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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

   

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

    

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΝΟΊ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ 

ΣΟΦΙΑ  

   

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

   

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

    

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

  ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
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  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

  ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

   

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

   ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

    

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

 

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 .                         

 

 

………………………… .  

……………… . .  

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

1.  Τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης των  απορριμμάτων.  

Εισηγητές:  Τα μέλη της αντιπολίτευσης  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

…………………………………  

…………… .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Ειδική σήμερα 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Κατεπείγουσα μάλλον του 

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα το οποίο τέθηκε από την 

αντιπολίτευση και το όνομα αυτού: Εισαγωγή θέματος για συζήτηση 

στο Δ.Σ. του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τιμολογιακή 

πολιτική διαχείριση των απορριμμάτων.  

 

Θέμα:  

Σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική  

διαχείριση των απορριμμάτων.  

Εισηγητές: Τα μέλη της αντιπολίτευσης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  . .παράγραφος ΒΕ του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλούμε για την έκτακτη σύγκλιση …για 

τους παρακάτω λόγους:  

Α) Στις 13 -7-2016 πρόκειται  να συνεδριάσει  το Δ.Σ.  του ΦΟΣΔΑ και να 

αποφασίσει  γ ια την τ ιμολογιακή πολιτική σχετικά με την διαχείριση των 

απορριμμάτων.  

Β) Επειδή το συγκεκριμένο θέμα αφορά και την τοπική μας κοινωνία 

καθόσον με την συγκεκριμένη απόφαση του Δ.Σ.  του ΦΟΣΔΑ πιθανόν να  

υπάρξουν οικονομικές επιβαρύνσεις των συνδημοτών μας  

Γ) Επειδή στην συνεδρίαση του Δ.Σ.  του ΦΟΣΔΑ, όπως προαναφέραμε,  

συμμετέχει  και ο Δήμαρχος Σερρών ως τακτικό μέλος,   

θα θέλαμε και εμείς ως δημοτικοί σύμβουλοι  του Δήμου Σερρών 

να καταθέσουμε τ ις  απόψε ις μας ώστε κατά την ψήφιση του θέματος του 
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Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ ο Δήμαρχος Σερρών να γνωρίζει  και τ ις  δικές μας 

απόψεις επί  του συγκεκριμένου ζητήματος,  καθόσον όσο γνωρίζετε  

εκπροσωπούμε στον Δήμο μας έναν μεγάλο αριθμό συνδημοτών μας.   

Η έκτακτη συνεδρίαση θα  πρέπει  να γίνει  πριν την 13 -7-2016.  

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,  δεκατρείς τον αριθμό, να μην τους 

αναφέρω έναν –έναν ξεχωριστά.  Και αγορητής του θέματος υπάρχει 

εκπρόσωπος από την αντιπολίτευση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαδικαστικά οφείλουμε αυτό να το ρωτήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  θα πρέπει να το συμφωνήσουμε,  γιατί  είναι μια ειδική 

συνεδρίαση. Όπως σας είπαμε και τηλεφωνικά αγορητής από την 

αντιπολίτευση ένας δεν μπορεί να υπάρξει,  καθότι  υπάρχουν 

παρατάξεις  και δεν μπορεί να καλύψει  κανείς το σύνολο.  

 Συμπερασματικά  νομίζω ότι  θα πρέπει να  δώσετε τη δυνατότητα 

σε κάθε παράταξη δια του εισηγητής της  να τοποθετηθεί,  υπάρχουν 

όμως θέματα τα οποία  θα πρέπει να διευκρινίσουμε  για να μην  

έχουμε εντάσεις,  γιατί  δεν υπάρχει λόγος.   

  Υπάρχουν  θέματα τα οποία  όντας εισηγητές θα θέλαμε να 

ρωτήσουμε,  βλέπουμε και τον αρμόδιο διευθυντή, γιατί  δεν μας 

δώσατε,  μην το πάρετε ως μομφή,  δεν μας στείλατε  στοιχεία να 

μπορούμε ως εισηγητές να έχουμε επάρκεια να διατυπώσουμε την 

υφιστάμενη κατάσταση   του Δήμου.  

  Γίνομαι συγκεκριμένος.  Πόσους τόνους έχουμε; Τι πληρώνουμε;  

Πόσο κάνει  η αποκομιδή;  Πόσο κάνει  τη συλλογή, η αποκομιδή του 
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χαρτιού και των άλλων;  Για να έχουμε  μια δυνατότητα να κάνουμε 

μια  εμπεριστατωμένη εισήγηση.  

  Αλλά νομίζω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  θα πρέπει,  ενδεχομένως,  να 

ρωτήσουμε,   να έχουμε τη δυνατότητα να ρωτήσουμε να απαντηθεί  

από  τον Αντιδήμαρχο ή δεν ξέρω από ποιον,  από τον διευθυντή ίσως 

και στη συνέχεια να κάνουμε και τοποθετήσεις,  γι '  αυτό θα πρέπει να 

έχουν μια  πιο  χαλαρή διαδικασία νομίζω.      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε περιορισμένο  χρόνο ίσως το αποδεχθώ αυτό που λέτε.   Όσον αφορά 

τις  τοποθετήσεις των  επικεφαλής των παρατάξεων..αγορητές όλοι,  

συμφωνώ απόλυτα  ότι  έτσι πρέπει να γίνει ,   από όλες τις  παρατάξεις   

ο καθένας,  ο κάθε επικεφαλής ή αγορητής  θα τοποθετηθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τη δική μας παράταξη  αγορητής θα είμαι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Από τον κ.  Μηλίδη ο κ.  Μηλίδης,  από τον κ.  Γιαννακίδης,  ο κ.  

Γιαννακίδης και ο κ.  Καρύδας.  Από την,  εσείς  αγορητής της παράταξης 

της συμπολίτευσης; Ο κ.  Χράπας.   

 Θα ξεκινήσουμε από εσάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι  η αντιπολίτευση βρέθηκε στη δύσκολη 

θέση, διότι  οι  συνεδριάσεις στο καλοκαίρι με δύσκολες,  να προκαλέσει 

τη συγκεκριμένη συνεδρίαση.  Και τούτο διότι   θεωρ ούμε ότι  οι  

δημότες πρέπει  να γνωρίζουν  και θα πρέπει να τους θέσουμε  όλες τις  

πληροφορίες  και θα έπρεπε να έχουν  όλες τις  πιθανές προτάσεις  από 

το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου είτε ως παράταξη  είτε ως 

μεμονωμένα για ένα  θέμα το  οποίο τους καίε ι ,  γ ιατί  θα φτάσει  εν 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

τέλει  στην τσέπη τους.   Θα πληρώσει ή  δεν θα πληρώσει επιπλέον  

ευρώ;  

 Να θυμίσω, κύριε Πρόεδρε και δεν ήταν ευχάριστο αυτό το οποίο 

συνέβη, ότι  στην προηγούμενη συνεδρίαση όπου είχαμε θέμα το 

Τοπικό Διαχειριστικό Σχέδιο,  όπου συνέ βαινε να είναι  το φυσικό 

πρόσωπο εδώ,  ο  οποίος είχε κάνει   το σχέδιο του Δήμου μας αλλά 

συνέπεσε να εργάζεται και στην εταιρεία  που ήταν  τεχνικός 

σύμβουλος  για τον ΦΟΣΔΑ, που είχε όλη τη δυνατότητα να μας δώσει 

στοιχεία και να μας επεξηγήσει  ζωντανά ε δώ  πως αυτή η πρόταση, 

την οποία σήμερα συζητούμε,  δεν  θέλησε η πλειοψηφία,  για μας 

μερίκευσε την συζήτηση και αναγκαστήκαμε να έρθουμε σήμερα.   

Ένα θέμα το οποίο εμείς  θεωρούσαμε αυτονόητα ότι  θα έπρεπε 

να συζητηθεί με ευρύτητα, διότι  αν θα μειώσουμε τ α απορρίμματα και 

εάν θα κάνουμε  ανάκληση είχε άμεση σχέση και αναγωγή με το πόσα  

θα  δίναμε εν τέλει   στα πιθανά εργοστάσια  και στο κύτταρο, συνεπώς 

αυτά θα έπρεπε να συζητηθούν  μαζί .   

  Συνεπώς, δεν φταίμε εμείς ,  κύριοι  συνάδελφοι,  διότι  βλέπω ότι  

λείπουν και αρκετοί,  καταλάβω ότι  είναι δύσκολες αυτές  οι  

συνεδριάσεις.  

  Στο θέμα μας τώρα. Γιατί  προκάλεσε η αντιπολίτευση αυτή τη 

συνεδρίαση; Υπήρχε λόγος;  

  Κατά τη δική σας προσέγγιση, κάνω μια εκτίμηση, όχι .  Αλλιώς  

θα το είχατε φέρει θέμα συνεδρίασης   και δεν θα τύχαινε να το 

βάλουμε εμείς  εσπευσμένα ένα βράδυ πριν από την επερχόμενη 

συνεδρίαση του φορέα.  

Εμείς λέμε ναι,  διότι  το όλο θέμα και όπως έρχεται  με τα 

στοιχεία που είχαμε από εσάς,  κύριε Πρόεδρε,  στα e -mail μας,  που 
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ήταν δηλαδή υλικό πρωτογενές,  το οποίο δεν είχε και καλή σύνδεση 

από τον τεχνικό σύμβουλο του φορέα του ΦΟΣΔΑ,  έχουμε λοιπόν 

κάποιες εύλογες απορίες  και έχουμε βεβαίως και την δυνατότητα από 

την επεξεργασία που έχουμε και από τα στοιχεία που εμφανίζονται στο 

Διαύγεια,  απολογιστ ικά εξαμήνου,  προϋπολογισμός,  κάποιος δαπάνες  

που κάνει  αυτό το όργανο να πούμε,  είχαμε πει  την άλλη φορά ότι  

σταθείτε παιδιά και κάποιοι  το διακωμώδησαν, ότι  αυτή η αύξηση που 

ζητάτε για το Νομό Σερρών, για την ενότητα  δεν στέκει .   Και δεν 

μπορεί επ’ ουδενί να περάσει έτσι.   

 Και βεβαίως δεν μπορεί να ισχύει  το  επιχείρημα ότι  δεν είναι 

θέμα  του Δήμου, ο ΦΟΣΔΑ αποφασίζει ,  γ ιατί  αλλιώς πως επί της 

ουσίας εκχωρούμε εγκαταλείπουμε κάθε δυνατότητα να 

διαπραγματευόμαστε τα θέματα μας.  Αυτό δεν μπορεί να ισχ ύει ,  αυτό 

βεβαίως απολύτως έχει  σχέση  με τη δική μας θέληση  και εάν θέλετε  

είναι και μαχητό και μπορούμε να το διαμορφώσουμε.    

 Συγκεκριμένα, κύριε Πρόεδρε,  και κλείνω, θα είμαι σύντομος,  

λέμε λοιπόν ως παράταξη ότι  εάν δούμε τον πίνακα του 

προϋπολογισμού υπάρχουν τεράστια ποσά  ανείσπρακτα σε αυτόν τον 

φορέα.  Εννέα και εκατομμύρια,  δέκα οκτώ εκατομμύρια ευρώ. Ποιοι 

δεν πληρώνουν; Δεν θέλω να πλήξω το εύρυθμο της λειτουργίας του  

ΦΟΣΔΑ, αλλά εάν εμείς  ήμασταν παρόντες στην διαδικασία. . .θα 

βάζαμε θέμα. Γιατί  να πληρώσει ο Σερραίος,   ο  κάτοικος του Δήμου ή 

εν γένει  του νομού για τις  αστοχίες για τις  προσλήψεις,  τριακόσιοι συν 

τριακόσιοι,  εάν είναι σωστό;  

Γιατί  να πληρώσει για τις  αποκαταστάσεις που γίνονται  σε όλο  

το εύρος της περιφέρειας  για τους πα λιούς χώρους,   ανεξέλεγκτους 

και εν γένει  ή για τον  εξοπλισμό που  δίνει  στα κύτταρα στους ΧΥΤΑ;  
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Να σας θυμίσω,  κύριοι  συνάδελφοι,   ότι  είμαστε ο νόμος που 

έχουμε ένα πλήρες  κύτταρο, τεράστιο που μας δίνει  τη δυνατότητα σε 

βάθος χρόνου να μπορούμε να  εναποθέτουμε,   έχουμε  εμείς  στον 

εξοπλισμό, δικός  μας είναι  ο εξοπλισμός,  αλλού τον διαθέτει  ο 

ΦΟΣΔΑ, άρα έχει  και άλλο κόστος,  έχουμε την δυνατότητα και έχουμε 

εγκεκριμένο εκεί  πλαίσιο για να κατασκευάσουμε τα λεγόμενα 

εργοστάσια ή να τα διαφοροποιήσουμε λέω εγώ και συνεπώς είμαστε 

πολύ καλύτερα  από όλους.   Ακόμη και από τη Θεσσαλονίκη.  

 Δεν τα  λέω εγώ, τα λέει  ο  τεχνικός σύμβουλος στη σελίδα,  

μπορώ, κ.  Πρόεδρε,  να σας την δώσω  από την συγγραφή  που μας 

έχετε στείλει  τα e -mail μας.  

Συνεπώς είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Συγκριτικά με τους 

άλλους πρώτοι.   

 Δεν καταλαβαίνουμε και κανένας συνάδελφος από την 

αντιπολίτευση δεν κατάλαβε γιατί  θα πρέπει  εμείς  να προστρέξουμε 

και να πληρώσουμε πολλά  ευρώ επιπλέον,  σχεδόν διπλάσια από αυτά 

τα οποία  πληρώνουμε  σήμερα;   

Τι είναι αυτό το οποίο δεν ξέρει  η αντιπολίτευση που μας 

υποχρεώνει,  σας υποχρεώνει  σαν συμπολίτευση, σαν πλειοψηφία να 

πείτε ναι σε μια οριζόντια αύξηση   που ξεκίνησε με 35,  πήγε 34,  32 

και βεβαίως  όλη αυτή τη λογική της κύλισης δείχνε ι ,  αν μη τι  άλλο, 

ότι  τα  πράγματα έχουν  τη δυνατότητα συμπίεσης.   

 Όταν  βλέπουμε ότι   γ ια  κλειδαριές,  π.χ.  μια κλειδαριά κάνει  

17,  πόσα ευρώ, όταν βλέπουμε δηλαδή  από το διαδίκτυο και είναι 

εύλογο, κάθε  δημότης τα βλέπει  ότι  εκεί  τα πράγματα  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κλείνω αμέσως. Κλείνω. Βλέπουμε ότι  υπάρχουν θέματα σε αυτό το 

όργανο, εμείς  δεν μπορούμε,  ως παράταξη τώρα τοποθετούμαι,  να λέμε 

ότι  ναι,  εν λευκώ στην διαχείριση περαιτέρω και να μπούμε σε αυτή 

την ανά έτος αύξηση .   

 Αυτό, κύριε Πρόεδρε και σταματώ για τον σεβασμό του χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,   φέραμε το θέμα  ως αντιπολίτευση  σήμερα γιατί  είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό και σε τελική ανάλυση  ακουμπάει  τις  τσέπες των 

δημοτών μας.   

  Πρόκειται για την    ενιαία τιμολογιακή  πολιτική του 

ΦΟΣΔΑ, του φορέα, δηλαδή της Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Τίθεται εξ αρχής ένα ερώτημα. Τις λαθεμένες πολιτικές που 

έχουν γίνει  από κάποιους άλλους Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας,  

γιατί  θα πρέπει να τις  υιοθετήσουμε εμείς ,  όπως φαίνεται ότι  κάνει  η 

συμπολίτευση, ο κ.  Δήμαρχος που εκπροσωπεί τον Δήμο Σερρών και 

να επωμιστούμε εμείς  Σερραίοι  πολίτες το βάρος αυτό το οικονομικό;  

 Θα  αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε με στοιχεία για να αποδείξω αυτό 

που λέω.  

 Υπήρξαν λοιπόν τέτοιες πολιτικές οι  οποίες χρέωσαν πάρα πολύ 

αυτόν τον μεγάλο φορέα, ο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και 

συνεπώς έχουν  αυξηθεί πάρα πολύ οι  δαπάνες.  Υπάρχουν στοιχεία για 

να  σας ξεκαθαρίσω τα πράγματα.  
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 Λέω λοιπόν,   είναι δυνατόν τις  δαπάνες του ΄15,  είναι 

αναρτημένα στο διαδίκτυο, λοιπές δαπάνες κοινωνικής ταφής 

απορριμμάτων Πέλλας 426,74,  500.000 ευρώ. Αντίθετα Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών, 97.000 ευρώ. Άρα υπήρξαν λαθεμέ νες κινήσεις.  Σε 

ένα πιο απλό, στο ρεύμα. Σερρών 19.000, Χαλκιδικής 45.000 ευρώ. 

Για ποιο λόγο; Είναι τόσο μεγαλύτερος Νομός; Καίει  περισσότερο 

ρεύμα; Είναι ακριβότερο εκεί  το ρεύμα;  

 Εμείς δηλαδή σαν Περιφέρεια Ενότητας Σερρών κάναμε μια 

καλύτερη, πιο χρηστή διαχείριση και πιο σωστή, θα πρέπει τώρα να 

πληρώνουμε . .στα πλαίσια της αλληλεγγύης,  όπως αναφέρθηκε από τον 

Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ;  

 Βεβαίως οι  Σερραίοι  κατ’ επανάληψη, κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι έχουν  δείξει  την  αλληλεγγύη τους  σε πολλές 

καταστάσεις και το ξέρουμε αυτό.   Από εκεί  και πέρα, όμως δεν 

μπορεί να  πάει  και  μέχρι κοροϊδίας.    Κάπου εγώ τουλάχιστον,   

εισπράττω από  πολλούς τους δημότες μας ότι  μέχρις εδώ. Και 

ειπώθηκε  ότι  στο  μέλλον. . .  και τα λοιπά, θα υπάρξει ανάλογη 

συμπεριφορά  από τ ις  άλλες Περιφερειακές και από  τους άλλους 

Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.  

  Λέω τώρα εγώ, είναι σίγουρο αυτό; Ποιος ξέρει  μετά από  πέντε 

χρόνια  ποια σύνθεση θα υπάρχει;  Ποιος ΦΟΣΔΑ θα υπάρχει;   Εάν θα 

λειτουργήσουν τα εργοστάσια ή δεν θα λειτουργήσουν ; Ποια δημοτικά 

συμβούλια θα υπάρχουν;  Είναι ένα ερώτημα, θα υπάρξει ανάλογο, 

ανάλογη αλληλεγγύη; Βάζω ένα ερωτηματικό.  

 Πληρωμές,  ακούστε,  δαπάνες το ΄15,  για δαπάνες προμήθειας 

αναλωσίμων υλικών –παροχή υπηρεσιών παρελθόντων οικονομικών 

ετών  Δήμος Έδεσσας,  Δήμος της…723.000 ευρώ. Δήμος Πολυγύρου 
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773.000 ευρώ. . .Είναι  στοιχεία από το διαδίκτυο . .Είναι   ποσά αυτά τα 

οποία εμείς  μπορούμε να πούμε ναι;  Δεν πρέπει να δώσουμε την μάχη,  

να διεκδικήσουμε κάτι  καλύτερο;  Που είναι η αναλογικότητα;  Που 

είναι η αρχή, η βασική αρχή και της Ελλάδος αλλά και της Ε.Ε. ότι  « O 

ρυπαίνων πληρώνει»;   

Δεν θα έπρεπε να υπάρχει . .Δηλαδή κάνουμε διαχείριση και 

έχουμε αυτό το κύτταρο και έχουμε,   τέλος πάντων, αυτή την  υποδομή 

που έχουμε κάνει   και επιπλέον τιμωρούμαστε κιόλα ς; Γιατί   αυτό σαν 

τιμωρία φαίνεται.   

 Νομίζω λοιπόν ότι  εδώ τώρα πρέπει ο Δήμαρχος  που μας 

εκπροσωπεί στον ΦΟΔΣΑ να πατήσει πόδι.  Να υπάρξει η αρχή της 

αναλογικότητας.   

Λέω λοιπόν,  ακούστε κάτι  άλλο, φορολογικά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις.  . .117.000. Πέλλα , Γιαννιτσά 68.000, Κιλκίς κάτι  

ανάλογο, δεν το έχω σημειωμένο. Σερρών 34.000. 34.000. 200.000 και 

34.000. . .ο Νομός Σερρών…γιατί  ο ΦΟΣΔΑ θέλει  να κάνει  αυτή την 

ενιαία τιμολογιακή πολιτική.   

Εγώ δεν λέω ότι  το κάνει  επίτηδες ή έχει   κάποιο σκοπό να 

βλάψει τις  Σέρρες.  Όχι.  Αλλά δεν μπορούμε συνεχώς τα  λάθη που 

έχουν κάνει   διάφοροι άλλοι Δήμοι…  

Και δυο κουβέντες τώρα για τον ΦΟΣΔΑ. Έγινε ένας μεγάλος 

οργανισμός,  υδροκεφαλικός μπορώ να πω, με πάρα πολλούς 

υπαλλήλους.  Ακούστε να δείτε.  Προϋπολογισμός ΄16 55 εκατομμύρια 

έσοδα, 66 έξοδα. Εδώ τέτοια μεγάλη απόκλιση, κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  σε 11εκατομμύρια ευρώ απόκλιση προϋπολογισμό δεν έχω 

ξαναδεί και δεν ξέρω πώς οι   εκπρόσωποί μας δεν έθεσαν τέτοιο 
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ερώτημα. Και μάλιστα, 9 εκατ.  είναι εισπρακτέα και στη  σελίδα 45  

του προϋπολογισμού  λέει  ότι  τα 7 εκατ.  είναι πρόβλεψη μη είσπραξης.   

Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι τα ποσά τα οποία πρέπει να 

τακτοποιήσουμε;  

. .  η μισθολογική δαπάνη, κύριε Πρόεδρε,  είναι 9 εκατ.  ευρώ. 

Είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν βλέπ ω αυτή η προσφορά αυτά τα 

χρόνια που έγινε.  Και εν πάση περιπτώσει,  αφού τόσοι υπάλληλοι 

διορίστηκαν, καλώς ή κακώς δεν ξέρω εάν υπήρχαν τόσες ανάγκες,  δεν 

έπρεπε να πάρουν και κάποιους ειδικούς μηχανικούς,  δεν ξέρω ποιοι  

θέλουν,  το θέμα περιβάλλον,  θέμα δ ιαχείρισης και τώρα ζητάμε 

συνέχεια απέξω και να οι  ειδικοί σύμβουλοι και να οι  ειδικοί 

σύμβουλοι;   

713.000,  κύριε Πρόεδρε,  713.000 στις δαπάνες στον 

προϋπολογισμό για μελέτες.  Δεν ξέρω αυτές οι  μελέτες είχαν κανένα 

αποτέλεσμα; Ή θα μείνουν στο συρτάρι.   

Αυτό θέλω να προσέξουμε.  Δηλαδή κάνω κάποια ερωτήματα  στα 

οποία θα πρέπει  όλοι να  προβληματιστούμε,  κύριε Δήμαρχε,   χωρίς 

καμία  διάθεση αντιπολιτευτική μόνο για την αντιπολίτευση, κάποια 

νούμερα τα οποία νομίζω ότι  θα πρέπει  και αύριο να τα υποστηρίξετ ε 

στην τελική  απόφαση.  

 Πρέπει να υπάρξει  αναλογικότητα και  ότι  «Ο ρυπαίνων  

πληρώνει».   Αυτή είναι βασική προϋπόθεση …  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Καλησπέρα σε όλους.  Δεν θα σας κουράσω  ιδιαίτερα γιατί  την 

προηγούμενη φορά καταθέσαμε το σκεπτικό μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο πιο δυνατά κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τρία σημεία θα ήθελα να θίξουμε.  Πρώτον,  όπως γνωρίζετε ή  εάν δεν 

το γνωρίζει  το σώμα να το ενημερώσω ότι   η κυβέρνηση ετοιμάζει  νέο 

σχέδιο νόμου  σύμφωνα με το  οποίο διαλύει τους  ΦΟΣΔΑ,  τους 

αντικαθιστά με  νέα πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.   

  Ως εκ τούτου αναρωτιέται κανείς  πώς ο ΦΟΣΔΑ, ο νυν ΦΟΣΔΑ  

προχωράει σε μια τέτοια απόφαση να χαράξει μια νέα τιμολογιακή 

πολιτική από τη στιγμή που σε λίγους μήνες θα αλλάξει. . .βέβαια 

υπάρχει πιθανότητα  ο ΦΟΣΔΑ Αθηνών και Θεσσαλονίκης να 

παραμείνει  ως…αλλά αυτό δεν είναι καθόλου σίγουρο.  

 Όταν ήρθαν εδώ οι εκπρόσωποι του ΦΟΣΔΑ και τους έθεσα την 

σχετική ερώτηση μου απάντησαν ότι  εκτιμούμε ότι  ο ΦΟΣΔΑ 

Κεντρικής Μακεδονίας …θα παραμείνει  ως έχει .  Δεν μπορούμε όμως 

εμείς  να πορευόμαστε με εκτιμήσεις και να πιθανολογούμε τι  θα γίνει  

από την στιγμή που δεν είμαστε βέβαιοι ,  άρα αναρωτιέται κανείς ,  γιατί  

να προχωρήσει,  γιατί  η βιασύνη αυτή την στιγμή ο ΦΟΣΔΑ αυτή ν α 

προχωρήσει σε αύξηση τιμών την στιγμή που υπάρχει η πιθανότητα ή 

οι  πιθανότητες αύριο,  μεθαύριο να μην . .  

 Μόνο αυτό θεωρώ ότι  θα ήταν ένα επιχείρημα, αξιότιμε Δήμαρχε,  

αύριο να φρενάρετε οποιαδήποτε απόφαση.  

 Δεύτερο σημείο.  Η μελέτη του ΦΟΣΔΑ, οι  μελε τητές που 

εκπόνησαν την μελέτη…πολύ ευγενικά, φαντάζομαι. . .ότι  ο ΦΟΣΔΑ δεν 

έχει  επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αυτό αξιότιμοι κύριοι  και αξιότιμες 
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κυρίες . .αυτή την στιγμή ο ΦΟΣΔΑ μας ζητάει να δώσουμε ένα κάρο 

χρήματα χωρίς να μας λέει ,  χωρίς να έχει  χαράξει έν α πρόγραμμα τι  θα 

τα κάνει  αυτά τα χρήματα.  

 Θα κάνει μονάδες κομποστοποίησης; Θα κάνει  μονάδες 

ανακύκλωσης; Που θα τις  κάνει;  Σε πόσα μέρη; Θα είναι κοντά; 

Μακριά; Πόσους θα έχουμε; Και μάλιστα οι  μελετητής συστήνουν πάλι 

γενικά,  εντός εισαγωγικών, στον ΦΟΣΔΑ να χαράξει ένα 

επιχειρησιακό πρόγραμμα με τουλάχιστον μάκρους μιας πενταετίας.   

 Ένα άλλο επιχείρημα αξιότιμε Δήμαρχε νομίζω και αυτό να 

φρενάρετε αύριο οποιαδήποτε απόφαση. Πώς καλείται να πληρώσουν 

οι  Σερραίοι  δημότες περισσότερα χρήματα την στιγμή  που δεν τους 

έχει  πει  ξεκάθαρα τι  θα κάνει  αυτά τα χρήματα, που θα τα επενδύσει 

και τι  όφελος θα υπάρχει τουλάχιστον σε βάρος χρόνου; Αυτά δεν 

είναι εικασίες,  τα λέει  ξεκάθαρα η μελέτη.   

 Τρίτο σημείο.  Το εργοστάσιο.  Δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα. 

Θα υπάρχει τονάζ; Πόσο θα είναι;  Τι θα γίνει  εάν ένας Δήμος δεν 

καλύψει αυτό το τονάζ,  όπως αυτή την στιγμή έχει  υπογράψει ο Δήμος 

Σερρών; Το έθιξα πάλι στους εκπροσώπους.  Η απάντηση, μην 

στεναχωριέστε,  ο ΦΟΣΔΑ δεν θα σας αφήσει έτσι.   

 Καλά είναι δυνατόν να γίνεται έτσι,  να χαράζεται πολιτική,  να 

βάλουμε την υπογραφή μας,  να αυξήσουν τόσο πολύ τα τέλη, να 

πορευόμαστε με αυτόν τον τρόπο σε προφορικές διαφορικές 

διαβεβαιώσεις,  ο ΦΟΣΔΑ δεν θα σας αφήσει έτσι;  Τι είμαστε εδώ 

πέρα, παιχνίδια παίζουμε; Μικρά παιδιά είμα στε;  

 Λοιπόν,  δεν θέλω να σας κουράσω. Δήμαρχε εμείς  θα το 

προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Εγώ προτείνω αύριο να πάει και να  
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δηλώσει παραίτηση ο Δήμος Σερρών από τον ΦΟΣΔΑ. Να αποχωρήσει 

ως μέλος.  Αυτή είναι η δική μας θέση.  

 Είναι μια καλή ευκαιρία ο Δήμ ος Σερρών να χαράξει το δικό του 

πρόγραμμα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Απορριμμάτων. Έχει το κύτταρο. Αυτά τα χρήματα  ακόμα και 

οποιαδήποτε αύξηση και να υπάρξει να . .και για την αποκατάσταση 

του . .σταδιακά και για να στήσει κάποια μονάδα ανακύκλωσης,  

κομποστοποίησης παρά να δίνουμε τα χρήματά μας σε έναν φορέα που 

δεν ξέρουμε που πηγαίνουν τα χρήματα, τι  απόδοση θα έχουν στο 

μέλλον και δυστυχώς αυτή την στιγμή βρισκόμαστε υπό ομηρία του 

ΦΟΣΔΑ χωρίς να μπορούμε να τον ελέγξουμε και πολύ γρή γορα 

φοβάμαι θα βρισκόμαστε υπό ομηρία του ιδιώτη, εννοώ το εργοστάσιο 

που θα λειτουργήσει στο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Και εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα.  Νομίζω το θέμα το είχαμε 

αναδείξει  και στο προηγούμενο συμβούλιο με ελλείψεις βέβαια εκεί ,  

αλλά τουλάχιστον τα πρακτικά  ζητήματα νομίζω.. .  

  Τώρα,  πήραμε την πρωτοβουλία και εμείς   να αναδείξουμε αυτό 

το  θέμα λίγο καλύτερα. Από  τη δικιά μας τη μεριά με  την έννοια της 

καλύτερης ενημέρωσης,  βάση με το δικό  μας σκεπτικό το πώς γίνεται 

όλη αυτή διαδικασία   γενικώς.   

Εγώ θα μείνω πιο πολύ  στο γενικό πλαίσιο  μέσα στο οποίο 

κινείται όλη η διαδικασία…των απορριμμάτων,  έτσι ώστε με αυτή την 

κουβέντα  να μπορέσουν να βγουν θετικά συμπεράσματα για το πώς 
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γίνεται αυτή η διαδικασία  των απορριμμάτων..  ποιες στρατηγικές 

εξυπηρετούνται και πώς αυτές οι  στρατηγικές έρχονται σε βάρος  του 

λαϊκού εισοδήματος.   

 Νομίζω το πρόβλημα είναι γνωστό είναι χιλιοειπωμένο, δεν 

χρειάζεται να πούμε λεπτομέρειες για αυτό.  Έχουμ ε πει  σαν παράταξη 

και τη θέση μας για το  εργοστάσιο και για τον ΧΥΤΑ επίσης δεν 

χρειάζεται  να πούμε κάτι  γι '  αυτό.   

. .  Στρατηγική της Ε.Ε. τα σκουπίδια.  Σε προηγμένες χώρες 

ευρωπαϊκές ήδη το κάνει .  Ποιος ο λόγος;  Τζάμπα πρώτη ύλη, μεγάλη 

κερδοφορία. .  δραστηριοποιούνται εκεί .    

 Ποιος ο στόχος; Να μπορούν οι  ιδιώτες σε έναν τομέα ο οποίος  

αποδεδειγμένα έχει  τζάμπα πρώτη ύλη και θα φέρει κέρδη για να 

μπορέσουν να …κεφάλαιο.  Ποιο είναι το ζήτημα όμως; Ο Καλλικράτης  

ήρθε σε μια χρονική στιγμή  να συμπληρώσ ει νομοθετήματα  

παρελθόντων ετών, να τα συμπυκνώσει μέσα και με τη λειτουργία του 

ΦΟΣΔΑ, έτσι ώστε να  μπορέσει να γίνει  αυτό το περιβάλλον όσο πιο 

αποδοτικό,  καλό και ε γίνεται για να μπορέσουν να δημιουργηθούν 

τέτοιες μονάδες οι  οποίες θα δέχονται  επέν δυση με ή χωρίς ΣΔΙΤ,. .  

γ ια να μπορέσουν να αποφέρουν κέρδη και μόνο κέρδη.  

Δυο, τρία πραγματάκια να μου επιτρέψετε  και θα κλείσω. Τα 

υπόλοιπα είναι γνωστά.  

  Το βασικό που πρέπει να μείνει  είναι ότι  οι  αυξημένες  ανάγκες 

λειτουργίας του εθνικού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων, το ΕΣΔΑ  

δηλαδή πάνε αποκλειστικά να φορτωθούν στις  πλάτες του λαού με τη 

λογική  ότι  ο Καλλικράτης ήταν ένας νόμος που έγινε γι '  αυτό το λόγο,  

απογυμνώθηκε από πόρους και επιβλήθηκε σε αυτόν να βρίσκει φόρους 
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από την τοπική φορολογία.  Νομίζω ότι  το παράδειγμα των σκουπιδιών 

είναι το πιο τρανταχτό  που μπορούμε να  σκεφτούμε γι '  αυτό το λόγο.     

  Δεύτερον.  Ο δημόσιος χαρακτήρας του συνδέσμου του ΦΟΣΔΑ 

έχει . . ,  να μπορέσει να  διανείμει  με τέτοιο τρόπο την πίτα του  

λεγόμενου  προϊόντος . .τα σκουπίδια,  ώστε μετά να μπορέσουν να 

έρθουν οι  όποιοι   εργολάβοι  θα έρθουν,   να λειτουργήσουν τα 

εργοστάσια για να μπορέσουν να βγάλουν το υπερκέρδος.    

  Τα τοπικά σχέδια που καταρτίστηκαν, είδαμε στην προηγούμενη 

συνεδρίαση, βαδίζουν σε αυτόν  τον ντορό συγκεκριμένα.  Οι εκλογές 

γιατί  και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο τίθεται κατά καιρούς,  έχει  

σαν στόχο,  τουλάχιστον και με την παλαιότερη στόχευση παλαιότερα 

των σύμμεικτων και τώρα από τον διαχωρισμό, το πώς θα γίνει  

καλύτερη αυτή η διαδικασία .   

 . .ο κ.  Γιαννακίδης,  ότι  πλέον υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο 

αλλάζει  μορφή. Θέλει να κάνει  διαφορετικά πράγματα όσον αφορά την 

επεξεργασία.  Δεν θίγει  όμως την ουσία η οποία είναι το ΣΔΙΤ. Δηλαδή 

ότι  θα έρθει  πάλι ο ιδιώτης μέσα για να βγάλει κέρδος.  Α πλά θα 

αλλάξει η τεχνολογία και διάφορα άλλα.  

 Προβλέπει βέβαια την κατάτμηση και τα λοιπά, προβλέπει τους 

διαχειριστές στερών αποβλήτων κατά νομούς και τα λοιπά, τα οποία 

όμως αφήνει ένα σαφές παράθυρο ότι  κάποια στιγμή θα γίνουν 

ανώνυμες εταιρείες όλα αυτά με βάση το νομοσχέδιο.   

 Διατηρούνται βέβαια όλα αυτά, η ομηρία του προσωπικού με 

συμβάσεις οκτάμηνες και τα λοιπά, τα είχαμε δει  και…στην 

Θεσσαλονίκη. Προωθούνται,  με βάση το νομοσχέδιο πάντα  οι  

ιδιωτικοποιήσεις  όλων των υπηρεσιών  και νομίζω  το βα σικό που 

πρέπει να  μείνει ,   άρθρο 13 του νομοσχεδίου,   σε αυτή τη διάταξη οι  
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. .  έχουν ίδιους πόρους  που καλύπτουν  πλήρως το κόστος λειτουργίας 

τους,  κίνησης και τα λειτουργικά έξοδα και τα λοιπά.  

 Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει  την νέα αλλαγή  της 

νέας κυβέρνησης,  νομίζω δεν θα έχουμε αυταπάτες για το που πάει το 

πράγμα.  

 Από εκεί  και πέρα η επίσημη, με βάση το χαρτί  που μας έστειλε 

ο κ.  Πρόεδρος για τον ΦΟΣΔΑ, η επίσημη δικαιολογία,  το γράφει στην 

σελίδα 5,  το ισχύον τιμολόγιο,  όσον αφορά τον  ΦΟΣΔΑ αφορά μόνο 

την υπηρεσία υγειονομικής ταφής και γίνεται σε άλλο αναφορά 

. .υπηρεσίες που παρέχει  ο ΦΟΣΔΑ.  

 Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία για να μας . .τα κόστη.  

 Από εκεί  και πέρα καλούμαστε άλλη μια φορά ο Σερραϊκός λαός 

να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει ένα . .καθαριότητα 

και υγιεινή.  . .Το ζήτημα είναι εδώ πέρα τι  θα κάνει;  Μπορεί να έγινε 

κακή διαχείριση του ΦΟΣΔΑ με βάση αυτά που έχει  αναρτημένα στο 

διαδίκτυο πολλές,  ας πούμε,  οι  επισημάνσεις,  τα είπε και ο κ.  

Φωτιάδης και ο κ.  Μηλίδης,  να μην τα πω και εγώ με την σειρά μου, 

το ζήτημα όμως είναι ότι  και να υπήρχε καλή, χρηστή διαχείριση,  

ενδεχομένως αυτή η αύξηση να μην υπήρχε,  το θεσμικό πλαίσιο είναι 

συγκεκριμένο και θα μας οδηγήσει εκεί  πέρα. Είτε τώρα είτε σε ένα,  

σε δύο,  είτε  σε τρία χρόνια.   

Η μόνη λύση είναι ο δημόσιος φορέας διαχείρισης.  Αυτό βέβαια 

θα  μου πει  ότι  είναι δύσκολο και δεν γίνεται.  Προφανώς. Δυστυχώς 

όμως ο λαός βάλλεται γενικός,  μνημόνια,  συντάξεις  κομμένες,  

παροχές,  μισθοί,  ανεργία και τα λοιπά,  ο τομέας τη ς τοπικής 

διοίκησης με βάση και τον Καλλικράτη είναι άλλο ένα πεδίο στο 

οποίο… με βάση αυτό…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε κύριε Καρύδα.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Εισόδημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας έχει  τον λόγο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Εγώ θέλω να σας κάνω μια γ ενική  

ενημέρωση  από αυτά που γνωρίζω  από τις  συνεδριάσεις του φορέα 

μέχρι σήμερα. Τα περισσότερα, βέβαια,  έχουν ειπωθεί  και ξανά 

ειπωθεί,   κάποια πράγματα όμως . .  αυτά τα οποία λέγονται κατά 

καιρούς  από διάφορους δημοτικούς συμβούλους και δημοσία την 

τηλεόραση  και στα δημοτικά  συμβούλια.   

  Πριν από  ένα,  ενάμιση  χρόνο περίπου ο ΦΟΣΔΑ ανέθεσε  σε 

μια εταιρεία ανασυντάξει  μια μελέτη βιωσιμότητας.  Αυτή η μελέτη 

παρουσιάστηκε στα μέλη  του Δ.Σ. πριν από μερικούς μήνες  και στο 

Δ.Σ. στις  6 -6 ήρθε η εισήγηση με ομόφωνη απόφαση της. . .του ΦΟΣΔΑ, 

όπως την γνωρίζετε. . .σε όλους τους ΧΥΤΑ της Κεντρικής 

Μακεδονίας. . .ταφής 32 ευρώ…  

 Σε εκείνη την συνεδρίαση διαφωνήσαμε.  Φυσικά και 

διαφωνήσαμε.  Και εμείς  και ο δήμαρχός μας πρότεινε να ξεκινήσει 

πολύ πιο χαμηλά και  να πάρουμε και μια παράταση 30 ημερών να 

ξανασυζητηθεί το θέμα πιο ώριμα, να ενημερωθούμε καλύτερα.. .να 

έχουμε και την άποψή σας και να πάμε πιο οργανωμένα στην 

ψηφοφορία,  η οποία αναβλήθηκε,  όπως γνωρίζετε και μεταφέρθηκε 

στις  …  
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 Αυτή η αναβολή μας έκανε  όμως να σκεφτούμε και πως 

πορευτούμε και πως θα πάμε να ψηφίσουμε στην επόμενη συνεδρίαση. 

Δηλαδή, εάν παίρναμε μια παράταση τεσσάρων ετών, όπως το ζήτησε ο 

Δήμαρχος,  θα μπορούσανε οι  Δήμοι να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το 

έξτρα κόστος σε βάθος τετραετίας.  Δε ν μπορούσαμε  να πάμε 

απευθείας στα 32 ευρώ γιατί  το κόστος θα ήταν δυσβάσταχτο και θα 

πηγαίναμε σε μια κατάσταση, που όπως την είπατε νομίζω όλοι σας,  θα 

αναγκαζόμασταν να κάνουμε αυξήσεις ως  Δημοτικό Συμβούλιο προς 

τους δημότες μας κάτι  που δεν το ήθελε  κανείς από εμάς που είμαστε 

σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι σε αυτόν τον Δήμο.  

 Θα μπορούσαμε όμως εάν καθυστερούσαμε και πηγαίναμε σε 

βάθος τετραετίας οι  Δήμοι να εξασφαλίσουν,  έτσι ώστε να μην έχουμε 

αυτή την άμεση αύξηση, όπως την…  

 . .τον Πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ  και στελέχη του ΦΟΣΔΑ στον Δήμο 

Σερρών να ενημερώσει τους δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας 

Σερρών και το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών να έχετε και εσείς  την 

καλύτερη ενημέρωση, να μπορέσετε να καταθέσετε τις  απόψεις σας,  

τις  ερωτήσεις σας και αυτές να τι ς  διαβιβάσουμε στο Δ.Σ. του ΦΟΣΔΑ, 

αλλά δυστυχώς ήρθε μόνο ο κ.  Γιαννακίδης.  Ένας δημοτικός 

σύμβουλος ήρθε,  οι  άλλοι δεν ξέρω τι  λόγους είχατε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πιο σοβαρό εκείνη την ημέρα.  

 Απλά δεν έγινε το πλεονέκτημα της ενημέρωσης που θα το είχατε 

εάν βρισκόσασταν σε εκείνη την συνεδρίαση.  
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 Όλα τα ερωτήματα που κάνατε σήμερα, αυτές τις  επισημάνσεις,  

για τον προϋπολογισμό, για τις  δαπάνες,  για τους ΧΥΤΑ, θα 

μπορούσατε να ρωτήσετε πανεύκολα εκεί  και να σας δοθούν οι  

ανάλογες απαντήσεις.  Όπως και για τα ανείσπρακτα που προείπατε,  

κάποιος δημοτικός σύμβουλος για 7 εκατομμύρια,  που μπορεί να είναι 

και παραπάνω.  

 . .απλά δεν έχετε το πλεονέκτημα της πλήρους ενημέρωσης που θα 

το είχατε εάν βρισκόσασταν σε εκείνη την συνεδρία ση. Όλα αυτά τα 

ερωτήματα που κάνατε σήμερα και αυτές τις  επισημάνσεις για τον 

προϋπολογισμό, για τις  δαπάνες,  για τους ΧΥΤΑ, θα μπορούσατε να 

ρωτήστε πανεύκολα εκεί  και να σας δοθούν οι  ανάλογες απαντήσεις,  

όπως και για τα ανείσπρακτα που προείπατε.  Κάποι ος δημοτικός 

σύμβουλος . .Αυτά όλα είναι…είναι οφειλές των δήμων πριν συσταθεί ο 

ΦΟΣΔΑ, τις  οποίες τις  κληρονόμησε ο ΦΟΣΔΑ και ευελπιστεί  με τις  

εκατό δόσεις,  όπως έχουν όλοι οι  δημότες και όλοι οι  φορείς και οι  

οργανισμοί.  Είναι ποσά που δίνονται τμηματικά , σταδιακά . .  

 Κατάφερε όμως τις  απόψεις αυτές που έχετε σήμερα εδώ . .στον 

φορέα..συνεδρίαση. Έχει δικαίωμα.  

 Η θέση μας ποια είναι;  Η θέση μας είναι ότι  διαφωνούμε και ότι  

. .είναι ξεκάθαρο . .πολλαπλές φορές.  Δεν συμφωνούμε με την πρόταση 

όπως έχει  έρθει  με 28 ευρώ το,  32 ευρώ που είπε κατευθείαν και μετά 

. .και τα λοιπά.  

Εμείς ζητάμε,  να σας την πούμε την πρότασή μας πως θα την 

καταθέσουμε αύριο,  ζητάμε να ξεκινήσει αυτή η τιμολογιακή 

αναπροσαρμογή το πολύ με 25 ευρώ τον τόνο το 2017, όχι  παραπάνω, 

κάτω των 25 ευρώ τον τόνο,  για να μπορέσουμε ταμειακά να βγάλουμε 
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το ΄17,  το ΄18 να πάμε στα 28 ευρώ τον τόνο και το 2020 να πάμε στα 

32 ευρώ τον τόνο.  Αυτή είναι η πρότασή μας.   

 Πιστεύω ότι  θα δοθεί  η δυνατότητα σε αυτή την τετραετία να 

αποφευχθεί από την αύξηση από την εφαρμογή της ενιαίας εισφοράς 

για δημοτικές δράσεις ανακύκλωσης και χωριστή συλλογής,  όπως 

προβλέπεται και στον νέο . .και όπως προβλέπεται και στα τοπικά 

σχέδια όλων των δήμων.  

 Εμείς ελπίζουμε ότι  στην προθεσμία των τεσσάρων ετών θα 

υλοποιήσουμε το έργο της αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων  

με λάμπες λεντ,  έτσι ώστε να μην χρειαστεί  να επιβαρυνθούν οι  

πολίτες.   

 Όταν πληρώνουμε γύρω στις  950.000 ευρώ ετησίως στην Δ.Ε.Η. 

για την κατανάλωση του ρεύματος στον Δήμο Σερρών, αυτό σημαίνει  

ότι  θα  έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οφέλους από την 

αντικατάσταση των λαμπτήρων.  

 Το πρόβλημά μας όμως όπως καταλαβαίνετε όλοι είναι το ΄17.  

Επειδή δεν θα έχουμε αποτελέσματα..για την μείωση των 

απορριμμάτων αλλά ούτε και την αντικατάσταση των λαμπτήρων, για 

να έχουμε δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, δεν μπορώ 

να δεσμευτώ ότι  δεν θα κάνουμε αύξηση στα δημοτικά τέλη ή 

τουλάχιστον εάν θα γίνει ,  θα γίνει  κάτι  πολύ μικρό.  

 Βέβαια,  αυτό θα εξαρτηθεί από την εισήγηση της υπηρεσίας την 

οποία την έχω δώσει  εντολή να μου κάνει  μια πρόταση για το πώς θα 

μπορέσουμε να βγάλουμε το 2017 με τα ποσά που έχουμε,  γιατί  μην 

ξεχνάτε ότι  και ο Δήμος Σερρών αυτή την στιγμή έχει  2 εκατ.  ευρώ 

ανείσπρακτα τα οποία θα φανούν στο τέταρτο τρίμηνο του ΄16.  
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 Το πρόβλημα δεν το έχει  μόνο ο ΦΟΣΔΑ, το πρόβλημα το έχουν 

και ο Δήμος Σερρών και φαντάζομαι και άλλοι Δήμοι το έχουν.  

 Είμαστε υπέρ και. . .τιμολόγησης.  Επειδή ο ΦΟΣΔΑ είναι ένας και 

πρέπει βάσει Καλλικράτη να λειτουργεί ,  να λειτουργεί  έτσι σαν ένας 

φορέας,  πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη μεταξύ των δήμων. Η 

ενιαία τιμολόγηση βοηθάει τους απομακρυσμένους Δήμους,  βοηθά 

τους Δήμους που ανήκουν σε μικρές. .  και δεν έχουν. .  βοηθά τους 

Δήμους που ανήκουν σε διαχειριστικές ενότητες . .και πρέπει να 

κάνουν αποκαταστάσεις.   

 Όπως καταλαβαίνετε χρηματοδοτήσεις δεν υπάρχουν σήμερα από 

ΕΣΠΑ ή από άλλα προγράμματα. Βοηθάνε τους Δήμους,  τις  

διαχειριστικές ενότητες που θα υλοποιηθούν ταχύτερα τα 

ολοκληρωμένα νέα έργα διαχείρισης σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ, όπως 

είμαστε εμείς .   

Μην ξεχνάτε ότι  η ενιαία τιμολόγηση από το ΄20 και μετά,  που 

θα . .θα συμφέρει την Π.Ε. Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ολοκληρώνω σε μισό λεπτό,  κύριε Πρόεδρε.   

 Και αυτό τελειώνοντας θέλω να πω είναι κάποια στιγμή θα 

πρέπει να λέμε τα νούμερα όπως έχουν.  Δεν θα τ α φουσκώνουμε ή θα 

τα μειώνουμε ανάλογα με τις  ορέξεις  μας και τις  απόψεις μας 

τριακόσια και τριακόσια άτομα.  Δεν θέλω να γίνω συνήγορος του 

ΦΟΣΔΑ, προς Θεού. …  

Προσλήφθηκαν, οκτάμηνοι είναι,  η διαδικασία είναι   ξεκάθαρη. . .Και 

κάποιοι  τώρα βγαίνουν στην  τηλεόραση δημόσια και λένε για το 
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επίπεδο . .για ποιο λόγο το λέμε αυτό; Για να ανησυχούμε τον κόσμο; 

Να λέμε νούμερα δηλαδή μεγάλα με στόμφο και να λέμε ότι ,  

κερδίζουμε εντυπώσεις έτσι;  Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή και δεν 

…  

 . .της μελέτης που μας έκανε η . .αφορά για 57 ευρώ τον τόνο …να 

το πούμε μια και καλή να τελειώσει παιδιά,  μην ξανά λέμε νούμερο. 

Αυτό θα είναι το νούμερο το πραγματικό.  57 ευρώ όταν θα 

λειτουργήσουν τα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συν ΦΠΑ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν υπάρχει ΦΠΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάμε την δευτερολογία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να θέσω ένα ερώτημα στον κ.  Χράπα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Ερωτήσεις εάν υπάρχουν; Λίστα ερωτήσεων. Ο κ.  

Αναστασιάδης Ηλίας,  ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Γιαννακίδης.  Παρακαλώ να 

σημειώνονται τα ονόματα. Άλλος κανείς  ερώτηση; Ξεκινάμε από τον κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Χράπας,  κύριοι  συνάδελφοι,  μας μιλά . .ξεκάθαρα ότι  είναι η 

κατασκευή . .που δεν έχει  βάσει αλλά θα ρωτούσα, πόσα είναι τα 
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χρήματα που πληρώνουμε στον φορέα στον ΦΟΣΔΑ σήμερα; Πόσα θα 

πληρώσουμε από την αύξηση; Και πόσα, ενδεχομένως,  θα ωφεληθούμε 

από αυτό που είπατε για τους λαμπτήρες,  για να δούμε εάν μπορεί 

αυτό να καλύψει;   

 Και βεβαίως από εκεί ,  εκεί ,  χρήματα από την μια ανταποδοτική 

υπηρεσία στην άλλη δεν πάνε κ.  Χράπα.…τον πρώτο μήνα ο 

συνάδελφος  που μετέχει  σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο.  Καταλαβαίνουμε 

όλοι γιατί  το λέτε,  όμως, κ.  Χράπα, επίσης θα πρέπει να σας πω δια 

ερωτήσεως ότι  αυτοί που διοικούν τους δίνει  η πολιτεία και το κίνητρο 

το οικονομικό και η αντιπολίτευση και όλοι οι  σύμβουλοι εργάζο νται.  

Δεν μπορούν να είναι σε ώρες υπηρεσίας όταν τους καλείται.   

 Την μια φορά ήρθαμε,  την δεύτερη φορά δεν είναι δυνατόν κάθε 

φορά και βεβαίως γι΄ αυτό και είστε εσείς  να τους εκπροσωπήσετε.   

 Η ερώτηση είναι,  δεν είναι δυνατόν να μέμφεστε,  όπως και η 

κυρία συνάδελφος  είπε ότι  δεν ενημερώθηκε,  δεν είναι δυνατόν να 

μέμφεστε τους συμβούλους με αυτόν τον τρόπο. Σας παρακαλώ.  

Η ερώτησή είναι,  δεν θεωρείτε ότι  εσείς  είστε επαρκέστατοι 

προκειμένου να μας ενημερώσετε και θα πρέπει να γίνει  από τον κ.  

Πρόεδρο; Όταν υπάρχει και το Διαύγεια; Να τώρα μόλις ήρθαν τα 

στοιχεία,  ο κ.  Πρόεδρος,  ο κ.  Γεράνης δεν θα μας έλεγε τίποτα άλλο 

από αυτά που μας λέει ,  ευτυχώς που υπάρχει το Διαύγεια,  το 

διαδίκτυο. Νάτα τα στοιχεία.  1.900, το διορθώνω, λέει  εδώ πέρα για 

μισθούς και …1.800. Τα ξέρουμε τα στοιχεία.  Εσείς δεν θεωρείτε ότι  

έχετε την επάρκεια να μας ενημερώσετε;  Πρέπει να τρέχουμε μαζί σας 

παντού; Σε κηδεμονία είστε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε στον κ.  Φωτιάδη.  
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σε καμία κηδεμονία δεν είμαστε και καταλαβαίνω που το  πάτε.  Το εάν 

είμαστε επαρκείς ή όχι  το γνωρίζει  ο Σερραϊκός λαός και με την ψήφο 

του αποφασίζει  ποιος θα διοικήσει αυτόν τον Δήμο.  

 Τώρα τα πόσα χρήματα πληρώνει ο ΦΟΣΔΑ και πόσες 

μισθοδοσίες έχει  ο ΦΟΣΔΑ θα μπορούσατε να μάθετε εάν ερχόσασταν 

στην συνεδρίαση που σας καλέσαμε ή εάν θα πηγαίνατε στον ΦΟΣΔΑ, 

στον κ.  Γεράνη, στους υπηρεσιακούς παράγοντες να ρωτήσετε μια –μια 

απορία που έχετε . .Τι  είναι αυτό κ.  Γεράνη; Και θα σας απαντούσε τι  

είναι.  Τι είναι το άλλο; Θα σας έλεγε.  Γιατί  πληρώνω 17 ευρώ την…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

27 ευρώ είναι.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Καλά τώρα δεν έχει  σημασία το 17 ευρώ. 27.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

27 ευρώ για μια κλειδαριά.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Αυτά είναι όπως τα λέτε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εσάς δεν σας ενοχλεί;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για τα . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν ρωτάτε εσείς;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Απαντήσεις στην ερώτηση για να προχωράμε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Εάν το καταλάβατε ήταν μομφή, κύριε Φωτιάδη, ότι  δεν 

εμφανιστήκατε εκεί  και δεν ήρθατε,  να σας πω γιατί  δεν ήρθατε;  Δεν 

ήρθατε εκεί  επίτηδες  για να έχετε να λέτε.  Εάν ερχόσασταν δεν θα 

είχατε κάτι  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα, κύριε Πρόεδρε,  σας παρακαλώ τώρα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε ερώτηση θα κάνω επί συγκεκριμένου. Πόσα ευρώ θα έχουμε 

με την αύξηση; Πόσα δίνουμε τώρα; Πόσα θα δίνουμε; Για να κάνεις  

επιχειρηματολογία θέλει  νούμερα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όσον αφορά για την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με 

λέντ,  θα έρθει  σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο σύμβουλος και θα 

ενημερώσει,  ακριβώς θα μας πει  τα ποσά τα οποία θα ωφεληθούμε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Τώρα όσον αφορά την αύξηση, δεν γνωρίζω πόσο θα γίνει  

αύξηση….Το τι  θα ψηφιστεί  αύριο δεν το ξέρουμε.  Ότι θα ψηφιστεί  

και δούμε τα νούμερα θα …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόταση κάνετε κύριε Χράπα;  
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η πρότασή μας είναι να πάμε κάτω από τα 25 ευρώ τον τόνο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα σας πω κύριε Φωτιάδη. Εάν πάμε μέχρι τα 25 ευρώ τον τόνο θα 

χρειαστούμε το ΄17 καινούργια 160.000 ευρώ . Αυτή είναι η 

πραγματικότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Γιαννακίδης ερωτήσεις.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

…..κύριε Χράπα επειδή αυτό σχετικά με τον τόνο αναβιώνει κάποια 

στιγμή, . .και δημόσια και το έχω πει  πολλές φορές και όχι  70 ευρώ, 

70,70 . .  λέει  η μελέτη.  Τι λέε ι;  58 ευρώ είναι ο τόνος που τον πάμε στο 

εργοστάσιο.  Το εργοστάσιο τον επεξεργάζεται.  Δεν μπορεί όμως το 

εργοστάσιο να εξαφανίσουν όλα τα επεξεργασμένα. Πάντα υπάρχει 

κάποιο υπόλειμμα. Το υπόλειμμα υπολογίζουν οι  μελετητές ότι   είναι 

περίπου 40% τον τόνο και κάνουν…και έτσι βγάζουν 50 συν,  πάει  

70,70 ο τόνος.  Το λέει  η μελέτη ξεκάθαρα.  

 Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να διογκώσουμε τα πράγματα, αλλά 

αυτή είναι η πραγματικότητα. 58,  το λέει  χαρακτηριστικά κιόλας,  έχει  

μια έκφραση εκεί ,  δεν την θυμάμαι ακριβώς,  δηλαδή 58 ευρώ το πάμε 

στην είσοδο, το επεξεργάζεται το εργοστάσιο,  περισσεύει ένα 

υπόλειμμα και μετά όταν το πάρει . .αυξάνεται το ποσό. Είναι 70,70.  

Μην το λέτε συνέχεια γιατί  εκτίθεστε.  Ξέρω ότι  τα γνωρίζετε αυτά. 

Ιδιαίτερα σε αυτό κάνετε λάθος.  Σφάλετε.   
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι ακριβώς αυτό που είπα και θα το ξαναπώ. Είναι,  η μελέτη έλεγε 

ότι  το κόστος διαχείρισης στο εργοστάσιο το ΄20,  όταν θα 

κατασκευαστεί ,  θα είναι 58 ευρώ ο τόνος συν ΦΠΑ. Να το ξαναπώ και 

άλλη μια φορά; 58 ευρώ ο τόνος συν ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν υπάρχει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η μελέτη δεν έχει  ΦΠΑ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σας λέω όταν έγινε η μελέτη υπήρχε ΦΠΑ. Σήμερα ο ΦΟΣΔΑ δεν έχει  

ΦΠΑ. Θα είναι 58 ευρώ τον τόνο το 2020. Και με την ενιαία 

τιμολογιακή πολιτική . .θα είναι σε όλους τους . .της Κεντρικής 

Μακεδονίας.  Τι άλλο να πω;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε,  γι΄ αυτό τον λόγο,  αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε 

να τα λέμε έτσι,  κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να . .δίκαιο ή άδικο.  

Δηλαδή κ.  Χράπα υποστηρίζετε ότι  αυτό εγώ το βγάζω από το μυαλό 

μου; Εντάξει .  Εγώ σήμερα το βράδυ ή αύριο θα . .Γιατί  εδώ δεν μπορεί 

να συνεννοηθούμε,  θα δώσω την μελέτη και φαίνεται πόσο, γιατί  εγώ 

δεν το βγάζω αυτό το πράγμα από το μυαλό μου και θα δούμε ποιος 

έχει  δίκαιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βέβαια επειδή δεν είναι εδώ ο κ.  Γεράνης θα το πω στον κ.  Χράπα, ο 

οποίος εκπροσωπεί τον Δήμο και την δημοτική αρχή. Είναι σαφές…το 

κόστος έχει  άμεση σχέση με την παραγωγή του.  Προηγουμένως ο κ.  

Χράπας είχε πει  ότι  ξέρετε αυτά τα ανείσπρακτα τα οποία φαίνονται 
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εδώ είναι αυτά τα οποία έχουν μπει σε ρύθμιση. Έτσι δεν είναι κ.  

Χράπα;  

 Λοιπόν,  επειδή έτυχε να διαβάσω την εισηγητική έκθεση του 

πρ/σμού, αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση και θα ήθελα να ρωτήσω 

εσάς εάν σας προβλημάτισε και πόσο και αναφέρομαι συγκεκριμένα, 

όταν θα πάτε στο σπίτι  θα το δείτε,  στην σελίδα 45 του  πρ/σμού, 

«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων» . .κατά 

το. . .ελληνικά ξέρουμε όλοι,  εντός του οικονομικού έτους.  Ποσό; 7,5 

εκατομμύρια.  Και λίγο παρακάτω και δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά 

στην εισηγητική  έκθεση, για υπηρεσίες Πρασίνου 1.200.  

 Όταν εγώ διαβάζω μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων, αναρωτιέμαι και θα αναρωτιόμουνα εάν ήμουν εκεί .  

Υποθέτω, θέλω να ξέρω, πως και εσείς  το ερώτημα αυτό το θέσατε,  

εάν το θέσατε,  εκτός εάν . .της προσοχής σας.   

 Αυτά τα πράγματα είναι λογικό να δημιουργούν έναν 

προϋπολογισμό ο οποίος όντως παρουσιάζει  πρόβλημα εσόδων –

εξόδων. Και αυτά εδώ πέρα είναι στα έξοδα. Αυτά είναι στα έξοδα, 

πέρα των 9,5 μη εισπρακτέων, τα οποία έχουν μπει στην ρύθμιση.  

 Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς είπατε προηγουμένως, να κάνετε  

προβλέψεις είπαμε εμείς  Πρόεδρε; Θα έπρεπε να μου απαντήσετε σε 

αυτό.  Εσείς αυτό το συγκεκριμένο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσα Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ερώτηση έχει  συγκεκρ ιμένο χρόνο ξέρετε.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ξέρω.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ο ΦΟΣΔΑ έχει  έναν προϋπολογισμό, ο οποίος προϋπολογισμός εκτελεί  

κάθε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του προέδρου του ΦΟΣΔΑ. 

Όταν στον προϋπολογισμό ο ΦΟΣΔΑ, ο οποίος ψηφίστηκε και 

εκτελείται αυτή την στιγμή . .ποσά, μπορούμε αυτή την στιγμή να 

αμφισβητήσουμε;  

Σας καλώ αύριο να έρθετε με το δικό μου το αυτοκίνητο,  εγώ θα 

σας πάω, εγώ θα σας φέρω στην Θεσσαλονίκη…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα ήσασταν παρών όταν ψηφίστηκε αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Να είστε εκεί  και μπορούν να λυθούν οι  απορίες αυτές που έχετε 

άμεσα από τον Πρόεδρο του φορέα. Δεν είμαι εγώ ο Πρόεδρος του 

ΦΟΣΔΑ για να σας απαντήσω ούτε ο γραμματέας του ΦΟΣΔΑ ούτε ο 

λογιστής του ΦΟΣΔΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοποθετήσεις,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη. Ποιος από τους δημοτικούς συμβούλους; Ο κ.  Στεργίου.  

Κύριε Αναστασιάδη δεν ζητήσατε τον λόγο προηγουμένως; Ο κ.  
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Αναστασιάδης Ηλίας.  Ο κ.  . .η κυρία Ιλανίδου και ο κ.  Γάτσιος και ο κ.  

Γαλάνης.  …  

 Να ξεκινήσω με τον κ.  Γάτσιο.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρακολουθώντας την συνεδρίαση βλέπω εδώ λες και 

έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντί  να προσπαθούμε να λύσουμε όλοι 

μαζί  ένα θέμα τεράστιο που θα απασχολήσει το επόμενο διάστημα τους 

δημότες μας,  τα ξέρει  ο κ.  Αντιδήμαρχος καλά, ήδη πρέπει να κάνουμε 

αυξήσεις στα δικά μας ανταποδοτικά τέλη που δεν φτάνουν,  δεν ξέρω 

εάν και στα άλλα.  

 Υπό αυτή την έννοια θεωρώ σκόπιμο οι  δυο εκπρόσωποί μας που 

είναι στο ΦΟΣΔΑ και ο Δήμαρχος και ο κ.  Αντιδήμαρχ ος,  ότι  αυτοί 

έπρεπε . .έπρεπε να προκαλέσει κάθε Δημοτικό Συμβούλιο για να έχει  

νομιμοποίηση το Δημοτικό Συμβούλιο για να  μπορέσουμε να πάρουμε 

μια τέτοια σοβαρή και δύσκολη απόφαση.  

 Είπε ο κ.  Χράπας προηγουμένως ότι  . .  μια οργανωμένη στην 

ψηφοφορία θέση. Πώς θα την έχετε οργανωμένη την θέση; Με ποιον θα 

την έχετε αυτή; Δεν πρέπει με το Δημοτικό Συμβούλιο;  

Δεν πρέπει να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη για να 

εξουσιοδοτήσουμε αυτούς που συμμετέχουν σε αυτό το,  για μένα, 

γιγαντιαίο όργανο, το οποίο άμεσα πρέπει  να..  και συμφωνώ απόλυτα 

και για να γίνει ,  ειδικά στις  Π.Ε. στις  μεγάλες,  όπως είναι η Π.Ε. των 

Σερρών, που είναι και προχωρημένη σε πολλά άλλα πράγματα, σε ότι  

αφορά την διαχείριση των σκουπιδιών;  

Και εκεί  βεβαίως διαφωνούμε κάθετα σε ότι  αφορά την ενια ία 

τιμολογιακή πολιτική με όλες τις  άλλες Π.Ε.,  γιατί  σε αυτόν τον τόπο 

εδώ όταν γινόντουσαν σφαγές προκειμένου από κάποιους ανθρώπους,  
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πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να γίνουν κάποιες υποδομές,  κάποιοι  

άλλο αλλού τυρβάζανε και παίρνανε και τα εύσημα μάλιστ α. Οι 

γειτονικοί Δήμοι,  οι  νομάρχες ήταν οι  καλοί.  Εμείς εδώ ήμασταν οι  

κακοί.  Ο Νομάρχης,  οι  Δήμαρχοι και τα λοιπά.  

Από κάπου προωθήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα και σήμερα αντί  

να έχουμε πλεονέκτημα θα πάμε να πληρώσουμε εμείς  ένα κάρο 

χρήματα σε έναν γενικό κορβανά και να μην μπορούμε να τον 

ελέγξουμε; Ούτε καν δεν ελέγχεται.  Και να μην ξέρουμε που θα πάνε 

αύριο αυτά τα χρήματα;  

Θεωρώ λοιπόν,  ενόψει μάλιστα, όπως προ ειπώθηκε από 

συναδέλφους,  του νομοσχεδίου που προωθεί η κυβέρνηση για την 

απόσχιση του ΦΟΣΔΑ, ότι  αύριο δεν πρέπει να πάρετε καμία απόφαση, 

να αρνηθείτε να πάρετε απόφαση ή τουλάχιστον να αρνηθούμε να 

πάρουμε την αύξηση σε κάθε περίπτωση με δεδομένο ότι  περιμένουμε 

και το νομοσχέδιο το πώς ακριβώς θα εξελιχθεί  και να είμαστε 

αρνητικοί σε οποιαδήποτε αύξηση.  

Εμείς νομίζω ότι  μπορούμε και έχουμε όλες τις  προϋποθέσεις . .  

και τελειώνω με ένα άλλο. Κύριε Χράπα τέταρτη φορά το λέτε αυτό.  

Ωραία,  εκλεχθήκατε εσείς  για να διοικήσετε.  Δεν θα . .παντού όπου 

βρίσκεστε εσείς  να βρισκόμαστε και εμείς .  Εδώ υπ άρχει ένα όργανο, 

θα μας καλέσετε να πούμε την γνώμη μας,  την άποψή μας και όχι  κάθε 

φορά να λέτε ότι  γιατί  δεν . .Πείτε μας τώρα. Γι΄ αυτό καλέσαμε και το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Προκαλέσαμε Δημοτικό Συμβούλιο.   

Καμία λοιπόν αύξηση προτείνουμε να μην υπάρχει σ τα 

ανταποδοτικά τέλη, γιατί  η Π.Ε. Σερρών ειδικά και είναι σε 

προωθημένο στάδιο και δεν χρειάζεται να πληρώσει τέλος για όλα τα 

άλλα. Για όλες τις  άλλες Π.Ε..  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  πιστ εύω ο στόχος όλων είναι ο 

ίδιος.  Είναι να κρατήσουμε το κόστος ως έχει  ή εάν είναι δυνατόν να 

το μειώσουμε.   Και επειδή δεν μπορούμε να το μειώσουμε,  

τουλάχιστον να το κρατήσουμε ως έχει .   

 Τώρα πιστεύω ότι  σε αυτό συμφωνούμε όλοι.  Αυτό θέλω να 

πιστεύω, επ ιτρέψτε μου εάν αυτό που πιστεύω δεν είναι εφικτό να 

γίνει ,  γ ιατί  άκουσα διάφορα.  

 Βέβαια η μελέτη,  από ότι  ελέχθη εδώ οδήγησε στα 32 ευρώ ανά 

τόνο.  Ο μελετητής θα κάνει  την μελέτη ανάλογα με τα στοιχεία τα 

οποία του δίνει  ο φορέας.  Γι΄ αυτό προηγουμένως αναφέρθηκα εγώ 

ιδιαίτερα, ο κ.  . .αρχηγός της παράταξης,  στα στοιχεία τα οποία 

προσδιορίζουν την επόμενη κίνηση.  

 Εάν αυτά δεν δοθούν στην Αρχή της Αναλογικότητας είναι 

σίγουρο πως θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα λένε κάποιοι . . ,  

επειδή ακριβώς εμείς  φροντίσαμε μερικά πράγματα πολύ πιο μπροστά 

θα πρέπει να τιμωρηθούμε στην συνέχεια; Είναι παραλογισμός το 

πράγμα αυτό το οποίο γίνεται,  γιατί  δεν είναι μονάχα αυτά τα οποία 

αναφέρθηκαν.  

Εγώ σας είπα ένα συγκεκριμένο και εάν θέλετε ψάξτε το.  Ζήτησα 

από εσάς που το ψηφίσατε αυτό.  Όταν είδα τον ισολογισμό και την 

εισηγητική έκθεση, όταν είδα τα άτομα τα οποία συμμετείχαν και 

ψηφίσανε,  ήσασταν και εσείς  μέσα. Ακριβώς είναι ένα μέρος των 

αυξήσεων. Δεν μιλάμε για μικρό ποσό των 70.000, 50.000, μιλάμε για 
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7,5 εκατομμύρια μαζί με το τέλος πρασίνου πάει στα 10 εκατομμύρια.  

Αμέσως –αμέσως ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός.   

 Εμείς τώρα τι  κάνουμε; Συγνώμη Πρόεδρε,  τελειώνω. Εμείς τώρα 

τι  κάνουμε με την αύξηση; Προσπαθούμε να καλύψουμε,  να 

ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Μα  κάναμε καμία κίνηση να 

περιορίσουμε αυτά τα οποία έπρεπε να περιορίσουμε; Κάναμε καμία 

κίνηση για να πάρουμε αυτά τα οποία πρέπει να πάρουμε; Ουδεμία.   

 Γι΄ αυτό λοιπόν πιστεύω πως θα πρέπει να είναι κοινή η γραμμή 

μας εδώ και αύριο όταν με το καλό θα πάτ ε εκεί  να επιμένετε εδώ που 

είμαστε και όχι  παραπάνω. Εξάλλου γνωρίζετε όλοι ότι  ο κόσμος δεν 

αντέχει  κιόλας.  Κακά τα ψέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε δυο λόγια θα πω μόνο γιατί  θεωρώ ότι  η συνεδρίαση 

αυτή δεν έχει  κανένα νόημα και κακώς ταλαιπωρούμε και εμάς . .  τους 

αιρετούς,  γιατί  νομίζω στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε είχε 

τελειώσει το θέμα.  

 Απευθύνεται η αντιπολίτευση προς τον Δήμο λες και διοικεί  τον 

ΦΟΣΔΑ. Βασικά πράγματα . .Ο ΦΟΣΔΑ είναι ένα όργανο που 

αποτελείται από εκπροσώπους από όλους τους Δήμους της Περιφέρειας 

της Κεντρικής Μακεδονίας,  έχει  συγκεκριμένο όργανο με 

συγκεκριμένες διαδικασίες εκλογικές.  Ήδη έχουν διαμορφωθεί αυτές.  

Από τις  προηγούμενες εκλογές.  διαμορφώθηκαν οι  συνθήκες και 

ήδη…από μια Εκτελεστική Επιτροπή, όπου και εμείς  σαν Δήμος 

μειοψηφήσαμε.  
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 Λοιπόν,  πάψτε να ζητείτε ευθύνες  στην δημοτική αρχή . .του 

ΦΟΣΔΑ. Δυο ψήφους έχει  στους 150. Τι νομίζετε εδώ ότι  μπορεί να 

κάνει;  Γιατί  ακούστηκε και από τον κ.  Γιαννακίδη να φύγουμε λέει  από 

τον ΦΟΣΔΑ. Πώς θα φύγουμε; Με ποια διαδικασία; Μου θυμίζει  

δηλαδή το. . .όπως λέγαμε να το κάνουμε πράξη, τώρα λέμε να φύγουμε 

από τον ΦΟΣΔΑ. Να πάμε που; Τι θα κάνουμε,  ΧΑΔΑ; Τι θα κάνουμε 

παιδιά;  Πείτε δηλαδή, μην τρελαθούμε δηλαδή.  

 Εξάλλου πώς μπορείς να δεσμεύσει ς,  για ο συμμετέχων στο 

συλλογικό όργανο…εκπροσωπείς τον εαυτό σου και την άποψή σου. 

Μπορεί να δεσμεύω πολιτικά κάποιον ότι  θα…επειδή στο επιβάλω 

εγώ;…  

 Τα άτομα τα οποία συμμετέχουν εκεί  κύριοι  τα έχουμε εκλέξει ,  

τους έχουμε δώσει την εκπροσώπηση και πρέ πει εκεί  να μας 

εκπροσωπούν και . .θα αποφασίζουν για το καλό του νομού και 

νομίζουν εκπροσωπούνται όλοι.   

 Δεύτερον.  Εάν πάμε σε μια λύση που λέμε ότι  ο Νομός να 

διαχειριστεί…μεγάλο λάθος.  Τραγικό λάθος.  Τραγικό λάθος.  Έχουμε 

να διαχειριστούμε έναν πρώην Χ ΥΤΑ με 2 εκατ. .  Ποιος θα τα 

πληρώσει;  Γιατί  ακούστηκε ότι  θα τα πληρώσουμε.   

Εγώ ξέρω τι  συμβαίνει  και στην Πέλλα και τι  γίνεται και στην 

Χαλκιδική και παντού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θα πρέπει να δούμε και ολοκληρώνω, μια κουβέντα και θα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν το αμφισβητώ ότι  είναι παραπάνω αλλά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εάν θα πληρώσουν και αυτοί που ζητάει για την αποκατάσταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είναι διαρκείας για χρόνια και θα απαιτεί  και μεγάλο κόστος και 

πολλά χρήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δυο εκατομμύρια είπατε για . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είπατε τώρα 2 εκατ.  για αποκατάσταση του ΧΥΤΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

2,5.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εμείς θα πληρώσουμε τα ανταποδοτικά γιατί  δεν μπορούσατε,  δεν 

βάλατε σε ένα πρόγραμμά κάτι  που άλλοι Δήμοι έκαναν και 

αποκατέστησαν τους δικούς τους ΧΥΤΑ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θα τα πληρώσουμε εμείς;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε σε φάση τοποθετήσεων.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί  μέσα στο καλοκαίρι με τόσο βιασύνη 

θέλετε να κάνετε αυτές τις  υπέρογκες αυξήσεις στους ανθρώπους που 

όλοι υποφέρουν και ξέρουμε τι  γίνεται,  η κατάσταση ποια είναι,  την 

στιγμή που υπάρχει αυτή η διαβούλευση από τον Απρίλιο μήνα που 

λέει  ότι  η Περιφέρεια Αττικής και ο  Νομός Θεσσαλονίκης θα έχουν 

μόνο ΧΥΤΑ και θα έχουν ΦΟΣΔΑ και οι  άλλοι θα μετατραπούν σε 

νομικά πρόσωπα …  

 Επίσης εδώ βλέπω στον προϋπολογισμό κάποια ποσά που είναι 

υπέρογκα, 5.600 λέει  για προσωπικό, αμοιβές προσωπικού, οι  αμοιβές 

τρίτων, τα μπλοκάκια που χρεώνουν 3.677, αναλώσιμα 3 εκατομμύρια.  

Αμοιβές αιρετών . .1.900, είναι πράγματα δηλαδή που κτυπάνε στο 

κεφάλι,  στα μηνίγγια κτυπάνε όταν βλέπω αυτά τα ποσά. Και πόσα α πό 

αυτά τα ποσά, αυτές τις  αμοιβές πάνε στους Σερραίους;    

 Εδώ βλέπω πριν από δυο μέρες στην Διαύγεια τα δυο πρόστιμα 

που πήγαν στον ΧΥΤΑ τον δικό μας να ορίζεται δικηγόρος 

Θεσσαλονίκης.  Γιατί;  Έχουμε άχρηστους δικηγόρους στις  Σέρρες;  Δεν 

μπορεί ένας Σερραίος δικηγόρος να οριστεί;  Ορίζεται δικηγόρος να 

πάρει τα 600 ευρώ…  

 Νομίζω ότι  πρέπει να μην βιαστείτε,  να γίνει  και στην 

ανακύκλωση ακόμη πρέπει να πάνε και μπορούμε και εμείς  να κάνουμε 

μια διαλογή εδώ και …στα σκουπίδια,  γιατί  τα σκουπίδια είναι χρυσός ,  

να κάνουμε ένα κέντρο διαλογής εδώ και από την εταιρεία  
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ανακύκλωσης που έχει  40 εκατομμύρια αποθεματικό δεν ξέρω γιατί  δεν 

μοιράζει  κάτι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι και εγώ δεν θα πω να κατεβάσουμε 

την τιμή,  εγώ θα πω ότι  ‘Δεν πληρώνω’.  ‘Δεν πληρώνω’.  Και αυτό το 

‘Δεν πληρώνω’ το διατύπωσε η σημερινή κυβέρνηση και τα 400 ευρώ 

έχουν γίνει  20.000. ‘Δεν πληρώνω’,  ‘Δεν πληρώνω’.   

 Λοιπόν,  ένα –ένα γιατί  δεν έχουμε χρόνο. Καταρχήν 2,5 εκατ.  

χρέη να γίνει  η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ, γιατί  ελέχθη ότι  γιατί  να 

πληρώσουμε για τους άλλους Δήμους εμείς;  Ενώ οι άλλοι θα 

πληρώσουν για μας.  Συμψηφισμός και εμείς  είμαστε πάντα εδώ, 2,5 

εκατ.  που έχει  αναλάβει ο ΦΟΣΔΑ να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Και 

θέλω να σας πω ότι  δεν μπαίνει  σε πρόγραμμα. Βασικά πράγματα. Δεν 

μπαίνει  σε πρόγραμμα η αποκατάσταση. Δεν θα λέμε εδώ διάφορα για 

να έχουμε τις  εντυπώσεις του κόσμου και της τηλεόρασης.   Δεν 

μπαίνει  σε αποκατάσταση. Άρα τα χρήματα αυτά θα τα πληρώσει ο 

ΦΟΣΔΑ.  

 Το εάν,  ας πούμε,  γίνεται αυτό,  η μετάθεση, η μεταφορά της 

ημερομηνίας,  σας πληροφορώ ότι  κατά ένα μεγάλο μέρος οφείλεται 

στον Δήμαρχο, ο οποίος Δήμαρχος κάνει  αγώνα, γιατί  ξεκίνησε από 32 

ευρώ, κάνει  αγώνα για να πληρώσουμε τιμές κάτω των 25 ευρώ. Κάνει 

αγώνα και αύριο αυτόν τον αγώνα θα κάνει .   

 Το ‘Δεν πληρώνω’ και ‘Δεν πληρώνω’,  αυτά αφήστε τα.  Αυτά 

είναι λαϊκίστικα.  Γιατί;  Εγώ θα πω ότι  να μην πληρώσει τίποτα ο 
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Σερραίος πολίτης.  Γιατί  να πληρώσει;  Δεν έχει .  Βρίσκεται σε δεινή 

οικονομική κατάσταση, γιατί  να πληρώσει;  Όμως πρ έπει και να μην 

είμαστε λαϊκιστές.  Πρέπει να δούμε και την πραγματικότητα, πρέπει 

επιτέλους όταν βρισκόμαστε στην εξουσία να παίρνουμε και 

αποφάσεις.  Και οι  αποφάσεις που θα πρέπει να παίρνουμε,  

συνάδελφοι,  θα πρέπει να συνάδουν με την οικονομική κατάσταση  των 

πολιτών, αλλά όχι  αυτό το όχι  παντού.   

Θα πρέπει να είμαστε λογικοί και πάνω σε αυτό που πάμε να 

κάνουμε.  Ναι σε μια αύξηση, διότι  δεν μπορεί το εργοστάσιο…Το 

εργοστάσιο θα το λειτουργήσει ο κ.  Τσίπρας.  Ο Πρωθυπουργός.  Εάν 

θέλει  ο Πρωθυπουργός δεν το  λειτουργεί .  Στο χέρι του.  Δεν το 

λειτουργεί  ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο ΦΟΣΔΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην δευτερολογία μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Βασίλης Χρυσανθίδης.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  διοικείτε τον Δήμο και η σημερινή συνεδρίαση ορθώς  

γίνεται και έπρεπε να γίνει  από εσάς και . .από συνάδελφο ότι  μας 

εκπροσωπούν ο Δήμαρχος και ο κ.  Αντιδήμαρχος στο συγκεκριμένο 

όργανο.  

 Άρα λοιπόν,  σύμφωνα με τα  νέα δεδομένα είναι υποχρεωτικό να 

γίνει  η συνεδρίαση, όχι  για να ζητήσουμε ευθύνες από την δημοτική 

αρχή, απλώς να πούμε την άποψή μας δίνοντας και άλλα όπλα στην 
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φαρέτρα την οποία θα έχει  για να εκπροσωπήσει τον Σερραϊκό λαό, 

διότι ,  κύριε Πρόεδρε,  αυτός που τα επωμίζεται είναι ο Σερραϊκός λαός.   

 Εύκολες είναι οι  αποφάσεις.  Είπε ο συνάδελφος  ο  κ. Γκότσης 

για τα 2,5 εκατομμύρια πως και τι ;  Θα του θυμίσω ότι  το ΄11,  που 

καθόταν σε εκείνα τα έδρανα, ποια ήταν η θέση του,  άρα λοιπόν τι  

μπορούσαμε να κάνουμε τότε και δεν κάναμε.    

 Επίσης θα πω στον κ.  Αντιδήμαρχο, τον κ.  Χράπα, ότι  είναι κακό 

σε ένα συμβούλιο να προκαλούμε,  να θέλουμε να προκαλούμε 

εντάσεις.  Και τον κ.  Στεργίου και τον κ.  Γκότση, που το θέμα σήμερα 

δεν είναι να προκαλέσουμε εντάσεις.  Εμείς δεν ήρθαμε στην 

συνεδρίαση, κύριε Πρόεδρε και το λέω ως απολογούμενος αλλά να τα 

βάλουμε τα πράγματα στην σειρά,  διότι  είχε ειδοποιηθεί  ο κ.  

Φωτιάδης,  δεν μπορούσε να πάει,  ειδοποίησε εμένα, ο οποίος ήμουνα 

εκτός Σερρών και δεν πήγαμε στην συνεδρίαση. Όχι για να έχετε να 

λέτε.  Σαν παράταξη έχουμε και θέσεις και απόψεις και τεκμηριωμένες 

μάλιστα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν υπήρχε άλλος λόγος.  Να μην δημιουργούμε καταστάσεις.  Δεν 

θέλουμε να λαϊκίσουμε σε καμία περίπτωση. Έχουμε μια άποψη, το . .ο 

Σερραϊκός λαός και αυτά θέλουμε.   

 Τώρα, εμείς  έχουμε ένα πλεονέκτημα και η  παράταξη …του 

κυρίου Φωτιάδη και του κ.  Γάτσιου,  έχουμε ένα πλεονέκτημα στον 

Δήμο μας.  Έχουμε αυτό το κύτταρο εκεί  που κατασκευάστηκε και 

επειδή ήμουνα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τότε και ξέρω με τι  αγώνες 

όλο το Νομαρχιακό Συμβούλιο με επικεφαλή τον κ.  Φωτ ιάδη και τους 
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πρώην Νομάρχες τι  αγώνες δώσανε για να κατασκευαστεί ,  άρα λοιπόν 

πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.   

 Θα συμφωνήσω με τον κ.  Γιαννακίδη,  εμείς  θα πρέπει να 

περιμένουμε,  δεν είμαστε υπέρ της αύξησης αυτής,  να περιμένουμε,  το 

τι  θα γίνει  εκτός του δ ιμήνου, τριμήνου από την κυβέρνηση, διότι  έχει  

ένα νέο σχέδιο το πώς θα αναδειχθεί  η διαχείριση των απορριμμάτων 

και τότε πλέον να αποφασίσουμε.   

 Εμείς σήμερα θέλουμε να πούμε στον Δήμαρχο και στον 

Αντιδήμαρχο ότι  υπάρχουν προβλήματα οικονομικά σε όλη την  

κοινωνία και πρέπει να το διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο για 

τον συμπολίτη μας.  Δεν λαϊκίζουμε και δεν είμαστε υπέρ της κίνησης 

κάποιων αποφάσεων οι  οποίες δεν έχουν μια περαιτέρω εξέλιξη και μια 

βελτίωση του Δήμου μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

εγώ παίρνω την σκυτάλη και λέω, πράγματι έτσι όπως έχουν τα 

πράγματα . .επιχειρήματα. Εάν,  μπορούμε να κάτσουμε ακόμα άλλα 

τριάντα χρόνια και ακόμη να συζητάμε σε αυτόν τον Νομό και ί σως 

στους υπόλοιπους αυτής της χώρας ποιος θα διαχειρίζεται τα 

σκουπίδια; Οι  Δήμοι;  Οι πρώην Νομαρχίες;  Οι Περιφέρειες;  Ο 

ΦΟΣΔΑ; Ο Α; Ο Β; Ο Γ;  

 Εγώ νομίζω ότι  είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εάν υπάρχει 

τέτοιο ζήτημα από πλευράς πολιτείας θα πρέπει να στεί λουμε ένα 

μήνυμα στον κ.  Γεράνη αύριο και να του πει  ότι  κ.  Γεράνη, στοπ, 
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αναστέλλεται η συνεδρίασή σας διότι  εμείς  έχουμε έναν άλλο 

σχεδιασμό. Να ξέρει  ο κ.  Γεράνης,  ο Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ …  

 Δεν μπορείς σε ένα όργανο στο οποίο εμείς  έχουμε δυο 

εκπροσώπους και είναι και άλλοι Δήμοι όλης της Περιφέρειας να 

πρέπει εμείς  αυτό το βάρος να το σηκώσουμε,  που στο κάτω -κάτω της 

γραφής δεν σχεδιάζουμε σαν . .σχεδιασμό.  Εάν η πολιτεία έχει ,  κύριε 

Πρόεδρε,  έναν σχεδιασμό, να το πει  στον κ.  Γεράνη εάν θέλει  να μην 

πάρει  απόφαση τώρα. Πρόκειται για ένα συλλογικό όργανο.  

 Νομίζω στο μεγαλύτερο μέρος η αντιπολίτευση.. .καλώς έθεσε 

τους προβληματισμούς της,  κακώς ακούστηκαν κάποιες φωνές να 

θέλουν να ορίσουν τον Δήμαρχο και τον κ.  Χράπα ως αυτούς οι  οποίοι  

διοικούν τον ΦΟΣΔΑ  ή τέλος πάντων, παίρνουν τις  αποφάσεις για το 

εάν θα γίνουν αυξήσεις ή όχι  στα τέλη που έχουν να κάνουν με τον 

προϋπολογισμό του ΦΟΣΔΑ.  

 Εδώ πρέπει οι  πολίτες,  κύριε Πρόεδρε,  να αντιληφθούν ότι  οι  

αποφάσεις που θα ληφθούν στον ΦΟΣΔΑ σίγουρα έχουμε επιρρο ή για 

το πώς θα διαμορφωθούν τα τέλη και στον δικό μας Δήμο αλλά σε 

καμία περίπτωση αυτό δεν σημαίνει  ότι  θα μετακινηθεί το βάρος.   

 Είδατε . .ότι  η προσπάθεια που γίνεται από τον κ.  Δήμαρχο και 

τον κ.  Αντιδήμαρχο είναι να μην έρθουν τα πράγματα έτσι,  ώστε να 

χρειαστεί  να κάνουμε εμείς  κάποιες αλλαγές στα δικά μας τέλη, τα 

τέλη του Δήμου Σερρών και επομένως να μην επιβαρύνουμε τις  τσέπες 

των Σερραίων πολιτών.  

 Εάν πάει ο σχεδιασμός έτσι όπως δήλωσε ο Δήμαρχος και ο κ.  

Χράπας . .ενδέχεται,  υπάρχει  μια πολύ με γάλη πιθανότητα, να μην 

χρειαστεί  να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.  Αλλά εγώ . .και κλείνω εδώ.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

 Εάν εμείς ,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  

επωμισθούμε το βάρος της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα ήθελα 

να μου  πείτε,  με  βάση τα  στοιχεία  που τα ζήτησε η αντιπολίτευση 

και τα έδωσα, για το πώς ας πούμε,  για παράδειγμα, ήταν τα έσοδα –

έξοδα του ΄15…Παρά την συμπίεση που κάνει  ο κ.  Αντιδήμαρχος όλα 

αυτά τα χρόνια στις  δαπάνες,  βλέπουμε τα έσοδα, λόγω της δυσκολίας 

των πολιτών να πληρώσουν την  Δ.Ε.Η. …οι Σερραίοι  πληρώνουν την 

Δ.Ε.Η. και βλέπουμε πως κινούνται τα έσοδα κάθε τρίμηνο.  

 Εάν δεν καταφέρουν οι  πολίτες να αντεπεξέλθουν στην Δ.Ε.Η. 

και ο Δήμος δεν έχει  τα κατάλληλα έσοδα για να κάνει  αυτές τις  

δαπάνες,  που τις  έχει  συμπιέσει ήδη, είν αι γνωστές οι  συζητήσεις που 

έγιναν εδώ μέσα και εμείς  έχουμε το βάρος να πάρουμε αποφάσεις,  

εμείς  . .ΦΟΣΔΑ, γιατί  τώρα κρύβονται όλοι πίσω από τον ΦΟΣΔΑ. 

Αύριο θα είμαστε μόνοι μας.  Τι θα κάνουμε; Τι θα κάνουμε; Το 

Δημοτικό Συμβούλιο διοικεί  αυτόν τον Δήμο . Συμπολίτευση, 

αντιπολίτευση. Τι θα λέμε; Όχι δεν θα πάρουμε απόφαση για αύξηση 

επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε αυξήσεις στους πολίτες γιατί  είναι ήδη 

επιβαρημένοι;   

 Θέλω να πω, να είμαστε ειλικρινείς  και ρεαλιστές.  Εάν ο ΦΟΣΔΑ 

αυτή την στιγμή προσπαθεί …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ολοκληρώνω. Να επιβιώσει και να έχει  έναν προϋπολογισμό που να 

μπορεί να σταθεί,  θα πρέπει εμείς ,  σίγουρα με τις  παρατηρήσεις που 

έγιναν,  δεκτές όλες,  θα πρέπει να κάνουμε εκεί  μια μάχη, την έχει  

κάνει  ο κ.  Δήμαρχος για να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο 
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δυνατό.  Αλλά το να λέμε ότι  να μην γίνει  τίποτα,  καμία αύξηση ή ότι  

θα αλλάξει η απόφαση της πολιτείας και εγώ δεν ξέρω τι  άλλο, αυτό 

νομίζω ότι  δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε δευτερολογία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο λόγια,  κύριε Πρόεδρε.  Πραγματικά είναι,  μου προκαλεί έκπληξη, 

συζητάμε τιμολογιακή πολιτική σήμερα εδώ που πρόκειται να ψηφίσει 

ο ΦΟΣΔΑ. Ποιος είναι ο ΦΟΣΔΑ; Γιατί  αρκετά πράγ ματα, τα είπε και 

ο κ.  Στεργίου… Έχει εποπτευόμενους φορείς,  έχει  κεντρικά όργανα, 

έχει  υπουργεία,  εντάσσεται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα,. .Και γιατί  

δημιουργήθηκε ο ΦΟΣΔΑ; Δημιουργήθηκε γιατί  το προηγούμενο 

σύστημα το αρρωστημένο δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις  

απαιτήσεις που έχει  η Ε.Ε. και ένα σύγχρονο κράτος.   

 Απέτυχαν τα προηγούμενα . .διαχείρισης των σκουπιδιών. Άρα 

δημιουργήθηκε ένα καινούργιο . .και είναι εκεί  ο Δήμος Σερρών με δυο 

μέλη να πει  την άποψή του και σωστά όταν βρίσκεσαι σε ένα όργανο 

δεν θα  έχεις  το κόστος και την βούληση να πάρεις την απόφαση την 

οποία πρέπει να πάρεις.  Και είναι μια πρόταση η οποία έρχεται σε 

βάθος χρόνου και θα δούμε εάν θα επιβαρύνει τους πολίτες.   

 Η λογική ότι  καταργούμε τον ΦΟΣΔΑ..  Άμα είναι να 

καταργήσουμε τον ΦΟΣΔΑ τι  συζητάμε τώρα; Αφού είναι έτσι το 
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σχέδιο νόμου; Και εάν αύριο είναι να γυρίσουμε στις  Κοινότητες 

καταργώντας τον Καλλικράτη και με τι  . .Να μην παίρνουμε καμία 

απόφαση, να υπάρξει πλήρη αδράνεια ή να πάμε στην άλλη λογική της 

πολιτικής της κολοκυθιάς.  Γιατί  να το πληρώσω εγώ, να το πληρώσει ο 

άλλος.  Και γιατί  να το πληρώσει ο άλλος,  να το πληρώσει ο άλλος.   

 …υπήρχαν Δήμοι που τους αφαιρέθηκαν τα ΑΦΜ. Από 

αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ πάρθηκαν ΑΦΜ. Η Έδεσσα, κύριε 

Μηλίδη…δεν έχει  ΑΦΜ. Αφαιρέθηκε.  Τέτοιες καταστάσει ς υπήρχαν 

στους Δήμους και επειδή είμαστε σε μια ευρεία Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας,  η δεύτερη στην χώρα, εμείς  . .την Περιφέρεια να κάνουμε 

τι ;  Να κάνουμε διαφοροποιήσεις,  που μελλοντικά,  εάν λειτουργήσει ο 

ΦΟΣΔΑ και υπάρξει μια σταθερή πολιτική εφαρμο γή εκεί  των 

δημοσιονομικών από τον ΦΟΣΔΑ, οι  μικροί Δήμοι θα έχουν 

εξαφανιστεί  από προσώπου γης….  

 Άρα κατατίθεται μια πρόταση υπεύθυνη αύριο στο Δ.Σ. του 

ΦΟΣΔΑ . .Το τι  θα επικρατήσει εκεί;  Θα το δούμε.  Άρα πρέπει να 

παίρνουμε αποφάσεις.  Άρα θα πρέπει εκεί  που εκπροσωπούμαστε να 

πούμε την άποψή μας.  Στα επόμενα που . .  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινώντας την δευτερολογία από τους επικεφαλής των παρατάξεων, 

κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας,  δηλαδή όλοι οι  αγορητές θα 

προηγηθούν και ο ι  σύμβουλοι θα,…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ίσως δηλαδή θα έπρεπε να τοποθετηθούν οι  σύμβουλοι πρώτοι και 

εμείς  να κλείσουμε και ίσως προφανώς ο κ.  Αγγελίδης τελευταίος.  Να 

έχουμε μια λογική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Δήμαρχος σύμφωνα με τον Κανονισμό …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι αλλά νομίζω ότι  θα πρέπει οι  σύμβουλοι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα νομίζω ότι  είναι πολύ συγκεκριμένο επί της τιμολογιακής 

πολιτικής συζητάμε  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έστω και έτσι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία λεπτά στην διάθεσή σας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επειδή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τοποθέτησή σας σαφής να είστε,  όπως και όλοι οι  υπόλοιποι που 

θα δευτερολογήσουν.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όλοι είναι σαφείς,  καθένας με τον τρόπο του.   
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 Κύριοι συνάδελφοι  βλέπετε ότι  η συμπολί τευση δια των 

αξιότιμων συμβούλων αλληλο -ακυρώνεται.  Κάποιος σύμβουλος μας 

είπε ότι  δεν γίνεται τίποτα στον ΦΟΣΔΑ, όλα είναι η πλειοψηφία εκεί  

και όργανα και τα λοιπά και δεν μπορείς να κάνει  τίποτα.  Αλλά μας 

είπε και ότι  μα ο κ.  Αγγελίδης έκανε την ανατρο πή, ένας Δήμαρχος,  ο 

αγωνιστής και έφερε την διαφοροποίηση ως προς την τιμή και τα 

λοιπά.  

 Αποφασίστε εάν ο ένας μπορεί να κάνει  την ανατροπή μέσα την 

μεγάλη ομήγυρη. Και βεβαίως αυτά τα πως λειτουργούν τα όργανα, 

νομίζω δεν χρειάζεται να λέγονται από συμ βούλους γιατί  θίγουν.  Όλοι 

γνωρίζουμε έχουμε διάθεση αγωνιστικότητας ναι ή όχι;  Θα παλέψουμε 

ναι ή οχι;   

 Και εάν το πρώτο αποτέλεσμα ήρθε από μια άρνηση του δεύτερου 

σε πληθυσμό Δήμου της Περιφέρειας,  του Δήμου Σερρών από τον 

Δήμαρχο, γιατί  σε επίπεδο Νομού είναι ο Leader ,  σκεφτείτε εάν εμείς  

έχουμε μια σαφή άποψη αύριο πόσο μπορεί να ανατραπεί όλη αυτή η 

…Όσο για το ‘Δεν πληρώνω’ δεν το συζητώ γιατί  είναι άκρως εκτός 

κλίματος.   

 Η δεύτερη απάντηση αυτονόητη και εύλογη. Κύριε Χράπα θα 

απευθυνθώ σε σας,  επε ιδή είσαστε επιθετικός.  Δεν θα μιλήσω για τον 

Γεράνη, θα σας θυμίσω ότι  παραδίπλα σας καθόταν ο τεχνικός 

σύμβουλος,  τον οποίο φυγαδέψατε όταν εμείς ,  φυγαδέψατε εντός 

εισαγωγικών ή εκτός,  όταν εμείς  ρωτούσαμε,  σκεφτείτε ότι  ο Γεράνης 

και οι  σύμβουλοι δώσανε  τα στοιχεία στον τεχνικό σύμβουλο. Αυτός 

τα είχε όλα και μπορούσε να μας δώσει όλες τις  επεξηγήσεις,  σε όλους 

τους συμβούλους.  Είτε ο γιατρός,  είτε ο ιδιωτικός υπάλληλος είτε ο 

δημόσιος υπάλληλος,  έλειπε ο τεχνικός σύμβουλος,  που κατά 
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σύμπτωση ήταν το ίδιο φυσικό πρόσωπο, που μπορούσε να μας 

διαφωτίσει  για όλα και για τα ανείσπρακτα και για όλες τις  επιλογές 

Γεράνη τις  οποίες βεβαίως από το διαδίκτυο και μπράβο σε αυτόν που 

έκανε το Διαύγεια,  τα ξέρουμε και δεν χρειαζόταν να μας τα πει  ο κ.  

Γεράνης.   

 Μπορούμε να μας τα επεξηγήσει κάλλιστα πως λεγόταν αυτός ο 

κύριος εδώ, διότι  ήταν τεχνικός σύμβουλος και του Δήμου και του 

ΦΟΣΔΑ. Δεν τον αφήσατε.  Δεν . .συζήτηση, άρα λοιπόν αυτή η 

διαδικασία της ενημέρωσης και τα λοιπά, αφορά εσάς,  …  

 Τώρα να κάνω αναφορά στο  ΄11 όταν. . .πάρτε τα λεφτά από την 

Jackie ,  κλείστε τον ΧΥΤΑ των Σερρών, του Μετοχίου για να μην 

μπερδευόμαστε,  κάντε την κίνηση αυτή, λειτουργήστε εκεί;  Θυμάστε 

του ΣΥΡΙΖΑ  είναι αποτυπωμένα. Τα έχω εδώ όλα και το τι  έλεγε ο 

καθένας.  Ο κ.  Αγγελίδης δεν ήξερε τι  είναι . .και με χλεύαζε.   

 Λοιπόν,  έτσι είναι η ζωή. Κάποια λάθη, κάποιες καθυστερήσεις 

τις  πληρώνεις και τώρα πληρώνουμε αυτό ακριβώς που δεν έγινε το 

΄11.  Αν είχαμε δρομολογήσει την αποκατάσταση του Μετοχίου σήμερα 

δεν θα χρειαζόμασταν καθόλου να εί μαστε ενδοτικοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τελευταία κουβέντα,  την πρότασή μας.   

 Λοιπόν,  θεωρώ ότι  εμείς  . .είμαστε εξοπλισμένοι από κάθε άποψη 

και δεν υπάρχει λόγος,  αφήστε αυτά τα περί ελεημοσύνης και τα λοιπά, 

διότι  όταν παλεύανε κάποιοι  ά λλοι δεν προστρέχανε κάποιοι  ελεήμονες 

για να προκύψουν όλα αυτά τα οποία σήμερα έχουν και μας βάζουν 
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πρώτους,  δεν το λέω εγώ, ο τεχνικός σύμβουλος,  πρώτους στην 

Περιφέρεια.   

 Αυτό λοιπόν το πρόκριμα δεν θα το δώσουμε τώρα μια κλωτσιά,  

γιατί  είναι το Μετόχ ι.  Το Μετόχι θα το κάνουμε πάλι εντός της 

εδαφικής ενότητας,  εάν αυτό είναι το μεγάλο πρόγραμμα και είναι και 

έχετε ευθύνη.  

 Τώρα η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη γιατί  κάποιοι  είπαν ότι  δεν 

έχουμε πρόταση. Ξεκάθαρη. Πάει ο Δήμος Σερρών, έτσι γίνεται κύριε 

Χράπα, δια της εκπροσώπησης,  άμα θέλετε βοήθεια στα Υπουργεία να 

έρθω και εγώ, αλλά δεν είμαι θεσμικός εκεί  για να παρέμβω, να σας 

βοηθήσω.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Να έρθετε στην συνεδρίαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο. Όταν ψηφίζουμε,  εκείνο είναι το μείζον.  Τα άλλα τα ξέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην τοποθέτησή σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η τοποθέτησή μας είναι και κύριε γραμματέα παρακαλώ να 

αποτυπωθεί ακριβώς,  είναι συμβατή με το επίκαιρο της αυριανής 

μέρας.  Λέμε όχι  στην ενιαία τιμολόγηση. Όχι στην αύξηση, δεν μας 

συμφέρει,  δεν μας πρέπει,  δεν υπάρχει λόγος και λέμε,   εάν  ζητηθεί  

και  ψηφιστεί   από το  σύνολο  και  εμείς    είμαστε η   μειοψηφία,    

τότε τους λέμε,  δια του κ.  Αγγελίδη,  του Δημάρχου ότι  εμείς ,  εγώ αυτό 

θα έκανα,  βλέπουμε  και το σχέδιο που έχετε,   βλέπουμε  και το 

εργοστάσιο  που   εμείς  δεν συμφωνούμε αλλά δεν είναι της παρούσης,  

εμείς  δεν το θέλουμε το εργοστάσιο,   θεωρούμε  ότι    είναι  ανεπίκαιρο  
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και  εάν  το κάνει  αυτή η κυβέρνηση  είναι  λάθος  της,   παλινδρόμηση   

αισχρή, αισχρή την ονομάζω. Γιατί  θα είναι σε βάρο ς ξέρει ,  του λαού. 

Και άλλα μας λέγανε.   

 Εδώ λοιπόν είναι σαφές αυτό που λέμε.  Όχι λοιπόν στην ενιαία 

τιμολόγηση, όχι  στην εξομοίωση αυτών που τρέξανε να . . ,  που μείνανε 

πίσω και κάνανε άλλες δουλειές τότε,  ξέρω πολύ καλά τι  κάνατε. .  ναι ,  

στην ειδική συνθήκη που συμμετέχουμε.  Δεν μπορούμε βεβαίως το…να 

το ακυρώσουμε εμείς  το ΦΟΣΔΑ, περιμένουμε όμως, άμα μας δοθεί  η 

δυνατότητα και δίνουμε το σύνθημα στους άλλους Δήμους του Νομού 

ότι  είμαστε εδώ, γιατί  εμείς  είμαστε οι  μεγάλοι,  όπως μπορούμε και 

αλλάζουμε την τιμή μπορούμε και εδώ, να τους μαζέψουμε και να τους 

πείσουμε ότι  το συμφέρον και το πρόκριμα που έχουμε  με βάση αυτό 

που λέει  ο τεχνικός σύμβουλος δεν μπορούμε να το βάλουμε στο κοινό 

ταμείο,  γιατί  εκεί  τα πράγματα δεν πάνε καλά.  

 Εγώ δεν ήθελα να . .Ε ίμαστε σαφείς κύριε Πρόεδρε; Η πρότασή 

μας είναι σαφής γιατί  κάνατε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και θα γραφτεί .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβώς. Είναι σαφής η πρότασή μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απομαγνητοφωνημένη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θέλετε  κωδικοποιημένη είναι όχι  στην ενιαία τιμολόγηση, ναι 

στην διατήρηση της συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής και 

βεβαίως εάν συνεχίζει  ο ΦΟΣΔΑ αυτή την πολιτική εμείς  αποχωρούμε.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

Εάν υπάρχει…Αλλιώς μειοψηφούμε.  Να φανεί η διαφοροποίησή μας.  

Έχει σημασία αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  πράγματι ο ΦΟΣΔΑ είναι ένα γιγαντιαίο όργανο, δεν 

ξέρω κατά πόσο έδωσε λύσεις,  βέβαια,  όπως ανέφερα στην πρωτολογία 

μου, υπήρχαν προβλήματα στην διαχείριση και σε αλόγιστες δαπάνες.  

Νομίζω τα εξήγησα και μάλιστα βεβαίως δεν μπορώ να.. .  μόνο στον 

ΦΟΣΔΑ, φορτώθηκε και κάποια χρέη, κάποιες δαπάνες που έγιναν σε 

άλλους Δήμους,  οι  οποίοι  περί άλλα τύρβαζαν όταν εμείς ,  ως Δήμος 

Σερρών αλλά και ως Ενότητα Σερρών κάναμε κάποιες δουλειές για την 

καλή διαχείριση των απορριμμάτων.  

 Δυστυχώς όχι  μόνο ολιγώρησαν αλλά είχε και πολύ λανθασμένες 

επιλογές.   

 Τώρα, βεβαίως δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι  θα μπορεί ο Δήμος 

Σερρών να είναι εκτός ΦΟΣΔΑ. Δεν σημαίνει  αυτό όμως όταν είσαι σε 

ένα όργανο ότι  δεν παλεύεις εκεί  και εν πάση περιπτώσει,  μπορεί να 

είναι ο Δήμος Σερρών ο Leader,  όμως υπάρχουν και άλλοι επτά Δήμοι 

στο . .και αυτοί εκπροσωπούνται μέσα στον ΦΟΣΔΑ. Δεν είμαστε μόνο 

εμείς .  Δεν είναι μόνο δυο άτομα. Είναι πολλά περισσότερα.  

 Και να μην ζητάμε ποτέ κάτι  που το έχω πει  πάρα πολλές φορές,  

ότι  ο Δήμος Σερρών είναι ο δεύτερο ς Δήμος μετά την Θεσσαλονίκη. 

Δεν είναι μικρός Δήμος.  Ακούω κάτι Δήμους των 5 και 7 χιλιάδων 

κατοίκων και μιλάνε και δεν μιλάνε Δήμοι των 80 χιλιάδων κατοίκων. 

Δεν είναι νομίζω το ίδιο.  Θα πρέπει να υπάρχει και σχετική 

διεκδίκηση.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

 Τώρα, οι  ίδιοι  στην πρόταση, κύριε Δήμαρχε,  οι  ίδιοι  στην 

πρόταση ομολογούν ότι  το γεγονός αυτό της τιμολόγησης της ενιαίας 

φαίνεται ότι  αδικεί  τις  περιφέρειες που έχουν μεγάλους ΧΥΤΑ. Το 

λένε οι  ίδιοι .  Αλλά μακροπρόθεσμα θα είναι όφελος.  Δεν λέμε όμως, 

πότε διαμορφώνεται αυτό το όφελος;  

 Προσπάθησα να το καταλάβω, εκτός εάν δεν μπορώ να διαβάζω 

ελληνικά, πάντως δεν λένε.  Στην αρχή λέει  ότι  αδικούνται.  Το 

μολογούν οι  ίδιοι .  Αφού αδικούνται γιατί  αυτοί να πληρώσουν το 

μάρμαρο σε τέτοιο ποσό;  

 Τώρα για το ‘Δεν πληρώνω’,  δεν το θε ωρώ άξιο λόγου τα 17,70 

ευρώ δεν είναι ‘Δεν πληρώνω’.  Είναι αυτό που μου αναλογεί .  Όταν 

εγώ δημιουργούσα, όταν έφτιαχνα οι  άλλοι . .Άρα λοιπόν ‘Ο ρυπαίνων 

πληρώνει’ .  Αυτός που δεν έχει  πληρώνει.  Έτσι πάει  εδώ.  

 Και βεβαίως υπάρχει αλληλεγγύη σε μεγαλύτερα θέματα, όχι  

μόνο αυτό να διαιωνίζεται στο διηνεκές.  Κάποιοι  να είναι αραχτοί,  να 

μην θέλουν να κάνουν καμία δουλειά και να τα φορτώνονται άλλοι.   

 Άρα λοιπόν δεν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνετε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.  Μισό λεπτό.  

 Εμείς εδώ δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μομφή στην δημοτική 

αρχή ούτε στους εκπροσώπους.  Να είμαστε ξεκάθαροι.  Θέλουμε να σας 

δώσουμε όπλο, κύριε Δήμαρχε,  όπλο στην φαρέτρα σας,  ότι  οι  

Σερραίοι  αντιδρούν κ.  Γεράνη, κύριε Δ.Σ.  του ΦΟΣΔΑ. Αντιδρούν 

αυτός ο μεγάλος Νομός,  όχι  γ ιατί  θέλει  μια ειδική μεταχείριση ή θέλει  

να είστε γαλαντόμοι έναντι  των Σερραίων, γιατί  έκανε έργο.  Έκανε 
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έργο και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να του ανταποδοθεί.  Αυτό είναι το 

επιχείρημα. Σας δίνουμε δηλαδή επιχείρημα.  

 Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη με δυο κουβέντες.  Όχι στην 

ενιαία τιμολογιακή πολιτική,  όχι  στην αύξηση στον Δήμο Σερρών για 

τους λόγους τους οποίους προανέφερα. Αυτή θα πρέπει να είναι η θέση 

σας και νομίζω ισχυροποιείται από μια απόφαση εδώ του Δημοτικού 

Συμβουλίου πρώτον,  χωρίς να έχουμε να αντιδικήσουμε τίποτα, 

ισχυροποιείται και μπορείτε να την χρησιμοποιείτε.   

 Επιτέλους πρέπει κάποια στιγμή να αποδίδονται ‘τα του 

Καίσαρος τω Καίσαρι’ .  Εμείς όλοι,  όλοι,  από το κάθε μετερίζι  που 

υπηρετούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση κάναμε μια δουλειά.  Άλλοι δ εν 

έκαναν.   

Ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το είπα για σας κ.  Φωτιάδη. Κάποια σχόλια ακούστηκαν ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη έχετε τον λόγο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Να επενδύσουμε χρήματα αλλά να 

αποβλέπουν σε κάποια ωφέλεια για τους πολίτες.  Γι΄ αυτό εμείς  

υποστηρίζουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Σχήμα λόγου γιατί  ρωτώντας τον κ.  Αναστασιάδη ότι  προς τα κάτω να 

πάει η τιμή,  εγώ λέω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τότε δεν καταλάβατε τι  είπα.  Εγώ είπα προς τα κάτω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο. Έχει τον λόγο ο κ.  

Γιαννακίδης.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Από κατάλαβα, κ.  Γκότση και ο κ.  . .το 

έθιξε αυτό,  για την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ, συγνώμη κ.  Στεργίου 

και κ.  Γκότση, πληρώνει ο ΦΟΣΔΑ την αποκατάσταση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Και δεν λέτε την αλήθεια στους πολίτες.  Την αποκατάσταση την 

πληρώνουν οι  δημότες,  γι΄ αυτό γίνεται η αύξηση. Οι δημότες την 

πληρώνουν.  Έχει ο ΦΟΣΔΑ κανένα ανεξάρτητο ταμείο,  

χρηματοδοτείται από κάπου και δεν το γνωρίζουμε; Οι δημότες δεν τα 

πληρώνουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε,  αφήστε τον να ολοκληρώσει.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για να λέμε ότι  τα πληρώνει ο ΦΟΣΔΑ και εάν δεν είμαστε στον 

ΦΟΣΔΑ τα πληρώνουν οι  Σερραίοι  δημότες.   

 Ο κύριος Γαλάνης είπε ότι  κρυβόμαστε πίσω από τον ΦΟΣΔΑ. 

Πραγματικά αυτό είναι το . .Αυτή είναι δικαιολογία.  Είμαστε στον 

ΦΟΣΔΑ και όταν αρχίσουν και διαμαρτύρονται οι  δημότες για τις  

αυξήσεις …τα είπε ο κ.  Στεργίου,  150 μέλη εί ναι το Δ.Σ.  του ΦΟΣΔΑ, 

δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις  αποφάσεις,  άρα θα κάνουμε αυτό που 

λένε.  Τα παράπονά σας στον ΦΟΣΔΑ, όχι  στον Δήμο Σερρών.  

 Κύριε Γκότση διαμαρτυρηθήκαμε και αντιδράσαμε στα σχέδια 

της προηγούμενης κυβέρνησης για την λειτουργία του 

εργοστασίου, . . .σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας θα 

προχωρήσει ένα τέτοιο εργοστάσιο.  Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο κ.  

Φωτιάδης χρησιμοποίησε την λέξη ΣΔΙΤ, την. . .είμαστε απέναντι .  Και 

είναι στο χέρι σας γιατί  εργοστάσια από μόνα τους δεν υπάρχουν,  

υπογράφουν συμβάσεις.  Εάν είναι ο Δήμος Σερρών θα υποχωρήσει σε 

μια τέτοια σύμβαση συνεργασίας με . .εργοστάσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Και η θέση μας,  η πρότασή μας είναι ο Δήμος Σερρών να αποχωρήσει 

από τον ΦΟΣΔΑ, υπάρχει . .υπάρχει  στην Πελοπόννησο, ο Δήμος 

Πελοποννήσου εκεί  που δεν ανήκει σε κανέναν ΦΟΣΔΑ και λειτουργεί  

μια χαρά όμως και . .απορριμμάτων και έχει  οφέλη οικονομικά αυτή 

την στιγμή που μιλάμε,  επειδή όμως…δεν θα υπάρχει η πολιτική 

τόλμη,. . .βούληση να αποχωρήσετε,  σας έδωσα τέτοια επιχειρήματα για 

αύριο …άρα δεν μπορώ να συμφωνήσω αυτή την στιγμή, να κάνω 

καμία κουβέντα για οποιαδήποτε τιμολογιακή πολιτική.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δυο λεπτά νομίζω . .στην πρώτη ομιλία. .  Θα συμφωνήσω, όσον αφορά 

τις  προτάσεις και με τον κ.  Μηλιδη και με τον κ.  Φωτιάδη να υπάρξει 

διαφοροποίηση. Σε άλλη κατάσταση βρισκόμαστε εμείς  και σε άλλη 

βρίσκονται οι  άλλοι.  Να μην πάμε με αύξηση, να πάμε εδώ που 

είμαστε.   

 Κύριε Δήμαρχε παράκληση όχι  ενδοτικά.  Κτύπη σε το χέρι.  

Νομίζω αυτό που είπε και ο κ.  Μηλίδης,  παίζει  ρόλο. Έχει. . .του Δήμου 

Σερρών όσον αφορά το πλήθος του λαού που αντιπροσωπεύει.  Έχει  μια 

συγκεκριμένη βαρύτητα αυτό.   

 Από εκεί  και πέρα, . .το βλέπω στο πίσω μέρος του κεφαλιού της 

συμπολίτευσης,  δεν κάναμε την συνεδρίαση εδώ πέρα για να γίνει  

μομφή. Κάναμε αυτή την συνεδρίαση για να γίνει  ενημέρωση πρώτα 

του λαού, να ακουστούν οι  απόψεις της αντιπολίτευσης και από εκεί  
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και πέρα να χρησιμοποιηθούν . .και νομίζω ότι  η αντιπολίτευση έδωσε 

επιχειρήματα και πρέπει να τα κρατήσετε.   

 Να μην πάμε . .ενδοτικά.  Όχι κλιμακωτά 25,  28.  30.  Ας είμαστε 

επιθετικοί όσον αφορά ότι  εδώ και τέλος και είμαστε σε αυτή την 

κατάσταση..και το κύριο που πρέπει να μείνει  κατά την δική μας 

άποψη σαν πολιτικό επιχείρημα είναι ότι  μέσα από το σύστημα και 

μέσα από τον Καλλικράτη άλλη μια φορά επιχειρείται,  για κάτι  το 

οποίο έπρεπε να είναι κοινωνική παροχή, να πληρώσει ο λαός 52 ευρώ 

τον τόνο έξτρα.  

 Συμπέρασμα πολιτικό.  Πρέπει να μείνει  στο μυαλό, ανεξάρτητα 

τι  . .ο καθένας.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως έχετε δικαίωμα να δευτερολογήσετε.  Από τους προλαλήσαντες 

μετά τον κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

….και όταν δεν μας συμφέρει,  δεν ξέρουμε τίποτα, εσείς  είστε 

διοίκηση. . .κατεβάζουμε το κεφάλι και στρουθοκαμηλίζουμε.  Έξω από 

εμάς,  γιατί  να μην πάρουμε καμία απόφαση που θα μας κάψει τα χέρια.   

 Γι΄ αυτό είστε εδώ, για να παίρνετε δύσκολες αποφάσεις.  Γι΄ 

αυτό σας εξέλεξε ο λαός ο Σερραϊκός.  Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Όχι μόνο για τα εύκολα. …  
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 Να μην λαϊκίζουμε και να λέμε ότι  όχι  σε όλα. Και εγώ 

…λαϊκίζουμε σε όλα. Να μην πάμε παραπάνω από 17 ευρώ τον τόνο.  

Να την αφήσουμε εκεί .  Λέει  όμως ο Φορέας Διαχείρισης Κεντρικής 

Μακεδονίας,  τι  λέει  εκεί;  Θέλετε να κάνουμε τις  . .  Θέλετε να 

σεβαστούμε το περιβάλλον που ζούμε; Θέλετε να . .τους ΧΥΤΑ της 

Κεντρικής Μακεδονίας;  . .  

 Στο δια ταύτα όμως στην πράξη τι  κάνετε;  Λέμε όχι  στο 

περιβάλλον.Να μην γίνει  καμία μεταφροντίδα στον ΧΥΤΑ Μετοχίου,  

σε κανέναν ΧΥΤΑ της Κεντρικής Μακεδονίας,  να μην γίνει  καμία 

αποκατάσταση πουθενά, να έχει  παντού . . ,να μείνουν στον Λευκώνα 

. .και να μην σας νοιάζει  και σας καίει  …Σας πονάει αυτό το πράγμα 

που το έκανε ο Αγγελίδης.  Και μπράβο του Αγγελίδη που το έκανε.   

 Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό από την σημερινή συνεδ ρίαση. 

…Λέω ότι  εκεί  που θα πάμε θα ακούσουμε πάλι τα ίδια.  Εμείς πάντα 

θέλουμε να σας ενημερώνουμε.  Γι΄ αυτό τον λόγο σας φωνάξαμε.  Να 

έρθετε εκεί ,  καλοπροαίρετα πάντα, πάντα καλοπροαίρετα,  να μας 

δώσετε μάλιστα και όπλα …και πολύ σωστό. Να μας δώσετε όπλ α έτσι 

ώστε να είμαστε και πιο δυνατοί όταν πάμε εκεί  να ψηφίσουμε.   

Γι΄ αυτό τον λόγο σας καλέσαμε να έρθετε να θέσετε τα 

ερωτήματά σας εκεί ,  όχι  σε μένα ούτε στον Δήμαρχο.  

Για τα 27 ευρώ την κλειδαριά και για τους μισθούς,  μας είναι 

δυνατόν παιδιά;  Είνα ι ο προϋπολογισμός ενός φορέα, ενός φορέα και 

μάλιστα . .σημαντικές,  πολύ σημαντικές συζητήσεις γίνανε σε θέματα, 

συζητήσαμε πράγματα πάρα πολύ σημαντικά και απείχατε.  Δεν φταίω 

εγώ που απείχατε.  …συμφωνώ μαζί σας,  αλλά έπρεπε να έρθετε.  Δεν 

μπορέσατε; Πάτε  στον ΦΟΣΔΑ να ενημερωθείτε.  Γιατί  δεν πήγατε 

στην Θεσσαλονίκη; Δεν είναι κακό να πάτε να ενημερωθείτε.   
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Εμείς δεν καλέσαμε κανέναν εδώ σήμερα για να του πούμε ότι  θα 

κάνουμε αυξήσεις.  Λάθος καταλάβατε ορισμένοι ή λάθος θέλετε να τα 

πείτε γιατί  …Δεν καλέσαμε κανέναν για να πούμε ότι  θα σας κάνουμε 

αυξήσεις.  Μην το λέτε έτσι στον κόσμο για να ακουστεί  αυτό που 

θέλετε εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Λίαν επιεικώς ανενημέρωτη κυρία. .  είστε γι΄ αυτό που είπατε.  Για σας 

το λέω. Κοιτάτε αλλού, για σας το λέω. Μας φωνάξατε εδώ για να μας 

πείτε ότι  θα κάνετε αυξήσεις.  Όχι.  Δεν σας φωνάξαμε…Εμείς μας 

φωνάξατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εσείς μας καλέσατε εδώ σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

. .είχε κάνει  μια μελέτη βιωσιμότητας.  Η μελέτη της ΕΣΑΝΣ τι  έλεγε;  

Ότι στον ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου το κόστος ταφής είναι 29 ευρώ 

τον τόνο.  Έρχεται η ΕΣΑΝΣ, το Δ.Σ. τότε και ψηφίζει  20 ευρώ τον 

τόνο.  Γιατί  όμως το έκανε αυτό; Λέει,  τις  αποκαταστάσεις θ α τις  

πληρώσουμε τα 10 ευρώ που βάζει  ο μελετητής για αποκατάσταση του 

ΧΥΤΑ … γιατί;  Γιατί  θα …και το έκανε 20 ευρώ …  

 Έρχεται τώρα ο ΦΟΣΔΑ και λέει  ότι  εγώ, ο ΦΟΣΔΑ δηλαδή, θα 

πρέπει να νοιαστώ για το περιβάλλον μεθαύριο. . .δεν πρέπει να 
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αποκατασταθεί μεθαύριο; Δεν πρέπει αυτό το πανέμορφο μέρος να 

γίνει  ένα με το περιβάλλον όπως ήταν πριν παρέμβει εκεί  πέρα ο 

άνθρωπος; Τις αποκαταστάσεις δεν τις  σκεφτόμαστε δηλαδή;  

 Και λέει  τώρα ο ΦΟΣΔΑ,…που κοστίζει  το απόρριμμα στο ΧΥΤΑ 

για την διαχείρισή του,  εγώ θέλω  να βάλω, λέει  σε ένα. .  για 

αποκαταστάσεις και μεταφροντίδα και . .10 ευρώ τον τόνο,  για να είναι 

έτοιμος,  όταν θα χρειαστεί  να παρέμβω και να μην περιμένω καμία 

χρηματοδότηση από πουθενά και να μην τρέχω και στα δικαστήρια 

…Αυτή είναι η ουσία σήμερα. Και κ αθόμαστε και λέμε σήμερα εδώ 

πέρα να μείνουμε στα 17,  να μείνουμε στα . .  

 Δεν πήραμε καμία σοβαρή πρόταση εδώ. Μας μιλήσατε… δεν 

μιλάει ο Δήμος,  μιλάνε οι  μικροί Δήμοι;  Πρώτα –πρώτα ο κ.  Αγγελίδης 

έχει  πάει  και στον φορέα διαχείρισης,  μαζί  πήγαμε,  εξέτασε τον 

προϋπολογισμό, τα είδε όλα, πώς μπορεί να συμπιεστεί  το κόστος,  

αυτά που μπορούν να συμπιεστούν δεν κατεβάζουν αισθητά το 

τιμολόγιο από τα 32 ευρώ προς τα κάτω πολύ. Άντε να πέσει 31,  εάν 

συμπιέσει τον προϋπολογισμό. Τα έξοδα το ίδιο.  Οι δαπάνες εδώ μέ σα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως θα ολοκληρώσω. Οπότε σήμερα εδώ που ήρθαμε δεν 

ακούστηκε καμία σοβαρή πρόταση. Ευχαριστώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό καταλάβατε εσείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που κατάλαβα είναι …  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είπατε όχι  σε όλα, εκτός εάν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν και άλλοι οι  οποίοι  θέλουν να τοποθετηθούν . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τους προλαλήσαντες δημοτικούς συμβούλους ποιος θέλει  να 

δευτερολογήσει;  Ο κ.  Γκότσης.  Ο κ.  Γιαννακίδης.  Όχι,  ο  κ. Γάτσιος,  ο 

κ.  Γαλάνης,  ο κ.  Στεργίου,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Η κυρία 

Ιλανίδου. Θα ξεκινήσω από εσάς κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Αυτό που θέλω να ρωτήσω, με ποια σειρά μας φωνάζετε κάθε φορά; 

Γιατί  σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια εδώ και δυο χρόνια μετ ά από 

εμένα πάντα μιλάει ο κ.  Γκότσης.  Δεν ξέρω πως κανονίζετε την σειρά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας απαντήσω αμέσως. Ακούστε την απάντηση για να μην έχετε 

απορίες,  εάν δεν θα έπρεπε να είχατε απορίες κυρία  Ιλανίδου. Ξεκινώ 

πάντοτε  και μάρτυρες είναι οι  σαράντα δ ημοτικοί σύμβουλοι,  από την 

αξιωματική, από την μείζονα αντιπολίτευση. Εάν αυτό δεν σας τιμά,  

εντάξει ,  μπορώ να ξεκινώ από όποιον εσείς  θέλετε.  Με την σύμφωνη 

γνώμη του σώματος.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

. .με είπατε πέμπτη ή έκτη,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο οποίος προηγείται και σε ψήφος από εσάς.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  εντάξει .   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Είμαι η πρώτη δημοτική σύμβουλος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς να ξεκινάτε πρώτη μετά τον κ.  Φωτιάδη. Παρακαλώ έχετε τον 

λόγο για δυο λεπτά.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Θέλω αύριο από τον γραμματέα την απομαγνητοφώνηση του τι  είπα 

προηγουμένως και θέλω να ανακαλέσει ο κ.  Χράπας,  γιατί  θα του την 

πάω την απομαγνητοφώνηση, να μην με βάζει  στο στόμα λόγια που δεν 

είπα.  Πουθενά δεν είπα εγώ ότι  μας καλέσατε σήμερα εδώ για να μας 

πείτε για αυξήσεις.  Πουθενά.  

 Λοιπόν,  τώρα, διαβάζω από την πρόταση του μελετητή του 

τεχνικού συμβούλου του ΦΟΣΔΑ.  

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα υπολογισμών…προκύπτουν 

διαφορετικές προτεινόμενες τιμές τιμολόγησης για κάθε Περιφερειακή 

Ενότητα, οι  οποίες διαφέρουν μεταξύ τους.  Οι τιμές αυτές ξεκινούν 

από 29,60 ευρώ στην Π.Ε. Σερρών και καταλήγουν στα 52.10 στην 

Π.Ε. της Πέλλας.   

 Δηλαδή θα πληρώνουμε εμείς  για την Πέλλα. Πάμε παρακάτω.  

 Ότι όπου υπάρχει ένας ΧΥΤΑ στην Π.Ε. και μάλιστα μεγάλης 

χωρητικότητας όπως Θεσσαλον ίκης και Σερρών, η προτεινόμενη από 

το μοντέλο τιμή είναι χαμηλότερη.  
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 Δεν αυτή βέβαια η ιδανική λύση. Ίσως είναι δίκαια να γίνει  

χωριστή τιμολόγηση ανά Περιφέρεια.  Και εάν βάλουμε το ρητορικό 

κόστος,  για παράδειγμα, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης είναι ο τόνος 8 ,25,  

στην Π.Ε. Σερρών είναι 9,55,  στο Κιλκίς 15,06,  στην Χαλκιδική 21,  

στην Πέλλα 19,82,  αλλά για την αλληλεγγύη των περιφερειών θα 

προτείνουμε ενιαία τιμολογιακή πολιτική.   

 Όχι,  γιατί  είμαστε προνομιούχοι.  Γιατί  επί  νομαρχίας Φωτιάδη 

έγινε το κύτταρο, έγ ινε ο ΧΥΤΑ, έγινε ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, . .ο 

εξοπλισμός που έχει  ο ΧΥΤΑ,  δεν θα τιμωρηθούμε γιατί  την 

αλληλεγγύη να πληρώνουμε εμείς  για την αλληλεγγύη που έχουν τα 

σπίτια τους και τα εξοχικά τους όλοι οι  πλούσιοι της Θεσσαλονίκης,  οι  

Ρώσοι με τον τουρισμό  και τα λοιπά και τα λοιπά.  

 Αυτό εάν το βλέπετε δίκαιο δεν έχω να πω τίποτα άλλο 

περισσότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καταρχήν να επισημάνω κύριε . .πως δεν μας καλέσατε.  Προκαλέσαμε 

την συζήτηση αυτή. Για να βάζουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Δεν μας 

καλέσατε για να μας . .να μας ενημερώσετε.  Προκαλέσαμε την 

συζήτηση για να ενημερωθούμε.  Ένα το κρατούμενο.  

 Δεύτερον.  . .αγαπητοί συνάδελφοι,  ότι  μερικές φορές ο λαϊκισμός 

. .μέσα από αυτό συντηρείται.  Εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να 

λαϊκίσουμε.  Απλούστατα αναφερόμαστε στα γεγονότα ως έχουν.  

Αναλύουμε την κατάσταση την πραγματική και προσεγγίζουμε την 

πραγματικότητα ως έχει  και επειδή ακριβώς προσεγγίζουμε την 

πραγματικότητα ως έχει  λαμβάνοντα ς υπόψη και αυτό το χαρτί ,  το 
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οποίο πήραμε από εσάς,  γι΄ αυτό προτείναμε να παραμείνει  η τιμή ως 

έχει  μέχρι να διαμορφωθούν οι  καινούργιες συνθήκες.  Αυτό είναι . .  

 Ένα άλλο το οποίο θα πρέπει να τονιστεί  είναι το εξής:  ξεκάθαρα 

επειδή και εσείς  ήσασταν …απ ό εδώ όντως θα φύγουμε πιο σοφοί.  

Γιατί  θα φύγουμε πιο σοφοί;  Γιατί  ακούω τέτοια πράγματα τα οποία οι  

περισσότεροι από εμάς τα αγνοούσαμε.  Και τι  κάναμε; Δεν έχουμε 

καμία διάθεση να επιπλήξουμε προς Θεού, να επισημάνουμε.  Ούτε 

έχουμε την δυνατότητα να επιβ άλουμε στον ΦΟΣΔΑ, αλλά μπορούμε 

όμως ή μπορείτε εσείς ,  λαμβάνοντας υπόψη όσα ακούστηκαν, να 

ισχυροποιήσετε την επιχειρηματολογία σας με ένα και μόνο στόχο, 

πλέον να κινηθούμε στην αρχή της αναλογικότητας γιατί  αυτό 

συμφέρει τον Δήμο μας και την δημοτική ε νότητα στο σύνολο.  

 Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι  δεν υπήρξε κανένα όφελος.  

Το όφελος υπήρξε και υπάρχει αρκεί να το ψάξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δυο λόγια θα πω πρώτα για . .ακούσαμε τα ίδια.  Και μάλιστα και από 

τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης πάλι το θέμα για την Jackie.  

Λοιπόν,  η Jackie ,  εάν δεν κάνω λάθος είπε ο κ.  Αγγελίδης πως . .  το 

πρόβλημα των Σερρών; …Αυτά γιατί  λέμε τα ίδια και τα ίδια.   

 Δεύτερον.  Ας περιμένουμε λέει  μέχρι να γίνει  το καινούργιο 

σχέδιο.  Εγώ έχω πει ,  στην πολιτική,  . .  και τον ΦΟΣΔΑ και όλα να τα 

βάλουμε σαν τον φούρνο του Χότζα. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τον 

Χότζα που έβαλε . .Αυτό είναι η Ελλάδα μας.  Η Ελλάδα μας είναι 

αυτό….γιατί  τελείωσαν τα προγράμματα.  
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 Όταν η Ε.Ε. έδινε λεφτά, για να κάνου με ΧΥΤΑ ή 

αποκαταστάσεις,  εμείς  παίζαμε.  Το πηγαίναμε από εδώ, το εκεί ,  

μελέτες και τα λοιπά. Και τώρα τελείωσαν τα λεφτά.  Η αποκατάσταση 

του ΧΥΤΑ, λέει  η Ε.Ε. δεν χρηματοδοτείται.  Θα τα πληρώσετε εσείς .  

Γιατί  όπως λέμε τώρα εμείς ,  ήμασταν οι  καλοί,  οι  νο ικοκυραίοι,  

έχουμε τον ΧΥΤΑ, να μην πληρώσουμε για τους…, να μην 

πληρώσουμε για τους άλλους.  

 Κοιτάξτε να δείτε,  Έλληνες είναι και αυτοί και αυτοί πληρώνουν 

για μας . .να γίνει  η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ. Όποιος λέει  ότι  θα 

πρέπει να φύγουμε,  γιατί  να μην φύγο υμε μεθαύριο; Και εγώ λέω ότι  

θα βάλει το καινούργιο σχέδιο η κυβέρνηση του Τσίπρα να φύγω. Την 

κοπανάς και είσαι ο καλύτερος.  . .και από σοβαρά υποτίθεται κράτη.  

 Το περιβάλλον είναι πολύ . .υπόθεση και πρέπει τελικά να 

καταλάβουν όλοι οι  Σερραίοι  και όλοι  οι Έλληνες ότι  θα το 

πληρώσουν. Και επειδή κάναμε και τραγικά λάθη στο παρελθόν και 

δεν εκμεταλλευτήκαμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, θα την 

πληρώσουμε πιο ακριβά.  

 Ποιο είναι το ‘πεδίο δόξης λαμπρόν’;  Η ανακύκλωση που 

σημαίνει  ότι  πρέπει να πείσουμε τον Σε ρραίο πολίτη να μειώσουμε 

. .αυτό που πάει για να πέσει λιγότερο το κόστος,  να αυξήσουμε την 

ανακύκλωση στο 50,  μακάρι να την κάνουμε 50,  γιατί  έτσι θα πέσει το 

κόστος.   

 Η λειτουργία του εργοστασίου που δεν το συντηρήσουν μόνο οι  

Σέρρες,  θα βοηθήσει και το  Κιλκίς για να φέρει τα δικά του και έτσι 

είναι,  έτσι λειτουργούν οι  γείτονες.  Έτσι λειτουργούν οι  Δήμοι.  Δεν 

λειτουργούν όπως, δεν μου αρέσει αυτή η απόφαση, . .  
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 Είμαστε μια οικογένεια,  ζούμε σε μια χώρα, έχουμε ενιαία 

Περιφέρεια και πρέπει αυτή την Περιφ έρεια να λειτουργούμε,  γιατί  

κάποιος άφησε και αιχμές,  λέει  πόσα . .  στον Δήμαρχο την απόφαση;  

Ο Δήμαρχος . .έχουμε μια συγκεκριμένη.. .υπάρχουν απέναντι  

παρατάξεις  συγκεκριμένες και το προεδρείο του ΦΟΣΔΑ είναι 

συγκεκριμένο και μονοκομματικό.  Από μια παράτα ξη. Όμως αυτό δεν 

σημαίνει  ότι  δεν έχουμε την δυνατότητα να. . .με τους ανθρώπους της 

αυτοδιοίκησης.   

Και ο Δήμαρχος ζήτησε μια παράταση περιθώριο να συζητηθεί το 

θέμα, για να πάμε στην λύση που προτείνει  και είναι σωστή λύση, 

γιατί  δίνει  τέσσερα χρόνια διάρ κεια και μπορούμε σε αυτά τα τέσσερα 

χρόνια να αυξήσουμε την ανακύκλωση και να μειώσουμε το κόστος και 

να πάμε σε μια λειτουργία του εργοστασίου όπου και με τα σκουπίδια 

του Κιλκίς να μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση.  

 Τώρα το δεν πληρώνω και φεύγω θα χάνετε μια ζωή. Η φυγή 

είναι μια ζωή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ. Ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα ξεκινήσω, κύριε Πρόεδρε,  από εκεί  που σταμάτησε ο κ.  Στεργίου.  

Όταν η Ε.Ε. έδινε λεφτά για τα ΧΥΤΑ και αποκαταστάσεις,  εμείς  

τυρβάζαμε.  Πρέπει να σας θυμίσω ότι  όταν η Ε.Ε. έδινε χρήματα, εσείς  

και η παράταξή σας ήσασταν υπέρ του να επεκταθεί ο ΧΥΤΑ του 

Δήμου Σερρών. Είναι πολύ πρόσφατο και το θυμόμαστε όλοι το 

παράδειγμα. Έχουμε και τα στοιχεία εδώ.  
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 Κοιτάξτε,  η πολιτική είναι μια . .διαδικασία,  δεν είναι μ ια 

στατική διαδικασία και πρέπει να διαμορφώνεται πάντοτε ανάλογα με 

τις  συνθήκες που επικρατούν.  Τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί  και 

έχουν αλλάξει.   

 Λέτε ότι  δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να αποσχιστούμε 

και να φύγουμε από τον ΦΟΣΔΑ. Εγώ είμαι βέβ αιος και είναι λογικό,  

δεν είναι παράλογο, ότι  και ο Δήμαρχος και ο κ.  Αντιδήμαρχος που 

συμμετέχουν εκεί  δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ούτε τις  δαπάνες 

ούτε τίποτα.   

 Διαβάζω εδώ μια παράγραφο που λέει  ο σύμβουλος ο Δανιηλίδης,  

ο Δήμαρχος Συκιών, μέσα στο  ΦΟΣΔΑ λέει  ότι  έχετε προσβάλει 75 έως 

100 άτομα για την ανακύκλωση και κάθονται,  ενώ δεν γίνεται 

ανακύκλωση. Ειπώθηκε στην συνεδρίαση από τον Δήμαρχο Συκιών.  

 Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια εγώ είπα προηγουμένως ότι  δεν 

. .στις  δαπάνες. .  Είναι τεράστιο,  ε ίναι μεγάλο. Υπό αυτή την έννοια 

είπα και συμφωνώ και ταυτίζομαι ότι  θα πρέπει εμείς ,  εάν το επιτρέψει 

το πλαίσιο,  αυτή την στιγμή δεν γίνεται,  δεν ξέρω εάν αυτή την στιγμή 

γίνεται αυτό,  αλλά οδεύει  προς τα εκεί  από ότι  γνωρίζουμε από την 

κυβέρνηση, να μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το μεγάλο όργανο.  

 Ένα άλλο που είπε η κυρία Ιλανίδου προηγουμένως, έχουμε την 

χαμηλότερη τιμή αυτή την στιγμή. Αυτό δείχνει  αντικειμενικά ότι  

έχουμε πρόκριμα. Γιατί  το πλεονέκτημά μας να το κάνουμε 

μειονέκτημα; Για ποιο λόγο; Για μετά 15 χρόνια,  που δεν ξέρουμε τι  

ακριβώς θα γίνει ,  εάν μαζέψουμε έναν κουμπαρά και κάνουμε 

αποκατάσταση . .επεκτείνουμε το δικό μας το κύτταρο;  

 Και επίσης κάτι  άλλο. Δεν είναι δυνατόν ο κάτοικος του 

Πευκοχωρίου να πληρώνει το ίδιο με τον κάτοικο του . .Δεν γίνονται 
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αυτά τα πράγματα. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.  Πρέπει κάποτε να 

μπουν σε μια λογική, διότι  ποιος είναι ο κίνδυνος; Εάν πάμε σε ένα 

. .πιθανά ο ΦΟΣΔΑ, εάν είμαστε όλοι εκεί ,  να αποφασίσει σε άλλο 

Νομό να γίνει  αυτό,  που σημαίνει  ότι  από εκεί  κ αι μετά θα επιβαρύνει 

εμάς η μεταφορά και το κόστος αυτής της μεταφοράς.   

 Εγώ πιστεύω, η συνεδρίαση δεν . .ούτε για αντιπολίτευση ούτε 

για επικριτική . .απεναντίας είναι μια συνεδρίαση η οποία δίνει  

δυνατότητες και εξουσιοδοτεί  τους εκπροσώπους που έχουμε σ τον 

ΦΟΣΔΑ και νομίζω ότι  έχουμε κάθε δικαίωμα και έχει  άμεση σχέση το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  γιατί  όλα τα χρήματα αυτά θα τα πληρώσει ο 

δημότης.  Εμείς είμαστε οι  εκφραστές του. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Από την στιγμή που εμπλέκεται μ ε οικονομικές επιβαρύνσεις ο 

δημότης θα πρέπει να παρθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

συνιστώ η απόφαση να είναι,  να μην έχει  καμία αύξηση και να 

περιμένουμε τις  εξελίξεις  της …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε ,  τρία πράγματα θα πω. Πρώτον,  

ξέρετε αυτό το σοφό ότι  όποιος βγαίνει  από το μαντρί τον τρώει ο 

λύκος.  Πρώτον.   

 Δεύτερον.  Από την ενιαία τιμολογιακή πολιτική . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάμε στο δεύτερο. Η ενιαία ή οριζόντια τιμολ ογιακή πολιτική να 

ξέρετε ότι  ωφελεί,  προνομιούχος είναι ο Δήμος Σερρών και αυτό το 

είπε Δήμαρχος του Νομού Σερρών που γιατί  να πληρώνουμε εμείς  την 

αποκατάσταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών που είναι 2,5 εκατ.;  Το 

είπε.  

 Άρα λοιπόν εάν τα βάλουμε στο ζύγι  γι α το Πευκοχώρι και για 

τον δικό μας τον ΧΥΤΑ, εμείς  είμαστε προνομιούχοι.  Είμαστε σε 

καλύτερη θέση. Δηλαδή ωφελούμαστε περισσότερο.  

 Το τρίτο,  ένα,  δυο,  τρία,  το τρίτο,  ο Δήμαρχος έδωσε μάχη, 32 

είπε ο Πρόεδρος εκεί ,  ο Δήμαρχος είπε ότι  κάτω από τα 28,  ο 

Δήμαρχος λέει  κάτω από 25 και θα περίμενα σήμερα όχι  αυτό . .με τον 

κ.  Χράπα, το ίδιο ή παρακάτω για την τιμή,  Δήμαρχε πήγαινε και 

διαπραγματεύσου όπως αγωνίζεσαι,  όπως δίνεις  την μάχη, εάν μπορείς 

να κατεβάσεις και κάτω από το 20.  Αυτή θα είναι η . .πρόταση , αυτό θα 

είναι το να πάρει το μήνυμα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Εδώ τελειώνω. Δήμαρχε εγώ θα πω ότι  τον αγώνα που δίνεις  να 

τον δώσεις και αύριο σε ρεαλιστικές λύσεις και όχι  το ίδιο και 

παρακάτω ή δεν πληρώνουμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  είμαστε,  ανήκουμε στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,  ‘η ισχύς εν τη ενώσει’ .  Το να 

είσαι μόνος σου, απογυμνωμένος για τέτοια σοβαρά ζητήματα δεν σε 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

ευνοεί σε καμία περίπτωση. Άσχετα εάν είναι  πρόσκαιρα τα οφέλη, τα 

οποία κάποιοι  συνάδελφοι προσπαθούν. .  να μας πείσουν.   

 Οι παρατάξεις  της αντιπολίτευσης οι  δυο μεγαλύτερες είπαν στον 

Δήμαρχο ότι  καμία αύξηση στον ΦΟΣΔΑ, κύριε Δήμαρχε.  …Ο κ. 

Γιαννακίδης είπε να αλλάξει όλο το status quo ,  να φύγουμε από τον 

ΦΟΣΔΑ, να γίνει  κάτι  άλλο και . .  

 Εγώ αυτό που έχω να πω.. .προσπαθεί να είναι υπεύθυνος και 

ρεαλιστής,  δηλαδή συμπεριφέρεται με υπευθυνότητα και ρεαλισμό, να 

του πούμε κάτι  το οποίο πρέπει να το ακούσουν οι  πολίτες,  ότι  θα 

πρέπει η μάχη που θα δώσει εκεί  να μην φέρει εξελίξεις  στα τέλη που 

πληρώνουν οι  Σερραίοι  δημότες στον Δήμο Σερρών.  

 Η πρόταση που ανέφερε ο κ.  Χράπας και . .Δήμαρχο, αυτό 

ακριβώς λέει .  Να πείσουμε τον ΦΟΣΔΑ ότι  ζούμε μια τρομερά 

δύσκολη οικονομική συγκυρία,  να πάμε πολύ μαλακά  . .τον πρώτο 

χρόνο και τον δεύτερο, να αρχίσει  να υλοποιείται το σχέδιο της 

ανακύκλωσης,  ώστε να πέσουν τα κόστη και έτσι να μην μετακινηθεί 

το βάρος τους Σερραίους δημότες.   

 Άρα δημόσια πρέπει να πούμε στους Σερραίους ότι  η συζήτηση 

που κάναμε σήμερα εδώ  είναι για να στηρίξουμε τον Δήμαρχο και τον 

Αντιδήμαρχο να δώσουν μια  μάχη εκεί  ώστε να μην έρθει  το 

παραμικρό βάρος στους Σερραίους δημότες.  Αυτό να είναι το 

στοίχημα.  

 Και θα ήθελα η αντιπολίτευση, γιατί  έκανε και κάποιες 

επισημάνσεις για τον προϋπολογισμό του ΦΟΣΔΑ, εκεί  να επιμείνει  

και να πει  ότι  σε αυτά καμία αύξηση και καμία,  δηλαδή . .Εγώ κλείνω 

την επιχειρηματολογία μου λέγοντας το εξής πολύ απλό. Δείτε τα 

νούμερα του δικού μας Δήμου. Είναι τσίμα –τσίμα, να το πω λαϊκά, 
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ισοσκελισμένος ο προϋπολογ ισμός της Καθαριότητας.  Πώς θα γίνει  

αποκατάσταση ΧΥΤΑ με 2.5 εκατ.;  Πώς θα γίνουν άλλες δράσεις;  Πώς 

θα γίνουν αγορές οχημάτων; Πώς;  

 Εμείς σήμερα με το συγκεκριμένο κόστος που κατάφερε ο κ.  

Χράπας ίσα –ίσα λειτουργούμε την καθαριότητα του Δήμου. Με πολύ 

οικονομία.  Εάν αύριο μείνουμε μόνοι μας,  που όλοι εδώ το συζητάμε,  

με ποιον τρόπο, τι  θα πούμε στους Σερραίους;  Ξέρετε θα την κάνουμε 

την αποκατάσταση του ΧΥΤΑ με άλλο τρόπο; Μαγικό; Θα βρούμε 

λεφτά από που;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά είναι  επιχειρήματα γι΄ αυτούς που λένε ότι  να φύγουμε από τον 

ΦΟΣΔΑ. Άντε και φύγαμε,  τι  θα κάνουμε . .που θα τα βρούμε τα 

χρήματα;  

 Εγώ το λέω υπεύθυνα, που χειριζόμαστε την οικονομική 

κατάσταση του Δήμου, ότι  με ότι  προσπάθεια…του κόστους στις  

δαπάνες . .δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια.  Εδώ είμαστε,  αυτά είναι τα 

νούμερα και . .στην Δ.Ε.Η. για να έχουμε έσοδο . .  

 Άρα, κύριε Δήμαρχε,  τουλάχιστον σε ότι  με αφορά έχετε,  

πιστεύω, έχετε δείξει  την υπευθυνότητα με ρεαλιστικές προτάσεις να 

πείσετε τους ανθρώπους στον ΦΟΣΔΑ , στο μέτρο φυσικά που σας 

αφορά, γιατί  είστε δυο εκπρόσωποί μας,  εκεί  σε αυτό το μεγάλο 

όργανο, να μπορέσουμε να πάει έτσι . .ώστε να μην μετακινηθεί το 

βάρος στους Σερραίους δημότες.   

 Νομίζω έχετε…  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

Για δέκα δευτερόλεπτα μόνο. Έχει…Αυτό που θέ λω να πω εγώ είναι 

ότι  και στον Δήμο Σερρών έχουμε μια ενιαία τιμολόγηση όσον αφορά 

τα δημοτικά τέλη. Και φυσικά στον ορεινό όγκο η αποκομιδή είναι 

ακριβότερη. Και στην Ορεινή και στην Βροντού. Στις  Σέρρες είναι πιο 

φθηνή η αποκομιδή γιατί  ο ΧΥΤΑ είναι πολ ύ κοντά στην πόλη. Δεν 

έχουν διαφορετικό τιμολόγιο,  όπως θα έπρεπε βάσει των λεγομένων 

ορισμένων από εσάς στην Ορεινή και στην Βροντού. Ίδιο τιμολόγιο 

έχουν.   

Αυτό ήθελα να πω μόνο για ορισμένους που έχουν άλλη άποψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε ο λόγος σε σας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι το εύκολο είναι να λες 

όχι  σε όλα χωρίς καμία τεκμηριωμένη πρόταση και με άκρατο 

λαϊκισμό.  Το δύσκολο είναι να παίρνεις  αποφάσεις στα δύσκολα με 

τεκμηριωμένες προτάσεις,  με υπευθυνότητα  και χωρίς ν α υπολογίζεις  

το πολιτικό κόστος.   

  Είμαι βέβαιος ότι  εάν λέγαμε εδώ  ότι  πάμε με την πρόταση  17,7 

€  . .  όπως είναι τώρα, Κάποιοι  από την  αντιπολίτευση  θα έλεγαν 5 

€.   Θα υπήρχε η γνωστή πλειοδοσία  του λαϊκισμού  που τη ζήσαμε  

πολλές φορές σε αυτή την  αίθουσα. Αυτή είναι η αλήθεια.  

  Σας  καλέσαμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους  πριν από 

είκοσι μέρες περίπου να έρθετε  για να σας  ενημερώσουν τα στελέχη 

του ΦΟΣΔΑ για τις  όποιες απορίες και ερωτήματα είχατε.  Ήρθε μόνο 

ένας δημοτικός σύμβουλος  ο κ.  Γιαννακίδης.  Ακούστηκαν 

δικαιολογίες  που δεν στέκουν,  ότι   έχουμε δουλειές το πρωί,   δεν 

μπορούμε και τα λοιπά. Έναν εκπρόσωπο, έναν εκπρόσωπο από κάθε 
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παράταξη δεν μπορούσατε να στείλετε;  Για να έρθει  εκεί  να θέσει τα 

ερωτήματά σας; Δεν το κάνατε σκόπιμα. Σκόπιμα δεν το κάνατε αυτό,  

για να ζητήσετε μετά Δημοτικό Συμβούλιο και να δημιουργήσετε 

θόρυβο και εντυπώσεις.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

 Εάν ερχόσασταν εκεί  όλες αυτές οι  απορίες που θέσατε και τα 

ερωτήματα θα τύγχαναν απαντήσεις από τα στελέχη του ΦΟΣΔΑ πο υ 

κάνανε την τιμολογιακή πολιτική και το ξέρατε πολύ καλά αυτό ότι  θα 

είχατε τις  απαντήσεις,  αλλά δεν ήρθατε γιατί  δεν θέλατε να φανεί η 

γύμνια σας.  Δεν θα μπορούσατε να απαντήσετε.  Δεν θα μπορούσατε να 

κάνετε διάλογο εκεί  με επιχειρήματα.  

 Εάν ερχόσασταν  εκεί  ασφαλώς και θα σας λέγαμε τώρα, εφόσον 

λύσατε τις  απορίες σας,  θέσατε τα ερωτήματά σας,  έχετε πιο 

ολοκληρωμένες απόψεις,  τώρα βεβαίως μετά από αυτή την συζήτηση 

ελάτε,  πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσετε τις  προτάσεις 

σας.   

 Δεν τα κάνατε αυτά,  είναι πασιφανής ο λόγος για τον οποίο δεν 

το κάνατε.  Και άντε δεν μπορούσατε να έρθετε εκεί ,  ένα απόγευμα δεν 

μπορούσατε να πάνε στον ΦΟΣΔΑ να ενημερωθείτε;  Να ζητήσετε από 

τον Πρόεδρο μια συνάντηση. Ένα απόγευμα θα έρθουμε εμείς ,  δεν 

μπορέσαμε,  συγνώμη που δεν μπορέσαμε,  σας γυρίσαμε την πλάτη 

όταν ήρθατε εδώ, αλλά θέλουμε να έρθουμε εμείς  εκεί  να 

ενημερωθούμε.   

 . .το πόσο κάνουν οι  κλειδαριές;  Αυτό είναι ενημέρωση; Ελάτε να 

τα πείτε αύριο εκεί  αυτά.  Μπορείτε να στείλετε έναν εκπρόσωπό σας 

και αύριο εκεί  και να θέσετε αυτά τα ερωτήματα. Δεν θα το κάνετε 

σκόπιμα, γιατί  είστε γυμνοί από επιχειρήματα.  
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 Ο τεχνικός σύμβουλος που έχει  αυτή την στιγμή ο ΦΟΣΔΑ και 

είχε και . .ο κ.  Ηλιόπουλος που είχε έρθει  τις  προάλλες,  δεν είναι ο 

αρμόδιος για να απαντήσει για την  τιμολογιακή πολιτική του ΦΟΣΔΑ.  

 

Το καταλαβαίνετε αυτό; Αυτός είναι τεχνικός,  δεν είναι 

οικονομολόγος.  Άλλοι έκαναν την τιμολογιακή πολιτική και ήταν εκεί .  

Τα στελέχη αυτά, οι  τεχνοκράτες στην συνάντηση που έγινε στις  6 

Ιουνίου ήταν εκεί  και δίνανε απαντ ήσεις σε όλα.  

 Ο τεχνικός σύμβουλος,  ο μηχανικός που δεν έκανε τιμολογιακή 

πολιτική αυτός θα απαντούσε στα ερωτήματά σας;  

 Είμαστε υπέρ της φιλοσοφίας της ενιαίας πολιτικής.  Υπέρ γιατί  

μας εννοεί  και θα σας πω γιατί  είμαστε υπέρ.  Διότι  είμαστε 

αλληλέγγυοι με τους όλους τους άλλους Δήμους της Περιφέρειας.  

Είμαστε μια Περιφέρεια τώρα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Εμείς έχουμε αυτό το στοιχείο της αλληλεγγύης.   

 Σας είπε και ο κ.  Χράπας,  εάν το πάτε αναλογικά η Ορεινή και η 

Βροντού πρέπει να πληρώσουν πολύ περισσότερα εδώ από τέλη 

καθαριότητας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  Δήμαρχε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε.  Σεβαστεί  αυτούς που ομιλούν.  Μην 

διακόπτετε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

. .να πληρώνει περισσότερα. Πολύ σωστά είναι ενιαίο.  Γιατί  είμαστε 

υπέρ της ενια ίας τιμολογιακής πολιτικής,  υπέρ της ενιαίας 
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διαχείρισης; Γιατί  διαπνεόμαστε από αλληλεγγύη προς τους άλλους 

Δήμους αλλά μας συμφέρει και εμάς και θα σας πω γιατί .   

 Βοηθάμε έτσι τους απομακρυσμένους Δήμους από τις  

εγκαταστάσεις διαχείρισης των απορριμμάτω ν. Φανταστείτε τι  θα 

πλήρωνε η Αμφίπολη εάν ήταν μόνη της ή . .αναλογικότητα. Βοηθάμε 

τους Δήμους που ανήκουν σε μικρές διαχειριστικές ενότητες,  όπως,  

παραδείγματος χάρη, το Κιλκίς που δεν μπορούν,  παραδείγματος χάρη, 

να κάνουν εργοστάσιο σκουπιδιών. Τι θα κάνουν αυτοί οι  άνθρωποι;  

Βοηθιούνται έτσι.   

 Σίγουρα βοηθάμε τους Δήμους αυτών των διαχειριστικών 

ενοτήτων στους οποίους θα υλοποιηθούν ταχύτερα τα εργοστάσια.  Τα 

εργοστάσια απορριμμάτων, σύμφωνα με τον νέο ΦΟΣΔΑ. Βοηθάμε 

έτσι τον Δήμο Σερρών.  

 Μπορούμε να κάνουμε εμείς  σε επίπεδο νομού την αποκατάσταση 

του ΧΥΤΑ 2,5 εκατ.  ευρώ; Ξέρετε τι  θα πληρώσει ο Σερραίος πολίτης 

εάν πει ,  διότι  δεν μπορούμε να μπούμε σε προγράμματα   για να  

αποκαταστήσουμε τον ΧΥΤΑ  και απορώ  πώς δημοτικοί σύμβουλοι 

δεν ξέρουν  στοιχειώδη πράγματα.  

  Ξέρετε πού θα έχει   τιναχθεί  το τιμολόγιο  εάν κληθεί  ο πολίτης 

του νομού Σερρών να αποκαταστήσει τον ΧΥΤΑ του Μετοχίου;  Διότι  

πρέπει να τον αποκαταστήσει.    Και σας λέω ότι  ο Γεράνης  ήρθε στα 

δικαστήρια για τον ΧΥΤΑ του Μετοχίου.  Λέ ει  ότι  γιατί  δεν τον 

αποκαθιστάτε;  Του κάνανε καταγγελία.   

Μπορεί να λειτουργήσουμε,  βέβαια,  είναι  πιο φτηνό..  όταν γίνει  

το εργοστάσιο και πληρώνει όλη η  περιφέρεια για το εργοστάσιο; Το 

ίδιο θα είναι;  Δεν βοηθιόμαστε έτσι;  Να γιατί  είμαστε υπέρ της ενι αίας 

τιμολόγησης.   
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. .να μην προχωρήσουμε και τα λοιπά. Μα εάν διαλυθούν οι  

ΦΟΣΔΑ, εάν διαλυθούν και . .τιμολογιακή πολιτική,  άμα διαλυθούν οι  

ΦΟΣΔΑ δεν θα ισχύει  η  τιμολογιακή πολιτική.  Θα ισχύσει το 

καινούργιο.  Που είναι το πρόβλημα; Το εάν θα διαλυθούν τ ο  

αποφασίζει  η κυβέρνηση. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι  δεν 

πρόκειται να πειράξουν την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.   Αυτή 

την πληροφόρηση έχω.  Αλλά από κει  και πέρα,  δεν θα σταθούμε με 

το εάν.   Τώρα τι  υπάρχει .   Τώρα σε αυτή την κατάσταση…να δ ει  πότε 

και εάν και τι  θα γίνει;  Εάν τον διαλύσουν δεν θα ισχύσει η 

τιμολογιακή πολιτική.  

Πάλι αυτό το περιβόητο εργοστάσιο των Σερρών. Ο Δήμαρχος 

Σερρών κάνει  το εργοστάσιο.  Πάλι τα ίδια.  Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 

θα κάνει  το εργοστάσιο.  Το καταλαβαίνετε;  Ο Τσίπρας θα το κάνει  

κατά πρώτο λόγο.  Εμείς το φτάσαμε μέχρι τον προσωρινό ανάδοχο, εν 

συνεχεία πήγε στον ΦΟΣΔΑ, ο ΦΟΣΔΑ . .τον οριστικό ανάδοχο αλλά 

τον πρώτο λόγο τον έχει  η . .γ ια το εργοστάσιο και κατά δεύτερο λόγο 

ο ΦΟΣΔΑ. Ο Αγγελίδης δηλαδή θα υπογράψει  για το εργοστάσιο; Ξανά 

τα ίδια.  Αυτό το πράγμα ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω που 

ακόμα το λέτε αλλά σου λέει  ότι  πες,  πες κάτι  θα μείνει .   

Να παραιτηθεί ο Δήμος; Ο Δήμος Σερρών να παραιτηθεί από τον 

ΦΟΣΔΑ. Πώς θα παραιτηθεί;  Νομικά δεν γίνεται αυτό.  Πώς θα 

παραιτηθεί;  Μα είναι πράγματα αυτά; Δεν εξετάζετε λίγο πιο μπροστά; 

Με όλο τον σεβασμό, κύριε Γιαννακίδη  ειλικρινά σας εκτιμώ πάρα 

πολύ, είστε τόσο καλοδιάθετος αλλά κάποια πράγματα όταν ερχόμαστε 

εδώ πέρα πρέπει να τα εξετάζουμε.  Μπορεί ο Δήμος Σ ερρών να φύγει  

μόνος του;  
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Σέβομαι τις  θέσεις του. . ,  άσχετα εάν διαφωνώ. Πράγματι είστε 

ένα κόμμα με συνέπεια,  με ειλικρίνεια.  Όμως αυτά που λέτε κ.  Καρύδα 

ότι  πρέπει να περιμένουμε να βγούμε από την Ε.Ε. και μετά να γίνουν.   

Καμία πρόταση από την αντιπολί τευση. Όχι στις  …Όχι στις  

αυξήσεις αλλά δεν μας λέτε πως θα αποκατασταθεί ο ΧΥΤΑ; Τι θα 

γίνει  όταν θα λειτουργήσει το εργοστάσιο;  

Αναλογικότητα. Τι θα γίνει  με την αναλογικότητα εάν εμείς  από 

μόνοι μας σκεφτούμε να αποκαταστήσουμε τον ΧΥΤΑ; Ή να 

πληρώνουμε το εργοστάσιο; Πείτε μας,  τι  θα πληρώνουμε; Θα 

πληρώνουμε περισσότερα ή λιγότερα;  

Είπαμε για την . .τώρα αυτά τα περί . .είναι ανάξια σχολιασμού 

πλέον.  Έχουν σχολιαστεί  τόσες φορές αλλά θα ήθελα αυτοί που τα 

λένε αυτά να μου φέρουν μια απόφαση της Jackie που έδωσε ένα ευρώ 

για αποκατάσταση ΧΥΤΑ. ΧΥΤΑ.  

Όσον αφορά τις  αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ ο Δήμος Σερρών 

πρώτος σε όλη την Ελλάδα τρεις  ΧΑΔΑ τις  έκανε μέσω προγράμματος.  

Πρώτος ο Δήμος Σερρών.  

Αυτά τα λέμε,  τα ξανά λέμε αλλά εδώ είναι οι  τηλεοράσεις,  θα το 

πούμε και ότι  πιάσεις,  σε όποιον πιάσει.  Ας ανοίξουμε τον ανεμιστήρα 

και ας πετάμε ότι  θέλουμε.   

Αυτά, οι  μη προτάσεις δεν είναι όπλα. Οι μη προτάσεις δεν είναι 

όπλα. Εμείς όταν στις  6 Ιουνίου έγινε η συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

ΦΟΣΔΑ ήρθε εκεί  η Εκτελεστική Ε πιτροπή με μια ομόφωνη απόφαση. 

32 ευρώ, μπαμ και κάτω. 32 ευρώ ανά τόνο.  Πριν πάμε εκεί  πήρα 

τηλέφωνο στον Γεράνη και του λέω ότι  Πρόεδρε,  δεν μπορεί αυτό το 

πράγμα να περπατήσει.  Πρέπει να υπάρχει,  σε βάθος χρόνου πρέπει να 

υλοποιηθεί .  Πρέπει να δοθεί  τουλάχιστον μια τριετία,  τετραετία.  Δεν 
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γίνεται αυτό το πράγμα. Και πρέπει να πάει πολύ πιο κάτω. Πολύ πιο 

κάτω.  

Μου λέει  ότι  Δήμαρχε θα το εξετάσω, θα το δω και πράγματι την 

άλλη μέρα, στο Δ.Σ. προτείνει  σε. .τριών ετών να πάνε στο 32 

ξεκινώντας από 28.  Και  του είπατε τότε ότι  δεν συμφωνούμε ούτε στο 

28.  Τουλάχιστον 55.  Σε καμία περίπτωση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγνώμη, πάνω από 25 ευρώ. Συγνώμη. Σε καμία περίπτωση πάνω από 

25 ευρώ. Γι΄ αυτό πρόεδρέ μου σε παρακαλώ, δώσε μια αναβολή,  ας 

έρθουμε εδώ 30 Ιουνίου ξανά να το εξετάσουμε,  να το ωριμάσουμε,  να 

δούμε τι  μπορούμε να κάνουμε.  25 ευρώ το πολύ το ΄17 και 28 να πάει 

το ΄18 ή το ΄19 και 32 να πάμε στο 2020.  

 Αυτή την πρόταση κάναμε τότε και αυτή την πρόταση θα 

κάνουμε και αύριο και ασφαλώς θα πιέσουμε και για ακόμα πιο κάτω. 

Μακάρι να πετύχουμε ακόμα πιο κάτω αλλά δεν μπορώ, δεν μπορούμε 

να ρεζιλευτούμε λέγοντας όχι ,  ένα ξερό όχι ,  όχι  για να φύγουμε,  για να 

κάνουμε,  για να ράνουμε,  αναλογικότητες και τα λοιπά που δεν μας 

συμφέρουν.   

Όχι,  εμείς  θα σταθούμε με υπευθυνότητα, δεν με ενδιαφέρει το 

πολιτικό κόστος,  εμένα με ενδιαφέρει να είμαστε ωφέλιμοι με τις  

αποφάσεις που θα πάρουμε και έχει  φιλοσοφία αυτό το βάθος χρόνου 

που λέω σε τέσσερα χρόνια,  μπορεί,  ενδεχομένως,  να μην χρειαστεί  

κανένας,  για τον δικό μας Δήμο μιλάω, να μην χρειαστεί  να γίνουν για 

τα επόμενα χρόνια αυξήσεις τελών και να προσπαθήσουμε να 

μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων με την ανακύκλωση και 
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δεύτερον,  εάν με το καλό το εγχείρημα αυτό της αντικατάστασης των 

συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες λεντ μέσω ΣΔΙΤ, εάν με το καλό 

αυτό προχωρήσει,  καταλαβαίνετε ότι  ο Δήμος Σερρών θα ωφεληθεί 

οικονομικά.  

Θα είναι πολύ μεγάλη ανάσα και θα πάρουν ανάσα οι  επόμενες 

δημοτικές αρχές και θα μας ευγνωμονούν γι΄ αυτό.  Εμείς δουλεύουμ ε 

τώρα με αυτή την υπόθεση του λέντ για την επόμενη δημοτική αρχή, 

όποια και εάν είναι αυτή.  Αυτό να το ξέρετε,  διότι  αυτές οι  ιστορίες 

δεν τελειώνουν γρήγορα. Έχουν μεγάλες διαδικασίες.  

Το εάν θα γίνουν αυξήσεις τελών καθαριότητας εξαρτάται από 

την τελική  απόφαση που θα πάρει αύριο ο ΦΟΣΔΑ αλλά σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να σας πω το εξής:  εμείς  θα προσπαθήσουμε,  ήδη το 

προσπαθούμε,  το κάνουμε,  συμπιέζουμε όσο μπορούμε τις  δαπάνες.   

Δεν έχουμε άλλο τίποτα να συμπιέσουμε.  Εάν έχει  κάποιος να μας 

προτείνει  κάτι ,  ευχαρίστως να έρθει  να μας το πει  ότι  μπορείτε να 

κόψετε και αυτό.  Όσο μπορούμε συμπιέζουμε τις  δαπάνες με στόχο να 

μην υπάρξει,  εάν είναι δυνατόν,  καμία αύξηση τελών ή εάν υπάρξει να 

είναι πάρα πολύ χαμηλές.   

Αυτό θα το ξέρουμε,  περιμένουμε εισήγηση απ ό την Υπηρεσία 

Καθαριότητας για να μας κάνει  τις  προτάσεις,  να μας καταθέσει 

ολοκληρωμένη άποψή της και τότε,  μετά την απόφαση του ΦΟΣΔΑ και 

μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας θα είμαστε σε θέση 

να μιλάμε με υπευθυνότητα.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα ολοκληρώθηκε.  Έχουν 

καταγραφεί οι  απόψεις των παρατάξεων. Με αυτά τα όπλα, εγώ έτσι θα 
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τα χαρακτηρίσω, θα πάνε αύριο οι  εκπρόσωποι του Δημοτικού 

Συμβουλίου …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε επί της διαδικασίας,  πάτε να κλ είσετε το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Να ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  τίθεται θέμα ψηφοφορίας,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το βάζω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάνουμε μια πρόταση εμείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς κάνετε πρόταση να τεθεί  σε ψηφοφορία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κάνουμε μια πρόταση συγκεκριμένη ως αντιπολίτευση. Ως 

αντιπολίτευση κάνουμε μια πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να ψηφιστεί;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ τίθεται μια πρόταση από την αντιπολίτευση.  Υπάρχει και η 

πρόταση της συμπολίτευσης  που δεν θέτει  το θέμα σε ψηφοφορία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  δεν είναι έτσι.  Επιτρέψτε μου, δεν είναι έτσι.  

Αλλιώς πως καμία πρόταση της αντιπολίτευσης δεν θα έμπαινε ποτέ σε  

διαδικασία με την υπεροχή που έχετε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιβεβαιώνονται αυτά που είπα προηγουμένως. Όλα γίνονται για τις  

εντυπώσεις.  Και οι  δεκατρείς που υπογράφουν λένε ότι  θα θέλαμε και 

εμείς   ως δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Σερρών  να καταθέσουμε τις  

απόψεις  μας,  ώστε…του θέματος στο διοικητικό συμβούλιο του 

ΦΟΣΔΑ ο Δήμαρχος Σερρών να γνωρίζει   τις  δικές μας απόψεις.  Αυτό 

κάνουμε,  όμως, για να ολοκληρώσω, πέραν αυτού πουθενά δεν 

προβλέπεται από την νομοθεσία ότι  πρέπει τ ο Δημοτικό Συμβούλιο 

πριν από κάθε συνεδρίαση του ΦΟΣΔΑ να παίρνει  αποφάσεις και να 

δίνει  εντολή στους δυο του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών να ψηφίζουν αυτά 

που λέει  ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Ακόμα –ακόμα και να υπάρξει τέτοια απόφαση δεν είναι 

δεσμευτική .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σαφώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα δεν τίθεται θέμα ψηφοφορίας.  Εγώ νομίζω ότι  έχει  τελειώσει. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά έπρεπε από την αρχή να τα θέσετε,  να τα ξεκαθαρίσετε.  Όχι στο 

τέλος της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της διαδικασίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς,  κύριε Πρόεδρε,  να σας πω για την παράταξή μου, γιατί  και οι  

κύριοι  συνάδελφοι . .από αίσθημα ευθύνης θέλουμε η άποψή μας και η 

πρότασή μας να αποτυπωθεί.  Θέλουμε λοιπόν… να μπει σε ψηφοφ ορία 

. .και να μην λέει  ο όποιος,  ο οποιοσδήποτε ότι  εμείς  ανεύθυνα λέμε ότι  

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ την πρότασή μας σε ψηφοφορία.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μπορείτε να γράψετε τις  απόψεις σας αλλά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πρότασή μας σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μας τις  φέρετε και θα τις  καταθέσουμε αύριο εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  θα πάρετε εδώ το απόσπασμα. Το απόσπασμα θα πάρετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φέρτε τες εγγράφως να τις  καταθέσουμε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το απόσπασμα να πάρετε κύριε Αγγελίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Φέρε τες τις  απόψεις σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ακούστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ο κ.  Μηλίδης κάτι  θέλει  να πει .  Επί της διαδικασίας πάντα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επί της διαδικασίας κύριε Πρόεδρε.  Εδώ συγκλή θηκε ένα Δημοτικό 

Συμβούλιο νόμιμα; Νόμιμα. Και τώρα μέσα από την διαδικασία 

προέκυψαν κάποιες προτάσεις.  Νομίζω ότι  οι  προτάσεις αυτές μπορούν 

να μπουν κάλλιστα σε ψηφοφορία και ο καθένας ψηφίζει  όπως νομίζει .   

 Ούτε ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος,  νομίζω, κύρ ιε Δήμαρχε,  κάνετε 

ένα λάθος.  Δεν είστε εσείς  υπεύθυνος να πείτε εάν έχει  λήξει  η 

συνεδρίαση. Άλλος πρέπει …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη αυτά έπρεπε να τα πείτε στην αρχή. καταθέσατε 

εγγράφως αυτό το κείμενο και λέτε ότι  θέλουμε να καταθέσουμε τις  

απόψεις μας.  Δεν μιλήσατε για ψηφοφορία,  δεν μιλήσατε για τίποτα.  Η 

συζήτηση έχει  ολοκληρωθεί.  Από εδώ και πέρα είναι εκτός συζήτησης 

το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Μηλίδη είπατε την θέση σας,  εντάξει;  Ακούστε και τον 

Πρόεδρο. Αναφέρεται  πουθενά εδώ θέμα ψηφοφορίας;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Γιατί  πρέπει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Δεν υπάρχει θέμα ψηφοφορίας.  Δεν τίθεται λήψη απόφασης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα πράγματα είναι σαφή. Έχουν καταγραφεί οι  θέσεις  των 

παρατάξεων, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διακόπτετε το συμβούλιο,  δεν ολοκληρώθηκε γιατί  λέτε «λήψη 

απόφασης»;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε και δεν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θέλουμε να μπει σε ψηφοφορία να αποτυπωθεί η πρ ότασή μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα πάρετε λήψη απόφασης εδώ. Το λέτε εσείς  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρότασή μας να διατυπωθεί.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν διαβάζεται καθαρά, θα το επαναλάβω εκτός συμβουλίου.  Θέμα 

μόνο η τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Εισηγητές μέλη της αντιπολίτευσης.  Που λέει  λήψη απόφασης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε το παραπάνω γιατί  δεν το διαβάζεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη Πρόεδρε,  την προ τελευταία σειρά.  Και λήψη απόφασης 

σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέμα ημερήσιας διάταξης.  Είναι δυνατόν.  Και ο Κανονισμός τι  λέει;  Ο 

Κανονισμός στις  έκτακτες συνεδριάσεις παίρνονται αποφάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αποτυπώνονται οι  θέσεις  των …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή η πονηράδα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κλείνουμε την συνεδρίαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενισχύσατε τους εκπροσώπους του Δήμου με τα όπλα τα οποία 

καταθέσατε.  Αυτό είναι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς θέλουμε να αποτυπωθεί η άποψή μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  με απόφαση. Αποφασίζουμε κατά πλειοψηφία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να φανεί και η δική μας άποψη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αποφασιστικό.  Εκεί που λέει  αποφάσεις.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 441/2016)  

…………………  

………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ.  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………  

 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ        ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  ……………  

 

  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ      ……………..  

 

 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ     ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     …………… . .  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ……………..  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ     ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ   ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ……………..  

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ……………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ    ……………..  

 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

12 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ 2016  

  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    ……………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                       …… ………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ   ……………..  

 

  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ……………..  

 

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ……………..  

 


