  χρόνια.     

  Επιτέλους φτάσαμε στο σημείο…όλοι οι  Δήμαρχοι,  μην 

προσωποποιείτε,  μην στοχοποιείτε τον κ.  Αγγελίδη,   τον σημερινό 

Δήμαρχο,  ο κ Αγγελίδης ένα μέρος της ΕΣΑΝΣ με μία ψήφο, όπως και 

άλλοι Δήμαρχοι.    Αυτές είναι αλήθειες,   η ΕΣΑΝΣ  είναι ένα όργανο 

του νόμου  που προϋπήρχε του κ.  Αγγελίδη,  του σημερινού Δημάρχου 

και μάλιστα, υπήρχαν και νομαρχιακές αρχές τα προηγούμενα χρόνια,  

οι  οποίες οδήγησαν την κατάσταση  και που την οδήγησαν  και γ ι '  αυτό  

το λόγο  έγινε το κύτταρο και προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε αυτή 

τη διαδικασία.    

  Εάν θα γίνει  το εργοστάσιο  που ευελπιστώ κάποια  στιγμή να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία  και αυτό μπορεί να πάρει άλλα είκοσι 

χρόνια,  όπως λέει  ο Νίκος,  για να γίνει . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ νομίζω ότι  στους πολίτες μια αλήθεια πρέπει να 

πούμε,  υγεία,  περιβάλλον και ποιότητα ζωής έχει  κόστος.  Ή θα 

καταφέρουμε να κάνουμε ανακύκλωση, απίστευτα φιλόδοξος αυτός 
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στόχος  σε τρία χρόνια ,  να την πάμε την ανακύκλωση  από 8%, που 

είπε ο κ.  Ηλιόπουλος στο  πενήντα τοις  εκατό ή  θα πρέπει να  

κάνουμε ανακύκλωση και να πειθαρχήσουμε ή  θα πρέπει να  

πληρώσουμε.   Να μη   λέμε  ψέματα  μεταξύ  μας.   Όλοι  μας   όμως  

και  η συμπολίτευση που της έλαχε να έχει ,  ας πούμε,  την ευθύνη για 

να παίρνει  αποφάσεις  και η αντιπολίτευση.  Ούτε αυτή είναι άμοιρη 

ευθυνών.    

  Επομένως θα πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι  θα πρέπει  

στοχευμένα να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τα σύμμεικτα και να 

κάνουμε ανακύκλωση, κύριε Πρόεδρε  και με αυτό τον τρόπο να 

μειώσουμε το κόστος,   διαφορετικά,   κύριε Πρόεδρε,  το κόστος όσο  

και εάν η δημοτική  αρχή κάνει  προσπάθεια μαζί με την αντιπολίτευση 

και αυτή συμμετέχει  στο Δημοτικό Συμβούλιο  και στα άλλα όργανα, 

να κρατήσει το  κόστος  αυτό και να μην το μετακυλήσει στους πολίτες,  

αργά ή γρήγορα κάποια στιγμή  δεν θα είναι εφικτό.   Όσο και να 

μειώσεις τις  δαπάνες κάποια στιγμή  δεν θα είναι εφικτό.       

Πώς θα γίνει  αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Σερρών, κύριε Πρόεδρε; 

Ποιος θα την κάνει ;  Ο ΦΟΣΔΑ; Με τι  λεφτά; Άλλοι θα την κάνουν; 

Ποιος θα την κάνει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη στην δευτερολογία σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επομένως να μην αποσυνδέουμε,  τελευταία μου κουβέντα,  να μην 

αποσυνδέουμε συνάδελφοι στοχοποιώντας τον Δήμαρχο και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Να το πω κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ξεπεράσει τον χρόνο σας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα αυτό κάνουμε,  στοχεύουμε στο να πλήξουμε τον σημερινό Δήμαρχο 

για αποφάσεις που αφορούν όλους μας,  όλη την κοινωνία.  Αυτό δεν 

είναι σωστό και πρέπον για μένα πολιτικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία από τους προλαλήσαντες.  Ποιοι  θέλουν να 

δευτερολογήσουν; Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Στεργίου,  ο κ.  Γαλάνης.  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θεωρούμε ότι  το  σχέδιο  είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, 

εξάλλου ήταν η αγωνία μας,  εδώ και έξι  χρόνια.  Έχουμε κάποιες 

σοβαρές όμως αμφιβολίες -  ενστάσεις.   Δεν μας πειράζει ,  όπως 

κάποιος συνάδελφος είπε,  εάν αυτό είναι ιδιαίτερα  τολμηρό, μακάρι,  

θα πρέπει να  προσπαθήσουμε.   Εξάλλου να μην λησμονούμε ότι  

υπάρχει   μια ποινή που λέει  και ξεκινάει  από το ΄17,  το  τέλος ταφής.    

Άρα θα πρέπει,  έχουμε εμείς  ένα  πρόσθετο βάρος  να εντείνουμε 

την προσπάθειά διαλογής στην πηγή και να μην πάμε σύμμεικτο   

σκουπίδι ,  όπως είναι υποχρέωσή μας,  την οποία βεβαίως  δεν 

πειστήκαμε και  ξεκαθαρίστηκε  τώρα με τον κ.  Ηλιόπουλο   ότι  

μπορούμε στον χώρο του Παλαιοκάστρου να κάνουμε μικρότερο 

εργοστάσιο με μια μικρή τροποποίηση τον περιβαλλοντολογικών όρων.  

 Συνεπώς το θυμίσουμε πάλι ότι  εξαιτίας του μεγάλου χώρου, του 

μεγάλου κυττάρου, όπως λέει  η έκθεση των συμβούλων του ΦΟΣΔΑ  

στην σελίδα  48,  εξαιτίας  της μεγάλης  χωρητικότητας ο Νομός 
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Σερρών  έχει  χαμηλότερο κόστος και το κάνει  αναγωγή 29 και 60  για 

την επόμενη τριετία,  αλλά αυτό το οποίο δεν μας δόθηκε,  κύριε 

Πρόεδρε,   απευθύνομαι  σε εσάς,   δεν ξέρω  ποιος είναι ο αρμόδιος,  

ποια είναι η πρόταση του  Δήμου μας  30 του μηνός; Θα δεχτούμε  την  

πρόταση 35 € τον τόνο;  

Την οριζόντια επιβολή, όπως εδώ  η εισήγηση του συμβούλου 

του ΦΟΣΔΑ ή θα ζητήσουμε εμείς   να διατηρήσουμε αυτό  το προνό μιο 

που έχουμε,  διότι  κάποτε προνοήσαμε  και κάποιοι  έκαναν αυτό που 

έπρεπε,  εδώ δίπλα δεν το έκαναν ούτε στην Δράμα ούτε πουθενά 

αλλού; Διότι  εδώ,  όπως είπε και ο κ.  Μηλίδης,  εξομοιωνόμαστε με 

αυτούς οι  οποίοι  άλλα σκέφτονταν,  άλλα κάνανε και το προνόμιό  μας 

το χάνουμε.  

Εμείς εδώ κάναμε   αυτό που  έπρεπε δεόντως  και γρήγορα 

υπέρ της τσέπης των δημοτών μας,  των Σερραίων. Σήμερα ποια είναι η 

άποψη του Δήμου. Δέχεται να εξομοιωθεί και να πληρώνει 35,  όπως 

λέει  η εισήγηση εδώ η οικονομική;  

Όσο δε για το εάν  αργήσαμε ή δεν αργήσαμε,  εμείς  θεωρούμε ότι  

αυτά έπρεπε να τα είχαμε τρέξει .  Θεωρούμε,  θα πω, κύριε Πρόεδρε,  

κάτι  και θα μου πείτε ότι  είμαι εκτός,  τι  προσδοκούμε και 

προσβλέπουμε από τον ΦΟΣΔΑ και σήμερα δεν τους είπαμε αυτούς 

που ήρθαν εδώ ήδη με την τεχνοκρατική παρουσία όπως ήρθαν ότι  τι  

λέτε μωρέ παιδιά;  Τι λέτε μωρέ παιδιά;  Έτσι έπρεπε να τους πούμε,  

διότι  η κατάσταση της ανέχειας και της πίεσης είναι γνωστή. Πώς 

ξαφνικά μωρέ θέλετε εσείς ,  θέλετε τα διπλάσια,  να πάμε στα 35 από τα 

17,7 στα 35 και δεν  ντρέπεστε;  Τι κάνατε για τον Νομό Σερρών;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι ο ρόλος μου, κ.  Χράπα να ρωτάω εγώ. Ο ρόλος μου δεν είναι 

να ρωτάω εγώ. Ο ρόλος μου δεν είναι να ρωτάω και τελειώνω, κύριε 

Πρόεδρε.  Ο ρόλος μου είναι να ελέγχω αυτούς που έχουν την ευθύνη 

της διαχείρισης.  Στην πρώτη συνεδρίαση ήμουν παρών. Ναι;  Ήμουν; 

Ήμουνα παρών;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποια μέρα θα πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός στους συμβούλους.  

Γενικά τοποθετούμαι και κλείν ω κύριε Πρόεδρε.  Πρέπει να υπάρχει 

σεβασμός και ο σεβασμός στην κορύφωσή του είναι η συζήτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και κάθε μέρα παρά μέρα δεν καλούν τους 

συμβούλους.  Έχουμε και άλλες δουλειές.  Εσείς μπορεί να είστε 

ταγμένοι και καλώς κάνετε,  εμείς  έχουμ ε και άλλες δουλειές και μην 

μαλώνετε τους συναδέλφους ότι  δεν είναι την τάδε ώρα να ακούσουν 

τους τεχνοκράτες.  Εξάλλου μας δώσατε τα γραπτά, τα γραπτά μένουν 

και εκεί  φαίνονται όλες οι  διαθέσεις.  

 Εγώ ρωτώ και θέλουμε μια απάντηση, ποια είναι η θέση της 

συμπολίτευσης για τα 35 ευρώ που προτείνουν αύριο να επιβληθούν 

ανά τόνο και για τρία χρόνια; Γιατί  μετά πάμε σε άλλο πλαίσιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη δευτερολογία.  Τρία λεπτά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σίγουρα το τοπικό σχέδιο είναι στην σωστή βάση. 

Εμείς  επισημάναμε ότι  έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει.  Δεν θα συμφωνήσω 

ότι  έκαναν έτσι οι  Ευρωπαίοι.  Οι Ευρωπαίοι έχουν πάει πάρα πολύ 
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μπροστά. Θα μπορούσαμε κάποτε να ξεκινήσουμε και έπρεπε να 

ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα που είχαν τεθεί  τα θέματα. Εκεί σας 

λέω ότι  υπήρξε ολιγωρία και το λέω με τα λόγου γνώσεως.  

 Για μας η βασική και πιστεύω για όλους αλλά η βασική 

προϋπόθεση είναι να κάνουμε ότι  είναι δυνατόν καλύτερο, 

ανακύκλωση λέγεται,  κομποστοποίηση λέγεται,  καλύτερη σύμβαση με 

την εταιρεία ανακύκλωσης λέγεται,  ώστε να μειωθεί το κόστος και 

αυτό να είναι ανταποδοτικό στους πολίτες.  Δεν θέμα λαϊκισμού. Εάν 

γίνουν κάποια πράγματα, εάν είχαν ξεκινήσει πιστεύω ότι  σήμερα θα 

μιλούσαμε με τελείως διαφορετικούς όρους και διαφορετικά νούμερα.  

 Τώρα ως προς το θέμα το οποίο συνεχώς παρεμβαίνει  ο κ.  

Χράπας,  κύριε Χράπα δημοτική αρχή είσαστε εσείς .  Εσείς είστε και 

μέλη και ο Δήμαρχος και εσείς  στον ΦΟΣΔΑ.  

Εκεί λοιπόν μπορούν να υπάρξουν και οι  αντιρρήσεις και το εάν 

ο Δήμος Σερρών και γενικότερα η Περιφέρεια Σερρών έκ ανε καλύτερη 

διαχείριση και είχε αυτό το κόστος.  Το εάν δεν έκανε  η Χαλκιδική ή 

δεν ξέρω ποιος άλλος,   η Θεσσαλονίκη, αυτό δεν ευθυνόμαστε εμείς .  

Ας κάνανε.  Δεν σημαίνει  ότι  όλοι τώρα πρέπει να πάμε προς τα επάνω. 

Ως προς το κόστος μιλάω, γιατί  το βασικό είναι αυτό,  κύριε Δήμαρχε,  

ότι  30 του μηνός θα παρθεί απόφαση και ξέρω ότι  είναι από εσάς 

ειλημμένη απόφαση να πάμε σε αυτά τα 32 ευρώ συν ΦΠΑ, πάμε στα 

35,  36 ευρώ. Είναι δυσβάσταχτο και εκεί  πιστεύω ότι  θα έπρεπε να 

αντιδράσετε.   

 Το εάν ήμασταν εκεί ,  κύριε Χράπα θα σας πω και κάτι  άλλο και 

κύριοι  της δημοτικής αρχής.  Όλοι δεν είναι,  έχουν και δουλειές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πολύ μεγάλη ευθύνη έχετε κ.  Μηλίδη που δεν ήσασταν εκεί .  Πολύ 

μεγάλη ευθύνη έχετε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γυρνάνε όλη μέρ α, έχουν και 

δουλειές.  Το καταλάβατε αυτό; Στην πρώτη συνεδρίαση που κάνατε 

ήμουνα εκεί  πέρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήμουνα στην πρώτη συνεδρίαση που κάνατε πάνω στο αυτό; Ήρθα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.  Επί έκανε παρέμβαση ο κ.  Χράπας και 

δεν αφορά τον κ.  Χράπα, αφορά την δημοτική αρχή, ούτε μπορείτε 

όταν θέλουμε να εκφράσουμε θέσεις να μας λέτε την Δευτέρ α το βράδυ 

ότι  ελάτε την Τρίτη το πρωί.  Εντάξει;  Υπάρχουν και κάποιοι ,  σας λέω 

και πάλι που όλη μέρα δουλεύουν και δεν είναι ανά πάσα στιγμή 

γυρολόγοι.  Εντάξει;  Άμα θέλετε να το ακούσετε και έτσι δηλαδή. Άντε 

μπράβο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος είναι ο γυρολόγος; Δε ίξτε μου ποιος είναι ο γυρολόγος μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο;  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αντί να μας στηλιτεύετε να δείτε τα δικά σας πρώτα. Εντάξει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Έχετε τελειώσει λοιπόν.  Ωραία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν τελειώσατε;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μα κάνει παρεμβάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς κάνετε προσωπικές διενέξεις  εδώ πέρα. Μαλώνετε μεταξύ σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έτσι το βλέπετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι το βλέπω, έτσι κάνετε,  όχι  έτσι το βλέπω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό θα έπρεπε να υπάρχει σήμερα ως ζήτημα,  διότι  το κυρίαρχο 

όργανο είναι αυτό.  Το θεσμικό όργανο είναι αυτό,  εδώ παίρνονται οι  

αποφάσεις.  Οι ενημερώσεις είναι ενημερώσεις.  Έχουν άλλο 

χαρακτήρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας έχει  τον λόγο για δευτερολογία.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  
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Ξέχασα να το πω στην πρωτολογία μο υ, επίσης δεν γίνεται να 

μιλήσουμε για Τοπικό Σχέδιο χωρίς να μιλήσουμε για εργοστάσιο και 

ΧΥΤΥ και ΧΥΤΑ, ντε φάκτο που ελέγχθηκε στην αρχή εισηγητικά.  

 Δεύτερον που το ξέχασα να το πω, για να μην ξεχνάμε κιόλας,  

δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος που πολέμησε  να μην γίνει  ο ΧΥΤΑ, 

μιλάω για την παράταξή μου, να έρθει  τώρα και να ψηφίσει υπέρ σε 

ένα έργο το οποίο αποδεδειγμένα είναι πάνω από υδροφόρο ορίζοντα.  

Ένα δεύτερο, έχει  φοβερές κακοτεχνίες και ένα τρίτο,  πάνω σε αυτή 

την υφιστάμενη κατάσταση ένα μεγάλο ε ργοστάσιο θα επιφέρει 

πολλαπλάσιες ζημιές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Συνεχίζοντας την πρωτομιλία μου θέλω να πω κάτι.  Ότι αυτός ο 

φιλόδοξος στόχος το 50% της ανακύκλωσης και όπως το βάζει  το 

σχέδιο και εκεί  εκφράζω την διαφωνία μου, εγώ έχω ένα σύνθημα και 

αυτό είναι ότι  ο πολίτης πρέπει να είναι στο κέντρο για να πετύχει  

κάτι .  Και για να πετύχει  η ανακύκλωση πρέπει ο πολίτης να είναι στο 

επίκεντρο. Και πως τον βάζεις  τον πολίτη; Δεν τον βάζεις  βάζοντας 

κάδους ή βάζοντας πόντους.  Κάνει μια φι λότιμη προσπάθεια εκεί  πέρα 

η μελέτη αλλά για μένα πρέπει να μπει άλλο σύστημα. Το σύστημα που 

λέει  ότι  ‘Ο ρυπαίνων πληρώνει’ .  Ο κάθε πολίτης και το κάθε 

νοικοκυριό πρέπει να παίρνει  συγκεκριμένες σακούλες για 

συγκεκριμένα σκουπίδια και να ζυγίζονται και ν α πληρώνει 

αντίστοιχα.   

Εγώ δεν μπορώ να πληρώνω με τα τετραγωνικά της Δ.Ε.Η..  Είναι 

ένα άδικο μέσο, το εφαρμόζει  το ελληνικό δημόσιο παντού, είναι 
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λάθος,  γιατί  ανέφερε και ο κύριος προηγουμένως, δεν μπορεί κάποια 

γιαγιά,  η οποία έχει  150 τετραγωνικά και τ ρώει ένα κυπελάκι να 

πληρώνει τα 150 τετραγωνικά με κάποιον ο οποίος έχει  πενταμελή 

οικογένεια,  δεν κάνει  ανακύκλωση και παράγει σκουπίδια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Έξω υπάρχουν οι  δυνατότητες άρα για μένα θα πρέπει να στραφούμε  

σε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει να σκουπίδια που καταναλώνουμε 

να ζυγίζονται.  Τότε θα κάνει  ανακύκλωση και τότε μπορεί να πετύχει  

τον στόχο του 50% της ανακύκλωσης.  Το να τα πετάμε στους κάδους ή 

να τα κάνουμε,  ποτέ δεν θα γίνει  αυτό και κάποια ώρα πρέπε ι να 

ληφθούν υπόψη και οι  επαγγελματίες.  Δεν μπορεί ένα μαγαζί που είναι 

εστίασης παράγει τον ίδιο όγκο σκουπιδιών με μένα που έχω το σπίτι  ή 

την οικογένειά μου ο πολίτης;   

 Αυτά εάν δεν τα δούμε τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε λύση και 

προοπτική. Γιατί   η μόνη προοπτική που υπάρχει είναι να μειώσουμε 

τον όγκο των σκουπιδιών ελαφρύνοντας τον πολίτη.  Ότι θα πληρώσει 

παραπάνω είναι γεγονός,  δεν χρειάζεται να μας το πει  κανείς .   

 Και κάτι  άλλο. Θα πρέπει να δούμε και τις  προοπτικές που 

ανοίγονται μπροστά μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εντάξει,  ολοκλήρωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  για να 

κάνουμε όλα αυτά που λέτε,  οι  ωραίες προτάσεις που καταθέσατε τα 

προηγούμενα χρόνια,  ήθελε χρήματα. Τα τέλη αυτά της καθαριότητας 

είναι ανταποδοτικά κύριε Πρόεδρε.  Έχεις  έσοδα; Κάνεις δαπάνες.   

 Πολλές φορές ο κ.  Αντιδήμαρχος με τον κ.  Δήμαρχ o σας 

εξήγησαν εδώ ότι  μειώσαμε τις  δαπάνες για να μπορέσουμε να 

κρατάμε ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό τη ς καθαριότητας.  Έξοδα, 

δαπάνες.   

Άρα για να μην κάνει  το Δημοτικό Συμβούλιο αυξήσεις και να 

μετακυλήσει κόστος στους πολίτες κρατήσαμε,  όπως κρατήσαμε,  τα 

πράγματα. Δηλαδή ίσα βάρκα ίσα νερά. Δεν μπορείς τώρα επομένως να 

μου λες ότι  θέλεις  καινούργιο στόλο  και δεν θέλεις  και συγχρόνως να 

γίνουν και καινούργιες αυξήσεις.  Αφού τα τέλη είναι ανταποδοτικά, 

δεν μπορείς να βάλεις από αλλού χρήματα. Δεν μπορείς από άλλα 

έσοδα. Να μην θέλουμε να είμαστε και από αυτή την πλευρά και από 

την άλλη.  

 Το να πάει ο κ.  Δήμαρχος,  γιατί  το ρωτάτε και θα το απαντήσει 

φυσικά ο ίδιος στον ΦΟΣΔΑ που τον δημιούργησε το κράτος με την 

προηγούμενη κυβέρνηση και τον συνεχίζει  η σημερινή και να πάει να 

πει  έτσι με έναν ωραίο αέρα ότι  όχι ,  εγώ διαφωνώ με το τάδε ή με το 

δείνα ποσό και να φανεί ωραίος στα μάτια του κόσμου, είναι το πιο 

εύκολο και θα μπορούσε να το κάνει  ο οποιοσδήποτε στην θέση του.  

Αλλά ο Δήμαρχος ο σημερινός είναι υπεύθυνο άτομο, είναι υπεύθυνος 

πολιτικός και θα δράσει εκεί  και για το συμφέρον των πολιτών και για 

να προασπίσει  την αξιοπρέπεια όλων μας.   



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 Επομένως, είμαι σίγουρος ότι  εάν ήσασταν όλοι στην συζήτηση 

που έγινε με τον κ.  Λαφαζανίδη θα βλέπετε ότι  εκεί  πέρα υπάρχει λίγη 

προοπτική να μην είναι αυτό το ποσό που αναφέρεται στην μελέτη που 

σας έστειλε ο κ.  Πρόεδρος με e-mail.  Αλλά εντάξει ,  για Α, Β, Γ λόγους 

δεν ήσασταν.  Αυτό θα το κρίνει ,  θα κριθεί  και από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και από τους πολίτες.   

 Επομένως μην λέμε έτσι εύκολα, γιατί  εάν κάποιος βρεθεί  στην 

θέση του σημερινού Δημάρχου δεν θα πήγαινε ανεύθυνα ε κεί  να έλεγε 

το Α ή το Β. Με υπευθυνότητα θα πρέπει να σταθούμε συνάδελφοι.  

Μην ξεχνάτε και θα κλείσω εδώ, ότι  την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ 

Σερρών ποιος θα την κάνει  αυτή; Υπάρχει ένας ΧΥΤΑ Σερρών προς το 

Μετόχι.  Κάποιος πρέπει να τον αποκαταστήσει.  Θα το κάν ει  ο ΦΟΣΔΑ. 

Με ποια λεφτά θα γίνει  αυτό; Με τα λεφτά που ίσα –ίσα έχουμε 

ισοσκελισμένα εμείς  με τον κ.  Αντιδήμαρχο; Με ποια λεφτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς πρέπει να βοηθήσουμε,  κύριε Πρόεδρε και τελειώνω, τον κ.  

Δήμαρχος να πάρει τις  καλύτερες δυνατές αποφάσεις,  το σχέδιο είναι 

προς την σωστή κατεύθυνση, υπεραισιόδοξο, όπως λέει  και ο Νίκος για 

την ανακύκλωση. Πρέπει να πούμε,  τελειώνω εδώ, στους πολίτες ότι  

εάν θα κάνουμε ανακύκλωση πειθαρχημένα αυτό θα έχει  κόστος.  Αυτή 

είναι η αλήθεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα ο λόγος σε σας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Φυσικά και είναι πιασάρικο το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων, μην το συζητάμε.  Το παίρνετε σημαία,  δεν αφήνουμε 

τίποτα να πέσει κάτω και το ανεβάζετε εκεί  πάνω και λέτε αυτά που 

θέλετε να περάσετε.  Ψέματα και ανακρίβειες.  Λέτε νούμερα τα οποία 

δεν ισχύουν.   

 Υποβαθμισμένο είναι το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης κ.  Φωτιάδη; 

Σας ενημερώσαμε όλους δυο φορές,  σας καλέσαμε να το δείτε,  σας το 

στείλαμε εγκαίρως με e -mail να το μελετήσετε.  Σας καλέσαμε να 

έρθετε να θέσετε απορίες και ερωτήματα. Δεν ήρθατε.  Ή όταν ήρθατε 

την τελευταία φορά καμία ερώτηση, όλα καλά και όλα ωραία.   

Κάναμε έναν διάλογο τρεις  ώρες και φτάνουμε σε ένα σημείο 

εσείς  που υπογράψατε τους περιβαλλοντικούς όρους για 50 τόνους 

ετησίως και καλά κάνατε γιατί  δεν . .σας δικαιολογώ, ειλικρινά σας 

δικαιολογώ, φτάσατε σήμερα να κάνετε κωλοτούμπα, να λέτε για μικρά 

εργοστάσια.  Χριστός και Παναγία.  Το μόνο που δεν περίμενα να 

ακούσω από εσάς σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Του ΠΑΣΟΚ ή του ΣΥΡΙΖΑ, για ποια . .Και ποια η υποτιθέμενη 

χρηματοδότηση; Αυτή που ήταν με λόγια.  Αυτά με τα λόγια που ήταν,  

έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Πολύ ωραία,  πολύ όμορφα. Βγάλαμε άδει α για μεγάλο εργοστάσιο και 

τώρα λέμε μικρά εργοστάσια.  Δείτε μας όμως και που να τα κάνουμε; 

Γιατί  δεν βγαίνετε να πείτε ότι  θα το κάνουμε στον Λευκώνα απέξω 

τον ΧΥΤΑ εκεί που είναι το εργοστάσιο; Ή να το κάνουμε στην 

Ομόνοια; Δεν το λέτε,  μόνο λέτε κορών ες.  Κορώνες,  πολύ όμορφα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε τον ομιλητή. Όπως έχετε τη απαίτηση…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εκτός από αυτό,  παρασύρεται από εσάς και ο κ.  Μηλιδης,  παρασύρεται 

και ο κ.  Μηλίδης από εσάς και μιλάει για θηλιές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για ποια θηλιά μιλάμε; Όχι,  θα τα ακούσετε εδώ τώρα σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ανακαλέσετε…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν ανακαλώ τίποτα, θα τα ακούσετε.  Παρασύρεστε και εσείς  και 

μιλάτε για θηλιά.  Για ποια θηλιά μιλάτε;  Για ποια υπογ ραφή; Ποιος 

υπέγραψε και ποιος. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μα εδώ δεν ξέρατε το Παλαιόκαστρο σε ποιο Δήμο είναι.  Σας λέω ότι  

είναι στην . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και εσείς  μου λέτε για ανταποδοτικά στον Δήμο  Σερρών; Έλεος πια.  

Εάν είναι δυνατόν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να αποσύρει την φράση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Λάμψατε όλοι σας δια της απουσίας σας κ.  Μηλίδη. Σε τόσο σοβαρό 

θέμα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σε αυτό το σοβαρό θέμα, δεν τελείω σα. Και άλλα θα σας πω, 

περιμένετε,  περιμένετε και άλλα θα σας πω. Σε αυτό το σοβαρό θέμα 

της διαχείρισης των απορριμμάτων μας αφήσατε μόνους.  Μόνους.  

Ένας δεν ήρθε να στηρίξει  τον Δήμο Σερρών και τον Δήμαρχο. 

Κανένας.  

 Σας καλέσαμε να έρθετε να ενημερωθεί τε,  ήρθε ο ΦΟΣΔΑ από 

την Θεσσαλονίκη στις  Σέρρες με τεχνοκράτες,  μας έκανε την χάρη για 

να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και εσείς  λάμψατε δια της 

απουσίας σας.  Και έρχεστε σήμερα εδώ και λέτε κορώνες.  35 και 55 

και 57 και 70 είπε κάποιος άλλος κύριος ε υρώ τον τόνο.  Εάν είναι 

δυνατόν.   

 Ελάτε εκεί  να τα μάθετε τι  έχουν να πουν,  για ποιο λόγο τα 

κάνουν αυτά και για ποιο λόγο ζητάνε τις  αυξήσεις.  Δεν ήρθατε όμως. 

Απαξιώσατε.   
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 Και πάλι θα σας πω το Παλαιόκαστρο δεν το διαχειρίζεται ο 

Δήμος Σερρών. Ο ΦΟΣΔΑ το διαχειρίζεται.  Είναι στην ευθύνη του 

Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας.  Ο 

Δήμος Σερρών δεν έχει  καμία σχέση απολύτως στην διοίκηση. Είμαστε 

ο μεγαλύτερος Δήμος που πάει τον μεγαλύτερο όγκο απορριμμάτων. 

. .από την Θεσσαλονίκη, αυτός είναι ο Πρόεδρος.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

 

 

Τα τοπικά  σχέδια διαχείρισης φυσικά και είναι ευθύνη της 

κυβέρνησης.   Μπορεί να κάνει  ένας Δήμος μόνος του Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης   απορριμμάτων; Έλεος.  Έλεος.    Πού θα βρει  τα  

χρήματα, 800 εκατομμύρια ευρώ; Χρηματοδ οτούνται τα Πράσινα 

Σημεία και τα Τοπικά Σχέδια και όλες οι  δράσεις.  Ξέρεις  τι  προτάσεις 

έχει;  2,3 δις .  800 θα δώσουν, τα υπόλοιπα λεφτά που είναι;   Τι  

σημαίνει  αυτό;  Ξέρεις  τι  μας είπε ο Φάμελος κ.  Γιαννακίδη;  Κάνετε 

και μια περίφραξη γύρω –γύρω λέει .  Αυτό μας είπε.  Τι σημαίνει  αυτό,  

ότι  θα δοθούν χρήματα;  Θα φτάσουμε τους  στόχους αυτούς τους 

φιλόδοξους;  

  Καλά είναι να λέμε  τι  ωραία,  τι  όμορφα, να λέμε ότι  θα 

μειώσουμε τα σκουπίδια,  με τι ;  Χωρίς ενημέρωση του κόσμου; Χωρίς 

εκπαίδευση  των εργαζομένων και των πολιτών;  Χωρίς να βγάλουμε 

ένα σποτ,  μ διαφήμιση στα κανάλια  έστω τα τοπικά ή πανελλαδικά; 

Πώς θα γίνουν όλα αυτά;   Σε ποιον θα τα λέμε; Στο σχολείο;  Στα 

παιδιά;  Και θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα 53% το 2020;     

 Εγώ θα το κάνω, ότι  μου πούμε θα το κάνω και με τη βοήθειά 

σας και με εσάς,   με όλους τους δημοτικούς συμβούλους  και με τους 
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υπαλλήλους και με τον  Σερραϊκό  λαό. Θα τους καλέσω όλους αυτούς 

να με βγάλουν σκουπίδια.  Ξέρετε τι  θα τους πω  κύριε Γιαννακίδη;  Σε 

όλο τον κόσμο…τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα … στο  τέλος θα 

τους πω  ότι  μη βγάζετε σκουπίδια για να μην πληρώσουμε.  Αυτό θα 

πω στο τέλος.  Και αυτό θα μείνει .     

  Κάντε ανακύκλωση για να  μην πληρώσουμε σκουπίδια.   

Μεγαλύτερος υποστηρικτής των ΣΔΙΤ  η σημερινή κυβέρνηση.  Δεν 

υπάρχει μεγαλύτερος υποστηρικτής.  Αλλά μας έλεγαν  και άλλα 

κάνουν.  . . Ιδού η Ρόδος,  ιδού και το πήδημα. Έτοιμοι για υπογραφή 

είναι.  Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής.   

 Ανενημέρωτοι άπαντες.  Άπαντες.  35 ευρώ τον τόνο είπε ο 

ΦΟΔΣΑ ότι  προτείνει  να πάει τιμολόγ ιο. .Τι έγινε μετά από εκεί ,  τι  

αγώνες κάναμε με τον κ.  Δήμαρχο, τον κ.  Αγγελίδη,  τι  ειπώθηκε από 

τους άλλους Δημάρχους,  τι  υποχωρήσεις έκανε ο ΦΟΔΣΑ και που 

καταλήξαμε; Θα τα. .  αφού δεν ήσασταν.  Από την τηλεόραση.  

 Χωρίς όπλα μας αφήσατε κ.  Φωτιάδη, χωρίς  όπλα. Δεν είχαμε  

καμία στήριξη από το Δημοτικό Συμβούλιο,  από τις  παρατάξεις ,  από 

εσάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τέλος να πούμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αφήστε τα αυτά. Τα θέματα του ΦΟΔΣΑ στο Δημοτικό Σ υμβούλιο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σας το επιστρέφω. Σας το επιστρέφω. Και θα έπρεπε  να ξέρουν και 

κάποιοι  δημοτικοί σύμβουλοι  ότι  η Βουλή νομοθετεί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Βγάζει νόμους και η Βουλή..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Με ποιο τρόπο θα εισπράξει τα δημοτικά τέλη. Και δεν είναι καθόλου 

ντροπή. Τα καταστήματα ήδη πληρώνουν διπλάσιο δημοτικό τέλος από 

τις  κατοικίες.  Ήδη έχουν μεγαλύτερη εισφορά και μεγαλύτερα οφέλη.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τον λόγο επί προσωπικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε μου τον λόγο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επί προσωπικού κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  τον λόγο επί προσωπικού θέλω να μου αναφέρετε.  Αυτό λέει  ο 

κανονισμός,  θα μου αναφέρετε τον λόγο και εάν κρ ίνω ότι  ήταν 

προσωπικός λόγος,  θα σας δώσω τον λόγο.  Εάν δεν κρίνω, δεν θα σας 

δώσω τον λόγο.  Είναι αναφαίρετο δικαίωμα του προέδρου.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Ακούστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε μου τον λόγο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ζητάω να ανακαλέσει ο κ.  Χράπας την λέξη μην παρασύρεστ ε κ.  

Μηλιδη. Ζητώ να την ανακαλέσει ή να πει  από πού και πως,  από ποιον 

παρασύρθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλιδη δεν αποτελεί  προσωπικό λόγο αυτό που επικαλείστε.  

Έτσι;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι χαρακτηρισμός.  Δεν χαρακτήρισε τίποτα στο πρόσωπό σας.  

Είναι μια πολιτική εκτίμηση και τίποτα παραπάνω. Το να πει  κάποιον 

ότι  παρασύρεστε δεν λέει  τίποτα.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε το ανακαλώ. Έχει δίκαιο ο κ.  Μηλίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι λόγος όμως για παρεξήγηση αυτός.  Τέλος πάντων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν κύριε Πρόεδρε ζητάτε και λέτε ότι  φέρετε προτάσεις και κάνετε 

και τα λοιπά, δεν γίνετε να μιλάτε έτσι.  Το καταλάβατε αυτό; Το 

καταλάβανε οι  σύμβουλοί σας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας κύριε Δήμαρχε,  για να ολοκληρώσουμε το θέμα .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,   καταρχήν,  κύριε 

Πρόεδρε,   μια  παρατήρηση. Δυόμισι ώρες δεν έβγαλα άχνα. Άκουσα 

τους πάντες,  δεν διέκοψα  κανέναν . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα σας διακόψει κανείς .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα  παρακαλέσω πολύ να μην με δια κόψει  κανείς .  Και εγώ ήθελα να 

διακόψω αλλά  δεν διέκοψα κανέναν.   Περίμενα υπομονετικά  να έρθει  

η ώρα μου για να  τοποθετηθώ και εγώ.  Άρα δεν δέχομαι καμία 

διακοπή  από κανέναν.   

  Το θέμα μας σήμερα ποιο ήταν; Πώς, με ποιες δράσεις θα 

αυξήσουμε την ανακύκλωση και θα μειώσουμε τα απορρίμματα. Μόνο 

αυτό δεν συζητήθηκε.  Ξανά αρχίσαμε πάλι τα ίδια για το εργοστάσιο 

για το οποίο  έγιναν πέντε συνεδριάσεις για να ενημερωθεί το σώμα 

και να ξανά  ενημερωθεί στην προηγούμενη δημαρχία και θητεία και 

ξανά το εργοστάσιο  και ενώ το εργοστάσιο,   η υπογραφή του 

εργοστασίου πλέον δεν  ανήκει σε μας ξανά τα ίδια.  Μοναδικός 

καημός και νταλκάς είναι πως θα πλήξουμε τον Αγγελίδη.   Μόνο αυτό.  

  Δηλαδή, για όνομα του Θεού, εκτίθενται κάποιοι   όταν 

επιμένουν ότι  εγώ θα υπογράψω τη σύμβαση για τον οριστικό ανάδοχο. 

Ότι από μένα εξαρτάται η υπογραφή της σύμβασης και η κατασκευή 

του εργοστασίου.    

 Η υπογραφή της σύμβασης εξαρτάται από τον ΦΟΣΔΑ και η 

κατασκευή εξαρτάται από  την κυβέρνηση.  Η κυβέρνηση  υποσχόταν  

ότι  αυτά τα  εργοστάσια δεν θα τα κάνει .   Πρώτα -  πρώτα έδωσε 

πράσινο φως στο εργοστάσιο της Κοζάνης.  Το εργοστάσιο της 

Κοζάνης,   σας παρακαλώ, ξέρετε πόσους χιλιάδες  τόνους  υποδέχεται;   
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92.000 τόνους.  Ξέρετε ποια είναι η εγγυημένη ποσότητα; 90.000. Για 

να δείτε δηλαδή που έδωσε πράσινο φως. Και δεν θα δώσει εδώ;   

Λάθος θα κάνει  εάν δεν δώσει,  πολύ μεγάλο λάθος,  έγκλημα θα 

κάνει ,  διότι  θα έρθει  η ίδια η κυβέρνηση αύριο  από το ΄17 θα επιβάλει 

πρόστιμα. Θα αρχίσουν τα εθνικά  πρόστιμα. Και μετά έρχονται τα 

ευρωπαϊκά πρόστιμα.  Δεν είναι δυνατόν να μη το επιτρέψει.   

 Έρχεστε κάποιοι   και λέτε για το  εργοστάσιο.  Και το 

εργοστάσιο ο  Αγγελίδης και το  εργοστάσιο.  Η ΕΣΑΝΣ  στην οποία 

συμμετείχαν όλοι οι  Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης,   φτάσαμε τη 

διαδικασία μέχρι τον προσωρινό ανάδοχο όλοι μαζί ,  ομόφωνα. Όχι ο  

Αγγελίδης.  Και εγώ ήμουνα υπέρ του εργοστασίου και είμαι.  Μεγάλος 

λάθος κάνετε,  θα διαψευστείτε,  θα εκτεθείτε και σε αυτό.  Ο χρόνος θα 

σας διαψεύσει.  Ελάτε να το συζητάμε μετά από τρία,  τέσσερα χρόνια 

να δείτε εάν θα είναι λάθος ή σωστό το εργοστάσιο.  Θα δείτε ότι  θα 

έχουμε δικαιωθεί όσοι είμαστε υπέρ του εργοστάσιου.   

 Θα πούμε και άλλα. Τέλος ταφής στον ΦΟΣΔΑ. Την αύξηση του 

τέλους ταφής  των απορριμμάτων  στο ΧΥΤΑ η δημοτική αρχή του 

Δήμου Σερρών την επιβάλλει;  Την εισηγείται;  Έγινε ο Καλλικράτης 

και με τον Καλλικράτη όλα τα απορρίμματα πηγαίνουν σε επίπεδο 

Περιφέρειας.  Αυτό έχει  σαν αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση όλου  του 

συστήματος της  διαχείρισης των απορριμμάτων  και προκειμένου μετά 

από μελέτες που κάνανε  καταλήξανε σε ένα ποσό για όλους τους 

Δήμους,  όχι  μόνο για μας.  

Είναι εύκολο να λέμε ότι  τι  λέτε μωρέ παιδιά;  Και γιατί  δεν 

ήρθατε να τα πείτε εκεί  ότι  τι  λέτε μωρέ παιδιά;  Ή δεν είμαστε 

γυρολόγοι εμείς ,  έχουμε δουλειές και δεν μπορέσαμε να έρθουμε.  Μα 

από  κάθε παράταξη έναν εκπρόσωπο δεν μπορούσατε να στείλετε για 
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να πει  την θέση σας; Για να τους πείτε ότι  τι  λέτε μωρέ παιδιά;  Ποτέ 

δεν είναι αργά. Ελάτε και στις  30 του μηνός να τους πείτε ότι  τι  λέτε 

μωρέ παιδιά;  Ελάτε.  Ελάτε.  Ανοικτές είναι οι  συνεδριάσει ς,  θα σας 

δώσουν τον λόγο.  Επικεφαλής παρατάξεων  είστε θα σας σεβαστούν,   

θα σας  ακούσουν.  Ελάτε.   

Κατά των 32 ευρώ είμαστε εμείς .  Δεν συμφωνούμε με τα 32 

ευρώ. Ποιος είπε ότι  συμφωνούμε με τα 32 ευρώ; Και δίνουμε μάχη 

για να κατέβει αυτό το 32 ευρώ και θα εξηγήσω και παρακάτω.  

Η ‘Jackie’  έδωσε, μοίρασε λεφτά. Ας μου πει  ένας εάν έδωσε ένα 

ευρώ σε έναν Δήμο. Εμείς σαν Δήμος Σερρών είμαστε από τους 

Δήμους που κάναμε άλματα στο θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων και όχι  μόνο σαν Δήμος Σερρών και σε επίπ εδο 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, διότι  όλοι οι  Δήμαρχοι σταθήκαμε 

με υπευθυνότητα. Δεν λογαριάσαμε πολιτικό κόστος,  ανοίξαμε τον 

ΧΥΤΑ, καλά κάναμε,  λειτούργησε το ΧΥΤΑ, ο ΧΥΤΑ με πολιτικό 

κόστος,  προχωρήσαμε όλοι μαζί  ομόφωνα το θέμα του εργοστασίου 

μέχρι τον προσωρινό ανάδοχο ομόφωνα. Για τον ΧΥΤΑ μόνο για το 

άνοιγμα μόνο ο Κοτζογιαννίδης τότε είχε διαφοροποιηθεί .  Για το 

εργοστάσιο ήταν υπέρ και τώρα οι  νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι έρχονται 

και λένε ότι  έχουμε την καλύτερη διαχείριση στο θέμα των 

απορριμμάτων συγκριτικά με άλλους Νομούς και έτσι είναι.  

Ο δε Δήμος Σερρών πήρε μέσω προγραμμάτων δυο 

απορριμματοφόρα, 400 κάδους ανακύκλωσης,  150 κάδους σύμμεικτων 

απορριμμάτων. Αυτά τα 150 τα κάνει  με δικά μας χρήματα. 150 κάδους 

κομποστοποίησης.  Κλείσαμε τους τρεις  πρώην ΧΑΔΑ που πήραμε από 

τους προηγούμενους Δήμους.  Κάναμε το ECO Festival .  Ενημερώσαμε 

σχολεία.  Τι δεν κάναμε να μου πείτε.  Τι δεν κάναμε; Τι παραλείψαμε;  
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Πάτε να κάνετε και μια σύγκριση και με άλλους Δήμους τι  

κάνανε από αυτά που κάναμε εμείς;  Και σποτ  στην τηλεόραση και 

μάλιστα θεσμικοί και εξωθεσμικοί χλευάζουν τα σποτ και τα 

συνθήματα. Δήμος Σερραίων, Δήμος Νοικοκυραίων. Βεβαίως είμαστε.  

Δήμος Σερραίων, Δήμος Νοικοκυραίων συγκριτικά με άλλες πόλεις.  

Πάτε να επισκεφτείτε άλλες πόλεις να δείτε τι  γίνετ αι.  Ποια είναι η 

κατάσταση. Όλοι οι  ξένοι που έρχονται εδώ το πρώτο που λένε είναι 

ότι  παιδιά έχετε καθαρή πόλη. Συγκριτικά πάντα με άλλους.  Όχι ότι  

είμαι απόλυτα ικανοποιημένος,  για όνομα του Θεού. Όμως ζούμε στην 

Ελλάδα και κάνουμε συγκρίσεις .   

Εσείς,  κ.  Φωτιάδη εγκρίνατε μια μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων εκεί  για 90 τόνους απορριμμάτων, που σημαίνει  μεγάλο 

εργοστάσιο και τώρα έρχεστε να μας πείτε ότι  αυτό το εργοστάσιο,  με 

την εγγυημένη ποσότητα των 45.000 τόνων, πρέπει να γίνει  πιο μικρό; 

Μα για όνομα του Θεού δηλαδή.  

Όλοι ζούμε εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι  λέμε,  τι  λέγαμε,  τι  

λέμε, . .μια αξιοπρέπεια πρέπει να υπάρχει.   

Άρα αντισταθμιστικά,  κύριε Μηλίδη από τον νόμο δικαιούται 

μόνο ο Δήμος ο οποίος φιλοξενεί  τον ΧΥΤΑ. Δεν δικαιούται άλλος.  

Από τον νόμο.  Δεν μπορούμε να πάρουμε εμείς .  Το καταλάβατε αυτό; 

Δηλαδή καλό είναι πριν πούμε κάτι  να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε 

πώς έχουν τα πράγματα και μετά να μιλάμε.   

Κύριε Γιαννακίδη,  είπατε κάτι  βαρύ, το εργοστάσιο εξυπηρετεί  

συμφέροντα εργολάβων. Για να γίνει  το εργοστάσιο το πράσινο φως θα 

το δώσει ο Τσίπρας,  η κυβέρνηση. Άρα ο Τσίπρας,  σύμφωνα με την 

δική σας λογική, εξυπηρετεί  συμφέροντα εργολάβων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι μπράβο, να το ακούσουμε αυτό.  Εάν το κάνει  εξυπηρετεί  

συμφέροντα εργολάβων. Είναι στο χέρι του Τσίπρα, της κυβέρνησης να 

κάνει  το εργοστάσιο.  Οπότε εάν το κάνει  το εργοστάσιο,  που το έκανε 

στην Κοζάνη, άρα έγινε η αρχή της εξυπηρέτησης των συμφερόντων 

των εργολάβων έγινε από την κυβέρνηση στην Κοζάνη και μάλιστα  

92.000 τόνοι απορριμμάτων, 90 χιλιάδες η ελάχιστη εγγυημένη 

ποσότητα. Καταλαβαίνετε τι  γίνεται.  

 Τώρα εμείς για την θέση μας όσον αφορά για την αύξηση του 

τέλους ταφής απορριμμάτων, στην σύσκεψη, στην συνεδρίαση που 

έγινε,  στην πρώτη συνεδρίαση εγώ ζήτησα  αναβολή για λίγες μέρες 

προκειμένου να ενημερωθούν οι  πάντες.  Να ενημερωθούν οι  πάντες.  

Δημοτικά Συμβούλια,  αρχηγοί,  οι  πάντες.  Και με στόχο να πιέσουμε να 

κατέβει προς τα κάτω το 32 ευρώ, όσο γίνεται προς τα κάτω.  

 Αλλά το να πει  κάποιος,  όχι  καμία αύξη ση, αυτό είναι ο εύκολος 

δρόμος.  Ας το τεκμηριώσει.  Ας πει  πως μπορεί να σταθεί όλη η 

κατάσταση χωρίς αύξηση.  

 Λοιπόν,  όλη προσπάθεια που κάνουμε είναι για να πέσει όσο 

γίνεται προς τα κάτω και όλοι οι  Δήμαρχοι γι΄ αυτό μαζευτήκαμε,  αυτή 

την προσπάθεια κάναμε,  δεν ξέρω εάν θα πετύχουμε αλλά 32 ευρώ 

εμείς δεν θα ψηφίσουμε.  

 Μάλιστα, ο ΦΟΣΔΑ είχε ξεκινήσει την συνεδρίαση για να το 

πάει μια και έξω 32 ευρώ και πήρα τηλέφωνο στον Γεράνη και του λέω 

ότι  σε παρακαλώ Πρόεδρε κάνε το σε έναν ορίζοντα τουλάχιστον τ ριών 

ετών. Ξεκίνα 28,  30,  32.  Μου λέει  ότι  θα το δω με τους τεχνοκράτες,  

το είδε και ήρθε με εκείνη την πρόταση στην συνεδρίαση.  
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 Μετά πιέσαμε όλοι μαζί ,  όλοι,  να κατέβει όσο γίνεται προς τα 

κάτω και ζήτησα μια αναβολή λίγων ημερών αλλά να είστε βέβαιοι  ε γώ 

θα σταθώ με υπευθυνότητα, όχι  με λαϊκισμό. Δεν θα πω όχι σε καμία 

αύξηση. Για όνομα του Θεού, δεν μπορεί να γίνει .  Αυτός που θα πει  

όχι  σε καμία αύξηση, μηδέν,  τίποτα ας το τεκμηριώσει να μας πει  πως 

μπορεί να σταθεί.  Μην λέμε τα εύκολα λόγια,  τον εύκολ ο δρόμο, όχι  

εδώ, όχι  παραπέρα.  

 Νομίζω έχω τελειώσει.  Και αυτό επίσης που είπατε κ.  Γιαννακίδη 

και όταν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο που θα αυξηθούν ακόμα 

περισσότερο τα κόστη και τα λοιπά, που θα τα βρούμε τα λεφτά; 

Ακριβώς κ.  Γιαννακίδη γι΄ αυτό από τώρα προσπαθούμε να 

εξασφαλίσουμε χρήματα, να μειώσουμε τα κόστη.  

Γι΄ αυτό φέραμε το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του 

οδοφωτισμού του Δήμου. Διότι  αυτό εάν προχωρήσει,  εάν πετύχει  θα 

έχουμε πράγματι ένα μεγάλο όφελος.  Και θα το πετύχουμε όσο και εάν 

το  πολεμούν κάποιοι .   

Το δίκαιο η αλήθεια,  να ξέρετε,  πάντα νικάει.  Θέλει χρόνο αυτό.  

Όμως μπορούμε μέχρι να λειτουργήσει το εργοστάσιο να πετύχουμε 

την ενεργειακή αναβάθμιση. Να εξασφαλίσουμε χρήματα. Εάν 

εξασφαλίσουμε αυτά τα χρήματα, δεν ξέρω πόσα θα είνα ι,  τι  θα είναι,  

ενδεχομένως να μην χρειαστεί ,  όταν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο,  

να υπάρξει αύξηση, διότι  είναι ανταποδοτική υπηρεσία.  Εάν υπάρχουν 

μαγικές λύσεις πείτε τες εδώ για να ξέρουμε.   

 Είναι όσο γίνεται προς χαμηλές.  Αυτή είναι η αλήθεια,  δεν 

φοβάμαι να το λέω καθόλου την αλήθεια,  δεν με ενδιαφέρει το 

πολιτικό κόστος,  με ενδιαφέρει να είμαι ωφέλιμος για τον Δήμο και 
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τους δημότες και πάντα η αλήθεια στο τέλος νικάει.  Ο χρόνος 

αποκαλύπτει  τα πάντα και το δίκαιο και η αλήθεια είναι οι  νικητές.   

 Σας  ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι.  Ναι,  ναι.  

Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι στο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, διότι  κινείται στην σωστή 

κατεύθυνση με τις  ενστάσεις και τις  επισημάνσεις που διατυπώθηκαν 

και με βασική στόχευση να μην αυξηθεί το κόστος της διαχείρισης των 

απορριμμάτων. Η πρόταση της παράταξής μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο και ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Κύριε Καρύδα όχι .  Κύριε 

Γιαννακίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν διαφωνούμε με τους επιμέρους στόχους αλλά σε καμία περίπτωση 

δεν συμφωνούμε με την κατασκευή εργοστασίου και να αναλάβει 

ιδιώτης ανάδοχος.  Θεωρούμε ότι  η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει 

να . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι επί του θέματος;   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Λέω ναι στα επιμέρους σημεία αλλά διαφωνούμε με την δημιουρ γία . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπαίνει  ψηφοφορία για το εργοστάσιο.  Καταλάβατε; Γι΄ αυτό σας 

λέω. Επί του θέματος ναι;  Ναι.  Κυρία Γεωργούλα; Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Να φωνάξω και τους υπολοίπους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν μπουν μέσα κύριε Φωτιάδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα τους φωνάξει ο γραμματέας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απέξω δεν μπορώ να τους …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρότασή μας είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ή όχι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό.  Ναι στο σκέλος της οργάνωσης και του εξοπλισμού, όχι  

στην στόχευση η οποία αντιμάχεται την προηγούμενη δέσμευσή μας.  

Να το πω διαφορετικά.  Εμείς θέλουμε να μειωθεί ο όγκος αλλά δεν 

μπορούμε να δεχθούμε αυτό το μεγάλο εργοστάσιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι σχέση έχει  το εργοστάσιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σχέση το εργοστάσιο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια χαρά έχει  σχέση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια χαρά έχει  σχέση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Δεν έχει  καμία.  Καμία σχέση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε να το διατυπώσουμε πάλι όλοι μαζί;  Στο σκέλος της οργάνωσης 

και του εξοπλισμού συμφωνούμε.  Στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω λοιπόν για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης στο σκέλος της 

οργάνωσης και των προτάσεων ναι αλλά η πρόταση..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στο εργοστάσιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αντιμάχεται την προηγούμενη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι θα καταγραφεί.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γράψτε το ακριβώς έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όπως σας το λέω για να είναι λακωνικό.  Έχουμε αμφιβολίες,  γράψτε,  

αμφιβάλουμε για την στόχευση έναντι  της δέσμευσης που είχαμε της 

προηγούμενης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ο κ.  Μερετούδης,  όχι  έχει  η πρόταση, ναι,  ναι,  ναι  και ο 

Πρόεδρος.   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 398/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    2ο:  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της  

103η ς  επετείου απελευθέρωσης της πόλης μας  στις 29 Ιουνίου 2016.  

11036 24-6-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 399/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    3ο:  

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδι ωτικού  

 δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την  
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αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος Πρασίνου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που είναι ο κ.  Δούκας; Καθίστε στην θέση σας.  Κύριε Δούκα έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όποιος διάβασε την εισήγηση βλέπει ότι  χρειαζόμαστε,  

έχουμε ανάγκες από κόσμο και παίρνουμε τα δυο δίμηνα που θα τα 

χρησιμοποιήσουμε δυο μήνες τον έναν και δυο μήνες μετά τον άλλο 

για τις  ανάγκες του τμήματος Πρασίνου.  

 Εάν θέλουμε κάτι  να ρωτήσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δούκα δεν είναι τόσο αυτονόητο.  Θα έπρεπε να μας διευκρινίσετε,  

λέτε γεωγραφικά ότι  θα κινηθούν στην κοιλάδα και κάπου αλλού. Με 

ποια μέσα και πώς;  Συγκροτούν συνεργείο οι  δυο; Έχουν μέσα; Πώς 

δουλεύουν αυτοί οι  άνθρωποι;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι,  δεν είναι θέμα κοιλάδας.  Θέμα κοιλάδας υπάρχουν οι  άνθρωποι.  

Το έναν θα τον χρησιμοποιήσουμε δυο μήνες και άλλες δυο μήνες θα 

χρησιμοποιήσουμε τον άλλο. Δεν θα τους πάρουμε και τους δυο μαζί.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδοχικά.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Διαδοχικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς δουλεύουν αυτοί;  Έχουν εξοπλισμό; Τους παίρνουμε για να 

μαζεύουν τα σκουπίδια; Τι κάνουν;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Με αυτοκίνητο μεταφέρονται στην κοιλάδα και σε άλλους χώρους με 

άλλο αυτοκίνητο σε άλλους χώρους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε,  δηλαδή περιφέρονται και μαζεύουν τα σκουπίδια; 

Αυτό κάνουν;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο είναι το αντικείμενό τους;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Οι δυο ασχολούνται μόνο με την κοιλάδα, με το τρακτεράκι  που 

πήραμε το καινούργιο.  Αυτοί κάνουν αυτή την δουλειά στην κοιλάδα. 

Οι άλλοι ασχολούνται με όλα τα στενά που έχουν χόρτα και αυτά και 

καλούνται από τους πολίτες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Βέβαια,  βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 400/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    4ο:  

Έγκριση τροποποίησης της Δημοτικής Επιτροπής  

 Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως έχει  η εισήγηση. εάν θέλετε κάποια διευκρινιστική επί του 

θέματος; Εάν χρειάζεται κάποιος διευκρινιστική ερώτηση; Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και είστε μέσα. Βεβαίως.  Εάν διαβάσατε την εισήγηση. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 401/2016)  

…………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    5ο:  

Ορισμός εκπροσώπων στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης  

Εταιρείας με την επωνυμία ¨Σερραϊκή Ξενοδοχειακή Α.Ε.¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να θέσω ερώτημα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε μένα θα το θέσετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε σας κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι είναι 

μόνο ο ορισμός εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωτή. Είναι η 

γνωστή εταιρεία …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό κ.  Φωτιάδη, δεν είναι τόσο απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίζουμε τακτικό και αναπληρωματικό μέλος.  Τα υπόλοιπα εκ του 

περισσού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός ο άνθρωπος θα κληθεί να διαχειριστεί  μια κατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη έτσι δεν είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας ακούω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πάμε στην κατάσταση όμως. Ορίζουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι αυτός ο άνθρωπος θα διαχειριστεί;  Εγώ ρωτάω στην συνέχεια 

εφόσον θα διαχειριστεί  ποιος είναι ο κύκλος εργασιών αυτής της 

εταιρείας;  Απλά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αλλού πάτε,  εκτός θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκτός εάν θέλετε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατάλαβα Πρόεδρε,  δεν χρειάζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πότε θα καταλάβουμε πότε είμαστε εντός και πότε είμαστε εκτός;  

Κύριε Γαλάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Κύριε Γρηγοριάδη μην πετάγεστε σας παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη. Άκουσέ με λίγο,  ορισμός μελών τακτικού και 

αναπληρωματικού. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θεοχάρης,  Τσαλίκογλου. Θεοχάρης τακτικό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τακτικό μέλος ο κ.  Θεοχάρης Μιχαήλ, αναπληρωματικό ο κ.  

Τσαλίκογλου Δημήτριος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα θέμα είναι ο ορισμός των ανθρώπων αυτών, ο κ.  Θεοχάρης 

τακτικός και αναπληρωματικός ο κ.  Τσαλίκογλου και το άλ λο θέμα 

είναι να ενημερώσω το σώμα ότι  δεχθήκαμε πρόσκληση, εμείς  είμαστε 

εκεί ,  έχουμε μειοψηφία,  είμαστε ένα μικρό μετοχικό κεφάλαιο,  το 

οποίο μπορεί να έχει  φτάσει μέχρι το 5%. Είμαστε ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά δεν τα ξέρει  το σώμα;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η πρόσκληση λέει…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό είπα ότι  δεν είμαι εκτός θέματος.  Αλλά εφόσον θέλετε να 

πιστεύετε ότι  είμαι εκτός,  καλώς και κλείνω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η πρόσκληση που δεχθήκαμε και ήρθε το θέμα στο Δημοτι κό 

Συμβούλιο είναι για εκλογή νέου Δ.Σ..  Να το ξέρει  το σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό ορίζουμε μέλη. Τελεία,  παύλα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  για να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση 

ορίζουμε μέλη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπαμε τίποτα διαφορετικό; Ομόφωνα ναι;  Γι α τα δυο μέλη τακτικό και 

αναπληρωματικό;  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 402/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    6ο:  

Έγκριση ηλεκτρονικής συνδρομής για τις ηλεκτρονικές βάσεις  

 πληροφοριών ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ¨  και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 403/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ    7ο:  

Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας  

 για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του  

Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Αμφίπολης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 404/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    8ο:  

Χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 405/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    9ο:  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 93/2016 απόφασης του Δ.Σ.  

της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού  

 έτους  2016¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις στον κ.  Ραμπότα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Γεωργούλα παρακαλώ.  

Κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ:  

Εμείς ψηφίζουμε όχι  γιατί  είχαμε διαφωνήσει για την ‘Πολιτεία των 

Ευχών’ για τα ξύλινα πάνελ.  Είχαμε αναφέρει αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεκτό.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 406/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   10ο:  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 141/2016 απόφασ ης του Δ.Σ.  

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: ¨Προσαρμογή τιμολογιακής  

 πολιτικής της ΔΕΥΑ Σερρών βάσει του Ν. 1069/1980  

στις Τ.Κ. Άνω και Κάτω Μητρουσίου¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ.  Χασαπίδης Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Χασαπίσης,  Πρόεδρος της Δ.Ε .Υ.Α.Σ..   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,  στις  2 -12-15 είχαμε 

καθορίσει  την νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθούσαμε σε 
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όλους τους οικισμούς,  στα χωριά του Δήμου Σερρών που διαχειρίζεται 

η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

 Αυτή η απόφαση εγκρίθηκε α πό το Δημοτικό Συμβούλιο στις  18 -

1 του Γενάρη και είχαν υποβάλλει κάποια ένσταση κάποιοι  κάτοικοι 

από το Μητρούσι για να όλη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθούσε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και η 

Αποκεντρωμένη ακύρωσε την απόφαση σε ότι  έχει  σχέση με την 

Κοινότητα Μητρουσίου.   

 Εμείς είχαμε πει  τότε ότι  μέχρι,  είχα κάνει  εγώ μια δήλωση, μετά 

την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχα κάνει  μια δήλωση και 

είχα πει  ότι  όσο το νερό στο Μητρούσι είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν είναι προς πόση, είναι ακατάλληλο προς πόση, δεν θα πάμε σε 

καμία αύξηση της τιμής στο Μητρούσι.  Δηλαδή η ένσταση και κακώς 

έγινε,  γιατί  είχαμε δεσμευτεί  ως Δ.Σ. στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ότι  όσο το  νερό 

είναι ακατάλληλο δεν θα πάμε σε καμία αύξηση στο Μητρούσι.   

 Μετά την τοποθέτηση των φίλτρων που κάναμε στις  αρχές του 

Ιούλη, πήραμε την απόφαση να επικαιροποιήσουμε την απόφαση που 

είχαμε πάρει από την στιγμή που το νερό που δίνουμε τώρα στο 

Μητρούσι είναι κατάλληλο είχαμε πάρει την απόφαση να ισχύσει τη 

τιμολογιακή πολιτική που είχαμε αποφασίσει στις  2 του Δεκέμβρη και 

αυτό τώρα θέλουμε να επικυρώσουμε,  δηλαδή να επικυρώσουμε την 

απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που επαναφέρει την τιμολογιακή 
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πολιτική και στο Μητρούσι,  όπως είχαμε αποφασίσει τον Δεκέμβρη 

του ΄15.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το 15 εμείς  είχαμε αποφασίσει ως Δ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μηλίδης.   Παρακαλώ κ ύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε συνάδελφοι και συναδέλφισσες,  την ώρα που συζητούμε το 

Μητρούσι δεν έχει  πάλι νερό και δεν έχει  νερό εδώ και δέκα μέρες.  

Από τις  12 μέχρι στις  8,  9,  10 το βράδυ. Εάν αυτό λέγεται επιτυχής 

ικανοποίηση ή επίλυση, να το πούμε  όπως θέλετε,  του προβλήματος 

της υδροδότησης του Μητρουσίου,  εμείς  δεν συμφωνούμε.   

 Συνεχίζουμε ως Δ.Ε.Υ.Α. μια λανθασμένη επιλογή, την οποία 

εμείς  δεν στηρίξαμε,  είχαμε εγκαίρως προτείνει  και επισημάνει τους 

κινδύνους.  Το τέλμα το οικονομικό της Δ.Ε.Υ.Α . χωρίς να λύνει  το 

πρόβλημα συνεχίζει .  Δηλαδή λέμε ξεκάθαρα, έτσι όπως έρχεται το 

θέμα σήμερα, θα τους υποχρεώσουμε τους ανθρώπους να πληρώσουν 

το νερό όπως είχε αποφασίσει η Δ.Ε.Υ.Α. χωρίς να το έχουν,  να 

μετρήσουμε ώρες,  για το ένα τρίτο του εικοσιτετρα ώρου; Μέσα 

ακριβώς στην περίοδο που το ζητάει κάθε νοικοκυριό;  

Δεν νομίζω ότι  είναι σωστό και δεν νομίζω ότι  η Δ.Ε.Υ.Α. 

επιλύει  το θέμα έτσι όπως το προσεγγίζει  και πάλι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το πρόβλημα της ύδρευσης του Μητρ ουσίου δυστυχώς 

παρά τις  διαβεβαιώσεις του κ.  Προέδρου δεν λύθηκε.  Ακόμη και τώρα 

υπάρχει πρόβλημα και σε καθημερινή βάση είμαστε δέκτες τέτοιων 

παραπόνων.  

 Επομένως δεν ισχύουν όπως ακριβώς τα διατύπωσε ο κ.  

Χασαπίδης.   

 Βεβαίως το πρόβλημα είναι πάρα πο λύ σοβαρό με το Μητρούσι.  

Κατά καιρούς έχει  αναφέρει ο κ.  Δήμαρχος ότι  ξοδέψαμε πάρα πολλά 

λεφτά, 1,5 εκατομμύριο ευρώ αναφέρεται ότι  έχουμε ξοδέψει στο 

Μητρούσι σε όλη την θητεία αυτή, τα πέντε χρόνια.  Εμείς λοιπόν λέμε 

ότι  μπορεί να ξοδεύτηκαν αυτά τα λεφτά αλλά ήταν λάθος επιλογή.  

Είχαμε κάνει  τότε προτάσεις,  δεν είναι της παρούσης να τις  

αναλύσουμε,  για το πώς μπορεί να λυθεί  το πρόβλημα ύδρευσης του 

Μητρουσίου,  ξοδεύτηκαν τα λεφτά σε φίλτρα τα οποία παίρναμε και 

ξανά παίρναμε και συνέχεια χαλούν και π άλι δεν ξέρουμε πόσο θα 

κρατήσουν,  αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε και ήταν η επιλογή 

λανθασμένη.  

Τώρα στις  προτάσεις που διατυπώθηκαν μέσα στην συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ο δικός μας ο σύμβουλος,  ο κ.  Μοσχολιός,  ο 

οποίος είναι,  σήμερα έχει  μια επείγο υσα δουλειά στα χωράφια και δεν 

μπόρεσε να έρθει ,  είχε αναφέρει ότι  δεν είναι υπέρ της τιμολογιακής 

αυτής προσαρμογής διότι  δεν έχει  λυθεί  το πρόβλημα. Όταν θα λυθεί 

τότε ναι.   
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Το ίδιο όμως, θα μου πείτε ότι  μπορεί να το έκανε για άλλους 

λόγους,  εάν και πιστεύω ότι  ο κ.  Μοσχολιός μιλάει πάντοτε,  μιλάμε με 

την αλήθεια μπροστά του,  εκείνο το οποίο εισηγήθηκε και ο κ.  

Αρβανιτόπουλος,  ο οποίος είναι σύμβουλος της δικής σας παράταξης,  

της συμπολίτευσης,  είπε ότι  δεν πρέπει να γίνει  αυτή η 

αναπροσαρμογή μόνο θα πρέπει να γίνει  όταν και εφόσον λυθεί το 

πρόβλημα ύδρευσης Μητρουσίου.  

Άρα λοιπόν και ο δικός μας σύμβουλος και ο δικός σας 

σύμβουλος ήταν αντίθετοι και επειδή το πρόβλημα συνεχίζει  να 

υπάρχει,  εμείς  δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την εισήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε σας  ο λόγος κ.  Πρόεδρε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αυτή την στιγμή πράγματι λόγω της 

ποσότητας που δίνουμε στο Μητρούσι και λόγω των καιρικών 

συνθηκών αλλά και λόγω της κακής διαχείρισης που γίνεται από τους 

κατοίκους,  υπάρχουν κάποιες ώρες  που το χωριό δεν έχει  νερό.   

 Όπως γνωρίζετε έχουμε τοποθετήσει το μισό υλικό,  την μισή 

γραμμή και μας υποσχέθηκε,  μας είπε ο ανάδοχος ότι  αυτή την 

εβδομάδα περιμένουμε και το υπόλοιπο πληρωτικό υλικό για να 

τοποθετηθεί.   

Αυτή την στιγμή εμείς  στο Μητρούσ ι δίνουμε το 24ωρο 1.300 

κυβικά. 55 κυβικά την ώρα. Εάν τα υπολογίσετε είναι περίπου 1.300 

κυβικά. Βάσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η υπερβολική 

κατανάλωση σε έναν μην αστικό οικισμό είναι περίπου 250 λίτρα την 

ημέρα. Που σημαίνει  ότι  οι  ανάγκες του Μητρουσίου αυτή την στιγμή 

σε μια ορθολογική διαχείριση και μια ορθολογική χρήση είναι περίπου 
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600 κυβικά. 650 κυβικά. Με υπερβολική κατανάλωση. Τα 250 λίτρα 

την ημέρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για μη αστικές περιοχές 

τις  θεωρεί υπερβολική κατανάλωση.  Και όμως με αυτή την 

κατανάλωση θα έπρεπε τα 650 κυβικά να επαρκούν για το Μητρούσι.  

Εμείς τους δίνουμε 1.300.  

Εγώ ζήτησα από τους τοπικούς παράγοντες και με την τοπική 

κοινότητα ήρθα σε επαφή και τους είπα ότι  ενημερώστε τους κατοίκους  

σας να κάνουν μια ορθολογική διαχείριση. Είπα στην Πρόεδρο ότι  

βγάλτε ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα να γίνεται ορθολογική 

διαχείριση.  

Επικοινώνησα με κάποια στελέχη του αγροτικού κόσμου και τους 

είπα ότι  αυτή την στιγμή που εμείς  προσπαθούμε να υδροδοτήσουμε,  

γιατί  το πρόβλημα στο Μητρούσι  όλο αυτό το διάστημα ήταν το 

πόσιμο νερό, δεν μπορούν οι  αγρότες να πάνε με τα ψεκαστικά, να 

πάνε στους κρουνούς,  να παίρνουν πανάκριβο διυλισμένο νερό να πάνε 

να ραντίζουν τα χωράφια και όταν επιστρέφουν από το ράντισμα να 

λέμε ότι  δεν έχουμε νερό να κάνουμε μπάνιο.   Δεν γίνονται αυτά τα 

πράγματα.  

Έχουμε 50,  60,  100 ψεκαστικά που χρησιμοποιούν την ημέρα, 

αυτά είναι κυβικά. Όταν μας λείπε το νερό για κάποιες ώρες από το 

Μητρούσι είναι γιατί  επειδή το ελέγχουμε και το παρακολουθούμε από 

το  σύστημα τηλε -ελέγχου που έχουμε,  είναι γιατί  στις  κρίσιμες ώρες 

μας λείπουν 50 κυβικά νερό. Δεν είναι ότι  δεν έχουμε νερό σε όλο το 

24ωρο. Είναι οι  κρίσιμες ώρες.   

Εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουν οι  κάτοικοι μέχρι να 

αποκτήσουμε το δεύτερο πληρωτικό υλι κό που θα οριστικοποιηθεί  η 

λύση του προβλήματος,  γι΄ αυτό και εμείς  στην απόφασή μας,  εάν 
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δείτε στην απόφασή μας λέμε ότι  η νέα τιμολογιακή πολιτική αυτού 

που επικαιροποιούμε θα ξεκινήσει από τον πρώτο λογαριασμό που θα 

εκδώσουμε,  από τον Ιουνίου και μετά .  Γιατί  πιστεύουμε ότι  θα 

ολοκληρωθεί και η τοποθέτηση του δεύτερου πληρωτικού υλικού. Αυτή 

είναι η πραγματικότητα.  

Το ότι  ο κ.  Μοσχολιός,  κ.  Μηλίδη, διαφώνησε,  αυτή είναι η 

αλήθεια.  Διαφώνησε.  Με τα στελέχη από το Μητρούσι έχουμε μια 

άριστη συνεργασία,  αλλά ο κ.  Μοσχολιός μου είπε ότι  Πρόεδρε εάν 

δεν επαρκεί το νερό ελάτε και κλείστε τους κρουνούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόεδρε νομίζω ότι  είναι σαφής η τοποθέτησή σας.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ο κ. Μοσχολιός μου το είπε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και ο Αρβανιτόπουλος διαφώνησε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι  γίνεται μια πολύ κακή διαχείριση αυτή 

την περίοδο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  δεν κλείνει  τους κρουνούς;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εγώ είπα την Πρόεδρο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να αναλάβεις πρωτοβουλία και όχι  να βγαίνεις  απλά στα κανάλια να 

καταγγέλλεις.  Οφείλει ,  οι  τοπικοί παράγοντες οφείλουν να καθοδηγούν 
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και να ενημερώνουν την κοινωνία,  όχι  απλώς να βγαίνουν στα κανάλια 

για να κάνουν αντιπολίτευση. Δεν το έκανε.  Αυτή οφείλει  να πάει να 

τα διαχειριστεί .   

 Οι κρουνοί δεν είναι της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  είναι του Δήμου άρα κατ’ 

επέκταση της Κοινότητας και του Τοπικού Συμβουλίου.  Αυτοί 

οφείλουν να κάνουν την ορθολογική διαχείρισή τους και όχι  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν θέλει  κάποιος να δευτερολογήσει να το βάλουμε σε 

ψηφοφορία το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι,  μια κουβέντα.  Ένα εύλογο ερώτημα των κατοίκων είναι,  που 

είναι το έργο το οποίο εξαγγέλθηκε και,  εν πάση περιπτώσει,  πότε 

είναι ο ορίζοντας ολοκλήρωσής τους;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  είμαστε στο τελικό στάδιο για να πάρουμε την 

περιβαλλοντολογική μελέτη.  Ήδη τον ανάδοχο τον έχουμε αναδείξει .  

Αύριο θέλω να πληροφορήσω και το σώμα, με την άδεια του κ.  

Δημάρχου, αύριο θα επισκεφτούμε κάποιες υπηρεσ ίες στην Διεύθυνση 

Υδάτων, την Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης στην 

Θεσσαλονίκη για να πιέσουμε να πάρουμε την αδειοδότηση των 

περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων και μάλιστα θα ζητήσουμε,  επειδή 

το συμβούλιο συνεδριάζει  τέλη του μήνα, θα ζητήσουμε μέχρι 10  
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Ιουνίου να κάνουν την συνεδρίαση μέχρι 10 Ιουλίου,  να μην πάμε τον 

επόμενο μήνα για να προλάβουμε τα χρονικά περιθώρια για να 

μπορέσουμε να συμβασιοποιήσουμε και το έργο.   

 Εμείς πιστεύουμε ότι  μέσα στον Αύγουστο θα 

συμβασιοποιήσουμε το έργο που σημαίνει  η ολοκλήρωσή του θέλει  έξι  

μήνες.  Αυτό λέει  η τεχνική υπηρεσία,  δεν είμαι τεχνικός.  Ότι μετά την 

συμβασιοποίηση σε έξι  μήνες θα ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο που θα 

λύσει οριστικά και το πρόβλημα υδροδότησης του Μητρουσίου.  

 Εδώ θέλω να πω κύριε Πρόεδρε,  κύρι ε Δήμαρχε,  ότι  την πρόταση 

την έχουμε καταθέσει και στο ΕΠΕΡΑ για χρηματοδότηση αυτό το 

μεγάλο το έργο.  Το έχουμε καταθέσει και είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι  

θα εγκριθεί ,  γιατί  είναι αυτή η μελέτη που κάναμε για την διαχείριση 

και την δημιουργία των υδρευτικών πυρήνων την θεωρούν και στο 

Υπουργείο πρωτοποριακή μελέτη και μάλλον θα χρηματοδοτηθεί 

κιόλας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  

Κύριε Στεργίου; Ναι.  Ναι.  Κυρία Καλώτα; Όχι.  Όχι ο κ.  Μηλίδης,  όχι  

ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Ο κ.  Καρύδας,  όχι .  Ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι,  η 

κυρία Γεωργούλα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Μερετούδη; Ναι.  Ναι.  Ναι ο γραμματέας,  ναι και 

Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 407/2016)  
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…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   11ο :  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) κλιματιστικών μονάδων και ειδών θέρμανσης -ψύξης  

για τα   δημοτικά κτήρια,  

β) εξοπλισμού ειδών γραφείου,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

γ) 100 απαγορευτικών πινακίδων πληροφόρησ ης, για τις   

 ανάγκες   του  τμήματος αποκομιδής και ανακύκλωσης    και  

δ) 3.000   πλαστικών   αυτοκόλλητων,   για   τις   ανάγκες    του   

τμήματος   

αποκομιδής και ανακύκλωσης.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

 

α) κλιματιστικών μονάδων και ειδών θέρμανσης  

-ψύξης για τα   δημοτικά κτήρια  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(Αριθμός Απόφαση: 408/2016)  

…………… . .  

 

β) εξοπλισμού ειδών γραφείου  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 409/2016)  

…………… . .  

 

γ) 100 απαγορευτικών πινακίδων πληροφόρησης,  

 για τις   ανάγκες   του  τμήματος αποκομιδής  

και ανακύκλωσης  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 410/2016)  

…………… . .  

 

δ) 3.000   πλαστικών   αυτοκόλλητων,   για   τις   ανάγκες  

   του   τμήματος  αποκομιδής και ανακύκλωσης.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 411/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  
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ΘΕΜΑ   12ο:  

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:  

α) απομαγνητοφώνησης   πρακτικών   συνεδριάσεων   Δημ. 

Συμβουλίου,  

 ετών 2014 και 2015,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

β) επέκτασης διπλωμάτων οδήγησης.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλο ς κ.  Χαρίτος Χ.  

γ) επισκευής   πομόνας   και   ηλεκτρολογικού   πίνακα   του    

αρδευτικού   

αντλιοστασίου της Τ.Κ. Μητρουσίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών:  

 

α) απομαγνητοφώνησης   πρακτικών   συνεδριάσεων  

  Δημ. Συμβουλίου,  ετών 2014 και 2015,  

11427 1-7-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 412/2016)  
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…………… . .  

 

β) επέκτασης διπλωμάτων οδήγησης.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβου λος κ.  Χαρίτος Χ.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 413/2016)  

…………… . .  

 

γ) επισκευής   πομόνας   και   ηλεκτρολογικού   πίνακα   του   

  αρδευτικού  αντλιοστασίου της Τ.Κ. Μητρουσίου.  

11808 7-7-2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 414/2016)  

…………… . .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ   13ο:  

Τροποποίηση της αρ. 774/2015 Α.Δ.Σ. ¨Ψήφιση  

Κανονισμού Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του  

Δήμου Σερρών¨ ,  ως προς το άρθρο 14 αυτού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ αξίζει  τον κόπο να ακούσουμε δυο λόγια από τον εισηγητή τον κ.  

Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οι  συνάδελφοι στην Ο.Ε. που έγινε η ανάλυση του 

ζητήματος έχουμε πλήρη γνώση, είναι κάποιοι  εδώ, ίσως κάποιοι  

λείπουν,  τι  συνέβη; Ενώ εγκρίθηκε όλος ο Κανο νισμός,  όλα του τα 

άρθρα, ουσιαστικά γι΄ αυτό το άρθρο, για κάποιες διατάξεις  επί  της 

ουσίας,  μια διάταξη, δυο το πολύ, δεν δόθηκε η έγκριση και γι΄ αυτό 

το άρθρο. Οπότε ήμασταν υποχρεωμένοι να το φέρουμε σαν ένα άρθρο 

το οποίο θα ενσωματωθεί στον Κανονισμ ό ξεχωριστά στην Ο.Ε..  

 Ο βασικός λόγος της απόρριψης,  συνάδελφοι,  ήταν ότι ,  εάν 

θέλετε λίγο ακούστε το αυτό,  ότι  θεώρησε η υπερκείμενη αρχή ότι  δεν 

μπορούμε να έχουμε τέτοια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα ήδη πολύ 

χαμηλά τέλη που έχουμε στα κοιμητήρια και στο υς ετεροδημότες.   

Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή την τεράστια διαφορά, γιατί  θα 

σας θυμίσω είχαμε σχεδόν ομόφωνα αποφασίσει ότι  θα έχουμε 3.000 

ευρώ για τους ετεροδημότες και . .δημότες και μάλιστα ούτε καν 

μόνιμους κατοίκους,  δηλαδή το έχουμε περιορίσει  σχεδό ν στο τίποτα.  

Θα σας θυμίσω ότι  ο τελευταίος μας Κανονισμός περιόρισε την 

περίπτωση του ετεροδημότη στο πολύ απίθανο σενάριο να μην είναι 

κάποιος μόνιμος κάτοικος,  να μην ήταν ποτέ δημότης του Δήμου 

Σερρών ή των δήμων που απαρτίζουν τον σημερινό Δήμο Σερρ ών τον 

Καλλικρατικό,  δηλαδή πολύ σπάνια περίπτωση να είναι κάποιος 

ετεροδημότης που να θέλει  να ταφεί στις  Σέρρες και να μην έχει  αυτά 

τα χαρακτηριστικά που λέω.  

Όπως και να έχει  όμως είχαμε πάρει εμείς  τότε μια απόφαση για 

3.000 ευρώ. Αυτό θεωρεί η υπερκε ίμενη αρχή και με βάση μια 
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γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη ότι  είναι μια τεράστια 

ψαλίδα,  πολύ μεγάλη διαφορά την οποία δεν την έκανε αποδεκτή.  

Από την άλλη αντιλαμβάνεστε ότι  για μας αυτό ήταν  ένας 

κυματοθραύστης για να μην έχουμε τα προβλήματα τα οποία τα 

γνωρίζετε όλοι,  κυρίως στις  Κοινότητες και έχουμε ζήτημα και χώρου 

ακόμη-ακόμη.  

Βέβαια,  να πω εδώ και κάτι  σημαντικό.  Τα τέλη των κοιμητηρίων 

δεν είναι ανταποδοτικά με την έννοια των τελών της καθαριότητας και 

του ηλεκτροφωτισμού. Και μάλιστα σε αυτές τις  περιπτώσεις των 

ετεροδημοτών δεν υπάρχει καμία ανταποδοτικότητα. Θέλω να πω ότι  

δεν μας δίνουν αυτοί κάτι  για να τους δώσουμε εμείς  κάτι  πίσω. Είναι 

κάποιοι  οι  οποίοι  έρχονται από κάπου αλλού για να τελέσουν,  οι  

συγγενείς  τους εδώ, αυτή την διαδι κασία.   

Τέλος πάντων, ολοκληρώνοντας θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε,  

ότι  θέση των συμβούλων στην Ο.Ε. ήταν να και η εισήγηση της κυρίας 

Τσολάκη, να επιστρέψουμε στην ήδη εγκεκριμένη απόφαση που είχαμε 

γι΄ αυτό το άρθρο, στα 1.500 ευρώ που ήδη είχε τύχει  της  εγκρίσεως 

από το 2013, δηλαδή να πέσουμε στα 1.500. Κάποιοι  σύμβουλοι 

επέμειναν στις  3.000 ευρώ.  

Τι να σας πω τώρα; Αυτό επειδή τον Κανονισμό τον 

χειριστήκαμε μπορώ να πω σχεδόν ομόφωνα, όλες οι  παρατάξεις  

ασχολήθηκαν σοβαρά και στην Ο.Ε.,  τα άρθρα σχεδό ν τα ψηφίσαμε,  

όχι  σχεδόν,  όλα σχεδόν ομόφωνα, κύριε Πρόεδρε,  εδώ μόνο γι΄ αυτό το 

θέμα υπήρχε διαφοροποίηση. Δηλαδή θα το πω ευθαρσώς, η παράταξη 

του κ.  Φωτιάδη επέμεινε ο Βασίλης με την Δέσποινα στις  3.000 ευρώ. 

Οι υπόλοιποι ψηφίσαμε τα 1.500 γιατί  είχαν  εγκριθεί  από το ΄13 και 

έχουμε ένα ασφαλές,  να το πω έτσι,  μαξιλάρι.   
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Δεν ξέρω εάν θα ξανά πάμε στα 3.000 ευρώ, κύριε Πρόεδρε,  για 

τους ετεροδημότες.  Εάν πάμε θα απορριφθεί η απόφαση, επομένως δεν 

μπορώ να ξαναδοκιμάσουμε με 3.000.  

Εγώ προτείνω στο σώμα την απόφαση της Ο.Ε. και την εισήγηση 

της υπηρεσίας,  που λέει  για 1.500 ευρώ.  

Μάλιστα ενημερώνω το σώμα ότι  έχουμε περιορίσει ,  μετά και 

από τις  δικές σας αντιδράσεις και της συμπολίτευσης και της 

αντιπολίτευσης,  βάλαμε και μια εξαίρεση για τους μόνιμους 

κατοίκους.  Επομένως όποιος είναι μόνιμος κάτοικος και τυχαίνει  να 

είναι ετεροδημότης και αυτόν τον αντιμετωπίζουμε σαν να είναι δικός 

μας.  Δηλαδή προνοήσαμε και γι΄ αυτό.   

Η μόνη περίπτωση επομένως του ετεροδημότη είναι να έρθει  

κάποιος από το πουθενά, να το πω έτσι απλά και να πει  ότι  θέλω να 

ενταφιαστώ στις  Σέρρες.  Σε αυτή την περίπτωση εγώ προτείνω 1.500 

ευρώ γιατί  έτσι έχουν εγκριθεί  το ΄13.  Τα 3.000 ευρώ απορρίφθηκαν, 

απερρίφθη η διάταξη αυτή.  

Δεν ξέρω, σέβομαι την άποψη και το λέω ευθαρσώς για να μην 

δημιουργηθεί θέμα, γιατί  οι  συνάδελφοι λείπουν σήμερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολλά είπατε κ.  Γαλάνης,  πάρα πολλά. Λοιπόν,  υπάρχουν ερωτήσεις;  

Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Κανείς;  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη λέτε ότι  η παράταξή μ ας πρότεινε 3.000 για τους 

ετεροδημότες;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όχι,  δεν με ακούσατε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό ακριβώς είπες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην μπερδεύεστε.  Δεν ακούσατε καλά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό άκουσα και εγώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι έτσι.  Όταν μιλούσα κάποιοι  συνάδελφοι μιλούσαν, είχε 

θόρυβο, δεν με ακούσατε καλά, μπορεί εγώ να μην το εξήγησα σωστά. 

Το δέχομαι.   

 Είχαμε ψηφίσει όλοι εδώ, σχεδόν,  3.000 ευρώ για τους 

ετεροδημότες.  Και μάλιστα γι΄ αυτό την περίπτωση, . .με τον απίθανο 

αυτόν τρόπο, χωρίς να είναι μόνιμος κάτοικος να ενταφιαστεί  από τους 

συγγενείς  του στις  Σέρρες.  Το αυξήσαμε δηλαδή, από 1.500 που ίσχυε 

ο Κανονισμός του ΄13 το πήγαμε στις  3.000 και εμείς  και εσείς  και 

όλοι.   

 Ήρθε η Αποκεντρωμένη και λέει  ότι  αυτή η ψαλίδα αν άμεσα τα 

τέλη που είναι 200 και 300 ευρώ που είναι πολύ χαμηλά για τους 

κατοίκους εδώ τους μόνιμους και για τις  άλλες περιπτώσεις,  δεν 

μπορεί να είναι 3.000 ευρώ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Έρχονται οι  συνάδελφοι και μου λένε στην Ο. Ε. ότι  όχι  Πρόεδρε,  να το 

κρατήσουμε το 3.000 γιατί  και με αυτές τις  εξηγήσεις που δίνουμε και 

δίνοντας και οικονομικά στοιχεία να επιμείνουμε να το κρατήσουμε.  

Εξέφρασαν μάλιστα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ το λέω αυτό για να μην εκτεθεί  η παράταξη του αρχηγού της 

μείζονος αντιπολίτευσης γιατί  ψήφισε αλλιώς στην Οικονομική. Θέλω 

να το επισημάνω να μην φανεί ότι…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό Πρόεδρε.  Είχα πάρει τον λόγο για να . .να μην χάνουμε 

χρόνο. Κουραστήκαμε.  Εάν εμείς  είπαμε κάτι  ήρθε άρνηση. Εάν η 

άρνηση ήταν για την τεκμηρίωση, εάν εννοείς  αυτό,  ότι  ήταν ελλιπώς 

τεκμηριωμένη η αύξηση, δεν είναι ώρα να μας λες για 3.000. Βάλε το 

1.500 να τελειώνουμε.  Να μην λες όμως η παράταξη του Φωτιάδη, η 

παράταξη του Φωτιάδη. Σε παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τέλος πάντων, καταλάβαμε.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το 3.000 που το στηρίξαμε όλοι αρχικά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το καταλάβαμε όλοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ήταν ένα ανάχωμα για να μην έχουμε ετεροδημότες στον Δήμο μας.  

Αυτό όμως δεν περπάτησε τελικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.  Απλά λέω ότι  τα 1.500 είναι ένα ασφαλές 

μαξιλαράκι γιατί  έχουν εγκριθεί  το ΄13.  Μπορεί πάλι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Στην ίδια φιλοσοφία είμαστε όλοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε δυο λεπτά γιατί  δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα να 

μας χωρίζει .  Άλλο λέω. Γιατί  το αφήνουμε αυτό.  Γενικά, ακούω, 

δέχομαι τηλέφωνα και παραπονιούνται ότι  γίνεται εκταφή κ αι δεν 

βρίσκουν τα κόκαλα των συγγενών τους.  Είχα δυο τηλέφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην γελάς σε παρακαλώ, είναι σοβαρό αυτό που σου λέω. Το δεύτερο 

είναι ότι  δεν βρίσκουν την προϊσταμένη. Ποια είναι η προϊσταμένη 

εκεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δέχθηκα τηλέφωνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω το εξής:  Μπορεί …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ μεταφέρω καλοπροαίρετα αυτό που μου λένε.  Να μην σας το πω;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ευχαρίστως να ακούσω τα παράπονα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και σας το λέω ευθέως.  Και να κλείνουν τα νεκροταφεία όταν φεύγει  ο 

κόσμος.  Ακούω πάλι διάφορα. Ότι μπαίνουν κάποιοι ,  κάποιοι  

παραπονιόνται ότι  τους κλέβουν πράγματα από τους τάφους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το κάνουν αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε όλη την Ελλάδα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα κοιμητήριά μας είναι εύκολα προσβάσιμα. Δηλαδή τι  εννοώ; Και 

κλειστά να τα έχουμε,  τις  πόρτες τις  κλείνουμε φυσικά, μπορεί 

κάποιος,  τώρα με συγχωρείτε που θα το πω έτσι,  να υπερπηδήσει το 

τοιχίο ή τα άλλα τα κοιμητήρια στα χωριά μας και να παίρνουν το 

οτιδήποτε.  Κατάντια είναι εδώ που φτάσαμε να πάει κάποιος να πάρει 

ένα καντήλι ή τα μπρούτζινα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Θα το δω αλλά αυτοκίνητο μπαίνει  όταν κάποιος έχει  πρόβλημα υγείας 

και δεν μπορεί να εισέλθει  με άλλο τρόπο. Και αυτό …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε,  μου λένε ότι  λείπει  η προϊσταμένη. Ένα 

λεπτό.  Εσείς βιάζεστε,  εγώ πρέπει να εξηγήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα σου πω και ποιος μου το είπε μετά.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η προϊσταμένη είναι ένας διοικητικός υπάλληλος για όλα τα 

κοιμητήρια του Δήμου Σερρών. Α, Β και το χωριό μέσα. Αυτή η 

γυναίκα δηλαδή, αυτός ο διοικητικός υπάλληλος είναι ένας για όλα τα 

κοιμητήρια.  Έρχεται στον Δήμο για να υπογραφούν οι  συμβάσεις,  πάει  

από εδώ, πάει στα Α, πάει στα Β, πάει  στα χωριά.  Όπου χρειαστεί  

πηγαίνει .  Δεν την βρίσκουμε συνέχεια σε ένα κοιμητήριο.  Δυστυχώς 

έναν άνθρωπο έχουμε,  έναν.  Οι άλλοι υπάλληλοι,  κύριε Πρόεδρε,  είναι 

εργάτες και δεν αναλαμβάνουν ευθύνες διοικητικές.  Αυτή είναι η 

αλήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος; Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ψηφίζω την εισήγηση ως έχει .  Έχω ξανά κάνει  την πρόταση όμως 

και την επαναφέρω τώρα. Το 10ευρώ για τις  Κοινότητες να γίνει  100 

ευρώ κάθε φορά που θα έχει  ταφή. Και λέω 100 ευρώ γιατί  στα χωριά 
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κόστος,  δαπάνη ούτε υπάλληλο απασχολούμε ούτε τίποτα.  Μόνο για 

την συντήρηση, την κοπή των χόρτων ή δυο με τρεις  φορές εάν 

ραντιστούν είναι καλά.  

 Αυτό το 10ευρω, το έχω ξαναπεί,  έχει  δημιουργήσει τεράστια 

ζητήματα, τα ξέρει  ο Αντιδήμαρχος,  άνθρωποι οι  οποίοι  λείπουν 60 

χρόνια στην Αμερική, στην Αυστραλία,  εδώ και εκεί  χρεώνονται και 

ψάχνουμε να τους βρούμε,  δεν θα τους βρούμε,  απασχολείται και η 

υπηρεσία με αυτό,  γιατί  θα αναγκαστεί  σε λίγο να αρχίζει  να τους 

χρεώνει στην Εφορία,  ανθρώπους οι  οποίοι  ουσιαστικά δεν υπάρχουν.  

Απλά σε κάθε χωριό έχουν οικογενειακή μερίδα.  

 Προτείνω λοιπόν να αλλάξουμε και αυτό.  Το 10ευρώ εκατό ας 

γίνει  κάθε φορά που γίνεται ταφή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Την άποψη του συναδέλφου,  κύριε Πρόεδρε,  την άκουσα με πολύ 

ενδιαφέρον και την έχουμε συζητήσει και κατ’ ιδίαν αλλά και οι  άλλοι 

συνάδελφοί μου από όλες τις  παρατάξεις  στην Ο.Ε. ξέρετε τι  λένε;  Ότι 

με αυτά τα 10 ευρώ ετησίως άπαξ ανά οικογενειακή μερίδα βάλαμε σε 

μια σειρά τα κοιμητήριά μας στα χωριά μας.  Δηλαδή, στα εννέα χωρία 

του Σκουτάρεως ο κ.  Δήμαρχος δεν δέχεται πλέον παράπονα όπως 

δεχόταν στην πρώτη θητεία.  Τώρα δεν έχουμε παράπονα. Τα 

τακτοποιούν και οι  πολίτες αρχίζουν και τα δέχονται καλοπροαίρετα.  

Με αυτά τα 10 ευρώ ανά  οικογενειακή μερίδα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Όλα πηγαίνουν εκεί  ανταποδοτικά. Έχουμε.  Έχουμε στοιχεία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην ανοίγετε διαλόγους τώρα, σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τις  κηδείες που γίνονται στα χωριά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν συμφωνούμε όλοι για την τροποποίηση αυτή του θέματος; 

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι σε όλα εκτός από αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι ομόφωνη, όχι .  Υπάρχει δι αφοροποίηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι όλο το άρθρο, είναι μια διάταξη που …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη να κάνω μια πρόταση. Διατύπωσε εκεί  ανά Κοινότητα 

εάν το Τοπικό Συμβούλιο θέλει  το 10ευρώ ή το κατοστάρικο και θα 

συμφωνήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Φωτιάδη αυτό που λέτε συνάδελφοι δεν μπορεί να γίνει  αυτή την  

στιγμή. Πρέπει να πάει το θέμα πίσω. Δεν γίνεται,  διαδικαστικά δεν 

γίνεται.  Πώς να το κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ ψηφίζουμε την εισήγηση, ναι ή όχι;  Όποιος διαφοροποιείται,  

σεβασμό. Έγινε κατανοητή η ψήφος; Ωραία.    

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(Αριθμός Απόφαση: 415/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο.  

 

ΘΕΜΑ   14ο:  

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος  

 ¨Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 416/2016)  

…………… . .  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   15ο:  

Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ' αρ. 16  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 417/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ   16ο:  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτσε Δήμαρχε για το 15.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι θέλετε στο 15; Έγκριση καταγγελίας της μίσθωσης του υπ'  αρ.  16 

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η εισήγηση λέει  ως εξής.  Εάν θέλετε να σας το αναφέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καταγγελία της σύμβασης της μίσθωσης.  Να δοθεί εντολή στους 

δικηγόρους του Δήμου…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι λέει  η εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι λέει  η εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι να τελειώσω. Δεν τελείωσα. Περί καταγγελία της  

σύμβασης της μίσθωσης.  Να δοθεί εντολή στους δικηγόρους του Δήμου 

να προβούν σε όλες τις  απαραίτητες ενέργειες περί αποδόσεως του 

μισθίου.  Την κήρυξη του μισθωτή εκ έκπτωτου με ταυτόχρονη 

κατάπτωση της εγγυητικής,  είναι ένα μικρό ποσό 176,08 ευρώ. Ο 

ταμίας,  φυσικά, να προβεί σε όλες τις  νόμιμες ενέργειες  για την 

είσπραξη του ποσού που οφείλεται.  Και την μη επαναδημοπράτηση του 

ακινήτου, προτείνει  ο εισηγητής,  γιατί  αυτό το ακίνητο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επαναδημοπράτησης ή μη. Εμείς θα αποφασίσουμε.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  λέω, ο εισηγητής,  εγώ λέω για μένα, σαν εισηγητής λέω της 

δημοτικής αρχής προτείνω την μη επαναδημοπράτηση, διότι  ο Δήμος 

έχει  τεράστια ανάγκη αυτό το ακίνητο να το χρησιμοποιήσει για τις  

δικές του ανάγκες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιο είναι αυτό; Που είναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι ένα ακίνητο μέσα στην στοά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μέσα στο αίθριο;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μέσα στο αίθριο,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που είναι που;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι απέναντι  από το Ληξιαρχείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκεί που είναι ένα φωτογραφείο.  Στο φωτογραφείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικον.  έτους 2016 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας έστειλα και κάτι  επιπλέον αναμορφώσεις.  Νομίζω ότι  τις  πήρατε.  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Αναμόρφωση (100) εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2016 που αφορά αναμόρφωση σε  

κωδικό εξόδων που αφορά την καταβολή δικαστικών  

 δαπανών στον Χατζηαναστασιάδη Νικόλαο σύμφωνα  

 με την υπ΄ αριθμόν 20/2016 απόφαση Μονομελούς  

 Πρωτοδικείου.11425 1 -7-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 418/2016)  

…………… . .  

 

Ομοίως (102) και δημιουργία κωδικού εξόδων  

που αφορά την προμήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη  

 και κατάθεση σε λογαριασμό του Δήμου του ποσού  

που αφορά τις κλήσεις της τροχαίας.  

11511 4-7-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 419/2016)  

…………… . .  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Ομοίως (103) που αφορά την ενίσχυση κωδικών  

εσόδων /εξόδων 11512 7 -7-2016  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 420/2016)  

…………… . .  

 

Ομοίως (105) που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ  

και πληρωμή εξόδων ΠΟΕ 11513 7 -7-2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 421/2016)  

…………… . .  

 

Ομοίως που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ και  

πληρωμή εξόδων ΠΟΕ 11513 5 -7-2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 422/2016)  

…………… . .  

 

Ομοίως (108) που αφορά την ενίσχυση ΚΑΕ  

 και πληρωμή εξόδων για προμήθεια διαγωνισμών  

 λόγω αύξησης ΦΠΑ 11424 1 -7-2016.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 423/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 

ΘΕΜΑ   17ο:  

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Δομές παροχής  

 βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο  

Δήμου Σερρών¨  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

¨Κεντρική Μακεδονία¨  ((Άξονας προτεραιότητας ΑΞ09Β  

¨Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησ η της  

 φτώχειας -  ΕΚΤ¨ , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.  

Εισηγητές: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ. και  

 ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  θέλετε να ακούσετε δυο λογάκια;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Πρόκειται για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: Δομές 

παροχής βασικών αγαθών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά 

αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας και μάλιστα στα σοβαρότερα, όπως η 

τροφή και το φάρμακο. Είναι 360.000 ευρώ. Θα αφορά τον Δήμο και 

θα τρέχει  για τρία χρόνια.  Οι δομές για τις  οποίες κάνουμε την 

πρόταση είναι η Κοινωνική Κουζίνα και το Κοινωνικό Φαρμακείο και 

θα απασχοληθούν έξι  άτομα, όπως είπαμε,  για τρία χρόνια.   

 Δεν ξέρω, ότι  άλλο θέλετε στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις από το σώμα για τ ην πρόταση αυτή; 

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για μισό λεπτάκι.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο 

πρόγραμμα από την Ε.Ε. που είναι ‘Διαχείριση της Φτώχειας 2020’,  

δεν ξέρω κάπως αλλιώς λέγεται.  Όλα αυτά τα προγράμματα μπήκαν σε 

τροχιά με την έναρξη της κρίσης και είναι και πανευρωπαϊκό και έχει  

σαν στόχο να αμβλύνει τις  πιο οξείες γωνίες  των ανθρώπων που 

βγαίνουν στην εξαθλίωση.  

 Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε  ότι υπάρχουν άνθρωποι οι  οποίοι  

θα μπορούν να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση μέσα στην 

καπιταλιστική κρίση, κατανοούμε ότι  είναι άμεση ανάγκη η κοινωνική 

αλληλεγγύη αλλά όχι  με τις  δομές του φταίχτη,  κατά την δική μας 

άποψη, οπότε δεν θα το ψηφίσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  σεβαστό.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 424/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο. Δέκατο όγδοο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   18ο:  

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:  

α) ¨Παρεμβάσεις στα   δημοτικά   κτήρια   της  

  Δ.Ε.   Σκουτάρεως ,   έτους  2016¨    και  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

β) ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και  

δημιουργία νέων ταφώνωνκοιμητηρίου Δ.Κ. Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Υπάρχουν ερωτήσεις;  Προχωράμε.  

 

Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης των έργων:  

α) ¨Παρεμβάσεις στα   δημοτικά   κτήρια   

 της   Δ.Ε.   Σκουτάρεως,   έτους2016¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 425/2016)  

…………… . .  

 

β) ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δημιουργία  

 νέων ταφώνωνκοιμητηρίου Δ.Κ. Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 426/2016)  

…………… . .  

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   19ο:  

Έγκριση 1 ο υ  Συγκριτικού Πίνακα και σύναψης  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

1η ς  Συμπληρωματικής Σύμβασης της μελέτης  

 με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων  

στον χείμαρρο Αγ. Αναργύρων¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 427/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   20ο:  

Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:  

α) Ανακατασκευή γέφυρας στην Τ .Κ. Κάτω Καμήλας,  

β) Εργασίες στατικής   επάρκειας νοτίου   πετάλου    

δημοτικού   γηπέδου  Σερρών    και  

γ) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

Έγκριση Α.Π Εργασιών των έργων:  

α) Ανακατασκευή γέφυρας στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 428/2016)  

…………… . .  

 

β) Εργασίες στατικής   επάρκειας νοτίου    

πετάλου   δημοτικού   γηπέδου  Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 429/2016)  

…………… . .  

 

γ) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών  

 έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ   Γκότσης Η.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 430/2016)  

…………… . .  

       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο .  

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής  

παραλαβής του έργου: Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

11 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016  

 της Τ.Κ. Ορεινής¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 431/2016 )  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ   22ο :  

Έγκριση 2η ς  παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του  

σχεδίου με τίτλο: ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης  

αστέγων στο Δήμο Σερρών¨  στο πλαίσιο του προγράμματος  

 ¨Στέγαση και επανένταξη¨  του Υπουργείου Εργασία ς,   

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης¨ .  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ   Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι ημερομηνίες παρατάθηκαν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου κυρία 

Αγιαννίδου;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν είχε πρωτο -εισηγηθεί το θέμα είχαμε ψηφίσει όχι .  Τώρα δεν ξέρω 

όμως τι  πρέπει να γίνει ,  πώς θα μετρήσει η δική μου η ψήφος.  Σαν 

πρόγραμμα είπαμε όχι .  Τώρα για την παράταση δεν ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι όχι  λέτε εσείς .  Εντάξει .  Οι υπόλοιποι ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 432/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ   23ο:  

Εξέταση αιτήματος δημότη για τροποποίηση μελέτης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο να εξηγήσετε στο σώμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Κάποιος συμπολίτης μας έκανε,  ας το πω, πώς το λέει  εδώ; Ένα 

αίτημα ας το πω για τροποποίηση της μελέτης ότι  δεν είναι,  μέσα σε 

εισαγωγικά, «σωστή η μελέτη».  

 Θέλω να πω ότι  όλες τις  αιτιάσεις τις  απορρίπτει  η τεχνική 

υπηρεσία,  μέσα εάν διαβάσετε.  Επίσης,  το έργο είναι  έργο ΕΣΠΑ και 
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εγκρίθηκε από όλα τα όργανα και από την Διαχειριστική Αρχή ΚΑΠΕ. 

Για να εγκριθεί  ένα έργο υπάρχει εδώ ο φάκελος ότι  δηλαδή ζητήθηκε 

από την Αρχαιολογία,  από την Πολεοδομία και τα λοιπά, αυτά που 

χρειάζεται δηλαδή για να γίνει  ένα έργο,  η μελ έτη που χρειάζεται όλα 

υπάρχουν και επιπλέον αυτά που θα πω τώρα δεν χρειάζονται για την 

έγκριση της μελέτης,  αλλά για απάντησε σε απάντηση του δημότη η 

υπηρεσία μας έχει  συλλέξει  τις  γνωματεύσεις από την Τροχαία,  από 

την Πυροσβεστική, από την Πολιτική Προ στασία που απορρίπτουν το 

αίτημα του συγκεκριμένου πολίτη.   

 Εάν θέλετε τώρα περισσότερα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ο συγκεκριμένος πολίτης…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Έχει κάνει  κάποια αιτήματα και ζητάει . .  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν διαβάσατε απορρίπτονται όλα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τα απέρριψε η τεχνική υπηρεσία;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  η τεχνική υπηρεσία.  Εάν τα διαβάσατε ένα –ένα…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Τα διάβασα. Τα διάβασα και λέει  ότι  οι  αποφάσεις αυτές,  το έργο της 

Δυτικής Θράκης είναι στις  βιοκλιματ ικές …  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και πέρασε από Επιτροπή Διαβούλευσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα πάντα, όλα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι,  αυτό έχει  περάσει αλλά φαντάζομαι ως μηχανικός φέρνει  κάποια 

αιτήματα τα οποία λογικά ξέρει  το αντικείμενο και φέρνει  κάποια 

αιτήματα. Και η απάντηση είναι τεκμηριωμένη από …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως.  Βεβαίως …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου; Ή από την ομάδα 

διαβούλευσης…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύμφωνα με την νομοθεσία.  Σύμφωνα με την νομοθεσία.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Εντάξει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από  τους επιστήμονες τους τεχνικούς του Δήμου.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και σύμφωνα με τους νόμους.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι μόνο, Δήμαρχε από τους επιστήμονες,  υπάρχει  και μια νομοθεσία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  σύμφωνα με την νομοθεσία.   
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να είναι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία Καλώτα αυτή την εισήγηση την υπογράφει ο κ.  Πάλας,  η κυρία 

Μαντεμλή και η κυρία Παπακωνσταντίνου.  Αυτοί απάντησαν …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σύμφωνα με την νομοθεσία όμως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Φυσικά σύμφωνα με την νομοθεσία.  Και απορρίπτουν το αίτημα, τ ο 

απορρίπτουν και το τεκμηριώνουν πολύ καλά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία Καλώτα, εάν θέλετε,  μπορείτε να πάτε στην τεχνική υπηρεσία 

να πάρετε τον φάκελο που χρειάζεται,  που υπάρχουν όλες οι  

αδειοδοτήσεις που χρειάζονται για την μελέτη.  Αυτά είναι τα επιπλέον,  

δηλαδή που γίνονται για τον πολίτη.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  μου κάνει  εντύπωση ότι  είναι μηχανικός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Για να κάνει  τα ερωτήματα κάτι  θα,  γιατί  και άλλα σχόλια έχουν γίνει  

για την . .από αρχιτέκτονες έξω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τι σημασία έχει;  Γίνονται.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τώρα μην περνάτε σε άλλο θέμα. Υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν 

που θέλουν απέναντι  στο μαγαζί τους να είναι,  άσε τα.  Μην τα λέμε 

τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλει  κάποιος να υποβάλει ερώτηση άλλος; Τοποθέτηση κανείς;  

Ομόφωνα; Ναι με την εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει απόρριψη αιτήματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απόρριψη αιτήματος ομοφώνως από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  

(Αριθμός Απόφαση: 433/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ   24ο:  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

για τον μήνα Ιούλιο και του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη  

Παύλου για το μήνα Ιούνιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(Αριθμός Απόφαση: 434/2016)  

…………… . .  

 

Ομοίως του αντιδημάρχου κ.  Μυστακίδη Παύλου  

 για το μήνα Ιούνιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 435/2016)  

…………… . .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν έχετε την καλοσύνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι για τον κ.  Μυστακίδη και όταν έρθει  να μας ενημερώσει…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σημείωσέ το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας ενημερώσει ακριβώς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την περίπτωση του . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας κάνει  ενημέρωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό πέμπτο.  
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ΘΕΜΑ   25ο:  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός  

έδρας του κ.  Δημάρχου για τον μήνα Ιούνιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 436/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ   26ο:  

Επέκταση -  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

Έγκριση αντικατάστασης δυο φωτιστικών σωμάτων  

απλών με φωτιστικά σώματα ΝΑ του ΕΟ Σερρών –Σκουτάρεως.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 437/2016)  

…………… . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ    27ο:  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών  

 διαδικτύου στην κ.  Ramic Fata του Mujo, στην  

πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Ομοίως στον Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη του Ανδρέα  

 στην οδό Πρίγκηπος Χριστοφόρου 2 στις Σέρρε ς.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και άλλο ένα σας έστειλα για να μην φωνάζουν,  το οποίο αφορά την 

αδειοδότηση στον κ.  Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη του Ανδρέα. Άδεια 

λειτουργίας επιχειρήσεως προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.  

 Ναι.  Παρών ο Πρόεδρος.  Όπως πάντα.  

 

 

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

 στην κ.  Ramic Fata του Mujo, στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(Αριθμός Απόφαση: 438/2016)  

…………… . .  
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Ομοίως στον Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη του Ανδρέα  

στην οδό Πρίγκηπος Χριστοφόρου 2 στις Σέρρες.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(Αριθμός Απόφαση: 439/2016)  

…………… . .  

 

Γνωμοδότηση σχετικά με το σχεδιασμό του  

νέου Τοπικού Προγράμματος Leader.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφαση: 440/2016)  

…………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό βράδυ.  

 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………  

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

    

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ          ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ……………  

 

  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………. .  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ……………..  

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

 

 

 ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  
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ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………..  

 

 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ    ……………..  
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 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                            ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ……………..  

 

  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ     ……………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ     ……………..  

 

  

 

  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ    ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ……………..  

 

………………………… .  

……………… . .  


