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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η 

 

 

Της 31ης Μαίου 2011 

 

 

Ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 21.00 μ.μ. 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Δινάκης Κωνστανίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας) 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Αγοραστός Αγοραστός  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αποστολίδου Ραχήλ 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

Βαλτσάνης Δημήτριος  

Γαλάνης Στέργιος 

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Δημητρίου Ευστράτιος  

Δήμου Ιωάννης 

Δούκας Γεώργιος 

Δρίγκα Χρυστούλα 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

Ίντος Δημήτριος 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Κοτρώνης Παναγιώτης 

Μερετούδης Δημήτριος 

Μηλίδης Θεόδωρος 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μυστακίδης Παύλος 

Νιζάμης Δημήτριος 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

Σούζας Ζαχαρίας 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Στεργίου Νικόλαος 

Τατούδης Παναγιώτης 

Φωτιάδης Στέφανος 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

Χράπας Παντελής 

Χρυσανθίδης Βασίλειος

  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
1) Παπαδοπούλου Φωτεινή. 

                                              

  

 

 



 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων του ποσοστού 50% της δόσης έτους 2011 

οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρου 25 του Ν. 

1828/1989 και του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009. 

                      
ΘΕΜΑ   2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης 

ποσού ύψους 27.957,00 €.   

 

ΘΕΜΑ   3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Λειτουργική 

Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ 

και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του 

προγράμματος Καλλικράτης», προϋπολογισμού 114.100,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: 

«Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, 

προϋπολογισμού 5.671.500,00 €. 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση 

της ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη 

Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» από το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 

και ψήφιση επί πλέον πίστωσης, προϋπολογισμού για το Δήμο Σερρών 

1.300.000,00 €.        

 

ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση παράτασης της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών 

(2010 – 2011). 

 

ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».    

     

ΘΕΜΑ   8ο: Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για αξιολόγηση 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών προς εξέλιξη διαγωνισμών, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ (εάν εκ της φύσεως της 

προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας, αυτοί 

υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο προς συγκρότηση τριμελών 

επιτροπών με τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη τους). 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 € για την διοργάνωση της 7ης 

Ανθοκομικής Έκθεσης. 

                                  



 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 5.700,00 € για την συνδιοργάνωση Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Στίβου Παίδων – Κορασίδων (17-19 Ιουνίου 2011). 

                       
ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2011. 

 

ΘΕΜΑ  12ο: Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον Δήμο Nilufer Bursa 

της Τουρκίας. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση παράθεσης γεύματος σε Αντιπροσωπεία του Αδελφοποιη-θέντος 

Δήμου PETRICH Βουλγαρίας. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης της Δικηγόρου κ. Βραχά 

Μαρίας. 

        
ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: α) του Προέδρου του 

Δ.Σ. κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου, β) του Αντιδημάρχου Δ/κων 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ηλ/κής Διακ/σης και Διαφάνειας κ. Στέργιου 

Γαλάνη και γ) της δημοτικής υπαλλήλου κ. Μίκικη Φωτεινής. 

 

            

ΘΕΜΑ  17ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

      
ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση της αριθ. 10/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τοπικής 

Κοινότητας Άνω Καμήλας με θέμα: «Καθορισμός τέλους ταφής μη 

δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας». 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης – καταχώρησης προκήρυξης με θέμα: 

«Μουσική υποτροφία ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».                        

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση της αριθ. 29/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα με θέμα: «Μη εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 

5.054 τ.μ.- αναψυκτηρίου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Δ. Κ. 

Λευκώνα του Δήμου Σερρών και την παραχώρηση χρήση τους στον 

Ποντιακό Σύλλογο Λευκώνα». Η παραχώρηση χρήσης να ισχύει για 

περίοδο τεσσάρων (4) ετών.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση της αριθ. 26/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα με θέμα: «Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης 

(του αριθμ. 994γ δημ. τεμαχίου) 456 τ.μ. περιοχής κόμβου Αγίας 

Παρασκευής της Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών» για χρονικό 

διάστημα μίσθωσης τεσσάρων ετών και με οριζόμενο ετήσιο μίσθωμα 

2.000,00 € με προσαύξηση 4% από το δεύτερο έτος μέχρι την λήξη της 

τετραετίας. 



 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση της αριθ. 25/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ. Κ. Λευκώνα με 

θέμα: «Καθορισμός ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για την 

εκποίηση τμήματος του αριθμ. 558 δημοτικού τεμαχίου έκτασης 1.273,84 

τ.μ. περιοχής [IBANBRIX] του αγροκτήματος Λευκώνα» στο ποσό των 

τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών το τετραγωνικό μέτρο. (4,50 €/τ.μ.)   

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ. Κ. Ορεινής 

με θέμα: «Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους κατοικοδημότες».       

 

ΘΕΜΑ  24ο: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – 

μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου Σερρών». Έγκριση της 

μελέτης και ψήφιση πίστωσης, προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009».     

      

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενδο-

δημοτική οδοποιία των Δ.Δ. Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, Βαμβακιάς, 

Αναγέννησης» πρώην Δήμου Καπ. Μητρούση. 

     
ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. 

Προβατά» πρώην Δήμου Καπ. Μητρούση. 

                                  
ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση παραλαβής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό και 

Κοινωνικό Κέντρο» του πρώην Δήμου Σκουτάρεως.                      

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 

εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας Αμαξοστασίου Δήμου 

Σερρών», προϋπολογισμού 50.100,00 €, δαπάνη εργασιών 26.463,96 €. 

   
ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση 

χάραξης οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου», προϋπολογισμού 440.000,00 

€, δαπάνη εργασιών 382.451,84 €. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – κατασκευή εξωτερικών 

κουφωμάτων 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών», προϋπολογισμού 9.800,00 €. 

Δαπάνη εργασιών 7.697,33 €. 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού 

Απαμείας της Π.Ε. Σφαγεία – 40 Μάρτυρες», προϋπολογισμού 23.000,00 

€.         

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση της αριθ. 14/11 μελέτης για την προμήθεια γραφικής ύλης, 

προϋπολογισμού 19.937,91 €. 

 



 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση της αριθ. 49/11 μελέτης για την προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων, προϋπολογισμού 40.159,50 €. 

 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση της αριθ. 40/11 μελέτης για την προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 65.620,50 €. 

       
ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση της αριθ. 28/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Λευκώνα με 

θέμα: «Μη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος 

εκδιδομένων με αμοιβή ατόμων στη Δ. Κ. Λευκώνα του Δ. Σερρών». 

     
ΘΕΜΑ  37ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών: «Λειτουργία και καθορισμός δημόσιας τουαλέτας στην 

πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών» για το 2011-12 και ψήφιση 

πίστωσης προϋπολογισμού 14.760,00 €. 

 

ΘΕΜΑ  38ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα: α) με το άρθρο 109 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) και β) την υπ΄ αριθ. 284/2001 

απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σερρών (ΦΕΚ ………/2011 ΤΑ). 

 

 

 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2011 
 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι καλησπέρα σας, ξεκινάμε με μια 

ερώτηση σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού λειτουργίας, σας παρακαλώ 

σταματήστε να μιλάτε. 

Λοιπόν έχουμε μία ερώτηση, σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού 

λειτουργίας του Δήμου, από τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Παναγιώτη Κοτρώνη, προς 

τον Δήμαρχο Σερρών, το θέμα είναι: «Προτάσεις για την ματαίωση κατασκευής 

πυρηνικού εργοστασίου στο Μπέλενε της Βουλγαρίας».  

Κύριε Κοτρώνη, επειδή είναι μακροσκελές το κείμενο, από ότι βλέπω, θέλετε με 

δύο λόγια να πείτε την ερώτηση και την απάντηση θα την πάρετε στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ευχαριστώ πολύ. 

κ. Κοτρώνης:  Ναι, με την ευκαιρία του πυρηνικού ατυχήματος στην Φουκοσίμα 

της Ιαπωνίας δρομολογήθηκαν κάποιες εξελίξεις.   

Πριν από λίγες μέρες ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι 

αναβάλλεται, αναστέλλεται, ματαιώνεται όλο το πυρηνικό πρόγραμμα της Ιαπωνίας, χθες 

μόλις η κ. Μέρκελ ανακοίνωσε ότι μέχρι το 2022 κλείνουν όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί, τα 

πυρηνικά εργοστάσια στην Γερμανία. Εμείς λοιπόν από χρόνια εδώ έχουμε ένα 

πρόβλημα με το «Κοζλοντούϊ» και με το «Μπέλενε» όπου σχεδιάζεται να κατασκευαστεί 

ένας πυρηνικός σταθμός ενέργειας.  

 

 

 



 

 

Εμείς εδώ σαν Νομός Σερρών παλαιά δεν είχαμε αντιδράσει καθόλου, αντίστοιχα 

όμως άλλοι Νομοί, όπως ο Νομός Δράμας και ο Νομός Έβρου ήδη έχουν κινητοποιηθεί 

εδώ και χρόνια, γιατί καταλαβαίνετε σε ένα πυρηνικό ατύχημα, μόλις λίγα χιλιόμετρα 

από την πόλη μας θα μας δημιουργήσει, όχι πρόβλημα, πρόβλημα επιβίωσης. Γι’ αυτό 

κάνω μια ερώτηση να κάνουμε κάποιες ενέργειες, έχουμε κάποιες προσβάσεις, έχουμε, 

αν δεν κάνω λάθος, αδελφοποιηθεί με κάποιους Δήμους της Βουλγαρίας, οπότε να 

πιέσουμε και εμείς, όσο μπορούμε, για την ματαίωση, γιατί η χρονική στιγμή είναι η 

καλύτερη αυτή τη στιγμή για να πετύχουμε κάτι τέτοιο και ένα  δεύτερο προχθές βγήκε 

στη δημοσιότητα και οι Οικολόγοι Πράσινοι το έθεσαν στο Ευρωκοινοβούλιο βρέθηκαν 

κάτι μανιτάρια με ραδιενεργό υλικό μέσα με διάφορα στοιχεία, όπως είναι το καίσιο, στη 

Βρετανία, με αποτέλεσμα η Κομισιόν να βγάλει μια ανακοίνωση ότι αυτά αποσύρονται 

από την αγορά και ζητάει να μάθει τι γίνεται με αυτό το πρόβλημα. Εάν λοιπόν εμείς 

έχουμε, ή αν δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση να ζητήσουμε να μάθουμε: 1ον, γιατί πολύ 

Σερραίοι, όπως ξέρουμε και λόγο της οικονομικής κρίσης μεταβαίνουν στη Βουλγαρία 

και ψωνίζουν με αποτέλεσμα να μην ξέρουμε εάν αυτά που παίρνουν Σερραίοι 

καταναλωτές είναι ένας εύσχημος τρόπος ακόμη και να τους πείσουμε να στραφούν στην 

εσωτερική αγορά εάν βεβαίως υπάρχει πρόβλημα με τα προϊόντα της Βουλγαρίας είναι 

ακόμη πιο μεγάλο το πρόβλημα.  

Αυτό με δυο λόγια περιλαμβάνει η ερώτησή μου πιστεύω ότι, έτσι, ξέρω ότι δεν 

μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, αλλά εν μπάσει περιπτώσει μια πίεση 

μπορούμε να την ασκήσουμε. Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος:  Εγώ σας ευχαριστώ και περνάμε…  

κα Μπιτζίδου:   Μία ερώτηση, κύριε πρόεδρε, 

κ. Πρόεδρος:  Ερώτηση, επί του θέματος; Δεν θα επεκτείνουμε το θέμα κ. 

Μπιτζίδου. Όχι Περιμένετε, σας παρακαλώ. 

 

κα Μπιτζίδου:   Κύριε πρόεδρε, έχουν άμεση σχέση με τις κινήσεις που έχουμε 

κάνει … 

κ. Πρόεδρος:  Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Μπιτζίδου, το θέμα θα 

απαντηθεί και θα συμμετάσχετε και σεις, σας παρακαλώ πολύ. 

κα Μπιτζίδου:   Ένα δευτερόλεπτο. 

κ. Πρόεδρος:  Παρακαλώ, όχι κυρία Μπιτζίδου, όταν δεν σας δίνω τον λόγο δεν 

θα τον παίρνετε μόνη σας. Σας παρακαλώ πολύ. Ζήτησε πιο μπροστά το λόγο ο κ. 

Αναστασιάδης. 

κ. Αναστασιάδης:  Καλησπέρα, με όλο τον σεβασμό ήθελα να αποσύρεται το 

θέμα για την αδελφοποίηση με τους Τούρκους, διότι δεν μας τιμάει…  

κ. Πρόεδρος:   Κύριε Αναστασιάδη, όταν θα φτάσουμε στο θέμα κάντε την 

πρότασή σας.  

κ. Αναστασιάδης:   Παρακαλώ αποσύρετε το θέμα, για πιο λόγο .. .αφήστε μου, 

διότι δεν είμαστε ομόαιμοι, δεν είμαστε ομόγλωσσοι, δεν είμαστε ομόθρησκοι, δεν 

είμαστε ομόεθνοι και δεν έχουμε κοινούς τόπους λατρείας. Παρακαλώ είναι προσβολή 

για την Σερραϊκή Κοινωνία να αδελφοποιηθεί με Τούρκους, με τα σκυλιά αυτής της 

φύσεως τα οποία ρήμαξαν τον Ελληνισμό. Είναι ντροπή και προσβολή για μας, για τους 

Σερραίους. Να το αποσύρετε.  

κ. Πρόεδρος:  Κύριε Χρυσανθίδη έχετε τον λόγο. 



 

κ. Χρυσανθίδης:  Το ερώτημά μου έχει σχέση με τον περιβάλλον και κάποιες 

δραστηριότητες τις οποίες έχει αναλάβει ο Δήμος σε συνεργασία με κάποιος φορείς και 

έρχομαι στην ανάγκη να κάνω το ερώτημα αυτό γιατί είμαι αποδέκτης κάποιων 

παραπόνων τα οποία βέβαια κατόπιν κατ’ ιδία παρουσία εντόπισα και νομίζω ότι είναι 

ένα θέμα για το οποίο πρέπει να δοθεί μία απάντηση.  

Αφορά κάποιες παραστάσεις οι οποίες έχουν γίνει «graffiti» στο κλειστό 

γυμναστήριο και θέλω να γνωρίζω ποιος είχε την θεματολογία, ποιος επιμελήθηκε της 

θεματολογίας αυτής, ποιος είχε την επίβλεψη γιατί θεωρώ αδιανόητο σε χώρους 

αθλητικούς και σε δημόσια κτίρια και δημοτικά κτίρια να υπάρχουν «graffiti» με 

νεκροκεφαλές και με σατανικές παραστάσεις. Θα παρακαλούσα να επιληφθείτε άμεσα 

του θέματος, δεν αφορά βέβαια όλες τις παραστάσεις, αλλά υπάρχουν τρεις 

συγκεκριμένες παραστάσεις, οι οποίοι θυμίζουν, δεν πρέπει να είναι στο χώρο αυτό. 

Ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος:   Αυτά πού τα διαπιστώσατε; 

κ. Χρυσανθίδης:   Στο κλειστό γυμναστήριο, στην κοιλάδα των Αγίων 

Αναργύρων. 

κ. Πρόεδρος:  Μάλιστα. Θέλετε να απαντήσετε κυρία Μπιτζίδου. 

κα Μπιτζίδου:  Επειδή το γνωρίζω το θέμα η όλη οργάνωση και η δράση έχει 

γίνει από την «Unesco». Είναι πρωτοβουλία της «Unesco» και η θεματολογία είναι αυτή 

η οποία προτάθηκε και γνωρίζει η «Unesco». Απλώς ήταν στα πλαίσια, επειδή εμείς θα 

συνεργαστούμε με την «Unesco», στο στρατόπεδο «Παπαλουκά» όπου θα γίνουν 

εκδηλώσεις και θα συμμετάσχει με πάγκο δράσεων για να προβάλει το υλικό και 

γενικότερα τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που έχει κάνει για αυτό το λόγο εντάξαμε 

αυτά τα «graffiti» μέσα στο πρόγραμμα του Δήμου, όμως είναι καθαρά πρωτοβουλία της 

«Unesco».   

Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουμε στο θέμα της 

ραδιενέργειας αποδεικνύεται με το ότι την Κυριακή, έχετε τις προσκλήσεις μπροστά σας, 

ότι την Κυριακή ο κ. Παπαστεφάνου, καθηγητής της Πυρηνικής Φυσικής, θα είναι εδώ 

για να μας ενημερώσεις για αυτό το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  Λοιπόν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και στο κοινό απευθύνομαι, 

αλλά και σε σας και σε μας όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους ησυχία, ησυχία, 

ευχαριστώ παρά πολύ.  

Παρακαλώ κύριε Μυστακίδη δώστε μία απάντηση επί του θέματος, επί της 

ερώτησης του κυρίου Χρυσανθίδη.  

κ. Μυστακίδης:   Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι θέλω να απαντήσω στον 

κύριο Χρυσανθίδη, ότι το θέμα των «graffiti» έχει υποβληθεί και έχει μελετηθεί από 

αρχιτέκτονες και πέρασε από αρχιτεκτονική επιτροπή. Δηλαδή για το θέμα και για το αν 

είναι ενδεικνυόμενο ή όχι, ας πούμε, και εγκεκριμένο.   

κ. Χρυσανθίδης:  Κύριε Μυστακίδη, κύριε πρόεδρε αναφέρθηκα ότι υπάρχει 

νεκροκεφαλή σε αθλητικό χώρο και σατανικές παραστάσεις. Παρακαλώ να το 

επιληφθείτε, τίποτε άλλο. Τώρα αν το ενέκρινε η επιτροπή μπορεί να το δείτε …  

κ. Πρόεδρος:  Νομίζω ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Χρυσανθίδης θέτει 

συγκεκριμένα το θέμα, μιλάει για συγκεκριμένη παράσταση και θα παρακαλούσα τους 

υπεύθυνους της Δημοτικής Αρχής να ασχοληθούν με το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Μυστακίδης:   Κύριε πρόεδρε… 



 

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα κάνουμε συζήτηση επί του θέματος, δόθηκαν οι σχετικές 

απαντήσεις. 

Παρακαλώ κ. Μηλίδη, ερώτηση. 

κ. Μηλίδης:   Θέλω να θέσω ένα θέμα προ ημερησίας διατάξεως το οποίο θεωρώ 

ότι είναι σημαντικό. Έχω στα χέρια μου την δήλωση ανεξαρτητοποίησης της προέδρου 

του Τοπικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκώνα, της κυρίας Πολατίδου και βέβαια 

αναφέρεται με καταγγελτικά για την αντιμετώπισή της από τον κ. Δήμαρχο και τον 

τοπικό αντιδήμαρχο τον κύριο Μυστακίδη για χλεύη αναφέρει, για μη συνεργάσιμοι 

κ.λ.π. Θα ήθελα να μάθω, να μάθει το Σώμα τι ακριβώς γίνεται γιατί μιλάνε για θεσμούς 

και πιστεύω ότι τους θεσμούς πρέπει να τους τηρούμε και να είμαστε πάντοτε συνεπείς 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και προς την κοινωνία του Δήμου μας. Από την 

Δημοτική Αρχή καμία απάντηση μόνο «ουδέν σχόλιο», από ότι άκουσα. 

κ. Δήμαρχος:   Κύριε Μηλίδη ευχαρίστως θα σας δοθούν διευκρινήσεις, αλλά 

επειδή μας περιμένει το θέμα το ΧΥΤΑ και 38 θέματα για συζήτηση, αύριο το πρωί, εν 

τω μεταξύ πρέπει να φύγω πολύ νωρίς για Αθήνα, αν θέλετε στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, με όλη μου την ευχαρίστηση ότι διευκρινήσεις θέλετε επί του θέματος, θα 

σας τις δώσω. Για να μην καθυστερήσουμε. Αν πάλι θέλετε τώρα, τώρα δεν έχω 

πρόβλημα. 

κ. Μηλίδης:  Το θέμα είναι καυτό. 

κ. Πρόεδρος:  Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτάκι…  

Ήθελα να μην, αν και δεν υπάρχει κανονισμός όπου να αναφέρεται το 

συγκεκριμένο θέμα προς το Σώμα, εντάξει, αυτό θεωρήστε το δεδομένο, το έχω ψάξει με 

τους υπηρεσιακούς παράγοντες δεν είναι υποχρέωση του προεδρείου να αναφέρει στο 

Σώμα, όμως, όμως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον το θέσατε εσείς, θα το 

φέρουμε ως θέμα και αναλυτικά.  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε να μην μπούμε, να μην επεκταθούμε, διότι … 

κ. Δήμαρχος:  Δεν έχω κανένα πρόβλημα.. 

 

κ. Πρόεδρος:  Διότι, σεβαστείτε και την οικονομία του χρόνου. 

Σε δεκαπέντε ημέρες θα έχουμε το επόμενο δημοτικό συμβούλιο και παρακαλώ 

κάντε υπομονή.  

κ. Μηλίδης:   Πρόεδρε μερικά θέματα είναι… 

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα κάνουμε διάλογο. 

κ. Μηλίδης:   Μην κοιτάμε μόνο νομότυπα, βλέπουμε και λίγο γενικότερα. 

κ. Πρόεδρος:   Πολύ ωραία, για αυτό σας είπα κύριε Μηλίδη και σεβαστείτε το 

αυτό, λοιπόν ναι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα τεθεί το θέμα. 

κ. Δήμαρχος:   Δεν λέω ότι δεν θα απαντήσω, μετά χαράς, έτσι, απλώς να μην 

καταναλώσουμε χρόνο πολύτιμο, έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα το ΧΥΤΑ, αύριο μας 

καλεί η υφυπουργός εσωτερικών και θα ήθελα να το συζητήσουμε εκτός ημερήσιας 

διάταξης. Σε μια βδομάδα, δέκα μέρες θα έχουμε δημοτικό συμβούλιο και με μεγάλη 

χαρά και ευχαρίστηση θα σας δώσω ότι διευκρινήσεις θέλετε. 

Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ την κυρία πρόεδρο επί του θέματος;  

Πρόεδρος Δ.Κ. Λευκώνα: Δημιουργήθηκε και άλλο θέμα στο κοινοτικό γραφείο 

Λευκώνα που έχει σχέση με την απαξίωση στους θεσμούς. Μας ακυρώνετε εντελώς. … 

υλική υποδομή, γραφεία, φωτοτυπικό από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου, 

χωρίς καν να ερωτηθούμε, νομίζω ότι … 



 

κ. Πρόεδρος:  Ναι, σήμερα παρέλαβα αυτό το έγγραφό σας και θα το θέσουμε 

στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 

κ. Μηλίδης:   Πρόεδρε, εγώ πάντως εμμένω.  

κ. Πρόεδρος:   Αφήστε το κύριε Μηλίδη, για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 

σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε,  

κ. Κοτρώνης:   Μία παρατήρηση θέλω να κάνω δεν θέλω απάντηση, αν και 

νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και ουσιαστικό, εν πάσει περιπτώσει πέρασε. Θέλω να 

τονίσω για την αδράνεια που έδειξε η Δημοτική Αρχή στο θέμα της απογραφής. Σε 

άλλους Δήμους βγήκαν στα κεραμίδια έκαναν πάταγο, μέχρι που ζήτησαν διακοπή της 

απογραφής, ξέρω από πηγές καλές ότι εδώ πολυκατοικίες ολόκληρες δεν απογράφτηκαν 

καθόλου, είναι πολυκατοικίες φαντάσματα, πήγαν και απογράφτηκαν παντού, όταν 

λοιπόν, ένα παράδειγμα θα σας αναφέρω, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, σε κάθε 

πολίτη ο Δήμος χάνει 40,00 ευρώ μόνο από τη ΣΑΤΑ, επειδή δεν απογράφεται. Εγώ 

θεωρητικά σας λέω ότι δέκα χιλιάδες μπορεί και περισσότεροι να μην απογράφτηκαν. Το 

χρόνο είναι τετρακόσιες με πεντακόσιες χιλιάδες, στα δέκα χρόνια που είναι η απογραφή 

μέχρι το 2021 θα χάσουμε πόσα πέντε εκατομμύρια, πέντε εκατομμύρια λοιπόν, δεν 

κάνατε τίποτε το θεωρήσατε ότι είναι ένα θέμα ρουτίνας, θα μου πείτε τι θα μπορούσαμε 

να κάνουμε;  

Τι έκανε ο κ. Κοτρωνιάς, ο Δήμαρχος από τη Λαμία, ζήτησε να διακοπή η 

απογραφή, έκανε, κάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στις 14/5 διότι είχε πληροφορίες 

ότι γίνεται αυτή η δουλειά, τηλεφωνική απογραφή και τέτοια. Νομίζω ότι όταν μας 

έρχονται θέματα σήμερα με ευτελή ποσά των δύο χιλιάδων να εγκρίνουμε και των πέντε, 

όταν χάσαμε οριστικά ποσά των πέντε, δέκα και είκοσι εκατομμυρίων, γιατί έτσι πιστεύω 

εγώ, νομίζω ότι είναι εγκληματικό το λάθος όσο και αν πέρασε απαρατήρητο, ευχαριστώ. 

κ. Πρόεδρος:  Δώστε απάντηση κύριε Δήμαρχε στον κύριο Κοτρώνη. 

κ. Δήμαρχος:  Κύριε Κοτρώνη η Δημοτική Αρχή πάνω στο θέμα αυτό έκανε ότι 

μπορούσε έδωσε και συνεντεύξεις τύπου και εγώ ο ίδιος έδωσα συνεντεύξεις τύπου και 

δελτία βγάλαμε και πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχω τα 

αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για το Δήμο Σερρών, έτσι έχουμε ανεβασμένο αριθμό. 

κα Ηλιοπούλου:   Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση σχετικά με ένα θέμα που είχα 

τοποθετηθεί την προηγούμενη φορά σχετικά με τμήματα τα ένταξης και τα ειδικά 

σχολεία. Θα ήθελα να ενημερωθώ για την εξέλιξη του συγκεκριμένου γιατί στην 

απάντησή σας μου είχατε πει ότι δεν έχουν Φ.Ε.Κ. τα τμήματα κάτι που δεν ισχύει και 

έχω τέσσερα Φ.Ε.Κ. από τέσσερα δημοτικά σχολεία που έχουν τμήματα. 

κ. Πρόεδρος:  Αυτά θα παρακαλούσα κυρία Ηλιοπούλου να μου να τα φέρνετε 

σε μένα προσωπικά, εγγράφως, έτσι, για να συντονίζεται η προσπάθεια,… ναι κυρία 

Μπιτζίδου κάντε λίγο υπομονή, για να συντονίζεται η προσπάθεια και έτσι να μην 

χάνεται καμία ευκαιρία, σας ευχαριστώ. Θέλετε να δώσετε μια απάντηση κυρία 

Μπιτζίδου; Παρακαλώ. 

κα Μπιτζίδου:  Για το θέμα αυτό είπα ότι, ενδεχομένως να μη υπάρχουν τα 

Φ.Ε.Κ. γιατί ήμασταν προς έρευνα. Αυτή τη στιγμή η υπηρεσία έχει πάρει εντολή και 

προσπαθεί να εντάξει και αυτά τα τμήματα και είναι σε επικοινωνία με την Διαχειριστική 

αρχή.  

κα Ηλιοπούλου:  Ερωτήθηκα και εγώ από γονείς και από … 

κ. Πρόεδρος:  Καλό είναι να σεβαστούμε και να μην κάνουμε διάλογο.  

 



 

Ευχαριστώ πολύ και πάμε στο πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που είναι: 

«ενημέρωση, συζήτηση προτάσεις, σχετικά με τον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών». 

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε, όσον το δυνατόν σύντομα. 

κ. Δήμαρχος:   Ναι, ναι πολύ σύντομος θα είμαι. Λοιπόν με αφορμή την 

πρόσκληση που έχει απευθύνει η υφυπουργός εσωτερικών κ. Τζάκρη σε όλους τους 

Δημάρχους του νομού Σερρών για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων θα ήθελα 

να ενημερώσω το Σώμα σχετικά με το θέμα αυτό, να γίνει συζήτηση και να κατατεθούν 

προτάσεις τις οποίες προτάσεις ευχαρίστως να μεταφέρω και στην υφυπουργό.  

Αυτό που θέλω να πω εν τάχει για το θέμα αυτό, για το θέμα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων και της επέκτασης του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών είναι τα εξής, από την 

αρχή αυτής της Δημαρχιακής Θητείας, λοιπόν όλοι οι Δήμαρχοι σε συνεργασία με το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ διαμόρφωσαν μια κοινή θέση, ποια ήταν αυτή η 

κοινή θέση; Επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, δηλαδή να μας δώσουν την άδεια 

δημοπράτησης, διότι όλα ήταν έτοιμα για την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, 

εδώ και τρία – τέσσερα χρόνια ο Δήμος Σερρών ετοιμάζεται, έδωσε διακόσιες χιλιάδες 

ευρώ για να κάνει τις μελέτες και όλη την προετοιμασία, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης, 3.5 εκ. € και έμεινε μόνο η 

άδεια δημοπράτησης. Όλοι περιμέναμε ότι θα δοθεί η άδεια δημοπράτησης για την 

επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και ξαφνικά τον Ιανουάριο μας λένε από την 

αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι δεν πρόκειται να δοθεί η άδεια δημοπράτησης για την 

επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών. Ποια είναι η κοινή θέση που διαμορφώσαμε 

όλοι οι δήμαρχοι και όχι μόνο οι δήμαρχοι, το Δ.Σ. της ΕΣΑΝΣ αλλά μετέπειτα και μια 

σύσκεψη που έγινε με βουλευτές και άλλους παράγοντες.  

Επέκταση είπαμε, να δοθεί η άδεια δημοπράτησης για να επεκταθεί ο ΧΥΤΑ του 

Δήμου Σερρών με στόχο να υποδεχθεί όλα τα απορρίμματα του Ν. Σερρών και αυτό 

φυσικά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μέχρι να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου.  

2ον, να ενισχυθεί η ανακύκλωση στους δήμους Σερρών με απορριμματοφόρα, με 

κάδους, με κάδους κομποστοποίησης κ.λπ. 

3ον, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου, δηλαδή να γίνουν τα δύο εργοστάσια, οι μονάδα βιολογικής 

επεξεργασίας απορριμμάτων και το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, δίνοντας η 

Πολιτεία φυσικά ένα ποσό, χρηματοδοτώντας η Πολιτεία με ένα ποσό αυτά τα δύο 

εργοστάσια, άλλωστε είχε υποσχεθεί και η κ. Υφυπουργός για 20 εκ. €.  

Αυτή ήταν η κοινή γραμμή που ακολουθήσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. 

Εννοείται ότι όσο χρονικό διάστημα θα δεχόμασταν εμείς τα σκουπίδια όλου του νομού, 

με την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, σ’ αυτό το χρονικό διάστημα θα 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου και μόλις 

ολοκληρωθεί τότε τα απορρίμματα όλου του νομού θα πέσουν εκεί. Αυτή τη θέση, αυτή 

την κοινή γραμμή την αναπτύξαμε σε πολλές συναντήσεις που κάναμε και στην 

αποκεντρωμένη Διοίκηση και στον υπουργό Εσωτερικών στον κ. Ραγκούση και μεταξύ 

μας εδώ κάναμε πάρα πολλές συναντήσεις, έγινε και μία συνάντηση με όλους τους 

βουλευτές και τους αρχηγούς των δημοτικών παρατάξεων. Όταν είχαμε πάει στον 

υπουργό εσωτερικών είπε ότι θα μας απαντήσει επί του θέματος, ίσως η απάντηση αύριο 

να δοθεί, δεν το ξέρω.  

 



 

Ακολούθησαν και άλλες συναντήσεις στην Περιφέρεια. Αυτά εν περιλήψει 

έγιναν. Η ουσία είναι αυτή. Αυτό είναι το ιστορικό και η κοινή γραμμή που 

ακολουθήσαμε όλοι οι δήμαρχοι.  

Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, και στο Δ.Σ. και αύριο στην κ. Τζάκρη, 

όπως τα έλεγα πάντα. Ασφαλώς εμείς δείχνουμε την καλή μας διάθεση και την καλή μας 

θέληση να λύσουμε το πρόβλημα, να βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος και 

λέμε να υποδεχθούμε τα σκουπίδια όλου του νομού, αφού γίνει η επέκταση και φυσικά 

όταν ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ θα πάνε εκεί. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι, 

σύμφωνα με αυτά που ισχυρίζονται υπηρεσιακοί παράγοντες της πρώην Ν.Α. και 

συγκεκριμένα ο κ. …, γιατί μπορεί να τεθεί το θέμα, αφού έχουμε έτοιμο ένα κύτταρο 

στο Παλαιόκαστρο, μπορούμε να ρίξουμε εκεί τα σκουπίδια, μας λένε ότι δεν μπορεί 

γιατί σύμφωνα με την απόφαση του συμβουλίου Επικρατείας, θα κάνουν αμέσως 

ενστάσεις οι κάτοικοι του Παλαιοκάστρου και θα σταματήσει η λειτουργία του ΧΥΤΑ 

διότι προβλέπεται εκεί να λειτουργήσει εκείνος ο χώρος ως ΧΥΤΥ και όχι ως ΧΥΤΑ.   

Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, δείχνοντας την καλή μας διάθεση και θέληση για την 

επίλυση του προβλήματος και λέμε ναι, να γίνει η επέκταση, να δεχθούμε για κάποια 

χρόνια τα σκουπίδια όλου του νομού μέχρι να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, 

υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όμως σε αυτό. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να 

μετατραπούμε σε χωματερή. Και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις;  

1ον, οι υπηρεσιακοί παράγοντες να βγάλουν ένα κόστος, τι θα πληρώνουν δηλαδή 

ανά τόνο απορριμμάτων που θα φέρνουν οι άλλοι δήμοι στον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  

2ον, θα γίνουν προγραμματικές συμβάσεις, στις προγραμματικές αυτές συμβάσεις 

με κάθε Δήμο, ρητά και κατηγορηματικά θα αναγράφεται ότι στο πρώτο 10ήμερο του 

επόμενου μήνα θα πρέπει να πληρώνουν οι δήμοι για τα απορρίμματα που έχουν 

εναποθέσει στον ΧΥΤΑ Σερρών, αν στο πρώτο 10ήμερο δεν πληρώσουν τότε δεν 

παίρνουμε σκουπίδια.  

3ον, αν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 3-4 μηνών δεν δούμε φως, δεν 

επιταχύνονται οι διαδικασίες του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, δεν δεχόμαστε σκουπίδια από 

τους άλλους δήμους. Διότι θα έχουμε πρόβλημα εμείς. Εμείς ως Δήμος αυτή τη στιγμή 

δεν έχουμε πρόβλημα, παρόλο που δεν έχουμε πρόβλημα θέλουμε να βοηθήσουμε στην 

επίλυση αυτού του προβλήματος γιατί και στα εγγόνια μας θα τους μεταβιβάσουμε το 

πρόβλημα αυτό; Αλλά θα μπουν αυτές οι προϋποθέσεις.  

Αυτές τις προϋποθέσεις εγώ θα τις μεταφέρω και στην υφυπουργό εσωτερικών.  

Πρέπει να σας πω επίσης ότι η διαχείριση το ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών δεν είναι 

υπόθεση του Δήμου Σερρών. Είναι υπόθεση της ΕΣΑΝΣ. Η ΕΣΑΝΣ έπρεπε να 

διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, και τώρα που καταργείται και θα γίνει σε 

Περιφερειακό επίπεδο πρέπει εκείνο το όργανο πρέπει να διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ του 

Δήμου Σερρών και τον κάθε ΧΥΤΑ. Δεν πρέπει εμείς να τον διαχειριζόμαστε. Όμως 

παρόλα αυτά ο Δήμος Σερρών αναλάμβανε όλο αυτό το βάρος και το έφερνε εις πέρας.  

Σίγουρα για να δώσει η Πολιτεία κάποια χρήματα για τα εργοστάσια τα δύο που 

πρόκειται να γίνουν στο Παλαιόκαστρο, θέλει και μια μελέτη κόστους οφέλους. Φώναξα 

τις προάλλες τον Πρόεδρο της ΕΣΑΝΣ και τον Αντιπρόεδρο, τον κ. … και τον κ. Βλάχο 

για να τους ρωτήσω τι γίνεται με αυτή τη μελέτη. Μου είπαν ότι σε 15-20 μέρες θα 

ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, με πήρε και ο κ. Καλογερούδης σήμερα τηλέφωνο και μου 

εξήγησε κάποια πράγματα, δεν χρειάζεται να τα πω τώρα στο Δ.Σ.  



 

Και να τα εξηγήσω, αυτά όλα εγώ θα τα μεταφέρω στην υφυπουργό για να έχει 

μια πλήρη εικόνα του θέματος και από εκεί και πέρα αν έχω ξεχάσει κάτι είμαι στη 

διάθεση σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση αν είμαι φυσικά σε θέση να 

απαντήσω και να ακούσω και τις δικές σας προτάσεις. Αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με 

τις θέσεις αυτές οι οποίες είναι φυσικά όλων των δημάρχων και όχι μόνο.  

κ. Πρόεδρος:  Οι επικεφαλείς των παρατάξεων. Παρακαλώ κ. Φωτιάδη, έχετε το 

λόγο.  

κ. Φωτιάδης:  Μπορεί ο κ. Δήμαρχος να επαναλάβει ακριβώς ποια είναι η θέση 

του Δήμου Σερρών για την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών; Δηλαδή στην 

υφυπουργό ποια είναι η εισήγηση της παράταξης σας; Μπήκαν και άλλα στοιχεία και 

νομίζω ότι πρέπει να γίνει σαφές.  

κ. Δήμαρχος:  Παρόλο που ήταν σαφέστατο αυτό που είπα, θα το επαναλάβω. 

Είμαστε υπέρ της άδειας δημοπράτησης, να δοθεί η άδεια δημοπράτησης για να 

επεκταθεί ο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών με στόχο να υποδεχθούμε τα απορρίμματα όλου 

του νομού μέχρι να ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Με τις προϋποθέσεις, να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ, αν δεν πληρώσουν οι δήμοι τότε 

δεν παίρνουμε σκουπίδια, αργούν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των εργοστασίων τότε 

δεν παίρνουμε σκουπίδια.  

κα Σαραντίδου:  Με την επέκταση του ΧΥΤΑ για πόσο καιρό μπορούμε (από 

σημειώσεις γιατί δεν ακούγεται τίποτα) 

κ. Δήμαρχος:   Μπορούμε να υποδεχθούμε τα σκουπίδια του νομού για 3-4 

χρόνια. Εννοείται ότι σ’ αυτό το διάστημα θα ολοκληρωθεί ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου, γι’ 

αυτό συνδέονται αυτά τα δύο.  

κ. Γκότσης: Η μελέτη πόσο θα κοστίσει ο τόνος που θα φέρνουν στον ΧΥΤΑ τον 

δικό μας από τους άλλους δήμους; Ασφαλιστικές δικλείδες αν δεν πληρώνουν. Από πού 

θα γίνει αυτή η μελέτη, από δικούς μας υπηρεσιακούς παράγοντες ή θα δοθούν … 

κ. Δήμαρχος: Από τους δικούς μας υπηρεσιακούς παράγοντες και θα τεθούν σε 

συζήτηση με τους άλλους δήμους και θα υπογραφούν προγραμματικές συμβάσεις 

εφόσον συμφωνήσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Προχωράμε στις τοποθετήσεις.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, εμείς έχοντας την 

αγωνία αυτή για την επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών θέσαμε το θέμα ως 

ερώτηση στο προηγούμενο Δ.Σ. Βλέπω τώρα ότι η Δ.Α. και ο κ. Δήμαρχος 

συγκεκριμενοποιεί κάπως τα πράγματα γιατί πραγματικά μετά την τελευταία σύσκεψη 

που είχε γίνει στο Δημαρχείο, με όλους τους αρχηγούς των παρατάξεων αλλά και με 

βουλευτές και με άλλους φορείς, υπήρχε μια κοινή γραμμή και περιμέναμε κάποια 

απάντηση από τον αρχηγό τον κ. Ραγκούση ο οποίος από ότι αντιλήφθηκα εγώ και με τα 

λεγόμενα του κ. Δημάρχου, δεν είχε πλήρη ενημέρωση του θέματος, ίσως και από εμάς, 

ίσως και από την κ. Τζάκρη. Είχε όμως δεσμευτεί ο υπουργός ότι σύντομα θα πάρει 

τηλέφωνο στον κ. Δήμαρχο για το αν θα βγει η άδεια δημοπράτησης. Άρα λοιπόν εμείς 

μ’ αυτή την αγωνία, και εκφράζοντας την αγωνία, βλέποντας τα σκουπίδια που δεν λένε 

να τελειώσουν ποτέ και θέλοντας να εξυπηρετήσουμε και τους άλλους δήμους, θέσαμε 

το θέμα. Δεν το κάναμε για κάποιο καθαρά αντιπολιτευτικό λόγο.  

 

 

 



 

Το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι για ένα χρονικό διάστημα, 

είχαμε πει ότι εφόσον μέσα σε μια βδομάδα δεν απαντήσει ο κ. Ραγκούσης θα κατέβουμε 

μια αντιπροσωπεία κάτω για να του θέσουμε το θέμα ξεκάθαρα. Αυτό το χρονικό 

διάστημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήδη έχουν περάσει 2 μήνες. Άρα έχετε στα χέρια για 

αύριο για την αυριανή συνάντηση με την κ. Τζάκρη την απόφαση, την ομόφωνη 

απόφαση και την μία άποψη όλων των φορέων και την εκφρασμένη επίσης άποψη όλων 

των δημάρχων. Έχετε ένα πολύ ισχυρό όπλο για να κάνετε το αυτονόητο. Ο Δήμος 

Σερρών δεν ζητάει να γίνει καμιά σπατάλη, μ’ αυτή την οικονομική συγκυρία κανείς δεν 

μιλάει για σπατάλες. Μιλάμε για αναγκαιότητα. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα έχουμε 

προβλήματα με την δημόσια υγεία αν συνεχίσει αυτό το πράγμα. Άρα δηλαδή θα πρέπει 

εκεί να είστε διεκδικητικός και ανυποχώρητος και σε τέτοια θέματα, όταν βλέπουμε ότι 

διεκδικείτε, θα είμαστε αρωγοί. Θα είμαστε δίπλα σας, έχετε την άποψη όλων και τη 

συμπαράσταση όλων για το θέμα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να είστε ανυποχώρητος.  

Όμως την πρώτη φορά όταν ο κ. Περιφερειάρχης, ο κ. …, είχε πει ότι δεν μπορεί 

να γίνει, δεν είδα την ανάλογη αντίδραση από εσάς. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που 

έφτασε ο κόμπος στο χτένι, με όλες τις προϋποθέσεις που βάλατε, βεβαίως, οι 

προϋποθέσεις είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρχουν, αύριο θα πρέπει να είστε τελείως 

ανυποχώρητος ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το έργο που είναι αναγκαιότητα. 

Είπαμε ότι δεν είμαστε για σπατάλες αλλά όχι και αυτά τα οποία προασπίζουν την 

ευπρέπεια της πόλης αλλά και τη δημόσια υγεία και τόσες άλλες παραμέτρους που 

συνεπάγεται αυτό το έργο. Θα περιμένουμε λοιπόν νέα σας, και αν έχετε, που το 

απεύχομαι, οποιαδήποτε αρνητική απάντηση, γιατί αυτά που άκουγα από την κ. Τζάκρη 

δεν ήταν και θετικά το να γίνει, αν πιστεύει ο οποιοσδήποτε εδώ μέσα αλλά και η ίδια η 

υφυπουργός η κ. Τζάκρη ότι ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου θα γίνει σε 2,3 ή 5 μήνες 

πλανάται πλάνην οικτρά. Θα αργήσει, δεν πρόκειται να γίνει τόσο γρήγορα. Άρα η μόνη 

λύση είναι αυτή και μιλάμε για ένα ποσό 3.100.000 €. Είναι κρίμα να έχουν εγκριθεί και 

να μη δημοπρατείται το έργο.  

κ. Δήμαρχος: Απλώς κ. Μηλίδη στην πρόταση αυτή, έχετε να προσθέσετε κάτι 

περισσότερο;  

κ. Μηλίδης: Να είστε ανυποχώρητος.  

κ. Δήμαρχος: Μα 5 μήνες αυτή τη στάση κρατάμε. Λέω μήπως έχετε να μας 

προτείνετε και κάτι παραπάνω; 

κ. Μηλίδης: Να μεταφέρετε αυτό που είπατε ότι είναι απόφαση όλων των 

δημάρχων, όλου του κόσμου και είναι αυτονόητο. Και να τονίσετε και αυτό που λέω ότι 

δεν μιλάμε για σπατάλη.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Φωτιάδη έχετε το λόγο.  

κ. Φωτιάδης: κ. Πρόεδρε καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω με πολύ σεβασμό. 

Αυτή η κατάσταση δεν θα έπρεπε να βελτιωθεί; Σας είχα πει κατ’ ιδίαν κάντε κάτι. 

Φεύγω από αυτό, βεβαίως οι κάμερες θα έπρεπε να πάνε σε χώρους για να μπορέσουμε 

να λειτουργήσουμε όπως το αυτονόητο επιβάλλει. Και στο παρελθόν συνέβαινε σε αυτή 

την αίθουσα. Σας είχα πει ότι δεν ταιριάζει αυτό που συμβαίνει και με την κ. Σαραντίδου 

και με μένα από την παράταξη μου. Με πολύ σεβασμό σας το δηλώνω, δείτε το το θέμα 

πάλι.  

κ. Πρόεδρος:  Και εγώ κ. Φωτιάδη επειδή πρέπει να δώσω άμεσα αυτή την 

απάντηση, δυστυχώς βρίσκω εμπόδια.  

κ. Φωτιάδης: Σας ευχαριστώ και σας τιμά αυτό που λέτε.  



 

κ. Πρόεδρος:  Δυστυχώς, αναφέρομαι σε όλο το Σώμα, σε όλους τους 

δημοτικούς συμβούλους, βρίσκω εμπόδια. Δεν ξέρω πότε θα τα ξεπεράσουμε αυτά τα 

εμπόδια.  

κ. Φωτιάδης: Σας τιμά αυτό. Θέλετε να δημοσιοποιήσουμε την πρόταση;  

κ. Πρόεδρος:  Θα είμαι πιο συγκεκριμένος σε επόμενο Δ.Σ.  

κ. Φωτιάδης: Σας τιμά αυτό γιατί δείχνετε ευθύτητα. Το αφήνω όμως γιατί 

κάποιοι άλλοι μάλλον θα έπρεπε να είναι περισσότερο ευαίσθητοι και δημοκρατικοί.  

κ. Δήμαρχε, ζήτησα να συγκεκριμενοποιήσετε την πρόταση σας γιατί για μας έχει 

τεράστια σημασία το τι λέτε εσείς. Και το λέω ξεκάθαρα γιατί οι άλλοι οι δήμαρχοι, ο 

καθείς για δικούς του λόγους μπορεί να λέει αυτό που τελικώς συνομολογείτε και εσείς. 

Προσωπικά περίμενα να διαφοροποιηθείτε και θα εξηγήσω γιατί. Εμείς κ.κ. Συνάδελφοι 

διαφωνούμε με την επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών και θα αιτιολογήσουμε το γιατί, και 

διαφωνούμε με τον τρόπο που γίνεται η εναπόθεση και η κάλυψη των σκουπιδιών. 

Είχαμε θέσει πολύ συγκεκριμένα την άρνηση μας όταν σε μια συνεδρίαση εντός του 

Δημαρχείου είχε μπει το θέμα της συνέχισης της δημοπράτησης και συνέχισης της 

παρουσίας του εργολάβου, και να σήμερα έρχεται ένα έγγραφο, αλλά νομίζω κ. Πρόεδρε 

ότι θα το συζητήσουμε στην Ημερήσια Διάταξη στο 6ο θέμα. Συγκεκριμένα λοιπόν, ο 

ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου τελείωσε, για να βάζουμε κάποια πράγματα ακριβώς όπως 

πρέπει διότι ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Μένει να ασφαλτοστρωθεί μόνο ένα κομμάτι και 

ολοκληρώθηκε. Τι δεν έχει καν αναζητηθεί ως κόστος και τι δεν έχει καν αναζητηθεί, 

όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, κόστος λειτουργίας είναι αυτό που περιμέναμε από την 

ΕΣΑΝΣ το οποίο δεν υφίσταται και δεν θα μπορεί να έρθει ούτε σε 20 μέρες, ούτε σε ένα 

μήνα, ούτε σε δύο. Άρα λοιπόν έχουμε ένα θέμα, ότι ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου τελείωσε. 

Σήμερα που το συζητούμε. Ο ΧΥΤΑ των Σερρών, ο Δήμαρχος της τότε περιόδου, όταν 

είχε χαθεί η πρώτη προσπάθεια για το Παλαιόκαστρο, ορθά προνόησε και ξεκίνησε την 

μελέτη επέκτασης του κυττάρου του ΧΥΤΑ εδώ, χρησιμοποιώντας ως πρόκριμα, είναι 

ένα ερωτηματικό αν αυτό το πρόκριμα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί και θα διευκρινίσω 

ακριβώς τι εννοώ, με τους περιβαλλοντικούς όρους, αυτό υπαινίσσομαι, την παρουσία 

του ΧΥΤΑ και βεβαίως, σωστά έκανε ο τότε Δήμαρχος, έκανε και τη μελέτη του, για να 

μπορέσει να εξασφαλίσει και να εναποθέτει ο Δήμος, ο τότε Δήμος των Σερρών, τα 

σκουπίδια του.  

Μπαίνει ένα ερώτημα, το Π.Δ. Ανδρέου, αυτό υπαινίσσομαι, δεν επιτρέπει στους 

κατοίκους του Μετοχίου αλλά και γενικότερα χαμηλότερα, καμία δραστηριότητα. Πως 

μπορεί να συμβαίνει να παίρνουμε περιβαλλοντικούς όρους, δηλαδή να λειτουργεί ο 

ΧΥΤΑ την οποία τόσο πολύ φοβούμαστε για άλλου είδους περιοχές; Ορθά; Ζητούμενο 

είναι και απαντάτε πολλαπλά.  

Βάζω λοιπόν ένα θέμα ευθέως, το είχαμε βάλει και ως παράταξη με τον κ. Γάτσιο 

στην προηγούμενη συνεδρίαση. Κοντά σε μεγάλη σχολική μονάδα, σε ευθεία λιγότερο 

από ένα χιλιόμετρο, το ΣΕΡΓΑΛ, το Εθνικό Στάδιο, γεωτρήσεις υδροδότησης, εθνικός 

δρόμος, οικισμός, δεν μας ενοχλεί αυτό; Δεν θα επεξηγήσουμε. Εμείς εδώ ως Δ.Σ. 

έχουμε έναν θεσμικό ρόλο, εάν πράγματι ο ΧΥΤΑ είναι τέτοιος όπως έχει 

δαιμονοποιηθεί, τότε πραγματικά ή ο ΧΥΤΑ πρέπει να λειτουργήσει και το σχολείο 

πρέπει να φύγει ή ο ΧΥΤΑ πρέπει να λειτουργήσει και να φύγουν όλες αυτές οι 

δραστηριότητες που ανέφερα.  

 

 



 

Ένα από τα δύο πρέπει να συμβεί. Εννοώ ως χώρος εναπόθεσης σύμμεικτων 

σκουπιδιών. Τι αποφασίζουμε εμείς σήμερα; Να μεταφέρουμε τα σκουπίδια όλου του 

νομού, με ότι αυτό φέρει, και να επεκτείνουμε τον ΧΥΤΑ. Εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα 

τα οποία νομίζω απαντώνται και εδώ στην αίθουσα και σε όλους τους Σερραίους.  

Γιατί δεν κάνουμε κ. Δήμαρχε αυτό το οποίο είναι άκρως λογικό και υπάρχει 

αυτό το έγγραφο από τον κ. Φωταρούδη που αναφερθήκατε και το ξέρετε θαρρώ, που 

ρωτάει το αρμόδιο υπουργείο, τον αρμόδιο φορέα που σε άλλες περιοχές είπε ότι ¨ναι 

μπορεί να λειτουργήσει το κύτταρο, το ΧΥΤΥ δηλ., και για το 1ο διάστημα ¨, εννοώ να 

πέσει πάλι το σκουπίδι αλλά με προσπάθεια διαλογής ανάκτησης στην πηγή. Διότι τι 

είναι το ΧΥΤΥ; Κάνουμε διαλογή, ανάκτηση στην πηγή και η κ. Υφυπουργός 

διαβεβαίωσε ότι και οχήματα μπορεί να μας δώσει καινούργια, και εγώ περίμενα εδώ ο 

Δήμαρχος να είναι πολύ επιθετικός και να ζητήσει πάραυτα την παράδοση, και μπλε 

κάδους για την ανακύκλωση αλλά και άλλους κάδους και αυτά να τα ζητήσει ο κ. 

Δήμαρχος αύριο και να τα πάρουμε και θα τα πάρουμε. Η κ. Υφυπουργός ήταν σε αυτό 

σαν δέσμευση πολύ συγκεκριμένη. Άρα να λοιπόν μια δυνατότητα, και αυτή την περίοδο 

παίζει και το σποτάκι που εξηγούμε διαλογή, ανάκτηση στην πηγή, μείωση του όγκου, 

άρα πάμε υπολείμματα. Από το σύμμεικτο πάμε στο 70% για εναπόθεση, πάντως είμαστε 

στη διαδικασία μείωσης του όγκου. Ιδού λοιπόν ο χώρος που μπορούμε να δουλέψουμε. 

Περισσότερους κάδους, περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη προσπάθεια να 

μειώσουμε στο 60, στο 50, το κύτταρο είναι ασφαλές, το ΧΥΤΥ είναι ολοκληρωμένο και 

μπορεί να τα υποδεχτεί.  Και γιατί τα λέω τόσο ξεκάθαρα; Γιατί δεν μιλούμε για την 

ταμπακιέρα. Τι σημαίνει ολοκληρωμένη διαχείριση, ακριβώς όπως αναζητάει η ΕΣΑΝΣ; 

Με τα δύο εργοστάσια και το πολύ μικρό ποσοστό εναπόθεσης εντός του κυττάρου; Τι 

σημαίνει αυτό; Μέσω ΣΔΥΠ, μέσω ιδιώτη, σημαίνει ότι ο Σερραίος θα πληρώσει, 

υπάρχουν τα νούμερα και στην Πέλλα και στη Ρόδο, το λιγότερο 300% πάνω, 400% 

ίσως. Και είμαστε σε μια ομηρία, σε έναν ιδιώτη. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ως παράταξη, με 

δημόσια δαπάνη. Και η κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος με 20 

εκ. Τι μπορούμε να κάνουμε με 20 εκ.; Θα σας πω αμέσως.  

Με δημόσια δαπάνη, μέρες που είναι, η κατάσταση που υπάρχει σε όλα τα 

σπιτικά, δεν μπορούμε να μιλούμε και να αναζητούμε αυτή τη λογική που ενδεχομένως 

μέχρι πέρσι μέσω της ΕΣΑΝΣ αναζητήσαμε. Για μας είναι απαγορευτικό. Δεν μπορεί ο 

Σερραίος να πληρώσει 3 και 4 φορές πάνω από ότι πληρώνει σήμερα για την εναπόθεση 

των σκουπιδιών του. Και βεβαίως μια ξεκάθαρη διαδικασία, ο εργολάβος καμία 

παρουσία. Και στη διαχείριση του έργου, αλλά και γενικότερα όπως προσπαθεί ο Δήμος 

να οργανώσει και γενικότερα το σύστημα αποκομιδής.  

Άρα λοιπόν κ. Δήμαρχε, διεκδικείται για μας αύριο, με σθεναρότητα, αυτά που 

υποσχέθηκε η κ. Υφυπουργός, τα απορριμματοφόρα, κάδους, με σθεναρότητα και 

επιθετικότητα. Λέμε όχι στην επέκταση, διότι δεν είναι δυνατόν κ.κ. Συνάδελφοι, με 

τόση δυσκολία και διερωτώμαι πως μπορούμε να είμαστε τόσο ευαίσθητοι για τη 

λειτουργία ή μη του κυττάρου του ΧΥΤΥ επάνω από το Παλαιόκαστρο και την ίδια 

στιγμή να μην έχουμε αυτές τις αγωνίες όταν ζητούμενο ήταν επάνω αν υπάρχει 

υδροφορία και γενικότερα ζητούμενο ήταν αν υπάρχουν κάποιες δράσεις. Εδώ είναι 

συγκεκριμένες οι δράσεις σε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο. Ενοχλεί, άρα ενοχλεί και εδώ, 

εντός του αστικού ιστού, πάνω ακριβώς στο νερό, δίπλα στη σχολική μονάδα, δίπλα στο 

εργοστάσιο ζάχαρης, δίπλα στην εθνική οδό, δίπλα στο εθνικό στάδιο, δίπλα στα σπίτια, 

άρα ή το ένα συμβαίνει ή το άλλο.  



 

Πρέπει να είμαστε λοιπόν συγκεκριμένοι και εγώ προσωπικά, εδώ που φτάσαμε 

ως παράταξη, λέμε τα πράγματα με το όνομα τους. Μπορεί κάποιοι να δυσαρεστηθούν. 

Πρέπει να καταλάβουν όμως όλοι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο σε αυτή τη 

λογική της μεταφοράς και της χρέωσης ή πάρε το ¨πικρό ποτήρι¨ από εμένα. Εδώ θα 

πρέπει να τελειώσουμε διότι ο μήνας που δημιουργεί πλέον ένα άλλο τοπίο, εννοώ τον 

Ιούλιο που κλείνουν πια οι τελευταίες ανοχές και αντοχές, φέρνει πρόστιμα ο Ιούλιος.  

Κατ’ αυτήν την έννοια συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στο ποσό που 

μας υποσχέθηκε η κ. Υφυπουργός και να πούμε ¨εδώ και τώρα δώστε μας 500.000 ή 

600.000¨, τόσο κάνει το μηχάνημα που έβαλε ο Δήμος Καλαμάτας, ένα πολυμηχάνημα 

είναι το οποίο κάνει διαλογή, βγάζει το κομπόστ και βγάζει αυτό που είναι για την 

εναπόθεση στο κύτταρο, στο ΧΥΤΥ δηλαδή, μπορούμε να το στήσουμε πολύ σύντομα, 

στο Παλαιόκαστρο μιας και ολοκληρώθηκε το έργο, να κάνουμε δηλαδή αυτό το οποίο 

είναι ζητούμενο, να φτάσουμε δηλαδή στο υπόλειμμα, στο 30%, να μη δημιουργήσουμε 

την επιβάρυνση που σας ανέφερα στις οικογένειες όλων των Σερραίων πια και να 

τελειώσει η παρουσία του ΧΥΤΑ Σερρών με αυτή την λειτουργία του, με το σύμμεικτο 

σκουπίδι. Έστω και εδώ στη λογική του υπολείμματος που φτάνουμε στο 80%.  

Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το κύτταρο που υπάρχει θα πρέπει να μείνει, να 

χρησιμοποιήσουμε ότι έχει απομείνει για την εναπόθεση πράσινων υπολειμμάτων, κ.λπ., 

να έχουμε έναν χώρο να εναποθέτουμε, δεν πρέπει να κλείσουμε δηλαδή αυτό το 

κύτταρο με την επιβάρυνση από όλες τις εσχατιές του νομού, όπως είπε και ο κ. Μηλίδης 

υπάρχουν πολλά σκουπίδια και ογκώδη σκουπίδια, πρέπει να κρατήσουμε αυτό τι 

κύτταρο για να αφήνουμε τα υπολείμματα από άλλες δράσεις όπως είναι το πράσινο, 

αυτό που κουρεύουμε. Και να πάμε ακριβώς αύριο, με συγκεκριμένες θέσεις και να 

σταθούμε με επάρκεια όπως το συμφέρον των δημοτών του διευρυμένου Δήμου 

πρωτίστως επιβάλλει, αλλά κυρίως η λογική επιβάλλει. Υπάρχει λοιπόν λύση, πολύ 

φτηνή, υπάρχει η εφαρμογή της στη Καλαμάτα, υπάρχει η λογική που μας επιβάλλει ότι 

δεν μπορεί να πληρώσει κανένα νοικοκυριό, σ’ αυτή τη λογική που ζητάει η ΕΣΑΝΣ 

μέσω του ιδιώτη αυτή την επεξεργασία και τη μείωση του όγκου, είναι απαγορευτική για 

τα σπίτια που τόσο δοκιμάζονται και νομίζω ότι είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 

αύριο να πάρετε το μεγάλο δώρο του εξοπλισμού, μιας και τα απορριμματοφόρα έχουν 

προβλήματα, να έρθουν γρήγορα. Να πάρετε και το μπόνους, για να πάρουμε την πρέσα, 

αυτό το πολυμηχάνημα, να διορθώσετε και την πρέσα που δεν λειτουργεί, να μειώσουμε 

τον όγκο γιατί σας είπα ότι το υπόλοιπο του κυττάρου μας χρειάζεται ούτως ή άλλως.  

Νομίζω ότι η σημερινή απόφαση είναι ιστορική. Κλείνει ένας κύκλος που 

κοσκινίζαμε γενικότερα στον νομό και δεν ζυμώναμε. Αύριο έχετε κ. Δήμαρχε όλη 

εκείνη την δυνατότητα να γυρίσετε με συγκεκριμένα πράγματα στα χέρια σας και να 

λύσουμε άπαξ δια παντός το πρόβλημα που τόσο μας ταλάνισε.  

Ξαναλέω και κλείνω κ. Πρόεδρε, το έργο του ΧΥΤΥ ολοκληρώθηκε, μπορούμε 

να προχωρήσουμε στη μείωση στη πηγή, μπορούμε να πάρουμε πάραυτα ένα ποσό και 

μπορούμε να απαλλάξουμε τους Σερραίους από το ενδεχόμενο εσαεί να πληρώνουν 

τέτοιο βαρύ κόστος για την διαχείριση, όπως έρχεται από την αναζήτηση μέσω του 

ιδιώτη, για να κλείσει αυτός ο κύκλος, όταν η κ. Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα μας 

δώσει 20 εκ. Πάρτε τα χρήματα, με δημόσια δαπάνη, έξω ο ιδιώτης, γιατί δεν μπορεί να 

πληρώσει κανείς 300%, τρεις φορές πάνω δηλαδή και τέσσερις από αυτά που πληρώνει.  

 

 



 

Ο ΧΥΤΑ με την υπάρχουσα χωρητικότητα που έχει απομείνει, να λειτουργήσει 

για να βάλουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να στείλουμε εκεί, είναι πολλά και το 

ξέρετε και κυρίως να πάμε και στη διαχείριση με δικά μας μέσα, για να μπορούμε να 

ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. 

Νομίζω κ. Δήμαρχε αύριο μπορείτε να έρθετε με πολλά δώρα προς τους 

Σερραίους γιατί η κ. Υφυπουργός ήταν συγκεκριμένη και είχε όλη τη διάθεση να 

βοηθήσει. Σας ευχαριστώ.  

κ. Κοτρώνης: Επειδή για το θέμα δεν θα μιλήσω πολύ, συμφωνούμε, αλλά 

παίρνω την ευκαιρία διότι ανέδειξε ο κ. Φωτιάδης ένα άλλο θέμα, για τα ΣΔΥΠ. Δεν 

μπορεί κ. Φωτιάδη να είστε … κατά ή υπέρ των ΣΔΥΠ. Λέει ότι 3πλάσια και 4πλάσια 

κοστίζουν αυτές οι ιστορίες με τα ΣΔΥΠ, όμως πολλές φορές και γενικά είναι υπέρ των 

ΣΔΥΠ. Δηλαδή στο συγκεκριμένο θέμα επειδή θέλει να επιχειρηματολόγησει δεν μας 

συμφέρουν τα ΣΔΥΠ και σε όλα τα άλλα που είναι υπέρ μας συμφέρουν; Ας καταλάβει 

λοιπόν όλο το Δ.Σ., τι εστί ΣΔΥΠ. Πράγματι, συμφωνώ επί της ουσίας, έτσι είναι, αλλά 

να το έχουμε υπόψη μας γενικά, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. 

Τώρα, για το θέμα που συζητάμε, εμείς συμφωνούμε, δεν μπορεί να αφήσουμε να 

πάει χαμένη μια χρηματοδότηση 3 εκ. και τόσο € και κανένας δεν ανέφερε ότι εκτός από 

αυτά τα εκατομμύρια έχουμε χάσει και 200.000 που έχουμε πληρώσει ως μελέτη. Εάν 

δεν επωφεληθούμε από αυτή τη χρηματοδότηση τα χάνουμε αυτά. Ο κ. Φωτιάδης λέει 

ότι είναι έτοιμος ο ΧΥΤΥ, εάν δεν το έχετε καταλάβει όλοι εσείς οι δήμαρχοι που 

κατεβαίνετε στην Αθήνα, για ποιο λόγο κατεβαίνετε; Εγώ κατάλαβα ότι εάν 

λειτουργήσει, και μακάρι να επαληθευτεί ο κ. Φωτιάδης, ο ΧΥΤΥ, από την επόμενη 

μέρα όλα τα απορρίμματα, τα σκουπίδια των άλλων Δήμων θα πηγαίνουν εκεί. Συνεπώς 

δεν έχουμε πρόβλημα, θα επωφεληθεί έτσι και αλλιώς ο Δήμος Σερρών από την 

επέκταση του ΧΥΤΑ.  

Εμείς συμφωνούμε, και να κατατεθεί η άποψη μας. 

κα Σαραντίδου:  … (δεν ακούγεται τίποτα)… [από σημειώσεις: Καλά το 

βλέπουμε το θέμα σε συνδυασμό. Αντίθετη με την ΕΣΑΝΣ και … δεν έγιναν σωστές 

περιβαλλοντικές μελέτες. Πρέπει από την αρχή να γίνουν μελέτες. Και πρέπει να είμαστε 

ευαίσθητοι και για … και πιστεύω ότι θα είναι ΧΥΤΑ. Θα ρίχνονται όπως στη Μαυροράχη 

… αν έχει λειτουργήσει και ο ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου. Όσο για τα ΣΔΙ έχουμε χορτάσει, οι 

δεσμεύσεις είναι ανύπαρκτες. Ναι στην προσωρινή επέκταση του ΧΥΤΑ μέχρι να ξαναγίνει 

μελέτη]. 

κ. Αναστασιάδης: Όταν γίναμε Δ.Α. με τον κ. Βλάχο, η ευαισθησία μας για τον 

ΧΥΤΑ Σερρών ήταν πάρα πολύ μεγάλη και πράγματι αναθέσαμε και δώσαμε περίπου 

200.000 € και ο Δήμος έδωσε περίπου 90.000 και τα υπόλοιπα τα έδωσε από πρόγραμμα 

για να γίνει η μελέτη επέκτασης του ΧΥΤΑ. Για μας, πιστεύουμε ότι συμφέρει απόλυτα 

στον Δήμο των Σερρών διότι εάν κάνουμε εμείς τον ΧΥΤΑ Σερρών και τον 

λειτουργήσουμε μόνοι μας, μόνο για τον Δήμο Σερραίων, έχει περίπου διάρκεια ζωής 

πάνω από 15 χρόνια. Στην περίοδο αυτή υπάρχει τεχνολογία που έχει γίνει πολύ μεγάλη. 

Υπάρχουν πλέον εργοστάσια στην Ευρώπη που είναι κινούμενα και δεν χρειάζεται πλέον 

να κάνουμε ειδικό χώρο. Οπότε εμείς έχουμε την ομαδοποίηση, έχουμε γνώση 

τεχνολογίας και έχουμε πάνω από 15 μηχανικούς στον Δήμο των Σερραίων που μπορούν 

άνετα να οργανώσουν τον ΧΥΤΑ και να αφήσουμε αυτά που δίνουμε σε ιδιώτες. Είναι 

κρίμα να ξοδεύει ο Σερραϊκός λαός τόσα εκατομμύρια.  

 



 

Δεν συμφέρει στους Σερραίους πολίτες να πάμε τα σκουπίδια στον ΧΥΤΥ 

Παλαιοκάστρου γιατί είναι πολυδάπανο, δεν θα αντέξουν οι Σερραίοι γιατί θα 

χρειαστούν πολλά λεφτά. Καταλαβαίνετε τι πάτε να κάνετε; Να γίνει ο ΧΥΤΑ, η 

επέκταση και σιγά σιγά να το πάρουμε εμείς οι ίδιοι. Γιατί και μπουλντόζα είχαμε και 

εργάτες. Δεν πρέπει να δώσουμε σε κανέναν ιδιώτη αυτό το πράγμα. Μπορούμε από 

μόνοι μας, έχουμε την τεχνολογία. Πρέπει να γίνει η επέκταση οπωσδήποτε γιατί 

συμφέρει οικονομικά στους Σερραίους. Ξέρετε πόσα λεφτά θα πληρώνουμε αν πάμε τα 

σκουπίδια επάνω; Και για ποιο λόγο να δεχτούμε εμείς σκουπίδια από όλο το νομό; 

Μπορείτε να μου πείτε; Τι είμαστε, σκουπιδιάρηδες; Να δώσει ότι έχει να δώσει η 

κυβέρνηση αλλά να μας δώσει το δικαίωμα τα τεύχη δημοπράτησης, τα στείλαμε τρεις 

φορές, και περιμένουμε να τα εγκρίνουνε. Όταν ο Περιφερειάρχης ο τελευταίος είπε ότι 

δεν δίνουνε, ο Δήμαρχος θα έπρεπε να κάνει επανάσταση και να βάλει όλους εμάς να 

αγωνιστούμε, δυστυχώς όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο και παρέμεινε έτσι. Είναι κακό 

πράγμα αυτό που γίνεται, δεν έχουν δικαίωμα να μην εγκρίνουνε τα τεύχη 

δημοπράτησης.  

Επαναλαμβάνω ότι συμφέρει στον Δήμο των Σερρών να έχουμε αποκλειστικά τη 

δική μας χωματερή διότι σήμερα η τεχνολογία προοδεύει και σε λίγα χρόνια θα υπάρχει 

ένα κινητό εργοστάσιο που δεν θα χρειάζεται εμείς να πηγαίνουμε τα σκουπίδια τα δικά 

μας σε άλλον ΧΥΤΥ. Είναι σοβαρό θέμα, να το σκεφτείτε καλά. Εγώ θέλω να γίνει 

οπωσδήποτε η επέκταση και εμείς οι ίδιοι να διαχειριστούμε. Έχουμε την τεχνογνωσία, 

έχουμε τα εργαλεία, έχουμε τα πάντα.  

κ. Γκότσης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, ακούστηκαν μερικά 

πράγματα εδώ τα οποία με προβλημάτισαν. Θα εντοπίσω δύο. 1ον, ότι ο χώρος εκεί που 

βρίσκεται ο ΧΥΤΑ είναι επικίνδυνος και ότι σε απόσταση δεκάδων εκατοντάδων μέτρων 

βρίσκονται σχολεία κ.λπ., όπως είπε ο κ. Φωτιάδης. Και το 2ο είναι ότι το κύτταρο στο 

Παλαιόκαστρο ΧΥΤΥ είναι έτοιμο.  

1ον, ο ΧΥΤΑ εκεί που λειτουργεί, λειτουργεί όπως ξέρετε όλοι για χρόνια. Έχουν 

γίνει μετρήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και δεν έχει προκύψει κανένα πρόβλημα όσον 

αφορά την μόλυνση του νερού. Ξαφνικά πως θα προκύψει μόλυνση του υδροφόρου 

ορίζοντα και κατ’ επέκταση όλων των δράσεων που βρίσκονται πέριξ του ΧΥΤΑ αυτή 

τη στιγμή; Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν συντρέχει διότι επαναλαμβάνω κατά καιρούς 

ακούστηκαν αυτά αλλά η υπόθεση έχει τελειώσει διότι οι μετρήσεις έδειξαν άλλα.  

2ον, εάν το κύτταρο του ΧΥΤΥ είναι έτοιμο, κ. Δήμαρχε ρίχνω την ευθύνη σε 

εσάς και μπορώ να πω ντροπή και σε εσάς και σε όλους τους δημάρχους. Δηλαδή είναι 

έτοιμο και σας καλεί να κάνετε τι η κ. Τζάκρη; Νομίζω ότι είναι αντιφατικά αυτά τα 

οποία ακούω και εάν είναι έτσι την ακέραιη ευθύνη φέρετε εσείς. Που δεν το ξέρετε και 

είστε ο Δήμαρχος, ότι το ΧΥΤΥ λειτουργεί και το πρόβλημα τελείωσε.  

Αυτές τις δύο επισημάνσεις ήθελα να κάνω και θα είμαι σύντομος όσον αφορά 

την επέκταση. Ναι στην επέκταση, ναι στις προϋποθέσεις, διότι ξέρετε τα πρόστιμα που 

μπαίνουν από την Ε.Ε., ναι στις ασφαλιστικές δικλείδες, δεν θα γίνει ουδεμία υποχώρηση 

πέραν του 10ημέρου, ναι στην δεματοποίηση στη διαχείριση, και ναι στη διαχείριση 

όπως έχουμε και από τον σύλλογο δημοτικών υπαλλήλων, ναι με δικά μας χέρια, με 

δικούς μας υπαλλήλους, γιατί είναι ντροπή για μας τους Σερραίους να δίνουμε 600.000 

το χρόνο για τη διαχείριση ενώ μπορούμε να διαχειριστούμε με πάρα πολύ λιγότερα € 

από ότι δίνουμε τώρα. 

 



 

 

 Μας καλύπτει εμάς και σαν παράταξη και προσωπικά εμένα διότι αυτή η 

υπόθεση, είχα ασχοληθεί κι εγώ όταν έγινε η 10η εδαφική περιφέρεια, τότε κάναμε την 

ΕΣΑΝΣ.  

Θέλω να πω και τελειώνω, είμαστε υπέρ της πρότασης σας αρκεί να τη στηρίξετε 

σθεναρά και σοβαρά. 

κ. Μηλίδης:   Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς όλους. Εγώ πιστεύω, το είπα 

και στην πρωτολογία μου, ότι ο ΧΥΤΥ δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ποιος θα είναι 

υπόλογος έναντι των συνδημοτών μας εάν αυτό δεν λειτουργήσει και μας ρίξουν τα 

σκουπίδια στον ευρύτερο Δήμο μας; Έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη. Μπορώ να πω 

ιστορική ευθύνη για το θέμα, γιατί 10 χρόνια είμαι νομαρχιακός και δημοτικός 

σύμβουλος, το ακούω ότι θα γίνει αλλά δεν είναι έτοιμος. Και δεν θα είναι έτοιμος τόσο 

σύντομα όσο νομίζουμε. Άρα λοιπόν η ευθύνη μας είναι τεράστια, γι’ αυτό είμαστε υπέρ 

της πρότασης, βεβαίως με τους όρους που είπαμε και όπως το θέσαμε.  

Επίσης, ευελπιστώ, είμαι βέβαιος ότι η επιστήμη, η τεχνολογία κάνει τόσες 

προόδους που πιθανόν και με την ταυτόχρονη ενημέρωση, για την ανακύκλωση αλλά και 

την ενημέρωση των πολιτών μας θα έχουμε ελαχιστοποιήσει κατά το δυνατόν τα 

σκουπίδια αφού τηρηθούν αυτοί οι κανόνες.  

Άρα λοιπόν είμαστε υπέρ, δεν είναι δυνατόν να πετάξουμε στα σκουπίδια 3 εκ. 

και € όταν δίνουν και άμεση λύση.  

κ. Φωτιάδης:  Αναφέρω αυτό που είπα με τον πλέον απόλυτο τρόπο και το 

έγγραφο του κ. Φωταρούδη το πιστοποιεί ότι το έργο του ΧΥΤΥ ολοκληρώθηκε και 

ρωτάει αν μπορεί να λειτουργήσει από μόνο του και βάζει θέμα για τα υπόλοιπα.  

κα Σαραντίδου: Ως ΧΥΤΥ δεν μπορεί να λειτουργήσει, ως ΧΥΤΑ. 

κ. Φωτιάδης: Κοιτάξτε, επειδή ασχολήθηκα και το εξαντλήσαμε. ΧΥΤΑ – 

ΧΥΤΥ, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, είναι Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων. Όταν πάνε υπολείμματα λέγεται ΧΥΤΥ, όταν πάνε σύμμεικτα σκουπίδια 

τότε είναι ΧΥΤΑ. Μην παίζουμε με τις λέξεις. Εφόσον συζητούμε για εργοστάσια 

διαλογής και ανάκτησης τότε το έργο είναι ΧΥΤΥ. Κακώς βεβαίως ασχολούμαστε με 

τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης που εκεί η αδειοδότηση αφορά ΧΥΤΑ. Άλλη η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση για τη Μαυροράχη και άλλη για εδώ.  

Επειδή μπερδεύονται φορείς της κεντρικής πολιτικής σκηνής, εμείς είχαμε ως 

παράταξη, σε αυτή την αίθουσα πολύ συγκεκριμένη θέση. Εγώ διερωτώμαι, με πολύ 

σεβασμό προς τον κ. Κοτρώνη, επειδή άφησε κάτι κατά του Φωτιάδη, εκείνος που είναι 

κατά του ΣΔΙΠ πως εδώ ψηφίζει ΣΔΙΠ; Επιλέγοντας να μείνει ανοιχτός ο ΧΥΤΑ των 

Σερρών, δηλαδή είναι στη λογική να προχωρήσει ο φορέας, η ΕΣΑΝΣ δηλαδή, να βγάλει 

τον ιδιώτη για να στήσει τα εργοστάσια. Άρα είστε υπέρ των ΣΔΙΠ. Ή είμαστε υπέρ του 

ΧΥΤΑ των Σερρών και τα σκουπίδια μέσω ΕΣΑΝΣ στον ιδιώτη για να στήσει το 

εργοστάσιο, και είπαμε τι σημαίνει αυτό για τις τσέπες των Σερραίων, ή πως μπορεί να 

λέμε για ένα διαρκές έγκλημα που θα συντελεστεί για τους κατοίκους; Και εδώ δεν μας 

ενδιαφέρει αν εκεί θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί το όποιο επιχείρημα περί υδροφορίας, ότι 

θα βρούμε νερό, καταρρίφθηκε. Ο ρεαλισμός μας δείχνει ότι δεν έχει νερό, δεν υπάρχει 

νερό, δεν υπάρχει πρόβλημα, ότι αναφέρθηκε στο συμβούλιο δεν υφίσταται. Μας το 

έδειξε ο ρεαλισμός της κατασκευής. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε ευαισθησίες, για τους 

Σερραίους και για το έργο που θα είναι εδώ;  



 

Και απαντώ δεν έχει σημασία αν θα παίρνουμε τα σκουπίδια του νομού για 3, 2, 5 

χρόνια, σημασία έχει ότι θα θάψουμε ένα τεράστιο όγκο και δεν ξέρουμε αύριο 

μεθαύριο, όταν θάβαμε σύμμεικτο σκουπίδι και τα πατούσαμε με τη μπουλντόζα, αν η 

μεμβράνη της πρώτης λειτουργίας του ΧΥΤΑ έχει τρυπήσει. Και επειδή ο αξιότιμος από 

το Μητρούσι αντιλαμβάνεται τι λέω, διότι είναι πολύ χαμηλότερα, στην ίδια ευθεία οι 

γεωτρήσεις του Μητρουσίου, αντιλαμβάνεστε τι λέω. Δεν ξέρει κανείς πότε θα περάσει 

στον υδροφόρο ορίζοντα.  

Κατ’ αυτή την έννοια λοιπόν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα, ή είμαστε υπέρ 

του ασφαλούς έργου που λέγεται ΧΥΤΑ και το στηρίζουμε οπουδήποτε, πόσο μάλλον 

όταν είναι υπολείμματα, γιατί να μην παλέψουμε γι’ αυτή τη λογική. Και εγώ αφήνω 

πάλι κ. Πρόεδρε, πως μπορεί μέσα στη ζώνη του Π.Δ. που δεν μπορεί να γίνει 

βουστάσιο, να αφήσει δηλαδή τα υπολείμματα από την κτηνοτροφική δραστηριότητα 

ένας δημότης, δεν μπορεί να κάνει κτηνοτροφική μονάδα, και παίρνει αδειοδότηση και 

λειτουργεί ΧΥΤΑ. Αυτό θέλω παρακαλώ να απαντηθεί. Πως μπορεί να συμβαίνει; 

κα Σαραντίδου:  …( δεν ακούγεται τίποτα) … [από σημειώσεις: Έγιναν κάποια 

τραγικά λάθη στη χωροθέτηση στη Νεράιδα. Θα πρέπει να δοθεί προσωρινή επέκταση 

μέχρι να γίνουν νέες μελέτες για μία μόνιμη κατάσταση … όταν γίνει ο ΧΥΤΥ στο νομό 

ώστε να μη βλάπτεται κανείς κάτοικος του νομού].     

κ. Δήμαρχος:  Η κοινή γραμμή και θέση που είχαμε όλοι δήμαρχοι όλον αυτόν 

τον καιρό είναι ξεκάθαρη. Δεν ξέρω αν κάποιος δεν το κατάλαβε, δεν φταίω εγώ και δεν 

χρειάζεται να το επαναλάβω πάλι. Αυτή τη θέση την υποστηρίξαμε σθεναρά και την 

διεκδικήσαμε σθεναρά. Πιο σθεναρά δεν γινόταν. Αν κάποιος είχε κάποια καλύτερη 

πρόταση, για να διεκδικήσουμε με καλύτερο τρόπο αυτή την θέση μας, ας μας το έλεγε. 

Άλλωστε γίναν και συσκέψεις με όλους τους αρχηγούς των παρατάξεων. Δεν είπε 

κάποιος κάτι περισσότερο από αυτό.  

Ένα από τα θέματα που θέταμε στην κ. Τζάκρη αλλά και στην αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, στον Περιφερειάρχη, ήταν επέκταση ΧΥΤΑ, να δώσουν οπωσδήποτε, να 

ενισχύσουν την ανακύκλωση, κάδους, κομποστοποίηση, μπλε κάδους, απορριμματοφόρα 

κ.λπ., όμως όταν το λέγαμε αυτό η κ. Τζάκρη μας είπε ότι θα μας δώσει αλλά να πάμε να 

ρίξουμε τα σκουπίδια στον ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου. Με αυτή την προϋπόθεση θα 

μας τα έδινε.  

Ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου δεν είναι έτοιμος, ποιος είπε ότι είναι έτοιμος; Υπάρχει 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί 

αυτό το έργο αν προηγουμένως δεν γίνει μονάδα βιολογικής επεξεργασίας απορριμμάτων 

και κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Αν δεν γίνουν αυτά τα δύο εργοστάσια δεν 

μπορεί να λειτουργήσει. Μόνο τότε μπορεί να λειτουργήσει ως ΧΥΤΥ αλλά αυτό το 

ξέρετε και όλοι. Εδώ και τόσα χρόνια, οι πάντες, μιλούσαν για ΧΥΤΥ στο 

Παλαιόκαστρο. Έλεγε κανείς για ΧΥΤΑ; Ότι κάνουμε ένα κύτταρο και ότι έτσι μπορεί 

να λειτουργήσει το έργο αυτό; Με ένα κύτταρο ΧΥΤΑ; Που έχει πραγματικά όλες τις 

προδιαγραφές, τις τελευταίες προδιαγραφές, και μπορεί να λειτουργήσει σαν ΧΥΤΑ. 

Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, όμως δεν μπορεί να δοθεί άδεια 

λειτουργίας αν δεν γίνει ΧΥΤΥ και για να γίνει ΧΥΤΥ πρέπει να γίνουν αυτά τα δύο 

εργοστάσια.  

Αν μπορεί να λειτουργήσει; Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα. Ας πάνε να το 

λειτουργήσουν. Ας πάνε να ρίξουν τα σκουπίδια εκεί και θα δείτε τι θα γίνει. Θα 

σταματήσει το έργο αμέσως. Αυτό είναι σίγουρο.  



 

 

Το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι. Μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει 

έτσι όπως είναι τώρα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο ΧΥΤΑ του 

Δήμου Σερρών, δεν βρίσκεται στη ζώνη που προβλέπει το Π.Δ. Ανδρέου. Είναι κάτω – 

κάτω. Το Π.Δ. Ανδρέου είναι πιο πάνω. Δεν είναι μέσα στη ζώνη του Π.Δ. Ανδρέου και 

γι’ αυτό άλλωστε και πήρε όρους περιβαλλοντικών προϋποθέσεων κ.λπ. και εγκρίθηκαν 

οι περιβαλλοντικοί όροι. Τα πήρε τώρα πρόσφατα.  

Όταν λέμε εμείς ότι πρέπει να επεκταθεί ο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, εξήγησα 

με ποιο σκεπτικό πρέπει να επεκταθεί. Δεν λέμε ότι ο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών 

δημιουργεί προβλήματα και δεν πρέπει να λειτουργήσει. Ή ο ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου 

δεν έχει κανένα πρόβλημα και άρα μπορεί να λειτουργήσει ο ΧΥΤΑ του 

Παλαιοκάστρου. Το θέμα δεν είναι αν έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον ή στη δημόσια 

υγεία ο ένας ή άλλος ΧΥΤΑ. Το θέμα είναι αν μπορεί να λειτουργήσει, αν μπορεί να 

πάρει άδεια λειτουργίας. Ούτε ο ένας ο ΧΥΤΑ, ούτε ο άλλος ο ΧΥΤΑ έχει επιπτώσεις, 

ούτε στο περιβάλλον ούτε στη δημόσια υγεία. Δεν θα δίναν άδειες διαφορετικά. Δεν θα 

δίναν άδεια στον ΧΥΤΑ που έγινε στον Δήμο Σερρών. Ο ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών 

έγινε εκείνο τον καιρό με εκείνες τις τελευταίες προδιαγραφές και πήρε νόμιμα άδεια 

λειτουργίας και δεν έχει καμία επίπτωση ούτε στο περιβάλλον, ούτε στη δημόσια υγεία. 

Γίνονται μετρήσεις συνεχώς. Και ο ΧΥΤΑ του Παλαιοκάστρου έχει όλες τις 

προδιαγραφές για να λειτουργήσει σαν ΧΥΤΑ, αλλά δεν μπορεί να πάρει άδεια γιατί 

υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αν δεν γίνουν τα δύο εργοστάσια 

δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Υπάρχει κανείς πολίτης που 

έχει την εντύπωση ότι εκεί δεν θα λειτουργήσει ΧΥΤΥ; Όλοι αυτό δεν ξέρουν; Επί 

χρόνια προσφεύγουμε στα Συμβούλια Επικρατείας και στα Δικαστήρια.  

Για τα 20 εκ., το ότι θα δώσει η Πολιτεία 20 εκ. δεν σημαίνει ότι ολοκληρώνεται 

ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Είναι ένα μέρος της χρηματοδότησης, για να βγει πιο φθηνό. 

Τα υπόλοιπα ιδιώτες θα τα δώσουν. Δεν τελειώνει εκείνο το έργο με 20 εκ.  

κ. Φωτιάδης: Με πόσα τελειώνει; 

κ. Δήμαρχος: Με 80 εκ.; Δεν ξέρω πόσο. Εξαρτάται από τις προσφορές που θα 

υπάρξουν.  

κ. Φωτιάδης: Πόσα θα πληρώνει ο Σερραίος; 

κ. Δήμαρχος:   Άλλο αυτό. Δεν τελειώνει πάντως με 20 εκ. Το θέμα είναι 

ξεκάθαρο. Με 20 εκ. που θα δώσει η Πολιτεία δεν τελειώνει ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. 

Ιδιώτες θα μπουν πάλι, απλώς τα δίνουν αυτά τα λεφτά για να μειωθούν τα χρήματα που 

θα προσφέρει ο πολίτης. Γι’ αυτό ζητάει μελέτες η κ. Τζάκρη, κόστους οφέλους. Θέλει 

να ξέρει τι ακριβώς πρόκειται να γίνει.  

Αυτό το πολυμηχάνημα, που είπε ο κ. Φωτιάδης, αυτά τα ψάξαμε όλα. Τα είδαμε 

όλα οι δήμαρχοι. Τίποτα δεν βρέθηκε, καμία λύση δεν δόθηκε σε τίποτα από όλα αυτά. 

Εμείς λέγαμε τη θέση μας και η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά, ούτε λίγο ούτε πολύ 

έλεγε ¨πάτε να λειτουργήσετε τον ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου¨. Ε πως θα τον λειτουργήσουν; 

Πρώτα – πρώτα για να λειτουργήσει εκείνο το κύτταρο πρέπει άδεια να ζητήσει η 

ΕΣΑΝΣ. Καταλάβατε τι γίνεται; Η διάρκεια ζωής της ΕΣΑΝΣ τελειώνει τώρα, 30 

Ιουνίου και σύμφωνα με τον Καλλικράτη θα υπάρχει ένας φορέας διαχείρισης 

απορριμμάτων για όλη την Κεντρική Μακεδονία και αυτός ο φορέας θα αναλάβει τα 

δικά μας σκουπίδια. Η ΕΣΑΝΣ έπρεπε να αναλάβει να διαχειρίζεται τα δικά μας 

σκουπίδια, όχι ο Δήμος Σερρών.  



 

Τη θέση μας την είπα, θα την διεκδικήσουμε σθεναρά και πάλι, ακριβώς όπως τα 

είπα, με τις προϋποθέσεις που είπαμε αν δοθούν τα χρήματα θα λειτουργήσουμε την 

επέκταση του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, εδώ πρέπει να είμαστε σκληροί, δεν θα 

χαριστούμε σε κανέναν. Εμείς ερχόμαστε να βοηθήσουμε όλο τον νομό, να βοηθήσουμε 

όλους τους δήμους του νομού, να λυθεί το πρόβλημα, αλλά πρέπει και η Κυβέρνηση να 

δώσει χρήματα. Δεν γίνεται κάτι χωρίς χρήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Εδώ που έφτασε 

το θέμα, δεν βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος. Ή θα λειτουργήσουν βιαίως τον ΧΥΤΑ 

Παλαιοκάστρου ή θα πάμε σε αυτή τη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Σας ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Έχει τελειώσει και η 

δευτερολογία. Υπάρχουν δύο προτάσεις, η μία πρόταση της Δ.Α. και η άλλη της 

παράταξης του κ. Φωτιάδη.  

κ. Δήμαρχος: Να την επαναλάβω την πρόταση, είμαστε υπέρ της επέκτασης του 

ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και γι’ αυτό ζητάμε να δοθεί η άδεια δημοπράτησης. 2ον, να 

ενισχυθεί η ανακύκλωση, η Πολιτεία να δώσει χρήματα σε όλους τους δήμους και μέσα 

για να ενισχύσουμε την ανακύκλωση, κάδους, οχήματα, κομποστοποίηση κ.λπ. 3ον, να 

επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Τι 

σημαίνει αυτό; Σύμφωνα με αυτό που είπε η κ. Τζάκρη, να δοθούν τα 20 εκ., αφού 

προηγουμένως γίνει και αυτή η μελέτη κόστους οφέλους, για να γίνουν τα δύο 

εργοστάσια, διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει εκείνος ο χώρος. Να επιταχυνθούν 

οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτών των δύο εργοστασίων προκειμένου να 

λειτουργήσει μετά από 3-4 χρόνια ο ΧΥΤΥ Παλαιοκάστρου. Και σε εκείνο το χρονικό 

διάστημα θα δεχόμαστε εμείς, δείχνοντας όλη τη καλή μας διάθεση και θέληση, σε όλους 

τους δήμους του νομού Σερρών, να υποδεχθούμε τα σκουπίδια και να λήξει το θέμα άπαξ 

διαπαντός.  

Από εκεί και πέρα, εμείς για να δεχθούμε τα σκουπίδια όλων των Δήμων, 

βάζουμε κάποιες προϋποθέσεις. 1ον, θα πληρώνουν, το πόσο θα πληρώνουν θα το 

βγάλουν οι υπηρεσίες και εφόσον συμφωνήσουμε με τους άλλους δήμους θα γίνουν 

προγραμματικές συμβάσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ρητά και κατηγορηματικά 

θα αναγράφεται αν στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα δεν πληρώσουν, τότε δεν 

παίρνουμε τα σκουπίδια τους. Όπως επίσης και αν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 3-4 

μηνών δεν δούμε φως για τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του ΧΥΤΥ, τότε δεν παίρνουμε 

τα σκουπίδια των άλλων Δήμων. Δεν μπορώ πιο καθαρά να τα πω.  

κ. Φωτιάδης:   Η πρόταση μου είναι όχι στην επέκταση. Ναι στην διεκδίκηση με 

σθεναρότητα κατόπιν προτάσεως της υπουργού. Η υπουργός είπε θα δώσει κάδους και 

απορριμματοφόρα και η ίδια είπε ότι θα δώσει τα 20 εκ. για να φύγει ο ιδιώτης. Για να 

πάμε στο Παλαιόκαστρο και να διεκδικήσει ο Δήμαρχος αύριο ένα ποσό για να πάρουμε 

αυτό το σύνθετο μηχάνημα που έχει ο Δήμος Καλαμάτας και το λειτουργεί, να το 

στήσουμε εκεί στον χώρο που ολοκληρώθηκε ξαναλέω, για να ρίχνουμε υπολείμματα 

στο κύτταρο και να πάνε εκεί και να μη ζητήσουμε επέκταση του ΧΥΤΑ Σερρών, γιατί 

μιλούμε για 3 εκ. και η υπουργός μας έδωσε 20 εκ. και 3 εκ. σε εξοπλισμό.  

κ. Πρόεδρος:   Η πρόταση της Δ.Α. πρώτα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

 

 

 

 



 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Ναι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Ναι με αυτοδιαχείριση 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι στην επέκταση του ΧΥΤΑ 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Όχι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Όχι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός: Ναι στην επέκταση όχι στην υποδοχή των 

απορριμμάτων του Νομού.  

 



 

 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

κ. Πρόεδρος:   Περνάμε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας με τη διαδικασία του 

κατεπείγοντος λόγω λήξης ημερομηνίας, αφορά την ¨Έγκριση απασχόλησης εποχικού 

προσωπικού επί δίμηνο για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΚΕΠ 

Ορεινής. Δύο λόγια κ. Γαλάνη.  

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε ήρθε η απάντηση από την κ. … που αφορά το 

Επιχειρησιακό Κέντρο στα ΚΕΠ, ότι μπορούμε να προσλάβουμε με δίμηνες συμβάσεις 

για να μπορέσει να έχει απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία το ΚΕΠ Ορεινής, δύο άτομα, 

διότι οι συμβάσεις τους, οι συμβάσεις των δύο υπηρεσιακών παραγόντων οι οποίοι 

λειτουργούσαν στο ΚΕΠ έχουν λήξει στις 17 Μαΐου. Μας δόθηκε το πράσινο φως για να 

μπορέσουμε να προσλάβουμε με δίμηνη σύμβαση πάλι δύο άτομα ώστε να μπορέσει να 

έχει απρόσκοπτη λειτουργία το ΚΕΠ και ο κ. …, ο υπάλληλος που είναι εκεί, ο μόνιμος 

υπάλληλος έχει και αυτός θεσμοθετημένο ρόλο στο ΚΕΠ και με αυτές τις δύο δίμηνες 

συμβάσεις θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.  

κ. Πρόεδρος:  Το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, αφορά την ¨Έγκριση 

υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013¨. Σύντομα την τοποθέτηση σας κ. Γρηγοριάδη.  

κ. Γρηγοριάδης:   Οι προτάσεις που έχετε στα χέρια σας είναι 5, και 

προσθέτουμε άλλη μία. Ο λόγος που την προσθέτουμε σήμερα είναι γιατί ήρθε το 

μεσημέρι. Και να σας πω δυο κουβέντες, είναι μια έξτρα πρόταση που προέκυψε με την 

κάθοδο μου στην Αθήνα, συνεδρίασε η Ένωση Ελληνικών Πόλεων με Μεσαιωνικά 

Κάστρα, εκεί μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε το αν θέλουμε εμείς να 

ηγηθούμε της προτάσεως αυτής και να καρπωθεί ο Δήμος περίπου 350.000. Το θέμα 

είναι ¨Ανάδειξη και προβολή μεσαιωνικών μνημείων στην διασυνοριακή περιοχή 

Ελλάδα – Βουλγαρία¨. Είναι ένα θέμα, επικεφαλής είναι ο Δήμος των Σερρών που 

περαιτέρω θα σας αναπτύξω. Σκοπός είναι η προβολή, η συντήρηση και η διατήρηση 

των μεσαιωνικών κάστρων, του Κουλά κατά συνέπεια και θα είναι και μια πόλη από τη 

Βουλγαρία. Εμείς είμαστε επικεφαλής και διεκδικούμε 350.000 και ζητούμε την ψήφιση 

για να κάνουμε την πρόταση.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν λέγεται Κουλά, λέγεται ο πύργος του Ορέστη.  

κ. Πρόεδρος:   Πολύ σωστά.  

Μπαίνουμε στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης.    



 

ΘΕΜΑ   1ο: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων του ποσοστού 50% της δόσης έτους 2011 

οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρου 25 του Ν. 

1828/1989 και του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009. 

 

κ. Γαλάνης: Πρόκειται για την αποδοχή της χρηματοδότησης των χρημάτων που 

έχουν έρθει κατά 50% για την 3η δόση από τους παρακρατηθέντες πόρους που οφείλει η 

Πολιτεία στους ΟΤΑ. Σε συνεργασία η Τεχνική Διεύθυνση με την προϊσταμένη, ο κ. 

Δασκαλόπουλος με την προϊσταμένη του Λογιστηρίου την κ. Γουναρίδου, έγινε μια 

δίκαιη κατανομή όπως την βλέπετε, σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που γινόταν το 2010 

σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Εδώ θα ήθελα να διορθωθεί το εξής, στη 2η σελίδα δεν 

πρόκειται για 362.904,24 €, είναι 394.990.95 € το σωστό.  

κ. Γκότσης: Επειδή σε όλα τα άλλα θέματα έχετε τα νούμερα, έπρεπε να βάλετε 

τα νούμερα στο 1ο θέμα. Στην πρόσκληση να το αναφέρεται. Δεν είναι κακό.  

κ. Πρόεδρος:   Συμφωνώ μαζί σας. Μια παράλειψη έγινε για τον συγκεκριμένο 

αριθμό.  

κ. Γάτσιος:  Πρώτα απ’ όλα βλέποντας την εισήγηση του θέματος αυτού βλέπω 

ότι στην χρηματοδότηση του έτους 2010 υπάρχουν 370.000, η οποία είναι η 100% 

χρηματοδότηση και η 50% για το 2011 είναι 668.000 που σημαίνει ότι έχει γίνει κάποιο 

λάθος εδώ πέρα γιατί εγώ ξέρω ότι τα χρήματα που πήραμε τουλάχιστον από τη δική μου 

κοινότητα είναι 26.000 και όχι 10.000.  

κ. Γαλάνης: Είναι το 50%. 

κ. Γάτσιος:   Το 50% φέτος είναι διπλάσιο από το 100% το περσινό. Έχει γίνει 

κάποιο λάθος.  

κ. Γαλάνης: Η κατανομή έγινε σωστά πάντως.  

κ. Γάτσιος: Εγώ υποπτεύομαι ότι πέρσι η χρηματοδότηση όταν ερχόταν, ερχόταν 

τα μισά χρήματα για έργα, επενδύσεις και τα μισά χρήματα για γενικά έξοδα. Προφανώς 

έχουν βάλει τα μισά χρήματα που ήταν για έργα. Πάντως είναι μια διαπίστωση. Αυτό 

που είναι σημαντικό όμως κ. Πρόεδρε να δούμε, είναι δύο πράγματα, το 1ο γιατί μέρος 

των χρημάτων περίπου 305.000 όπως υπολόγισα εγώ με το προηγούμενο νούμερο, 

μπαίνουν στο αποθεματικό και δεν αποδίδονται απευθείας σε όποιους οφείλονται, λέτε 

¨και οι υπόλοιπες πιστώσεις να εγγραφούν στο αποθεματικό για να διατεθούν για την 

εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών¨. Έχω πει ξανά σ’ αυτή την αίθουσα ότι έξω η 

αγορά βογκάει, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μου λέτε κ. Αντιδήμαρχε ότι έχετε και 

χρήματα στο ταμείο, βγάλτε τα χρήματα να τα δώσουμε στον κόσμο. Έχουμε πρόβλημα 

σοβαρό.  

Και ένα 3ο που θέλω να ρωτήσω, ακολουθείται κι εδώ μια διαδικασία 24 έργα να 

πληρωθούν και αυτό αφορά τη Δ.Α. κυρίως. Πρέπει να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή να 

φέρετε έναν πίνακα οφειλετών εδώ για να δούμε και να μας πείτε πως σκέπτεστε να 

πληρώσουμε τους παλιούς οφειλέτες. Όποιους μας αρέσουν; Θα πάρουμε το 30% αυτών 

που χρωστάνε; Θα πάρουμε με τη σειρά, με την προτεραιότητα τα τιμολόγια με την 

παλαιότητα; Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί ο κόσμος έξω ρωτάει καθημερινά, 

ανησυχεί. Η αγορά έχει πρόβλημα. Και αυτό για το αποθεματικό, να το ψηφίζαμε και να 

πάρουν τα λεφτά αυτοί που είναι να τα πάρουν. 

 

 

 



 

κ. Γαλάνης: Μα ούτως ή άλλως αυτά τα χρήματα είναι για οφειλές παρελθόντων 

ετών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα και η κατανομή του υπόλοιπου ποσού θα 

γίνει πάλι με τον συγκεκριμένο τρόπο. Με ποσοστά και με δίκαιο τρόπο, όπως προέκυψε 

από τη χρηματοδότηση του 2010. Διατάκτης του Δήμου είναι ο Δήμαρχος Σερρών, αυτός 

θα αποφασίσει ποιον θα πληρώσει, αναλήψεις δαπανών κάνουμε, σύμφωνα και με το 

Π.Δ. 113/2010 για όλες τις οφειλές που υπάρχουν σε κάθε κωδικό. Είμαστε 

υποχρεωμένοι. Από εκεί και πέρα 1ον όσον αφορά για δεσμευμένα χρήματα, για 

παράδειγμα ήδη δίνουμε χρήματα σε λογαριασμούς, δηλαδή πληρώνουμε από τα 

δεσμευμένα χρήματα που υπάρχουν στη ΣΑΤΑ, πληρώσαμε για παράδειγμα έναν μεγάλο 

λογαριασμό στο πάρκιν το οποίο γίνεται πίσω από το κτίριο του οποίο συνεδριάζουμε 

και προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε αυτό που λέτε κ. Γάτσιο, να ρίξουμε τα χρήματα 

στην αγορά. Όσον αφορά το άλλο ζήτημα που λέτε, η προτεραιότητα μας είναι να 

λειτουργήσει ο Δήμος, δηλαδή τα χρήματα που έχουμε στην άκρη για να μπορέσουμε να 

αποπληρώσουμε οφειλές στην αγορά είναι οφειλές οι οποίες θα μπορέσουν να μας 

εξασφαλίσουν τη λειτουργία μας. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό είναι που καίει. Δηλαδή 

από θέματα ανταλλακτικών, μέχρι θέματα των καυσίμων, που ούτως ή άλλως αυτά τα 

πληρώνουμε. Μας ενδιαφέρει πρώτα να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του Δήμου, 

πληρώνουμε μέχρι σήμερα ότι δεσμευμένα χρήματα υπάρχουν για ΣΑΤΑ, δηλαδή 

λογαριασμούς που έχουν προκύψει από έργα συνεχιζόμενα, και από εκεί και πέρα σας 

λέω ότι έχουμε δει μια λίστα με τις επείγουσες οφειλές που πρέπει να πληρώσουμε για να 

λειτουργήσει η Δήμος. Αυτό δεν το συζητώ, ότι θα λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο.  

κ. Δήμαρχος: Από το 50% των παρακρατηθέντων πόρων που δίνει η Κυβέρνηση, 

σε εμάς δίνει 660.000. Από αυτά τα 362.000 τα δίνουμε σε έργα και τα άλλα θα πάνε σε 

οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών. Όσον αφορά πως θα πληρωθούν, θα ήταν πολύ 

ωραίο, διότι με προβλημάτισε το θέμα  και το συζήτησα με τους συνεργάτες μου, να 

παίρναμε τη σειρά παλαιότητας και να ήταν ξεκάθαρο. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν 

κατασχέσεις, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που πρέπει να τις πληρώσουμε αμέσως. 

Υπάρχουν επαγγελματίες που δεν μας δίνουν υλικά για να λειτουργήσουμε γιατί τους 

χρωστάμε. Οπότε όλα αυτά, και το θέμα της παλαιότητας, και το θέμα των δικαστικών 

αποφάσεων και το θέμα της λειτουργίας, θέλουμε να πάρουμε πχ. καλώδια ηλεκτρικά και 

δεν μας δίνουν. Εμείς δεν θα ξοφλήσουμε μια και έξω όσους χρωστάμε, θα τους δίνουμε 

από μικρά ποσά, θα φέρουμε σύντομα και εδώ ένα δάνειο για να ζεστάνουμε την αγορά. 

Αν κάποιος έχει κάποιον καλύτερο τρόπο για να δίνουμε τις οφειλές μπορεί να μας το 

πει. Πάντως, τόσα χρόνια εγώ που ήμουν στο Δ.Σ., σεβόμασταν πραγματικά την ευθύνη 

που έπαιρνε ο Δήμαρχος και πλήρωνε τις υποχρεώσεις.  

 

- Εγκρίνεται. 
         

         
ΘΕΜΑ   2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης 

ποσού ύψους 27.957,00 €.   

 

κ. Γαλάνης:  Επειδή ακριβώς και εμείς προβληματιστήκαμε για να δώσουμε τις 

απαραίτητες εξηγήσεις στο Δ.Σ., είναι τα χρήματα που μας έρχονται από την Πολιτεία, 

για τους πρώτους 3 μήνες για τους 12 υπαλλήλους που είναι με Μερική Απασχόληση στο 

Σκούταρι και τους 2 που είναι στην Ορεινή.  



 

 

Αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν κάποια συγκεκριμένα ποσά, έχω τις μισθοδοτικές 

καταστάσεις από το Λογιστήριο, βάζει και άλλα χρήματα ο Δήμος για να συμπληρώσει 

τη μισθοδοσία τους. Είναι χρήματα για τους πρώτους 3 μήνες για τους 14 υπαλλήλους.  

  

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ   3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Λειτουργική 

Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ 

και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του 

προγράμματος Καλλικράτης», προϋπολογισμού 114.100,00 €. 

 

 

κ. Γαλάνης: Να διευκρινίσω, μετά από συζήτηση που είχα με την προϊσταμένη 

του Λογιστηρίου, θα ψηφίσουμε μόνο την ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης, γιατί όπως 

θα δείτε, αυτό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμός, οπότε δεν χρειάζεται ούτε να 

κάνουμε αποδοχή, ούτε να αναμορφώσουμε, ούτε να δημιουργήσουμε ξεχωριστή 

λογιστική μερίδα. Μόνο την ψήφιση της αντίστοιχης πίστωσης.    

κα Σαραντίδου:   … (δεν ακούγεται) … [από σημειώσεις: Υπάρχουν βασικές 

ανάγκες που δεν καλύπτονται]. 

κ. Μηλίδης:  Συμφωνώ με αυτό που λέει η κ. Σαραντίδου, διαβάζοντας τις 

πρώτες γραμμές πίστευα ότι παρακάτω θα έβλεπα ένα ποσό 10.000, 15.000 και βλέπω 

114.000. Βέβαια αποδοχή είναι και το καταλαβαίνω, αλλά όταν μιλάμε για το που θα 

βρεθούν χρήματα κ.λπ., θεωρώ ότι ένα τέτοιο έργο με 10.000-15.000 θα είχε τελειώσει. 

Ποια είναι η σπατάλη και ποια η δαπάνη; Εδώ μιλάμε για σπατάλη. Αν δίναμε σε έναν 

που ξέρει από τέτοια συστήματα με 10.000 θα είχε τελειώσει.  

κ. Γαλάνης:  Ούτε καν αποδοχή δεν είναι κ. Πρόεδρε, είναι ένα παλιό έργο από 

την προηγούμενη Δ.Α. και εμείς απλά πρέπει να ψηφίσουμε την πίστωση. Τίποτα 

παραπάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.  

κ. Μηλίδης: Το ξέρω αυτό. Απλά θέλω να αναδείξω το θέμα ότι κάποια στιγμή 

πρέπει να κάνετε και κάποιες παρεμβάσεις όταν λέμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Μας 

ακούει και ο κόσμος και λέει τι είναι αυτή η αποδοχή 114.000, όταν δεν υπάρχουν 

κοινωνικές δομές, απλά πράγματα που τα έχει ανάγκη σήμερα ο κόσμος; 

κ. Γαλάνης:  Η οικονομική κατάσταση του πρώτου 3μήνου μιλάει για 7 εκ. € 

έξοδα και 13 € έσοδα. Ήμασταν πάρα πολύ σφιχτοί, ήμασταν πραγματικά κέρβεροι, δεν 

προβήκαμε σε δαπάνες αλόγιστες.  

κ. Μηλίδης:  Κουτουρού λεφτά είναι, αντί να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. 

κ. Γαλάνης:  Αυτό βαρύνει την προηγούμενη Δ.Α., είναι ένα έργο που αφορά την 

προηγούμενη Δ.Α. και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απλά να διευθετήσουμε λογιστικά 

αυτό το θέμα ψηφίζοντας την πίστωση. Έτσι όπως εκφράζεται ο κ. Μηλίδης είναι λες και 

πήραμε εμείς κάποια απόφαση για να κάνουμε μια δαπάνη 114.000 €!      

κ. Γκότσης: Λέει ο κ. Αντιδήμαρχος ότι βαρύνει την προηγούμενη Δ.Α., δηλαδή 

βγαίνει ένα πρόγραμμα, υποβάλλεται μια πρόταση και γίνεται αποδεκτή αυτή η πρόταση 

και έρχεται η αποδοχή 114.000, δηλαδή τι βαρύνει στην προηγούμενη Δ.Α.; Έκανε κακό;  

κ. Γαλάνης:   Εννοώ την πολιτική ευθύνη για την απόφαση. Μην το παρεξηγείτε.  



 

κ. Αναστασιάδης:  …(δεν ακούγεται) … [από σημειώσεις: είναι λογικό, η 

προηγούμενη Δ.Α. έφερε πολλά χρήματα]. … αντί να λέτε μπράβο στον κ. Δήμαρχο και 

στη Δ.Α. εκείνη εσείς την κατακρίνετε.   

 

- Εγκρίνεται.  

  
ΘΕΜΑ   4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: 

«Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, 

προϋπολογισμού 5.671.500,00 €. 

 

κ. Γαλάνης:  Να πω εδώ στο Σώμα και σύμφωνα με μια έγγραφη απάντηση που 

έχω από το Λογιστήριο, αυτά τα δύο έργα είναι χρηματοδοτούμενη και γι’ αυτό έρχονται 

για λογιστική τακτοποίηση στο Δ.Σ.  

κ. Αναστασιάδης:  Έχω μια ένσταση και έχω πει πάρα πολλές φορές, τι 

αναπλάσεις θα κάνουμε; Εγώ ψηφίζω την αποδοχή, όμως δεν μας φέρατε καμία κατά 

μήκος τομή, να δούμε τι ακριβώς θέλετε να κάνετε. Δεν ξέρει ο κόσμος τι θα κάνετε.  

κ. Μυστακίδης:  κ. Αναστασιάδη οι μελέτες είναι σχεδόν έτοιμες, μπορεί όποιος 

θέλει να πάει να τις δει. Είναι στη φάση της ολοκλήρωσης. Για το ποιες οδοί θα δεχθούν 

παρεμβάσεις, είναι η Μεγ. Αλεξάνδρου, η Εθν. Αντίστασης, η Βασιλέως Βασιλείου, 3ης 

Σεπτεμβρίου, Παπαπαύλου, Κωνσταντινουπόλεως και Αν. Θράκης. 

κ. Αναστασιάδης: Ναι στην χρηματοδότηση αλλά όχι στο έργο. 

   

- Εγκρίνεται.   

 

ΘΕΜΑ   5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση 

της ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη 

Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» από το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 

και ψήφιση επί πλέον πίστωσης, προϋπολογισμού για το Δήμο Σερρών 

1.300.000,00 €.        

 

κα Σαραντίδου:   Να επισημάνω ξανά … (δεν ακούγεται)… [από σημειώσεις: 

Δεν μπορεί να χορεύουν τόσα εκατομμύρια μπροστά μας. Όχι όταν οι πολίτες έχουν 

ανάγκη]. 

κ. Πρόεδρος:   Η πρόταση σας κ. Σαραντίδου; 

κα Σαραντίδου: Όχι σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, σε καμία περίπτωση.     

κ. Πρόεδρος:   Σεβαστή η πρόταση σας και καταγράφεται. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαραντίδου). 

  
ΘΕΜΑ   6ο: Έγκριση παράτασης της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών 

(2010 – 2011). 

 



 

 

κ. Χράπας:  κ.κ. Συνάδελφοι καλούμαστε να εγκρίνουμε την παράταση παροχής 

υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου 

Σερρών. Αφού γίναν όλες οι νόμιμες διαδικασίες το τελευταίο χρονικό διάστημα, για τη 

διενέργεια του σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, το θέμα έφτασε στη σχετική επιτροπή 

όπου αποφασίστηκε η μη έγκριση των πρακτικών του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών 2010, 2011 και 2012. 

Καθώς και διεξαγωγή νέου διαγωνισμού με τροποποιημένους όρους δημοπράτησης όμως 

και πιο συγκεκριμένα, η διεξαγωγή ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με κριτήριο την 

αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή έναντι του διεξαχθέντος διαγωνισμού με κριτήριο την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σύμφωνα με κάποια άρθρα του 

Π.Δ.  

Μετά την προαναφερθείσα απόφαση και για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση 

της, σε συνδυασμό με το δεδομένο της λήξης της υπάρχουσας σύμβασης στις 31/5, 

σήμερα δηλαδή, προκύπτει η αναγκαιότητα παράτασης της, της σύμβασης δηλαδή με τον 

εργολάβο, για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΧΥΤΑ για το χρονικό διάστημα το οποίο 

απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου διαγωνισμού.  

Μετά από όλα όσα σας έχω προαναφέρει, παρακαλώ να εγκρίνετε την σύναψη 

νέας σύμβασης με την κοινοπραξία Α. Καλογερόπουλος – Μ. Χατζηστυλιανός, για την 

υλοποίηση της προαναφερθείσας αναγκαίας παροχής υπηρεσιών, για το χρονικό 

διάστημα 5 μηνών και συγκεκριμένα από 1/6/2011 – 30/10/2011 με ύψος συμβατικής 

δαπάνης ανάλογης με αυτό της προαναφερθείσας ετήσιας σύμβασης το οποίο ανέρχεται 

σε ποσό 145.833 € χωρίς το ΦΠΑ. Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα αυτό 

εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες διαδικασίες υλοποίησης του νέου 

σχετικού διαγωνισμού, που θα ξανάρθει πάλι στην οικονομική επιτροπή και σε κάθε 

περίπτωση στην συναπτόμενη σύμβαση θα υπάρχει ο όρος ο οποίος θα αναφέρει ρητά 

ότι αυτή θα διαλύεται και προ της χρονικά προβλεπόμενης λήξης της σε περίπτωση 

ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού. Δηλαδή προ του 5μήνου. 

Με την ίδια απόφαση την σημερινή, θα πρέπει να ψηφίσουμε την απαιτούμενη 

πίστωση των 179.375 € μαζί με ΦΠΑ από τον προϋπολογισμό του 2011. Ευχαριστώ 

πολύ.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε το θέμα ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ το συζητήσαμε διεξοδικά. 

Βεβαίως είχαμε συζητήσει σε ένα προηγούμενο συμβούλιο και είχαμε πει ότι κάποια 

στιγμή θα πρέπει να σταματήσει αυτό και αυτή την άποψη είχε ενστερνιστεί και ο 

Δήμαρχος ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η δουλειά και να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης 

των σκουπιδιών.  

Ναι στην παράταση για ένα χρονικό διάστημα 5 μηνών, από εκεί και πέρα όμως 

αυτοδιαχείριση. Ο χρόνος δόθηκε στη Δ.Α., υπήρξε συμφωνία, συναίνεση σε αυτό το 

σημείο γιατί βλέπαμε ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, όμως θα πρέπει να αλλάξει.  

Από εκεί και πέρα όμως, στη σημερινή συνεδρίαση μου επιδόθηκε αυτό από τον 

σύλλογο εργαζομένων, αυτή η διακήρυξη η οποία είναι καταπέλτης. Η οποία λέει 

πράγματα που δεν περίμενα να τα δω.  

 



 

Βέβαια, πρόλαβα και τα είδα λίγο. Μιλάει ότι πήγαν, για την τεχνογνωσία του 

εργολάβου, δεν ξέρω ποιος είναι ο εργολάβος και ούτε και με ενδιαφέρει, αλλά για την 

τεχνογνωσία για την οποία μιλάμε, πήγαμε και δεν υπήρχε φύλακας στην είσοδο. Ενώ 

άλλα λέει η σύμβαση. Αυτό όμως που με ενοχλεί περισσότερο, το μηχάνημα συστήματος 

δεματοποίησης και κομποστοποίησης είναι εδώ και μερικά χρόνια χαλασμένο. Δεν 

ενδιαφέρθηκε κανείς; Δεν δόθηκε καμία εξήγηση μέχρι τώρα. Τι είδους βλάβη είχε αυτό 

το μηχάνημα; Και πως περιμένουμε επιτέλους αυτός ο όγκος των σκουπιδιών να μειωθεί 

όταν δεν περιμένουμε το πρωταρχικό, το βασικό στη πηγή; Πως περιμένουμε να 

κρατήσει 10- 15 χρόνια; Δεν δόθηκε σε κανέναν η εντύπωση ότι δεν λειτουργεί καθόλου. 

Έκτοτε, λέει, ο εργολάβος έπαψε προφανώς να κάνει την δεματοποίηση και 

κομποστοποίηση των απορριμμάτων. Πέρα από τη πιθανή μη τήρηση των συμβατικών 

όρων, γεννάται το ερώτημα, γιατί δεν μειώθηκε η εργολαβία στο κόστος δεματοποίησης 

και κομποστοποίησης;  

Άρα λοιπόν, επειδή αντιλαμβανόμαστε σαν παράταξη και έναντι του χρέους μας 

απέναντι στους Σερραίους δημότες ότι πρέπει να λειτουργήσει με τον α ή β λόγο, γιατί 

δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, θα έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα στη δημόσια 

υγεία, ναι μεν σ’ αυτή τη παράταση αλλά ως εδώ και μη παρέκει. Έχω και αυτό το 

έγγραφο, μας το έδωσε ο σύλλογος εργαζομένων λίγο πριν συνεδριάσουμε, και είμαι 

συγκλονισμένος, όταν προηγουμένως μιλάμε δυο ώρες για τον ΧΥΤΑ ότι θα μειώσουμε.  

κ. Φωτιάδης:  κ. Αντιδήμαρχε, να μη διαβάσω το κείμενο, νομίζω ότι τα 

ερωτήματα τα βάζει πολύ καλά ο σύλλογος. Θα τα απαντήσετε αυτά; Αυτές οι ερωτήσεις 

που βάζει ο σύλλογος είναι και οι δικές μου. Παρακαλώ να απαντηθεί το έγγραφο του 

συλλόγου.  

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Φωτιάδης κάνει ερώτηση σύμφωνα με αυτά που σας 

παρέδωσαν οι εργαζόμενοι. Θέλετε να απαντήσετε κ. Αντιδήμαρχε τώρα ή στο επόμενο 

Δ.Σ.; 

κ. Χράπας:   Εμείς δεν έχουμε το κείμενο, ας κωδικοποιήσει τις ερωτήσεις ο κ. 

Φωτιάδης για να ξέρουμε τι είναι το κείμενο.  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχει ένα θέμα στην Ημερήσια Διάταξη, και υπάρχει μια 

καταγγελία του συλλόγου. Αυτή η καταγγελία ήρθε τώρα, δεν την ξέρει κανένας. Όσοι 

τη διάβασαν, τη διάβασαν τώρα. Αυτή την καταγγελία, αυτά που καταγγέλλει ο 

σύλλογος ευχαρίστως να τα απαντήσουμε στο επόμενο Δ.Σ. Επί της διαδικασίας, δεν 

είναι η πρώτη φορά που τέθηκαν ερωτήσεις και είπαμε θα απαντήσουμε στο επόμενο 

Δ.Σ.  

κ. Χουρουζίδης: Όχι για θέματα ημερήσιας διάταξης όμως.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα δοθούν απαντήσεις αυτή τη στιγμή στο έγγραφο. Στο 

επόμενο συμβούλιο.  

κ. Φωτιάδης: Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται από τον εργολάβο; Τηρεί αυτά 

που είναι υποχρεωμένος να κάνει από τη σύμβαση; Φύλαξη, ζύγισμα, καταμέτρηση των 

αυτοκινήτων. 2ον, γιατί ο Δήμος αν και έχει προσλάβει τον ικανό αριθμό όλων των 

απαραίτητων ειδικοτήτων δεν μπήκε μέχρι σήμερα, εμείς τα βάλαμε ως παράταξη, η 

τεχνογνωσία δεν είναι και τόσο τρομερή, γιατί δεν μπήκε ο Δήμος επιτέλους να κάνει τη 

διαχείριση και πόσα είναι τα μηχανήματα του συγκεκριμένου εργολάβου που απασχολεί 

εκεί; Και εάν υπάρχει μηχάνημα του Δήμου μας που δουλεύει παράλληλα εντός του 

κυττάρου.  



 

κ. Δήμαρχος: Αυτά όλα τα ερωτήματα και οι καταγγελίες θα απαντηθούν στο 

επόμενο Δ.Σ.  

Το θέμα το σημερινό ποιο είναι; Έγινε ένας διαγωνισμός για τη διαχείριση του 

ΧΥΤΑ, είχαμε τρεις προσφορές, ένας διαγωνισμός με τη συμφερότερη προσφορά. Τι 

σημαίνει αυτό; Ότι αξιολογούνται δυο πράγματα, η ποιότητα και η οικονομική 

προσφορά. Ποιος δίνει τα λιγότερα λεφτά και ποιος έχει τα καλύτερα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Σε ποιον εργολάβο θα δώσουμε τη διαχείριση του ΧΥΤΑ, όπως γίνεται 

τα τελευταία 10 χρόνια στον Δήμο Σερρών. Αυτή τη διαδικασία ακολούθησαν και όλοι 

οι προηγούμενοι δήμαρχοι και ο κ. Βλάχος και ο κ. Μωυσιάδης και ο κ. Μητλιάγκας. 

Ερχόμαστε και κάνουμε πάλι αυτόν τον διαγωνισμό, με το σύστημα της συμφερότερης 

προσφοράς. 3 προσφορές, ο ένας όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παίρνει 

βαθμολογία 89 και δίνει οικονομική προσφορά 360.000, ο άλλος έχει ποιοτικά 

χαρακτηριστικά 85 και δίνει οικονομική προσφορά 440.000 και ο άλλος έχει 83 ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και δίνει οικονομική προσφορά 290.000. Η επιτροπή που τα αξιολογεί 

είπε ότι θα πρέπει να δοθεί το έργο αυτό στον εργολάβο που έχει ποιοτικά 

χαρακτηριστικά 89 και δίνει οικονομική προσφορά 360.000. Αυτά μας είπε η επιτροπή.  

Η οικονομική επιτροπή στην οποία ήρθε το θέμα για να εγκρίνει ή όχι την 

γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, είπαμε, επειδή υπήρχε μεγάλη διαφορά στην 

οικονομική προσφορά, διότι ένας έδινε 290.000 και ο άλλος έδινε 360.000, είπαμε 

ομόφωνα ότι δεν εγκρίνουμε αυτές τις προσφορές και θα κάνουμε καινούργιο 

διαγωνισμό, διότι υπάρχει 70.000 προσφορά και προσφέρεται το θέμα για λαϊκισμό και 

εκμετάλλευση, μπορούν να πουν διάφορα και δεν θέλουμε να δώσουμε το παραμικρό 

δικαίωμα σε κανέναν να κατηγορήσει κανέναν δημοτικό σύμβουλο και λέμε ότι θα 

κάνουμε άλλον διαγωνισμό. Έρχεται το θέμα και τι λέει; Μέχρι να γίνει ο άλλος ο 

διαγωνισμός, θα περάσουν περίπου 5-6 μήνες, τον ΧΥΤΑ πρέπει κάποιος να τον 

διαχειριστεί, λέμε σ’ αυτόν που ήδη τον διαχειρίζεται και έληξε σήμερα η σύμβαση του, 

λέμε για 5 μήνες ακόμα να παρατείνουμε ακόμα τη διάρκεια του, να τον διαχειριστεί, 

μέχρι να βγει ο καινούργιος ανάδοχος. Το αλλάξαμε και λέμε ότι όποιος δώσει τα 

λιγότερα χρήματα αυτός θα το πάρει. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής συζήτησης στο 

Δ.Σ. Ερχόμαστε να εγκρίνουμε ή όχι αν θα δώσουμε παράταση 5 μηνών και να 

εγκρίνουμε ή όχι αν θα γίνει καινούργιος διαγωνισμός. Αυτό είναι το θέμα.  

 

κ. Φωτιάδης: Αυτή είναι η απάντηση στις ερωτήσεις μου; 

κ. Πρόεδρος:   Δεν θα το συνεχίσουμε αυτό.    

κ. Κοτρώνης: Πάτε έντεχνα να υποβαθμίσετε ένα θέμα το οποίο είναι 

καταπέλτης και θέτει θέμα αξιοπιστίας της Δ.Α. Δεν θα το υποβαθμίσετε τεχνηέντως. 

Δεν είναι ερωτήματα του συλλόγου, εμείς το θέσαμε και με τον κ. Φωτιάδη όταν τέθηκε 

το θέμα και μας είπατε τότε ότι επειδή οι ημερομηνίες πιέζουν και δεν μπορούμε να 

κάνουμε τίποτα, ήταν Φεβρουάριος ή Μάρτιος, τώρα μας πιέζουν οι ημερομηνίες; Που 

έληξαν οι ημερομηνίες και ξανακάνουμε διαγωνισμό; Δεν δικαιολογείστε. Είστε 30 

χρόνια σύμβουλος, δέκα χρόνια παράταξη. Εμείς τα ξέραμε, είχαμε ενδείξεις, τώρα 

υπάρχουν αποδείξεις από τον σύλλογο των εργαζομένων. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει 

φύλακας, λέγαμε ότι υπάρχει πρόβλημα και μας λέγατε ¨που τα ξέρετε εσείς αυτά¨; Τώρα 

έχουμε και αποδείξεις. Εσείς δεν τα μάθατε ότι δεν υπάρχει φύλακας; Ότι υπάρχει 

πρόβλημα;  

 



 

Ότι το μηχάνημα κομποστοποίησης – δεματοποίησης δεν δουλεύει; Εδώ μπαίνει 

θέμα ποινικών ευθυνών. Και του εργολάβου. Μας καταγγέλλουν αυτοί ότι μας λείπουν 5 

εκ. και πρέπει να τους ακούσουμε. Δεν τα λέμε εμείς. 5 εκ. μας έχουν φύγει όλα αυτά τα 

χρόνια και εσείς λέτε ότι είναι ένα θέμα για να δώσουμε παράταση; Τότε τα είχαμε πει 

όλα αυτά, μας είπατε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.  

Υπάρχει θέμα της οικονομικότερης προσφοράς. Γιατί αφού ήταν τόσο σοβαρό το 

θέμα βάλατε της συμφερότερης και όχι της οικονομικότερης; Εγώ δεν θα 

προβληματιζόμουνα, αλλά σε συνδυασμό με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

και της καταγγελίας του συλλόγου εργαζομένων που την είχαν κάνει και τότε και πήγατε 

εκεί και τεχνηέντως ενώ είχε τοποθετηθεί ο πρόεδρος και μας είπε ότι υπάρχει 

πρόβλημα, είπατε ότι συμφωνεί και ο σύλλογος και δεν έκανε δευτερολογία ο άνθρωπος, 

ενώ από τότε μας τα είπε μέσες άκρες. Δεν σας προβλημάτισε καθόλου; Εδώ 

αποδεικνύετε ότι έχουμε την ικανότητα ως Δήμος και λέτε ότι πρέπει να περάσουν 

χρόνια, να δούμε, να κάνουμε. Τώρα τίθεται το θέμα από την αρχή, πέρασαν τα χρόνια, 

πέρασαν οι ημερομηνίες, ξοδέψαμε 5 εκ. και υπάρχει και πρόβλημα που δεν υπάρχει 

φύλακας. Σας το είχα πει αυτό, το ξέρατε. Τι λέτε επ’ αυτών, δεν πρέπει να απαντήσετε; 

Τώρα θα ψηφίσουμε κι εσείς θα μας απαντήσετε την άλλη φορά; Εγώ πως θα πάρω 

απόφαση να ψηφίσω ναι ή όχι αν δεν μας απαντήσετε; Δεν τα ξέρετε; 

κα Σαραντίδου: …(δεν ακούγεται) … [από σημειώσεις: Το θέμα τέθηκε από την 

αρχή αν θα υπάρχει αυτοδιαχείριση. Θέλω τα πλήρη στοιχεία.]  

κ. Αναστασιάδης:  Δήμαρχε καταλαβαίνω την ανησυχία σας και συμφωνώ. 

Αλλά έχω πει εκατό φορές μέσα στο συμβούλιο, χρόνια ολόκληρα φωνάζω, 

αυτοδιαχείριση. Έχουμε όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, ανέκαθεν ο Δήμος Σερρών 

έχει υπάλληλο που δούλευε μέχρι τώρα την μπουλντόζα, εμείς τον πληρώναμε και τίποτα 

δεν έκανε ο εργολάβος επάνω. Έχουμε Διευθυντή, πληρώνουμε Διευθυντή κάτω στο 

αμαξοστάσιο για την χωματερή. Έχουμε τεχνογνωσία. Έχουμε 15 μηχανικούς, έχουμε 

μηχανολόγους. Έχουμε τα πάντα που δεν τα έχει όλος ο νομός και όμως ποτέ μου δεν 

έχω ψηφίσει να δώσουμε σε εργολάβο, μπορούμε, είναι απλό το θέμα, πάρα πολύ απλό. 

Υπάρχει τεχνογνωσία, κακώς δίνουμε σε εργολάβο και ποτέ δεν έχω ψηφίσει να δίνουμε 

σε εργολάβο. Είναι σοβαρό το θέμα, να σεβαστούμε την Σερραϊκή κοινωνία. 

Εγώ δεν θέλω να ρίξω σε κανέναν ευθύνη, απλά λέω ότι μπορούμε, έχουμε 

μηχανικούς. Για ποιο λόγο δεν λειτουργούμε τη δεματοποίηση; Εμείς οι ίδιοι φταίμε, ο 

εργολάβος κάνει τη δουλειά του. Αυτοδιαχείριση.  

κ. Γκότσης:   κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι θα πρέπει να καταλάβουμε το εξής, 

ότι σήμερα το θέμα που έρχεται είναι να ψηφίσουμε παράταση, κι εγώ είμαι ένα μέρος 

της οικονομικής επιτροπής που είδαμε ότι υπάρχει μια διαφορά της τάξεως των 70.000 

όπως και ο κ. Χασαπίδης και είπαμε όχι, να δώσουμε ένα τέλος σ’ αυτή την ιστορία. Το 

τέλος άρχισε από την οικονομική επιτροπή. Και μάλιστα πήραμε και τα συγχαρητήρια 

από τον σύλλογο των εργαζομένων. Άρα λοιπόν γίνεται μια αρχή.  

Σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε την παράταση, διότι αν δεν την ψηφίσουμε τα 

σκουπίδια θα μείνουν στον αέρα. Αλλά, από αύριο, κ. Δήμαρχε, εγώ δεν λέω να πάμε 

ξανά σε προκήρυξη διαγωνισμού, αλλά εμείς λέμε όλοι, της Οικονομικής Επιτροπής 

αλλά και οι σύμβουλοι, να αρχίσει η διαδικασία γιατί 5 μήνες φτάνουν για να 

οργανωθούν οι υπηρεσίες ώστε να γίνει η αυτοδιαχείριση όπως μας λέει και ο σύλλογος 

των υπαλλήλων οι οποίοι θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.  



 

κ. Φωτιάδης:  κ.κ. Συνάδελφοι, δεν πήρα απαντήσεις στα συγκεκριμένα θέματα 

που τέθηκαν και ήταν πολύ συγκεκριμένα. Ρώτησα και δεν απαντήθηκε αν υπάρχει 

μπουλντόζα του Δήμου Σερρών και ποιος την δουλεύει. Το μηχάνημα της 

δεματοποίησης δεν δουλεύει. Φύλακες δεν υπάρχουν. Παρόλα αυτά δεν έγινε μείωση 

στη σύμβαση που υπογράψαμε διότι το φυσικό αντικείμενο που είχε προς υλοποίηση ο 

εργολάβος μειώθηκε. Θα έπρεπε κ. Γκότση, επειδή ο κ. Γκότσης διατύπωσε 

συγκεκριμένη πρόταση, θα έπρεπε να τελειώσετε και θα ψήφιζα την πρόταση σας, 

λέγοντας να αφαιρεθεί το φυσικό αντικείμενο και τα χρήματα που φέρει η δεματοποίηση, 

οι φύλακες και ότι άλλο δεν τηρεί με βάση τη σύμβαση του. Αυτός ο εργολάβος λοιπόν 

που δεν τηρεί τη σύμβαση του κάποιοι των ανέχτηκαν. Πόσοι είναι ασφαλισμένοι στο 

ΙΚΑ; Περιμένω την απάντηση την επόμενη φορά. Πόσοι θα έπρεπε από τη σύμβαση να 

είναι; Πόσα μηχανήματα θα έπρεπε να έχει ο συγκεκριμένος; Και ξαναλέω, αυτό που 

είπα για το μηχάνημα του Δήμου, και ποιος εργάζεται σ’ αυτή τη μπουλντόζα και πως 

πληρώνεται. Γι’ αυτά που ανέφερα ο εργολάβος πληρώνεται και δεν τα πραγματοποιεί.  

Η πρόταση μας είναι λοιπόν να κοστολογηθούν, να αφαιρεθούν, να αφαιρεθούν 

και για το προηγούμενο 6μηνο που έχετε την ευθύνη και βεβαίως στο υπόψην για την 

επόμενη αναζήτηση εργολάβου. Διότι εδώ είναι συγκεκριμένο το φυσικό αντικείμενο το 

οποίο δεν υλοποιήθηκε και πρέπει να αφαιρεθεί ότι έφερε ως ωφέλεια από τη μη 

υπηρέτηση της σύμβασης υπέρ του εργολάβου. Σ’ αυτή τη συγκεκριμένη λοιπόν 

διευκρίνιση, επιμένω, και νομίζω ότι ως παράταξη μπορούμε να ψηφίσουμε την πρόταση 

του κ. Γκότση.  

Όσο δε για τα υπόλοιπα ερωτήματα είναι ενεργά, δεν θα πούμε για την 

αυτοδιαχείριση γιατί πρώτοι το είπαμε από την προηγούμενη συνεδρίαση και βεβαίως 

από το σύλλογο προκύπτει ότι αυτοί οι εργαζόμενοι υπάρχουν στον Δήμο.  

κ. Δήμαρχε δεν νομίζω να είναι τιμητικό να λέτε συνεχώς ότι το κάναν οι 

προηγούμενοι. Είμαστε στην ανατολή μιας καινούργιας εποχής. Θα έπρεπε να είστε όλο 

όρεξη, ιδέες και προσπάθεια να δομήσετε νέα συστήματα παρεμβατικότητας, 

εξυπηρέτησης … (δεν ακούγεται) … 

κ. Πρόεδρος:   Επιγραμματικά την πρόταση σας κ. Φωτιάδη. 

κ. Φωτιάδης: Να αφαιρεθεί ότι φυσικό αντικείμενο δεν υλοποιείται από την 

υποχρέωση που έχει ο συγκεκριμένος εργολάβος για το διάστημα που θα τον 

χρησιμοποιήσουμε και βεβαίως να επιστρέψει αυτά που πήρε το διάστημα το οποίο 

εργάστηκε.  

κ. Δήμαρχος: Είπε κάποιος, ¨γιατί το κάνατε με το σύστημα της συμφερότερης 

προσφοράς και όχι της οικονομικότερης¨. Μα με αυτό το σύστημα γινόταν πάντα και 

αυτό είναι το πιο σωστό. Όταν πάτε να αγοράσετε ένα ρούχο τι βλέπετε; Ποιο είναι το 

πιο φτηνό ή αν είναι και φτηνό και ποιοτικό; Όταν πάτε να αγοράσετε κάτι βλέπετε να 

συνδυάσετε και τα δύο. Αυτός είναι ο πιο σωστός τρόπος. Έτσι γινόταν, έτσι το 

συνεχίσαμε κι εμείς γιατί αυτό ήταν το σωστό και έτσι γίνονται όλοι οι διαγωνισμοί, οι 

περισσότεροι διαγωνισμοί έτσι γίνονται. Βλέπουν και την ποιότητα και την οικονομική 

προσφορά και κάνουν τον συνδυασμό αν θέλουν να πετύχουν καλό αποτέλεσμα.  

Ξοδέψαμε 5 εκ. για τον ΧΥΤΑ, φυσικά όχι εμείς, ο Δήμος. Όταν είπα 

προηγουμένως ότι αυτό ακολούθησαν και οι προηγούμενες Δ.Α., δηλαδή έχουν ευθύνες 

και οι προηγούμενες Δ.Α.; Άρα εδώ κατηγορούνται όλες οι προηγούμενες Δ.Α. για τη 

διαχείριση του ΧΥΤΑ.  

 



 

Ο κ. Γκότσης ήταν στα προηγούμενα Δ.Σ., εκτός από το προηγούμενο, κ. Γκότση 

ομόφωνα ήταν. Εγώ επικαλούμαι την μαρτυρία του κ. Γκότση, ήταν και στο Δ.Σ. του κ. 

Μητλιάγκα και στο Δ.Σ. του κ. Μωυσιάδη. Ομόφωνα ψηφιζόταν και ξέρετε γιατί; Οι 

δήμαρχοι πράγματι το είχαν ψάξει το πράγμα, διερεύνησαν αν μπορούσε ο Δήμος να το 

διαχειριστεί από μόνος του και κατέληγαν ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστεί ο Δήμος 

από μόνος του τον ΧΥΤΑ, δεν είχε ούτε τεχνογνωσία, ούτε τα απαραίτητα άλλα 

μηχανήματα ή υλικά.  

Όσο για τις καταγγελίες αυτές που υπάρχουν, μην ανησυχείτε, θα κληθούν οι 

υπηρεσίες και θα δώσουν απαντήσεις. Υπάρχουν εδώ καταγγελίες σοβαρές, θα γίνει ΕΔΕ 

γι’ αυτές τις καταγγελίες, και ή θα είναι αληθινές οι καταγγελίες και θα τιμωρηθούν 

κάποιοι ή δεν είναι αληθινές. Γι’ αυτό δεν απαντώ τώρα. Τι να απαντήσω; Υπάρχουν 

σοβαρές καταγγελίες. Θα γίνει ΕΔΕ και ξεκινάει αύριο. Καθαρά πράγματα, για να δούμε 

ποιος φταίει αν φταίει, και ποιος λέει ψέματα, αν λέει ψέματα.  

Λέτε αν διερεύνησα καθόλου το θέμα αν μπορεί ο Δήμος να το διαχειριστεί. Λέτε 

να μη το διερεύνησα; Λέτε να έμεινα έτσι και μετά που το συζητήσαμε το θέμα στο Δ.Σ.; 

Το διερεύνησα. Ζήτησα από ένα υπάλληλο που είναι υπέρ της αυτοδιαχείρισης, από τον 

κ. Παπαδίκη να μου φέρει εγγράφως, εδώ είναι το έγγραφο, να μου πει πως μπορούμε να 

διαχειριστούμε τον ΧΥΤΑ και με πόσα λεφτά και μου απάντησε ¨ο Δήμος μπορεί να το 

διαχειριστεί με 300.000 €¨, αυτό μας είπε ο κ. Παπαδίκης, το έγγραφο του είναι 2/5/2011. 

Προτείνει πάλι ότι μέρος των εργασιών θα δοθεί πάλι σε ιδιώτες, προϋπολογισμός 

κόστους λειτουργίας 2011-2012, δράσεις, κόστος ανά έτος 1. Υπηρεσίες 

παρακολούθησης και ελέγχου, 20.000 €. Υπηρεσίες οργάνωσης και ελέγχου του ΧΥΤΑ 

180.000 €, αυτό θα πάει εργολαβία. Υλικά χημικού βιολογικού εργαστηρίου 5.000 €. 

Αναλώσιμα βιολογικού καθαρισμού – συντήρηση – μεταφορά στραγγισμάτων 10.000 €. 

Υλικά ανάπτυξης και παρακολούθησης συστήματος βιοαερίου συντήρησης 10.000 €. 

Καύσιμα και συντήρηση προωθητήρα γαιών 25.000 €. Κόστος καταγραφής οχημάτων 

φύλαξης 2 άτομα Δήμου 50.000 €. Συνολικό κόστος 300.000 και λέει ότι το παραπάνω 

κοστολόγιο θα μπορούσε να μειωθεί κατά 50.000 παραβλέποντας τη φύλαξη και 

αναθέτοντας το έργο της καταγραφής στο προσωπικό του εργολάβου διαχειριστή του 

ΧΥΤΑ¨. Αυτή είναι η πρόταση ενός υπηρεσιακού παράγοντα που είναι λάτρης της 

αυτοδιαχείρισης. Εγώ του είπα ¨μαζί σου είμαι, θα ήθελα να το λειτουργήσουμε μόνοι 

μας, να είμαστε σίγουροι, με ασφάλεια και με λιγότερα λεφτά¨. Και έχουμε μια πρόταση 

από έναν άλλο εργολάβο με λιγότερα λεφτά. 290.000 €. Και σας λέω εγώ, το ρισκάρουμε 

τώρα, σ’ αυτή τη περίπτωση που δεν ξέρουμε αν θα αναλάβουμε και τα σκουπίδια του 

άλλου νομού, να το πάρουμε εμείς; Πιστεύει κανένας από εδώ, απευθύνομαι τώρα στον 

κ. Γκότση που ξέρω τι σκέφτεται, γιατί είναι παλιός συνάδελφος, τα ξέρει τα πράγματα 

γιατί έζησε τον Δήμο, πιστεύει κανένας σας ότι θα μπορέσει ο Δήμος από μόνος του να 

διαχειριστεί ένα τέτοιο θέμα;  

κ. Αναστασιάδης: Απόλυτα. 

κ. Δήμαρχος: Εντάξει, απόλυτα. Και παράλληλα, θέτω ένα ρητορικό ερώτημα, 

και το πράσινο σε εργολαβίες δεν το δίνουμε; Γιατί δεν λέει κανείς τίποτα για το 

πράσινο; Για τους υπαλλήλους λέω. Γιατί δεν λένε τίποτα για το πράσινο;  

 

 

 



 

Αυτά έχω να πω, εδώ πρέπει να λειτουργήσουμε με υπευθυνότητα. Εύκολα είναι 

τα λόγια και οι εντυπώσεις είναι πολύ εύκολα να λέγονται, αλλά εδώ πρέπει να 

λειτουργήσουμε με υπευθυνότητα, αν νομίζει κανένας ότι όλοι οι προηγούμενοι 

δήμαρχοι έχουν τόσο μεγάλες ευθύνες, ότι εγκλημάτησαν γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορεί 

να έγινε με την περιβόητη διαχείριση του ΧΥΤΑ, εγώ πιστεύω ότι και οι προηγούμενοι 

δήμαρχοι λειτούργησαν με υπευθυνότητα και η αντιπολίτευση, και όταν ήμασταν στην 

αντιπολίτευση και όλη η αντιπολίτευση τότε λειτουργούσαμε με υπευθυνότητα. 

κ. Πρόεδρος:   Το θέμα μας είναι συγκεκριμένο, παράταση 5μηνη για τη 

λειτουργία του ΧΥΤΑ και διαγωνισμό. Προχωράμε σε ψηφοφορία.  

κ. Μηλίδης: Η δική μας πρόταση είναι ναι στην παράταση για 5 μήνες και 

επιμένουμε στη διαχείριση. 

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνουμε σε ψηφοφορία. Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η 

πρόταση στην εισήγηση, για την 5μηνη παράταση.  

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Ναι  

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Ναι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Ναι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Ναι 

Γκότσης Ηλίας:    Ναι 

Μηλίδης Θεόδωρος: Ναι στην παράταση όχι στην 

επαναπροκήρυξη 

 



 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι, αυτοδιαχείριση 

Ίντος Δημήτριος:    Ναι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι και αυτοδιαχείριση 

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Ναι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος: Ναι στην παράταση και έλεγχο για την 

παρακράτηση των χρημάτων που αφορούν 

σε φυσικό αντικείμενο που δεν θα 

υλοποιηθεί αλλά και δεν υλοποιήθηκε το 

προηγούμενο διάστημα.  

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι  

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Όχι 

Αγοραστός Αγοραστός: Ναι 

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

                

- Εγκρίνεται. 

    
ΘΕΜΑ   7ο: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».     

 

κ. Γρηγοριάδης:   Υπάρχει ανοικτή πρόσκληση στο Πρόγραμμα Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ζητάμε τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για να 

υποβάλλουμε 5 προτάσεις συγκεκριμένες. Θέλω να επισημάνω ότι υπάρχουν δύο 

αλλαγές στους προϋπολογισμούς σε 2 προτάσεις, μπορείτε να τις δείτε, είναι η πρόταση 

3 ¨Εύκολη διαδρομή – Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και κινητικότητας¨, διεκδικούσαμε 

62.000 τώρα το ποσό ανέρχεται στις 94.536 €. Στην 4η πρόταση διεκδικούσαμε 300.000, 

η οποία είναι ¨Πόλεις με ποδήλατο – τοπικές  ευκαιρίες για βιώσιμη κινητικότητα¨, από 

300.000 πάμε στις 708.000 και γινόμαστε επικεφαλής εταίρος.  



 

Η 1η πρόταση είναι ¨Σχέδιο δράσης ενέργειας για τις δασικές περιοχές στη Β. 

Ελλάδα και τη Βουλγαρία¨, η 2η είναι ¨Προωθώντας την ασφάλεια και προσβασιμότητα 

στην Αθλητικές Εγκαταστάσεις¨, η 3η ¨Εύκολη διαδρομή – ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

κινητικότητας¨, η 4η ¨Πόλεις με ποδήλατο – τοπικές ευκαιρίες για βιώσιμη 

κινητικότητα¨, η 5η είναι ¨Τεχνογνωσία – εφ’ όρων ανάπτυξη σε ορεινές περιοχές¨ 

συγκεκριμένα του Λαϊλιά.  

κ. Αναστασιάδης:  Επειδή εμείς οι Έλληνες είχαμε την ατυχία να ζούμε κοντά σε 

εχθρικούς λαούς, όπως είναι οι Τούρκοι, Βούλγαροι, Σκοπιανοί, Αλβανοί, λογικά δεν θα 

έπρεπε να πάμε σε καμία ΕΟΚ αλλά να παραμείνουμε μόνοι μας, διότι έτσι όπως πάνε τα 

πράγματα οι Βούλγαροι θα έρθουν και θα πάρουν αυτά που θέλαν χρόνια ολόκληρα από 

το 651 μ.Χ. που εμφανίστηκαν εδώ στα Βαλκάνια. Όχι σε καμία συνεργασία με 

Βουλγάρους και Τούρκους.  

κ. Μηλίδης:  Από τις 5 προτάσεις ξέρετε τι δεν μου άρεσε; Ότι ήμαστε μόνο σε 

μία επικεφαλής. Έπρεπε από τις 5 στις 4 να είμαστε επικεφαλής αν δούμε τα πράγματα 

από πολλαπλές πλευρές. Συγκρίνοντας τις δύο περιοχές, την κουλτούρα, την κοινωνική 

δομή και όλα.  

κ. Γρηγοριάδης: Άλλη φορά ελπίζουμε να είμαστε σε περισσότερα, αλλά και 

αυτά είναι σημαντικά ποσά και δεν πρέπει να τα χάσουμε.  

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη, Σαραντίδου). 

     

ΘΕΜΑ   8ο: Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για αξιολόγηση 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών προς εξέλιξη διαγωνισμών, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ (εάν εκ της φύσεως της 

προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας, αυτοί 

υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο προς συγκρότηση τριμελών 

επιτροπών με τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη τους). 

 

κ. Πρόεδρος:  Σας έχω παραδώσει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, όλοι 

είναι υπάλληλοι του Δήμου, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφωνία.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ   9ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 € για την διοργάνωση της 7ης 

Ανθοκομικής Έκθεσης. 

 

κ. Αναστασιάδης: Για ποιο λόγο πληρώνει ο Δήμος Σερρών για έναν ξένο Δήμο 

και δεν πληρώνει ο Δήμος του Εμμ. Παπά; Τι ωφέλεια έχει ο Δήμος Σερρών;  

κ. Δήμαρχος: Είναι μια έκθεση που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες όχι μόνο 

του Δήμου αλλά όλου του Ν. Σερρών, να έρθουν να δουν και να αγοράσουν ανθοκομικά 

προϊόντα. 

κ. …:  Και δικοί μας παραγωγοί πάνε σε άλλους νομούς και δήμους για να 

εκθέσουν τα προϊόντα τους. Αυτό γίνεται επί 7 συνεχή έτη.  

    

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 



 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση δαπάνης ποσού 5.700,00 € για την συνδιοργάνωση Πανελληνίου 

Πρωταθλήματος Στίβου Παίδων – Κορασίδων (17-19 Ιουνίου 2011). 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2011. 

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ  12ο: Πρόταση αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον Δήμο Nilufer Bursa 

της Τουρκίας. 

 

κ. Αναστασιάδης:  Είναι ατιμία να έρθει το θέμα αυτό διότι είναι προσβολή. 

Κάναμε μνημόσυνο για 500.000 Έλληνες. Έχουν διαπραχθεί εγκλήματα. Να αποσυρθεί. 

Είναι άτιμη πράξη. 

κ. Πρόεδρος:   Δεν αποσύρεται το θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Στις 25 Φεβρουαρίου επισκέφτηκε τον Δήμο Σερρών ο Δήμαρχος 

Nilufer της Bursa, είναι ένας από τους τέσσερις δήμους της Bursa, επισκέφτηκε τον 

Δήμο Σερρών αφού προηγουμένως είχε πάει στον Δήμο της Βέροιας. Ο κύριος σκοπός 

της επίσκεψης του δεν ήταν ο Δήμος Σερρών, ήταν ο Δήμος Βέροιας και εν συνεχεία 

επισκέφτηκε και τον Δήμο Σερρών, ζήτησε να επισκεφτεί και εμένα. Ο λόγος που ζήτησε 

να επισκεφτεί εμένα είναι ο εξής, όπως γνωρίζετε ή όσοι δεν το γνωρίζετε, έχω 

μικρασιάτικη καταγωγή και οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μου είναι από τη Μικρά 

Ασία και στον δήμαρχο τον συγκεκριμένο είπαν ότι ο Δήμαρχος Σερραίων έχει 

μικρασιάτικη καταγωγή και ο παππούς του και η γιαγιά του κατάγεται από το ίδιο χωριό 

από το οποίο κατάγεται και αυτός, το χωριό λέγεται Εϊνεσί. Και γι’ αυτό το λόγο ζήτησε 

να με επισκεφτεί. Έγινε δεκτή η πρόταση του, με επισκέφτηκε και κατά τη διάρκεια της 

επίσκεψης μας πρότεινε να αδελφοποιηθούν οι δύο δήμοι, ο Δήμος ο δικός του με τον 

Δήμο Σερρών. Είπα εγώ με ευγένεια ¨Ευχαρίστως, το αίτημα σας θα το μεταφέρω στο 

Δ.Σ. και το Δ.Σ. είναι αυτό που θα αποφασίσει¨.  

Παράλληλα με το αίτημα του Δημάρχου του Δήμου Nilufer της Bursa υπήρξε και 

αίτημα από τον πολιτιστικό σύλλογο Κουβουκλίου Μ. Ασίας, από την πρόεδρο και το 

Δ/κό Συμβούλιο, διότι εκεί υπάρχουν πολλοί μικρασιάτες οι οποίοι ζήτησαν την 

αδελφοποίηση. Φυσικά απαντήσαμε θετικά και στο αίτημα του πολιτιστικού συλλόγου 

Κουβουκλίου και έτσι ήρθε το θέμα.  

Η δική μου άποψη είναι ότι αδελφοποιήσεις έχουν γίνει πάρα πολλές και στην 

Ελλάδα υπάρχουν αρκετές πόλεις και νησιά που συνεργάζονται με άλλες πόλεις της 

Τουρκίας. Και έτσι πρέπει. Αυτό δεν σημαίνει ούτε παραγραφή ούτε λήθη της ιστορίας. 

Οι λαοί επιζητούν τη συνεργασία και την ειρήνη και την πρόοδο. Οι εθνικιστικές 

εξάρσεις είναι αυτές που φέρνουν πολέμους και περιχαρακώνουν τους λαούς και τους 

απομακρύνουν.  

 



 

Θα σας πω νησιά που είναι δίπλα στη Τουρκία και έχουν σχέσεις οι κάτοικοι των 

νησιών αυτών με τους Τούρκους. Στη Μυτιλήνη στις 17 και 20 Ιουνίου 2011 θα γίνει το 

πρώτο ελληνοτουρικό εμπορικό και τουριστικό φεστιβάλ. Στη Κω, πήγαν Τούρκοι 

γιατροί για αλληλογνωριμία και συνεργασία με στόχο την ανάπτυξη φιλίας και 

συνεργασίας μεταξύ των λαών. Στη Σμύρνη έγινε έκθεση ζωγραφικής μεταξύ Ελληνίδων 

και Τουρκάλων ζωγράφων. Κοινές αθλητικές εκδηλώσεις στη Χίο. 10ο φεστιβάλ 

ελληνοτουρκικής φιλίας τον Ιούλιο του 2011 στο Στρασβούργο και φυσικά και η 

ελληνική κυβέρνηση, ο υπουργός πολιτισμού ο κ. Γερουλάνος θα επισκεφτεί τη 

Κωνσταντινούπολη για τουριστική συνεργασία με την Τουρκία στα πλαίσια της 

τουριστικής συμμαχίας Ελλάδας – Τουρκίας.  

Οι λαοί κοιτάζουν μπροστά, θέλουν την πρόοδο, την ειρήνη, το αν έγιναν λάθη 

ιστορικά δεν ευθύνονται οι λαοί.  

Είμαστε υπέρ της αδελφοποίησης, είναι μια καταρχήν απόφαση. Αυτή η 

καταρχήν απόφαση θα πάει στην Επιτροπή του ΥΠΕΞ, το ΥΠΕΞ αν κρίνει ότι υπάρχει 

πρόβλημα και δεν πρέπει να γίνει η αδελφοποίηση θα μας το πει και δεν θα γίνει. Αν μας 

δώσει το πράσινο φως τότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της αδελφοποίησης όπως 

ολοκληρώθηκε και με τους Βουλγάρους. Και οι Γερμανοί μας κατακρεούργησαν, με τους 

Γερμανούς πρέπει να κάνουμε αδελφοποιήσεις; Οι Αμερικανοί δεν μας κατακρεουργούν; 

Με αυτούς πρέπει να έχουμε σχέσεις; Οι λαοί δεν φταίνε σε τίποτα, οι λαοί θέλουν να 

συνεργάζονται, να ζουν ειρηνικά, να προοδεύουν και προπαντώς οι νέοι. Όσοι ακούν 

αυτά τα εθνικιστικά ντελίρια μένουν άναυδοι. Απογοητεύονται από τέτοιες φωνές και 

τέτοιες απόψεις. Ναι στην αδελφοποίηση, καταρχήν απόφαση είναι, θα πάει στο ΥΠΕΞ 

και το ΥΠΕΞ θα μας πει αν υπάρχει πρόβλημα ή όχι. Αν υπάρχει πρόβλημα είναι 

σεβαστό, αν δεν υπάρχει πρόβλημα προχωράμε στην αδελφοποίηση όπως κάναμε με 

τους Βούλγαρους, με τους Γάλλους και θα κάνουμε και με άλλους γιατί μπορούμε να 

έχουμε πολλά πλεονεκτήματα.  

κ. Μηλίδης: Επί της διαδικασίας, νομίζω ότι μετά την εισήγηση του Δημάρχου 

θα πρέπει να δώσουμε το λόγο και στους συλλόγους τους προσφυγικούς να μιλήσουν.  

κ. Πρόεδρος: Πρώτα να καλέσουμε τον εκπρόσωπο του συλλόγου 

Κουβουκλιωτών που έκανε την πρόταση αυτή.  

Εκπρόσωπος συλλόγου Κουβουκλίου:   Καλησπέρα κ. Πρόεδρε του Δ.Σ., κ. 

Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί ακροατές καλησπέρα. Χαρά μου που 

βρίσκομαι απόψε εδώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Όπως προανέφερε ο Δήμαρχος 

25 Φεβρουαρίου μας επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Nilufer της Bursa και η επιθυμία του ήταν 

να επισκεφτεί και το χωριό μου το Κουβούκλιο, γνωρίζοντας τις σχέσεις οι οποίες 

επικρατούν από το 1970 των Κουβουκλιωτών και των Τούρκων δημοτών. Το 1970 για 

πρώτη φορά οι παππούδες μας, οι Κουβουκλιώτες πήγαν βρήκαν το χωριό τους, τους 

άνοιξαν τα σπίτια τους οι Τούρκοι οι οποίοι κατοικούν εκεί και από τότε έχουν συνάψει 

σχέσεις φιλίας. Τα 15 τελευταία χρόνια πηγαινοέρχονται σχεδόν κάθε χρόνο και οι 

Κουβουκλιώτες και οι Τούρκοι εδώ.  

Πριν γίνει όμως η επίσκεψη αυτή του Τούρκου Δημάρχου, θέλω να σας πω ότι ως 

πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κάλεσα στο Τοπικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 

απόφαση 2/2011 με θέμα ¨Ενημέρωση της επίσκεψης του Τούρκου Δημάρχου¨, το 

Τοπικό Συμβούλιο την αποδέχθηκε όπως κάλεσα και όλους τους Κουβουκλιώτες για να 

τους ενημερώσω για την επίσκεψη αυτή.  

 



 

Όταν έγινε η επίσκεψη του Δημάρχου στο χωριό μου τα 2/3 των Κουβουκλιωτών 

ήρθαν, βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η φιλοξενία αυτή, αφιλοκερδώς, και μάλιστα 

βοήθησαν και οικονομικά. Γιατί θέλω να ξέρετε ότι η εκδήλωση αυτή που 

πραγματοποιήθηκε στο Κουβούκλιο δεν ενισχύθηκε οικονομικά ούτε από τον Δήμο ούτε 

από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού μου.  

Ξέρω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις από προσφυγικά σωματεία του νομού 

Σερρών. Δίκιο έχουν, κι εγώ δεν μπορώ να σβήσω τις μνήμες και τα γεγονότα του 1922. 

Πρέπει όμως να πω ότι σήμερα οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. 

Είμαστε δυο λαοί που έχουμε κοινά ήθη και έθιμα, κοινή κουλτούρα, και νομίζω ότι αν 

προσβάλλει η λέξη αδελφοποίηση ας την αλλάξουμε και ας την ονομάσουμε σύμφωνο 

φιλίας ή σύμφωνο συνεργασίας. Ευχαριστώ.   

Εκπρόσωπος Θρακικών Σωματείων:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, Σεβαστοί 

δημοτικοί σύμβουλοι, στα 40 χρόνια παραμονής μου στη πόλη των Σερρών είναι η 

πρώτη φορά που παραβρίσκομαι σε Δ.Σ. Κοστολογήστε το μου αν θέλετε. Ονομάζομαι 

Χατζόπουλος Ελευθέριος, για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων και σε συνεργασία με τα τοπικά προσφυγικά 

σωματεία συναποφασίσαμε να τους εκπροσωπήσω και να καταθέσω τις κοινές θέσεις τις 

οποίες έχουμε γύρω από το θέμα της αδελφοποίησης.  

Καταρχήν θέλω να τονίσω και να επισημάνω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα 

συνύπαρξης και συνεργασίας με τον απλό λαό. Συνυπάρχουμε και απόδειξη είναι στη 

Θράκη που συνυπάρχουμε με τους απλούς Μουσουλμάνους που χρόνια παρέα στους 

πεζοδρόμους πίνει καφέ ο κυρ Γιάννης με τον Μουσταφά ή τον Αχμέτ και πάμε 

παρακάτω. Χρόνια οι μιναρέδες και τα καμπαναριά μας … τον γαλανό ουρανό.  

Η ένσταση μας είναι ότι άλλο ο απλός λαός και άλλο η πολιτική. Οι 

αδελφοποιήσεις είναι το κερασάκι στην τούρτα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. 

Και μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό το πράγμα. Ήδη από το 1991 όταν έγινε το συνέδριο 

«Τούρκων» Δυτικής Θράκης στο Λονδίνο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε κατά κόρον από 

την Άγκυρα, γύρισε από εκεί μια συμβουλευτική επιτροπή η οποία είναι σκιώδης 

κυβέρνηση. Και το 1993 η Τουρκία με πρωτοβουλία μιας εφημερίδας εξέδωσε τις 

σημαίες του Τουρκικού κόσμου και αυτή είναι η σημαία της Δυτικής Θράκης, για όσους 

δεν την ξέρουν, και από πίσω έχουν και τον Εθνικό Ύμνο της Δυτικής Θράκης. Ήδη το 

τόξο Κύπρος – Αιγαίο – Θράκη σταμάτησε στα Ίμια και το δόγμα άλλαξε. Δεν 

κινδυνολογώ. Η Θράκη δεν θα κερδηθεί με πόλεμο, θα κερδηθεί με τέσσερα στοιχεία, 

είναι Αγοράστε γη, Σπουδάστε, Γεννήστε και Αύξηση του Πληθυσμού. Ήδη αυτά 

υπάρχουν σήμερα στη Θράκη. Και στη Θράκη δεν υπάρχει εθνική μειονότητα σύμφωνα 

με τη συνθήκη της Λοζάνης. Υπάρχει θρησκευτική μειονότητα. Η ίδια η Τουρκία ζήτησε 

να υπάρχει θρησκευτική μειονότητα γιατί δεν μπορούσε να τους παρουσιάσει τους 

πομάκους, τους τουρκογενείς και τους ΡΟΜ, όλους σαν τουρκογενείς. Ενώ στην 

Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο, υπάρχει εθνική μειονότητα που σήμερα 

δυστυχώς μετριούνται στα δάχτυλα ενός χεριού.  

Ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, η πολιτική τους είναι να παρουσιάζουν τον 

Όμηρο σαν Τούρκο, τον Ιπποκράτη, που όλοι οι γιατροί του κόσμου δίνουν τον όρκο της 

ιατρικής, να ισχυρίζονται ότι είναι Τούρκος και ότι μαθήτευσε και έμαθε την ιατρική 

τέχνη από τους … που είναι κατά μετάφραση νερουλάδες.  

 

 



 

Επιμένω και λέω, η ιστορία διδάσκει. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε λάθη του 

παρελθόντος, ο πολιτισμός σε οποιαδήποτε έκφανση του είναι αυτός ο οποίος ενώνει 

τους λαούς. Υποστηρίζουμε και λέμε ναι στην οποιαδήποτε μορφή πολιτιστικής 

συνεργασίας, όχι στην αδελφοποίηση. Διότι αδελφοποίηση είναι το κερασάκι στην 

τούρτα της εξωτερικής πολιτικής. Όταν αύριο μεθαύριο, θα απαιτήσουμε να ζητήσουνε 

τη συγγνώμη, όταν έρθει αυτή η πολυπόθητη ώρα, σίγουρα θα πρέπει να ζητήσουν μια 

συγγνώμη όπως ζήτησε η Γερμανία από τους Εβραίους, τότε θα γυρίσουν και θα μας 

πουν ¨ποια συγγνώμη; Δεν έγινε τίποτα. Εμείς καρντάσια είμαστε, αδελφοποιημένοι¨. 

Εδώ είναι η ένσταση μας. Ξέρω τους προβληματισμούς σας κ. Δήμαρχε, κι εγώ 

πρόσφυγας είμαι, δεύτερης γενιάς. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα, ο … και η Χ, στον 

οδικό άξονα Κήποι – Ραιδεστός, ο μεν … κατοικήθηκε από Τούρκους που ήρθαν από 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η δε Χώρα κατοικείται από Τούρκους που έφυγαν από τα μέρη της 

Κοζάνης. Καμία σχέση μεταξύ τους. Οι άνθρωποι της Κοζάνης με αυτούς τους Τούρκους 

που μένουν στη Χώρα πηγαινοέρχονται. Δεν κάνουν καμία αδελφοποίηση. Ανοιχτά τα 

σπίτια τους, να φάνε, να πιούνε, τα πάντα. Έζησα στην Κομοτηνή για δυο μήνες, όταν 

βρέθηκε εκεί υπηρεσιακώς, γνώρισα έμπορο μουσουλμάνο, κάναμε παρέα, φάγαμε στο 

σπίτι, τα πάντα, όταν ήρθε η ώρα να τον χαιρετίσω εκεί εκδηλώθηκε, είπε ¨εύχομαι ο 

θεός ο δικός σου και ο θεός ο δικός μου να μη μας φέρει ποτέ απέναντι, γιατί εγώ θα 

είμαι από εκείνη την πλευρά¨. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή σ’ αυτά τα θέματα και επειδή 

εσείς κ. Δήμαρχε, προσεκτικά από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, είστε άνθρωπος που 

μπορείτε να ακούσετε, έχετε υπομονή, μπορείτε να συζητήσετε και να σκεφτείτε, η 

απόφαση θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρή, διότι το θέμα είναι σοβαρό των 

αδελφοποιήσεων. Επαναλαμβάνω και λέω ότι η ιστορία διδάσκει, ο πολιτισμός ενώνει. 

Ευχαριστώ. 

κ. Μηλίδης:  … (δεν ακούγεται τίποτα) … 

κ. Δήμαρχος: … είναι τόσο απλό. Το αν είναι επικίνδυνα εθνικά κάτι τέτοιο θα 

το κρίνει η Επιτροπή. Θα πάει στο ΥΠΕΞ. Είναι καταρχήν απόφαση. Υπάρχει επιτροπή 

που τα εξετάζει αυτά τα αιτήματα. Δεν είναι οριστική απόφαση. Το πιο αρμόδιο όργανο 

για να κρίνει το αν αυτή η πράξη είναι εγκληματική ή όχι, είναι η επιτροπή του ΥΠΕΞ, 

αυτοί θα μας πουν αν πρέπει να αδελφοποιηθούμε με τη Βουλγαρία ή με τη Τουρκία ή με 

τους Γερμανούς ή με τους Αμερικανούς. Σας διάβασα τι προηγούμενα υπάρχουν.  

κ. Μηλίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα μας νομίζω ότι 

είναι αρκετά σοβαρό, όπως τόνισε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, δεν 

είναι τόσο εξ απαλών ονύχων όπως ήθελε να το παρουσιάσει ο κ. Δήμαρχος. Πιστεύω ότι 

είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει προεκτάσεις. Καταρχήν, νομίζω ότι κακώς ήρθε στο 

Δ.Σ. χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τα προσφυγικά σωματεία. Κ. Δήμαρχε, κι 

εσείς, κι εγώ, και πολλοί άλλοι εδώ μέσα είμαστε πρόσφυγες, είναι δυνατόν να μη 

διαβουλευτείτε με τα προσφυγικά σωματεία που είναι τόσο μεγάλα στον Δήμο μας, στον 

διευρυμένο και εκπροσωπούν το 80% του πληθυσμού; Είναι δυνατόν να μην έρθετε σε 

μια διαβούλευση, τι λένε, τι κάνουν και να φτάνουμε σε σημείο τώρα ψήφισης ή μη; 

Είναι νομίζω πάρα πολύ σοβαρό. Διαβουλευόμαστε για το τίποτα και γι’ αυτό όχι; Το 

θέμα έπρεπε να είναι πιο ώριμο για να έρθει και αυτό δείχνει μια προχειρότητα, γιατί 

επαναλαμβάνω δεν είναι μια τυπική διαδικασία, δεν είναι τόσο απλό.  

 

 

 



 

Δεν είμαστε αντίθετοι με τη φιλία των δύο λαών. Εξάλλου ο ελληνικός λαός και 

οι Έλληνες, από αρχαιοτάτων χρόνων επιζητούσαν και επιζητούν τη φιλία. Είναι όμως 

πολύ διαφορετικά πράγματα η φιλία με την αδελφοποίηση. Η αδελφοποίηση, όπως 

αναφέρθηκε και όπως έχετε δει και στην εισήγηση, πραγματοποιείται  με απόφαση του 

Δ.Σ. αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΞ. Όμως, αν εμείς έχουμε θετική απόφαση 

και το υπουργείο έχει άλλη άποψη, ακόμη χειρότερα τα κάνουμε τα πράγματα. Σε 

διπλωματικό επίπεδο αν το σκεφτείτε, πιο βαθειά, γιατί αυτά θα φτάσουν και στα αυτιά 

του Δημάρχου της Bursa, είναι ακόμα χειρότερα αν εδώ έχουμε μια θετική πρόταση και 

το υπουργείο έχει άλλη απόφαση. Γι’ αυτό μη το επικαλείστε, είναι ακόμα χειρότερο, το 

μεγαλοποιούμε.  

Η αδελφοποίηση όμως, όπως λέει το έγγραφο που αναφέρεται στην εισήγηση, 

έπεται και ένα συμφωνητικό συνεργασίας ή συμβάσεις συνεργασίας, το οποίο μπορεί να 

γίνει μόνο μεταξύ αδελφοποιημένων πόλεων, δεν μπορεί να γίνει με όλους και αυτό είναι 

νομοθετικά ρυθμισμένο νόμος 3463/2006. Αυτό και μόνο που σας αναφέρω καταδεικνύει 

το πόσο σοβαρό θέμα είναι και πόσες προεκτάσεις μπορεί να έχει η αδελφοποίηση των 

δύο πόλεων. 

Είμαστε εμείς και νομίζω και ένα πολύ μεγάλο μέρος των δημοτών αλλά και των 

Ελλήνων γενικότερα, υπέρ της φιλοξενίας εκατέρωθεν, τις επισκέψεις πολιτιστικών 

συλλόγων, την ανταλλαγή απόψεων, κουλτούρας, την κοινή παρουσίαση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, τις φιλικές σχέσεις, αλλά αυτή τη στιγμή χρονικά, η αδελφοποίηση 

πιστεύω ότι δεν είναι ώριμη. Αυτό εξάλλου μας το ανέλυσε ο πρόεδρος επαρκώς, 

πιστεύω ότι όταν οι συνθήκες ωριμάσουν και όταν γίνουν κάποια πράγματα, μπορούμε 

να προβούμε σε τέτοια πράξη τόσο σοβαρή και να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα. Δεν 

έχουν να χωρίσουμε τίποτα με τους λαούς, αλλά επιμένω ότι είναι άλλο πράγμα η 

αδελφοποίηση, άλλο η φιλία των δύο λαών, άλλο οι φιλοξενίες, άλλο οι πολιτιστικοί 

σύλλογοι να κάνουν ενιαίες εκδηλώσεις, να συμμετέχουν κ.λπ. Είναι διαφορετικό 

πράγμα και αυτό που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος το επισημαίνω κι εγώ, ότι ναι γίνονται και 

στα νησιά διάφορες εκδηλώσεις με κοινό πρόγραμμα αλλά για αδελφοποίηση επίσημα 

δεν άκουσα.  

κ. Κοτρώνης:  Εγώ συμφωνώ με το θέμα. Πάντως θέλω να κάνω μια 

διευκρινιστική ερώτηση μέσα στην τοποθέτηση μου. Επειδή ασχολήθηκα με το θέμα 

όταν το είδα στην Ημερήσια Διάταξη, είδα στο διαδίκτυο ότι τον Φεβρουάριο έγινε 

αδελφοποίηση του Δημοτικού Διαμερίσματος με εκεί, ισχύει αυτό;  

Εκπρόσωπος συλλόγου Κουβουκλίου:  Όχι. Ήταν λάθος το δημοσίευμα.  

κ. Κοτρώνης:  Επίσης και άλλες φορές έχουμε επισημάνει για τις ελλείψεις, 

επίσης ασχολήθηκα και είδα ότι οι αδελφοποιήσεις γίνονται για κάποιον συγκεκριμένο 

λόγο, όταν έχουμε κοινές ονομασίες κ.λπ. Στην εισήγηση λοιπόν, και στο θέμα εδώ, 

αλλά τουλάχιστον στην εισήγηση έπρεπε να αναφέρεται ότι ζητάμε την αδελφοποίηση 

γι’ αυτόν και γι’ αυτόν τον λόγο. Όχι έτσι στο ξεκάρφωτο. Όμως για την ουσία του 

θέματος, δεν ξέρω αν έχουμε αδελφοποιηθεί με άλλη πόλη της Τουρκίας, όμως είμαι 

σίγουρος ότι έχουμε αδελφοποιηθεί με πόλεις τους Βουλγαρίας, όπως είναι το Πετρίτσι 

και το Ζέλικο Τίρνοβο, δεν νομίζω ότι είμαστε πιο φιλαράκια με τους Βούλγαρους. 

 

 

 



 

Λοιπόν, να αφήσουμε στο παρελθόν όλα αυτά τα μίση και τους εθνικισμούς και 

να προχωρήσουμε μπροστά, και όντως, αν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας κ.λπ. αυτό 

είναι μια εισήγηση και θα λυθεί το θέμα από το ΥΠΕΞ. Δεν νομίζω όμως ότι οι δήμοι 

ασκούνε εξωτερική πολιτική. Δηλαδή ο κ. Δήμαρχός έχει πάρει μια απόφαση σε 

συνεννόηση με τον υπουργό Εξωτερικών να κάνουμε αδελφοποιήσεις; Εμείς είμαστε 

λαός και αφού είμαστε υπέρ της φιλίας των λαών πρέπει να συμφωνήσουμε στην 

αδελφοποίηση. Ευχαριστώ.   

κα Σαραντίδου:  … (δεν ακούγεται τίποτα) … [από σημειώσεις: Οι λαοί δεν 

έχουν να χωρίσουν τίποτα. Ναι. Ο πρωθυπουργός έχει δώσει πολλές υποσχέσεις]. 

κ. Φωτιάδης: Νομίζω κ. Πρόεδρε ότι αυτή η ενέργεια που χρεώθηκε στον 

πρωθυπουργό πρέπει να διαγραφεί από τα πρακτικά διότι δεν υφίσταται, δεν είναι η 

αλήθεια.  

κα Σαραντίδου: Εγώ επιμένω να μη διαγραφεί.  

κ. Πρόεδρος: Είναι μια τοποθέτηση της κ. Σαραντίδου αλλά παρακαλώ να μη 

συνεχίσουμε. Την τοποθέτηση σας κ. Φωτιάδη. 

κ. Φωτιάδης:  Τέτοιου είδους πρωτοβουλίας και ενέργειες, στόχο έχουν τη 

δημιουργία συναδέλφωσης, ανταλλαγής, εμπλουτισμού, έχουν συνθήκες εξωστρέφειας 

για τον τουρισμό, έχουμε μνημεία και εγώ ως νομάρχης, ως Ν.Α., αναδείξαμε αυτά τα 

μνημεία, φέραμε και την ορχήστρα της Άγκυρας, κάναμε κι άλλες πρωτοβουλίες αλλά 

βλέπω ότι είναι διχασμένη η κοινωνία. Η παρουσία των προέδρων πρέπει να μας 

προβληματίσει. Η όλη ενέργεια πρέπει να δημιουργεί από την εκκίνηση της, συνθήκες 

ομοψυχίας, ομοθυμίας, μη δημιουργούμε προβλήματα τώρα διότι πριν από λίγες μέρες, 

και στην Αναγέννηση και στην πλατεία … να υπάρξει πρώτα αναγνώριση της Τουρκίας 

της γενοκτονίας του προσφυγικού ελληνισμού της Ανατολής και γενικότερα τα θέματα 

πονούν.  

Υπάρχει βεβαίως το κάλεσμα της προόδου και όλων αυτών των οποίων είπα. 

Επειδή όμως εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι διχασμένη η κοινωνία θεωρώ ότι θα πρέπει 

να το αποσύρουμε το θέμα κ. Πρόεδρε. Υπάρχουν τρόποι να βρούμε δρόμους να 

συνεργαστούμε και η Ν.Α. έφερε το νομάρχη της Αδριανούπολης και κάναμε 

διασυνοριακά προγράμματα. Να ωριμάσουμε και τις συνθήκες και ενδεχομένως και η 

Τουρκία να κάνει και το βήμα που περιμένουμε όλοι, να αναγνωρίσει τους 

αδικοχαμένους Έλληνες αυτών των περιόδων και νομίζω ότι τότε πραγματικά θα 

σταθούμε στο ύψος. Σήμερα όποια απόφαση και αν πάρουμε κάποιους θα τους 

πληγώσουμε. Ας προβληματιστούμε έτσι.  

κ. Κατιρτζόγλου:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, όσο και αν επιχειρήθηκε εδώ 

από ορισμένους να παρουσιαστεί το θέμα αυτό ως ένα απλό πανηγυράκι και μία απλή 

πολιτιστική συνύπαρξη, δεν είναι έτσι το πράγμα. Τέτοιου είδους προσέγγιση είναι το 

λιγότερο αφελής. Έχουμε την πανελλαδική πρωτοπορία εμείς για αδελφοποίηση με πόλη 

της Τουρκίας. Δεν μιλάμε για αδελφοποίηση ούτε για πόλη της Ιταλίας, ούτε της 

Ισπανίας, ούτε της Γαλλίας, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ιστορικό υπόβαθρο και 

συγκεκριμένα ιστορικά κρατούμενα. Το να το αντιλαμβανόμαστε αυτό είναι καθήκον και 

υποχρέωση όλων μας ως Ελλήνων πολιτών. Δεν είναι ούτε εθνικισμός ούτε όσες άλλες 

δραστηριότητες ακούστηκαν.  

 

 

 



 

 

Η ουσία είναι μία, έχουμε έναν δήμαρχο μιας πόλης από τη Τουρκία ο οποίος 

περιόδευε, μας είπε ο κ. Δήμαρχος πριν λίγους μήνες, στην Ελλάδα ψάχνοντας να βρει 

πόλη να αδελφοποιηθεί. Πήγε στην Βέροια, επειδή γνωρίζω το θέμα και έχω διπλή 

ιδιότητα όπως ξέρετε και επειδή είμαι και εγώ μικρασιάτης και είμαι και στο συμβούλιο 

μικρασιατών του Ν. Σερρών, εκεί πέρα δεν τον δέχθηκαν. Εμείς με περισσή ευκολία τον 

δεχθήκαμε και τώρα για να χρυσώσουμε το χάπι κάνουμε μια προτασούλα για 

αδελφοποίηση και αν υπάρχει πρόβλημα διπλωματικό το ΥΠΕΞ θα μας το γυρίσει πίσω. 

Μα το ΥΠΕΞ μπορεί να το γυρίσει και μπορεί να μη το γυρίσει. Αλλά τι να περιμένουμε 

από ένα ΥΠΕΞ και από μία κεντρική πολιτική σκηνή η οποία χορεύει ζεϊμπεκιές με τους 

γείτονες; Εδώ έχουμε μείζονα θέματα και εμείς σαν πολιτικά όργανα παίρνουμε και 

πολιτικές αποφάσεις. Έχουμε μείζονα θέματα και ιστορικά σε σχέση με το παρελθόν, 

έχουμε τα ζητήματα της γενοκτονίας, πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε για τη γενοκτονία 

των Ελλήνων του πόντου, μία βασικά είναι η γενοκτονία, η γενοκτονία των Ελλήνων της 

Ανατολής. Μη θεωρηθεί ότι δεν έχουμε διάθεση συνύπαρξης, συνεργασίας και 

πολιτιστικών ανταλλαγών με οποιοδήποτε γείτονα μας. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. 

Μας ανέφερε ο κ. Δήμαρχος μια σειρά από πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται με 

άλλους δήμους που συνεργάζονται με τους αντίπερα δήμους της Τουρκίας. Κάντε και 

εσείς το ίδιο, ομόφωνα θα περάσει από το Δ.Σ. να φέρετε και να γίνει συναυλία εδώ και 

να κάνετε κοινούς αθλητικούς αγώνες και ότι άλλο νομίζετε, να πάνε σωματεία εκεί, να 

πάνε να φάνε, να πιουν, ότι θέλετε κάντε εν πάση περιπτώσει στο θέμα της πολιτιστικής 

συνεργασίας, δεν είναι αυτό όμως.  

Οι αδελφοποιήσεις είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάτι που πολύ σωστά είπε ο κ. 

Χατζόπουλος ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία και τον ξέρετε ίσως οι περισσότεροι διότι 

είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Πανθρακικής Ομοσπονδίας, είναι δηλαδή Σερραίος και 

τιμά την πόλη μας με την ιδιότητα αυτή, τεράστια εμπειρία και γνώση στα θέματα του 

προσφυγικού ελληνισμού και γνωρίζει πολύ καλά και εκείνος και νομίζω ότι όλοι αν το 

σκεφτείτε καλύτερα το ασπάζεστε κι εσείς οι ίδιοι ότι στην Τουρκία υπάρχει ένα βαθύ 

λεγόμενο κράτος, το οποίο τέτοιου είδους περιστατικά και τέτοιου είδους ενέργειες τις 

εκμεταλλεύεται για τις δικές της πολιτικές επιδιώξεις. Να πω και το άλλο όμως, δεν είναι 

άμοιρος των ευθυνών του ο τουρκικός λαός. Και μην ακούω αυτό τον διαχωρισμό. Η 

Τουρκία δεν είναι μια απρόσωπη έννοια, ως έννοια περιλαμβάνει και τον τουρκικό λαό, 

όπως και η Ελλάδα ως έννοια περιλαμβάνει και τον ελληνικό λαό και όλοι η γενοκτονία 

που διαπράχθηκε σε βάρος του ελληνισμού της Ανατολής δεν διαπράχθηκε από μια 

απρόσωπη έννοια, διαπράχθηκε από συγκεκριμένους Τούρκους, οι ίδιοι αυτοί ήταν που 

κατόπιν αιματοκύλησαν την Κύπρο, οι ίδιοι αυτοί είναι που εξεδίωξαν τον ελληνισμό της 

πόλης και οι ίδιοι είναι που διαπράττουν διαχρονικά ότι διαπράττουν σε βάρος του 

έθνους μας. Εμείς έχουμε την περισσή αφέλεια να νομίζουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, θα 

κάνουμε διαπολιτιστικές συνεργασίες και τελείωσε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. 

Και εν πάση περιπτώσει, αν σε όλο αυτό το αρνητικό σκηνικό το οποίο περιλαμβάνει 

σήμερα καινούργιες απειλές πολέμων … με ποιον πάμε να αδελφοποιηθούμε; Με αυτόν 

που διατυπώνει κάθε μέρα ένα καινούργιο …  

 

 

 

 



 

Επομένως εάν αυτοί οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης, εάν ο συγκεκριμένος 

Δήμαρχος της συγκεκριμένης πόλης έχουν τόσο ευνοϊκά αισθήματα απέναντι μας και 

αισθάνονται τόσο πολύ αγάπη και αδελφική προσέγγιση απέναντι μας, θα μπορούσαν να 

κάνουν το εξής απλό και αυτονόητο και εσείς κ. Δήμαρχε ως μικρασιατικής καταγωγής 

να τους το θέσετε, δεν λέω να ζητήσουν συγγνώμη, δεν λέω να αναγνωρίσουν τη 

γενοκτονία, αλλά έστω να εκφράσουν στο έγγραφο το εισηγητικό το οποίο σας έφεραν 

εδώ, το οποίο μιλάει μόνο για συνεργασία για να επιτύχουμε οικονομικά οφέλη από την 

Ε.Ε., αυτός είναι ο σκοπός τους, αυτός είναι ο διακαής πόθος τους, έστω στο εισηγητικό 

έγγραφο να λένε ότι ¨εκφράζουμε τη θλίψη μας, αντιλαμβανόμαστε ότι πάθατε διάφορα¨, 

δεν φύγαν από εκεί οι πρόγονοι μας φιλικά. Άφησαν πίσω τους τάφους των γονέων τους, 

άφησαν πίσω περιουσίες, άφησαν πίσω τους νεκρούς τους. Δεν έφυγαν φιλικά από εκεί. 

Για τα γεγονότα αυτά λοιπόν, που οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε προσφυγικής 

καταγωγής, τουλάχιστον να εκφράσουν τη θλίψη τους, κατόπιν να μιλήσουν για 

αδελφοποίηση.  

κ. Αναστασιάδης:  Παρακάλεσα από την αρχή να αποσύρετε το θέμα, δεν το 

κάνατε όμως. Είπα ότι είναι ατιμωτική πράξη αυτή για τους Σερραίους, θα σας εξηγήσω 

γιατί. Το 455 π.Χ. έγραψε τις ιστορικές του μελέτες ο Ηρόδοτος για να διατηρούμε τη 

μνήμη του παρελθόντος. Από εκεί ξεκινάω για να καταλάβετε ποια είναι αυτή η μνήμη.  

Έρχομαι στο θέμα το δικό μας, από το 1240 μ.Χ., όταν εμφανίστηκαν οι Τούρκοι 

στα βόρεια σύνορα της Συρίας και είχαν κάνει εκεί το Εμιράτο του Καραμάν Αλή, 

ξεκίνησε η πτώση και η διάλυση του ελληνισμού. Επί χιλιάδες χρόνια, στη χώρα αυτή 

που ζούμε, στην Ιωνία, στον Πόντο, στη Θράκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σφαγές, 

σκλαβοπάζαρα, κατά χιλιάδες αλυσοδεμένοι Έλληνες, και μιλάνε ακόμα για εθνικισμό; 

Πηγαίναν οι Τούρκοι και πουλούσαν Έλληνες. Έσφαξαν, βίασαν, ρήμαξαν, πέρασαν τα 

χρόνια και ήρθε το σωτήριο έτος του 1821, που έγινε η επανάσταση. Και το 1828 – 1930 

έγινε Ελληνικό κράτος. Από τότε μέχρι σήμερα πόσους … έχουμε κάνει με τους 

Τούρκους ξέρετε; Θα σας θυμίσω ένα μόνο πράγμα, ότι εμείς είχαμε μειονότητα στην 

Κωνσταντινούπολη περίπου 100.000 Έλληνες, και οι Τούρκοι άφησαν τη Δυτική Θράκη. 

Θυμάστε το 1953 -1955 τι είχε γίνει; Δεν έμεινε ούτε ένας Έλληνας. Τους έδιωξαν. Και 

στην Κύπρο, χιλιάδες εξαφανισμένα ελληνόπουλα, που κάναν την εισβολή. Αυτά τα 

ξεχνάτε τόσο εύκολα; Και ήρθατε σήμερα να μας πείτε ότι εμείς είμαστε εθνικιστές 

χωρίς ντροπή; 500.000 πόντιοι, προχθές κάναμε μνημόσυνο και δυο μέρες δεν πέρασαν 

από την 29η Μαΐου όπου θρηνήσαμε την εξαφάνιση του ελληνισμού από τους Τούρκους. 

Οι Τούρκοι διαλύσανε ότι πράγμα υπήρχε ελληνικό. Τα εξαφάνισαν όλα. Και είχαν το 

θράσος να λένε ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος, ότι ο Ιπποκράτης κ.λπ. και εμείς καθόμαστε 

ακόμα να μιλάμε για Τούρκους. Αυτοί που αν χρειαστεί θα μας σφάξουν πάλι όλους. 

Αυτό να το ξέρετε. Και τολμάτε να μιλάτε για αδελφοποίηση;  

Καταρχάς για να αδελφοποιηθούν δυο πολιτείες πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να 

είναι ομόαιμοι, να είναι ομόθρησκοι, να είναι ομόγλωσσοι και να έχουν κοινά σημεία, 

κοινές περιοχές θρησκευτικής λατρείας. Τι έχουμε εμείς από όλα αυτά; Για πέστε μου. 

Αυτοί είναι η αιτία που ο ελληνισμός εξαφανίστηκε. Μας ατιμάζετε με αυτό που κάνετε, 

είναι προσβολή για εμάς. Ντρέπομαι γι’ αυτό που κάνετε.  

κ. Στεργίου:  Δεν θα μιλούσα αλλά από αυτά που ακούστηκαν στην αίθουσα του 

Δ.Σ. είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω. 1ον, γνωρίζω τις ικανότητες πολλών εδώ μέσα πάνω 

σε πολλά ζητήματα και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. 

 



 

Όμως το να αμφισβητούνται πρωθυπουργοί της χώρας που είχαν μια σταθερή 

εξωτερική πολιτική από το 1974 μέχρι σήμερα, με πολύ καλά αποτελέσματα, για μένα 

είναι απαράδεκτο. Ποιοι οδήγησαν και χάσαμε την Κύπρο το ξέρουμε. Αλλά δεν θα 

κατηγορήσω ούτε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ούτε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ούτε τον 

Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε τον Σημίτη, ούτε τον Κώστα Καραμανλή, ούτε τον 

Γιώργο Παπανδρέου για τη σταθερή εξωτερική πολιτική που κάναν τόσα χρόνια. 

Κάποιοι άλλοι μας οδήγησαν και χάσαμε την Κύπρο.  

Θέλω να τονίσω κάτι, ας αφήσουμε τους πολιτικούς να κάνουν την εξωτερική 

πολιτική. Έχουμε πολλά προβλήματα και πραγματικά στα οικονομικά τα έχουν 

θαλασσώσει. Αλλά όχι όμως και στην εξωτερική πολιτική. 

2ον, εγώ δεν ήξερα τον δήμαρχο της Bursa, τον γνώρισα όταν ήρθε εδώ, και μέσα 

από το ντοκυμανταίρ που μας έδειξε αναστήλωσε την εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και 

τον έκανε τόπο λατρείας. Δηλαδή, ένας Τούρκος μουσουλμάνος, πήρε μια εκκλησία την 

αναστήλωσε, της έβαλε εικόνες και την έβαλε για λειτουργία. Και παράλληλα κινδύνεψε 

να χάσει τις τοπικές εκλογές από Δήμαρχος εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Και εμείς 

ερχόμαστε ως Δ.Σ., να μην τον δεχόμαστε, να μην τον τιμούμε. Και για τα ιστορικά 

μνημεία που έχει η πόλη μας τι έχουμε κάνει; Τι κάναμε εμείς σαν τοπικοί άρχοντες; Εγώ 

νομίζω ότι είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει εδώ.  

Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, τις διαφορές μας τις έχουμε, θα τις 

λύσουμε αν χρειαστεί. Εδώ υπάρχει ένας Δήμαρχος μιας πόλης που έκανε συγκεκριμένες 

πράξεις, μια εκκλησία την αναστήλωσε και την έβαλε σε λειτουργία. Αυτόν τον τιμούμε 

και ζητούμε να αδελφοποιηθούμε. Τίποτα παραπέρα.  

κ. Χουρουζίδης:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι. ¨Η σελίδα της γενοκτονίας του 

ποντιακού ελληνισμού, είναι η πιο μαύρη σελίδα στην παγκόσμια ιστορία και αυτό γιατί 

90 χρόνια στερεί από τους 353.000 άταφους νεκρούς μας τη στοιχειώδη ηθική 

δικαίωση¨. Είναι ένα απόσπασμα από την ομιλία σας κ. Δήμαρχε πριν από λίγες μέρες 

στην πλατεία Ελευθερίας την 19η Μαΐου. Αντιλαμβάνεστε κ.κ. Συνάδελφοι, κ. Πρόεδρε, 

ότι δεν μπορώ να συναινέσω σε μια τέτοια πρόταση αδελφοποίησης με οποιονδήποτε 

άλλο Δήμο της Τουρκίας. Ευχαριστώ.  

κ. Καλαϊτζίδης:  Κι εγώ δεν θα έπαιρνα το λόγο. Καταρχήν ένιωσα ότι 

βρισκόμαστε στο Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας μας και καθορίζουμε την εξωτερική 

πολιτική της χώρας μας. Μετά το θέμα με τον Πύρρο Δήμα έρχεται και το θέμα της 

αδελφοποίησης. Κι εγώ πόντιος στην καταγωγή, άκουσα όλους τους συνομιλητές, και το 

αποτέλεσμα το δικό μας είναι το εξής, μας διακατέχουν φοβικά σύνδρομα, μιζέρια, 

συντηρητισμός και εσωστρέφεια, και δυστυχώς εγκλωβιζόμαστε και ζούμε μόνο με το 

παρελθόν μας. Τίποτα άλλο.  

κ. Χρυσανθίδης:  κ. Πρόεδρε, βασικά η τοποθέτηση μου αφορά τη θέση την 

οποία έχω προσωπικά και όχι το σύνολο της παράταξης. Θα αναφερθώ σε κάποιες 

ενέργειες τις οποίες έχω κάνει στο παρελθόν το πρόσφατο για το συγκεκριμένο ζήτημα 

ως αρμόδιος αντινομάρχης, για να μη θεωρηθώ από κάποιους που παρακολουθούσαν τα 

νομαρχιακά συμβούλια ανακόλουθος, για τις ενέργειες που κάναμε τότε ως Ν.Α. με 

νομάρχη τον κ. Φωτιάδη. Ένα τέτοιο ζήτημα το οποίο θέλαμε να δείξουμε τότε ότι ναι 

μεν είμαστε υπέρ της φιλίας, υπέρ της συνεργασίας, υπέρ των οποιονδήποτε 

πολιτιστικών συνεργασιών.  

 



 

Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, για να αναδείξουμε το νομό μας σε επίπεδο 

τουριστικό και να προσελκύσουμε επισκέπτες μέσα στην όλη καμπάνια που είχαμε κάνει 

τότε, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτισμού ετοιμάσαμε έναν φάκελο όπου 

αναδείξαμε όλα τα οθωμανικά μνημεία που υπάρχουν στην πόλη μας. Ο φάκελος αυτός 

κατατέθηκε στο ΥΠ.ΠΟ., είχαμε κατέβει με τον κ. Νομάρχη στον κ. Γερουλάνο για να 

τύχει κάποιας χρηματοδότησης. Πράγματι την είχε δει πολύ θετικά ο κ. Γερουλάνος και 

δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που ακριβώς βρίσκεται η χρηματοδότηση αυτή. Όμως, εμείς για 

να προχωρήσουμε στην ανάδειξη των οθωμανικών μνημείων ως Ν.Α. χρηματοδοτήσαμε 

τότε με 80.000 το … Τζαμί.  

Επίσης, κάναμε άλλη μία συνδιοργάνωση μαζί με τους Μουσικούς Ορίζοντες, με 

τη φιλαρμονική ορχήστρα της Άγκυρας, έγινε μια μουσική εκδήλωση πάρα πολύ καλή 

στο ΤΕΙ και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα λέω όλα αυτά για να δείξω ότι δεν είμαι 

αρνητικός σε οποιαδήποτε συνεργασία η οποία προάγει τον πολιτισμό μας. Και βασικά 

όπως είπα προηγουμένως τον τουρισμό στη πόλη μας. 

Όμως πιστεύω, στην παρούσα φάση, δεν έχουν ωριμάσει ακόμα οι συνθήκες 

αυτές ώστε να προχωρήσουμε σε μια αδελφοποίηση. Πιστεύω ότι η επόμενη γενιά θα 

είναι αυτή η οποία ίσως μπορέσει να φτάσει και στο επίπεδο αυτό. Δεν θα πω τίποτα 

άλλο παρά ότι σ’ αυτή τη φάση εγώ προσωπικά εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω αυτό το θέμα. 

Ευχαριστώ.  

κ. Δινάκης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, ειλικρινά χαίρομαι που ήρθε ένα τέτοιο 

θέμα στο συμβούλιο και μας δίνεται η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα 

της αδελφοποίησης. Η αδελφοποίηση μεταξύ των λαών είναι ένα καλό πράγμα. Είναι μία 

καλή πράξη, εφόσον όμως συντρέχουν κάποιοι λόγοι. Μερικούς από τους λόγους αυτούς 

ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης τους οποίους τους σέβομαι. Θέλω να πω κάτι σ’ αυτό που 

είπε ο Δήμαρχος ότι ο Δήμαρχος που ήρθε από την Bursa κατάγονταν οι γονείς του από 

το Εϊνεσί, από εκεί που κατάγονταν και οι πρόγονοι του Δημάρχου. Ήμασταν όμως τόσο 

ανίκανοι ως Σερραίοι διότι στην Ομόνοια υπήρχε μια οδός Εϊνεσί και μάλιστα σε ένα 

σπίτι ακόμα υπάρχει η ταμπέλα επάνω. Και σε μια βραδιά, κάποιοι κύριοι των δημοτικών 

αρχών τότε την κατέβασαν και την έβαλαν Πύρρου. Και μάλιστα και πολλά τετράγωνα 

είχαν ακυροποιηθεί τότε με το θέμα των πολυγώνων εκεί στην Ομόνοιας. 

Θέλω να πω κ. Πρόεδρε, ότι καλό είναι εμείς να στραφούμε, να γυρίσουμε πίσω 

εκεί και να αναζητήσουμε ποιοι ήταν αυτοί που κατέβασαν τη μία ταμπέλα και τη 

βάλανε σε Πύρρου, να επανορθώσουμε σ’ αυτό το σημείο καταρχάς, και μετά όταν θα 

έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα κοιτάξουμε να κάνουμε και την αδελφοποίηση μεταξύ 

των Τούρκων και εμάς, πιστεύω ότι θα είναι η νέα γενιά, αν δεν προκύψουν τίποτα νέα 

προβλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ.   

κ. Χασαπίδης:  Εκ προοιμίου λέω ότι θα ψηφίσω την αδελφοποίηση. 

Ακούστηκαν εδώ διάφορες απόψεις, ακούστηκαν κάποιες φωνές εθνικιστικές και αυτή 

είναι η πραγματικότητα. Υπήρχε πολύ συναίσθημα. Ενδεχομένως ο χρόνος που ήρθε το 

θέμα να μην ήταν πιο κατάλληλος, είχαμε τα μνημόσυνα του ελληνισμού της ανατολής, 

κάποιοι ήταν πολύ επηρεασμένοι, όπως και εκπρόσωποι των συλλόγων ήταν πολύ 

επηρεασμένοι και κάποιοι από την παράταξη του κ. Φωτιάδη. Εμένα με ξάφνιασε η 

τοποθέτηση τους, σε ανθρώπους που ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο που τηρεί τη 

συναδέλφωση των λαών και αγωνίζεται και ο πρωθυπουργός της χώρας, και ας κάποιοι 

χλευάζουν, αγωνίζονται για τη συναδέλφωση αυτών των λαών, δεν περίμενα τέτοια 

άποψη να ακούσω σήμερα εδώ.  



 

Οτιδήποτε προάγει τη συναδέλφωση των λαών εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Η 

γενοκτονία είναι γεγονός. Η αδελφοποίηση με μια πόλη της Τουρκίας δεν σημαίνει ότι 

διαγράφουμε και δεν διεκδικούμε την αναγνώριση της γενοκτονίας. Οτιδήποτε προάγει 

τη συναδέλφωση εγώ είμαι θετικός, άρα ψηφίζω υπέρ της αδελφοποίησης.  

κ. Γκότσης:  Εκ προοιμίου λέω ότι δεν θα ψηφίσω. Εγώ δεν είμαι ούτε 

πρόσφυγας, ντόπιος είμαι. Σέβομαι όμως την ιστορία. Σέβομαι ότι δεν αναγνωρίστηκε 

τίποτα από τους Τούρκους. Θα έπρεπε να γίνει μια διαβούλευση με τους προέδρους, δεν 

τους καλέσατε, εγώ στην αρχή είπα και την έχω την άποψη ότι οι λαοί δεν έχουν να 

χωρίσουν τίποτα, την ενότητα των λαών την τραγούδησε ο Νταλάρας πριν 35 χρόνια, 

αλλά όλα αυτά σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο και ο κ. Δήμαρχος ανέφερε τα παραδείγματα 

τα οποία ήταν όλα πολιτιστικής φύσεως, χοροί, φεστιβάλ κ.λπ.  

Εγώ θα συνταχθώ με αυτό που οι πρόεδροι έχουν πει, ότι ναι στις πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, όχι στην αδελφοποίηση. 

κ. Κατιρτζόγλου: Μόνο δυο λόγια κ. Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα φυσικά το λόγο 

να δευτερολογήσω αν δεν είχα κάποιες αφορμές που δόθηκαν. 1ον και κύριον, δεν είναι 

εθνικιστικός ο πατριωτικός λόγος, κάποιοι άλλοι μιλούν με τρόπο αφελή στα θέματα 

αυτά. 2ον, δεν θα υπάρξει ποτέ η κατάλληλη στιγμή διότι πάντα θα υπάρχουν οι ευκαιρίες 

και οι αφορμές που δίνονται από την άλλη πλευρά. Αφορμές που μας θυμίζουν πάντα 

ποια είναι τα πραγματικά αισθήματα της άλλης πλευράς. Και 3ον και τελευταία 

παρατήρηση, αν ο συγκεκριμένος Δήμαρχος είναι τόσο καλός που ανακαίνισε την 

εκκλησία και έκανε τόσο σπουδαία πράγματα και αγαπάει πράγματι, αυτό σημαίνει δύο 

πράγματα, να τον τιμήσουμε, να του δώσουμε μια τιμητική πλακέτα και δεύτερον να 

κάνουμε πολιτιστικές ανταλλαγές, να έρθουν εδώ συγκροτήματα, να πάμε εμείς εκεί, να 

υπάρξει μια τέτοιου είδους επαφή σωστό, και τρίτον αφού είναι τόσο καλός και μας 

αγαπάει, ζητήστε του να εκφράσει τη θλίψη του για τα γεγονότα του παρελθόντος, μετά 

είμαστε εδώ όλοι να ψηφίσουμε ομόφωνα την αδελφοποίηση. 

κ. Αναστασιάδης:  … (δεν ακούγεται) … 

κ. Δρίγκα:  Δεν είχα σκοπό καθόλου να τοποθετηθώ. Αλλά ήθελα να εκφράσω 

ότι εγώ είμαι θρακιώτισσα και δεν θα πρέπει να απολογηθώ γιατί θα ψηφίσω όχι. Γιατί 

ναι έχουμε συναίσθημα, ναι έχουμε μνήμες, και οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας 

ζούνε ακόμη, για να μη με κατηγορήσει κανείς εδώ μέσα για εθνικισμό. Σας ευχαριστώ 

πάρα πολύ.  

Πρόεδρος Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Σερρών:  ... (δεν ακούγεται τίποτα) … 

[από σημειώσεις: Δεν μισώ τον Τουρκικό λαό αλλά δεν δέχομαι γιατί υπάρχει 

σκοπιμότητα. Να αποσυρθεί το θέμα].  

κ. Κοτζάογλου:  … (δεν ακούγεται τίποτα) … [από σημειώσεις: Κάνω έκκληση 

να αποσύρετε το θέμα].  

κ. Δήμαρχος: Δεν αποσύρεται το θέμα. Θα τεθεί σε ψηφοφορία. Έχουμε 

δημοκρατία και οι αποφάσεις παίρνονται με ψηφοφορία.  

Άλλο ο απλός λαός και άλλο οι πολιτικοί. Εδώ είμαστε εμείς ο απλός λαός. Εμείς 

καθορίζουμε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας; Ασφαλώς και όχι. Δεν καθορίζουμε 

εμείς την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και δεν σημαίνει μια αδελφοποίηση ότι 

συμφωνούμε εμείς με την πολιτική της Τουρκικής κυβέρνησης ή ότι οι Τούρκοι 

συμφωνούν με την πολιτική της Ελληνικής κυβέρνησης.  

 

 



 

Η αδελφοποίηση έχει έναν και μοναδικό σκοπό, να φέρει τους λαούς κοντά, να 

συνεργαστούν, να συνυπάρξουν ειρηνικά. Κάναμε κι άλλες αδελφοποιήσεις, γιατί 

ειπώθηκε ότι άλλο αδελφοποίηση και άλλο φιλία, έγιναν και άλλες αδελφοποιήσεις με 

Βουλγαρία, με Γαλλία και με άλλες χώρες, για πείτε μου ποιο ήταν το αντικείμενο των 

αδελφοποιήσεων. Πέρα από πολιτιστικές φιλοξενίες και δραστηριότητες υπήρξε τίποτα 

άλλο; Υπήρξε κάτι περισσότερο;  

Θα επαναλάβω κάτι για ακόμη μία φορά. Η επιτροπή, μα γι’ αυτό η Πολιτεία 

βάζει αυτές τις ασφαλιστικές δικλείδες, η επιτροπή θα μας πει αν έχετε δίκιο ή αν έχουμε 

εμείς δίκιο. Μπορεί να έχετε κι εσείς δίκιο σ’ αυτή τη χρονική στιγμή, μπορεί όμως να 

έχουμε εμείς δίκιο.  

Διαβούλευση, μα για όνομα του θεού, για όλα τα θέματα δεν χρειάζεται 

διαβούλευση και ούτε προβλέπεται διαβούλευση. Και ποιος λέει ότι η κοινωνία είναι 

διχασμένη; Για να δούμε αν είναι διχασμένη πρέπει να υπάρξει δημοψήφισμα. Πάντα 

στις αδελφοποιήσεις υπήρχαν οι γνωστές φωνές και μη εξαιρετέες που ήταν αντίθετες σε 

όλες τις αδελφοποιήσεις. Θα κολλήσουμε εκεί δηλαδή; Είναι δυνατόν οι λαοί να μην 

κοιτάζουν μπροστά;  

Μνημόσυνο είχαμε για τη γενοκτονία των Ποντίων και των Μικρασιατών κ.λπ. 

Μνημόσυνο δεν έχουμε με τους Βούλγαρους; Δεν κάνουμε για τους Γερμανούς που 

εξολόθρευσαν τόσο κόσμο; Και για ποιους δεν κάνουμε μνημόσυνο; Ήμασταν σε 

πολέμους τόσα χρόνια, αυτό τι σημαίνει; Θα μείνουμε στα μνημόσυνα; Εκεί θα 

μείνουμε;  

Δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, και πάλι θα πω, θα μας πει το ΥΠΕΞ αν έχουν 

ωριμάσει οι συνθήκες. Η αδελφοποίηση δεν σημαίνει ότι εμείς σταματάμε τον αγώνα 

μας για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Η αδελφοποίηση 

δεν σημαίνει λήθη στην ιστορία και παραγραφή στα ιστορικά γεγονότα και από τα 

ιστορικά γεγονότα διδασκόμαστε για να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη. Οι λαοί 

θέλουν να συνυπάρχουν ειρηνικά, να συνεργάζονται, να προοδεύουν. Οι λαοί δεν έχουν 

να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, οι λαοί δεν θέλουν μίση, δεν θέλουν πάθη, δεν θέλουν 

μισαλλοδοξία, δεν θέλουν έχθρες, δεν θέλουν περιχαράκωση των λαών. Οι λαοί 

κοιτάζουν μπροστά, οι νέοι κοιτάζουν ακόμα πιο μπροστά από εμάς και δεν πρέπει να 

τους απογοητεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Πρόεδρος:  Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία.  

  

  

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι  

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

 



 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι 

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι 

Ίντος Δημήτριος:    Όχι 

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Ναι  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι 

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Όχι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Όχι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός: Όχι  

Δημητρίου Ευστράτιος:   Ναι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Παπαδοπούλου Φωτεινή:   Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

 



 

 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Όχι 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. 

   
ΘΕΜΑ  38ο: Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα: α) με το άρθρο 109 

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) και β) την υπ΄ αριθ. 284/2001 

απόφαση Δ.Σ. Δήμου Σερρών (ΦΕΚ ………/2011 ΤΑ). 

 

κ. Πρόεδρος:  Επιτέλους κατέφτασε το ΦΕΚ, αναγράφεται πλέον και επισήμως, 

ο αριθμός του ΦΕΚ για τον ορισμό των μελών και τη συγκρότηση του Δ/κού 

Συμβουλίου της Κ.Ε. του Δήμου Σερρών φέρει αριθμό 691 και αναρτήθηκε στις 

29/4/2011 στον 2ο τόμο. Αφορά την συγχώνευση Κ.Ε. του Δήμου Σερρών. Ένα και 

μοναδικό δηλαδή Ν.Π.  

Και ορίζουμε ως Πρόεδρο τον κ. Δήμου Ιωάννη, με αναπληρώτρια την κ. 

Αποστολίδου Ραχήλ. Ως αντιπρόεδρο τον κ. Σούζα Ζαχαρία με αναπληρώτρια την κ. 

Αρναούτογλου Φωτεινή, ως μέλος του Δ/κού Συμβουλίου την κ. Μπιτζίδου με 

αναπληρώτρια την κ. Παπαδοπούλου Φωτεινή. Θέλουμε δύο άτομα από την 

αντιπολίτευση ως μέλη και τα αναπληρωματικά τους. Η  κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή ως 

τακτικό και αναπληρωματικό η κ. Δρίγκα. Και από τον κ. Μηλίδη ο κ. Τατούδης ως 

τακτικό και αναπληρωματικό ο κ. Ίντος. Ένας εκπρόσωπος θα προκύψει μετά τη 

συγκρότηση του Δ/κού Συμβουλίου από το Εργατικό Κέντρο με τον αναπληρωτή του, οι 

δημότες ως μέλη του Δ/κού Συμβουλίου είναι Κανακούδης Ιωάννης με αναπληρώτρια 

την κ. Μεντίζη Μαρία, η κ. Μπουρβάνη Βασιλική με αναπληρωτή τον κ. Γασπαρίδη 

Δημήτριο, ο κ. Σαμψάρης Πέτρος με αναπληρώτρια την κ. Λόλα Φωτεινή, ο κ. 

Μπακούρης Πέτρος με αναπληρώτρια την κ. Τσεχερίδου Παναγιώτα και 11ο μέλος ως 

δημότης ο κ. Κατέρης Κωνσταντίνος με αναπληρωτή τον κ. Ικιούζη Άγγελο.  

κ. Μηλίδης: Είναι 11μελές το συμβούλιο, γιατί να μην είναι και ένας δημότης 

από την αντιπολίτευση; 

κ. Πρόεδρος:  Η πρόταση θα μπει σε ψηφοφορία κ. Μηλίδη. Πρώτα ψηφίζουμε 

το θέμα όπως έχει έρθει.  

 

Δινάκης Κωνστανίνος:   Όχι  

Γαλάνης Στέργιος:    Ναι 

Μυστακίδης Παύλος:   Ναι 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης:   Ναι 

Στεργίου Νικόλαος:    Ναι 

Αραμπατζής Θεόδωρος:   Ναι 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος:  Ναι 

 



 

Αρναούτογλου Φωτεινή:   Ναι 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος:   Ναι 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης:  Ναι 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος:   Ναι 

Σούζας Ζαχαρίας:    Ναι 

Θεοχάρης Μιχαήλ:    Ναι 

Δούκας Γεώργιος:    Ναι 

Νιζάμης Δημήτριος:    Ναι 

Βαλτσάνης Δημήτριος:   Ναι 

Μοσχολιός Ζωγράφος:   Όχι 

Τατούδης Παναγιώτης:   Όχι 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος:   Όχι 

Γκότσης Ηλίας:    Όχι 

Μηλίδης Θεόδωρος:    Όχι, την πρόταση μας  

Αναστασιάδης Αντώνιος:   Όχι, την πρόταση μας  

Ίντος Δημήτριος:    Όχι, την πρόταση μας  

Σαραντίδου Ερμοφύλη:   Όχι  

Χρυσανθίδης Βασίλειος:   Όχι  

Γάτσιος Αθανάσιος:    Ναι 

Φωτιάδης Στέφανος:   Ναι 

Δρίγκα Χρυστούλα:    Ναι 

Ηλιοπούλου Σταλακτή:   Ναι 

Κοτρώνης Παναγιώτης:   Ναι 

Αγοραστός Αγοραστός: Όχι  

Δημητρίου Ευστράτιος:   Όχι 

Δήμου Ιωάννης:    Ναι 

Μερετούδης Δημήτριος:   Ναι 

Αποστολίδου Ραχήλ:    Ναι 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα: Ναι 

Χράπας Παντελής:    Ναι 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία:  Ναι 

Χουρουζίδης Νικόλαος:   Ναι 

 



 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος:   Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. 

   
ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση παράθεσης γεύματος σε Αντιπροσωπεία του Αδελφοποιηθέντος 

Δήμου PETRICH Βουλγαρίας. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης της Δικηγόρου κ. Βραχά 

Μαρίας. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: α) του Προέδρου του 

Δ.Σ. κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου, β) του Αντιδημάρχου Δ/κων 

Οικονομικών Υπηρεσιών Ηλ/κής Διακ/σης και Διαφάνειας κ. Στέργιου 

Γαλάνη και γ) της δημοτικής υπαλλήλου κ. Μίκικη Φωτεινής. 

 

- Εγκρίνεται. 
 

ΘΕΜΑ  17ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση της αριθ. 10/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τοπικής 

Κοινότητας Άνω Καμήλας με θέμα: «Καθορισμός τέλους ταφής μη 

δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας». 

 

κ. Πρόεδρος:  Αναβάλλεται θα περάσει πρώτα από Οικονομική Επιτροπή ως 

θέμα κανονιστικού χαρακτήρα.  

 

- Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης – καταχώρησης προκήρυξης με θέμα: 

«Μουσική υποτροφία ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση της αριθ. 29/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα με θέμα: «Μη εκμίσθωση της δημοτικής έκτασης 

5.054 τ.μ.- αναψυκτηρίου στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Δ. Κ. 

Λευκώνα του Δήμου Σερρών και την παραχώρηση χρήση τους στον 

Ποντιακό Σύλλογο Λευκώνα». Η παραχώρηση χρήσης να ισχύει για 

περίοδο τεσσάρων (4) ετών.  

 

κ. Νιζάμης: Διαφωνώ με τη συγκεκριμένη έγκριση παραχώρησης γιατί σύμφωνα 

με το άρθρο 185/3463, δωρεάν παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων προϋποθέτει κάποια 

πράγματα τα οποία τουλάχιστον από τα έγγραφα που υπάρχουν δεν προκύπτουν. Δηλαδή 

πρέπει να είναι Ν.Π.Δ.Δ. και να επιτελεί κοινωφελή σκοπό. Υπ’ αυτή την έννοια θεωρώ 

ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν πρέπει να ψηφιστεί γιατί πάσχει νομικά.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Νιζάμη). 

  
ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση της αριθ. 26/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής 

Κοινότητας Λευκώνα με θέμα: «Εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης 

(του αριθμ. 994γ δημ. τεμαχίου) 456 τ.μ. περιοχής κόμβου Αγίας 

Παρασκευής της Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών» για χρονικό 

διάστημα μίσθωσης τεσσάρων ετών και με οριζόμενο ετήσιο μίσθωμα 

2.000,00 € με προσαύξηση 4% από το δεύτερο έτος μέχρι την λήξη της 

τετραετίας. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Είναι μια καταρχήν Α.Δ.Σ. και μετά θα πάει στην Οικονομική 

Επιτροπή. Για να τεθούν οι όροι δημοπρασίας.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση της αριθ. 25/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ. Κ. Λευκώνα με 

θέμα: «Καθορισμός ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς για την 

εκποίηση τμήματος του αριθμ. 558 δημοτικού τεμαχίου έκτασης 1.273,84 

τ.μ. περιοχής [IBANBRIX] του αγροκτήματος Λευκώνα» στο ποσό των 

τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών το τετραγωνικό μέτρο. (4,50 €/τ.μ.)   

 

 

κ. Πρόεδρος:  Ξανασυνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιο και ήρθε σήμερα η νέα 

πρόταση.  

Πρόεδρος Τ.Σ. Λευκώνα:  Θέλω να πω ότι για το σημείο αυτό η απόφαση 

πάρθηκε στις 30/9 στο προηγούμενο Δ.Σ. Εμείς κληθήκαμε να καθορίσουμε τιμή ανά 

τ.μ. Βάσει όμως νέων δεδομένων στοιχείων κάλεσα έκτακτο συμβούλιο, ανακαλέσαμε 

για την εκποίηση αυτή, στο σημείο εκείνο κοντά, υπάρχει καινούργια ξενοδοχειακή 

μονάδα μεγάλη και το τελευταίο διάστημα έχει παρουσιαστεί μεγάλο αγοραστικό 

ενδιαφέρον γης.  

 



 

 

Βάσει νέων στοιχείων, αν αυτή η περιοχή μπει στο ρυμοτομικό που είναι δίπλα, 

το σημείο αυτό είναι 600 μ. από το τελευταίο σπίτι που … θα πρέπει να συνδεθεί ο 

αγωγός, περνάει αποχέτευση από το κομμάτι αυτό και θα πρέπει να συνδεθεί εκείνος ο 

αγωγός με τον αγωγό που είναι στον κεντρικό δρόμο. Αν υπάρξουν νέα σπίτια, νέες 

κατοικίες, που είμαι σίγουρη ότι αν μπει στο ρυμοτομικό θα υπάρξει ανάπτυξη, γι’ αυτόν 

τον λόγο ανακαλέσαμε και ζητώ τη στήριξη του Δ.Σ. στην ανάκληση αυτή. Να μην 

εκποιηθεί. 

… (δεν ακούγεται τίποτα) … 

 

- Αποσύρεται. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2011 απόφασης του Συμβουλίου Τ. Κ. Ορεινής 

με θέμα: «Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους κατοικοδημότες». 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  24ο: Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συντηρήσεις – 

μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου Σερρών». Έγκριση της 

μελέτης και ψήφιση πίστωσης, προϋπολογισμού 17.500,00 €. 

 

- Αναβάλλεται. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009». 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενδο-

δημοτική οδοποιία των Δ.Δ. Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, Βαμβακιάς, 

Αναγέννησης» πρώην Δήμου Καπ. Μητρούση. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Τ.Δ. 

Προβατά» πρώην Δήμου Καπ. Μητρούση. 

 

... (δεν ακούγεται τίποτα) … [από σημειώσεις: Αποσύρεται γιατί ο εργολάβος 

έχει αφήσει ατέλειες]. 

 

- Αποσύρεται. 
 

 

 

 

  



 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση παραλαβής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό και 

Κοινωνικό Κέντρο» του πρώην Δήμου Σκουτάρεως. 

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ θέλω να συμπληρώσετε ότι είναι και στατική μελέτη οριστική 

και ειδική αρχιτεκτονική μελέτη οριστική.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 

εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας Αμαξοστασίου Δήμου 

Σερρών», προϋπολογισμού 50.100,00 €, δαπάνη εργασιών 26.463,96€. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση 

χάραξης οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου», προϋπολογισμού 440.000,00 

€, δαπάνη εργασιών 382.451,84 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – κατασκευή εξωτερικών 

κουφωμάτων 8ου Νηπιαγωγείου Σερρών», προϋπολογισμού 9.800,00 €. 

Δαπάνη εργασιών 7.697,33 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μελέτης του έργου: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού 

Απαμείας της Π.Ε. Σφαγεία – 40 Μάρτυρες», προϋπολογισμού 23.000,00 

€. 

 

 

κ. Γάτσιος: Επειδή υπάρχει και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης θα θέλαμε να 

μας πείτε με ποιον τρόπο θα εκτελεστούν και για το 32ο, 33ο, 34ο, 35ο για να μη 

ξαναρωτάω.  

κ. …:  Για το 32ο είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.  

κ. Πρόεδρος:  Πάγια τακτική είναι να γίνεται μειοδοτικός διαγωνισμός. Αυτό 

θέλω επίσης να το θεωρείται σ’ αυτά τα πράγματα δεδομένο ότι είναι μειοδοτικός 

διαγωνισμός.  

κ. …:  Και τα άλλα θέματα επίσης με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με τη 

χαμηλότερη τιμή δηλαδή.  

κ. Γάτσιος: Καλό είναι να δημοσιοποιείται σε μια εφημερίδα.  

κ. Πρόεδρος:  Ότι προβλέπει ο νόμος. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 



 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση της αριθ. 14/11 μελέτης για την προμήθεια γραφικής ύλης, 

προϋπολογισμού 19.937,91 €. 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Μη σας φαίνεται παράξενο γιατί δεν πέρασε πρώτα από 

Οικονομική Επιτροπή. Όποιο θέμα έχει αναμόρφωση προϋπολογισμού περνάει πρώτα 

από Δ.Σ.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση της αριθ. 49/11 μελέτης για την προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων, προϋπολογισμού 40.159,50 €. 

 

- Εγκρίνεται.  
 

ΘΕΜΑ  35ο: Έγκριση της αριθ. 40/11 μελέτης για την προμήθεια λαμπτήρων και 

ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισμού 65.620,50 €. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  36ο: Έγκριση της αριθ. 28/2011 απόφασης του Συμβουλίου Δ.Κ. Λευκώνα με 

θέμα: «Μη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος 

εκδιδομένων με αμοιβή ατόμων στη Δ. Κ. Λευκώνα του Δ. Σερρών». 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  37ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών: «Λειτουργία και καθορισμός δημόσιας τουαλέτας στην 

πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών» για το 2011-12 και ψήφιση 

πίστωσης προϋπολογισμού 14.760,00 €. 

 

- Εγκρίνεται.   
 

 

 

 Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

Πρ 1/16/2011 Ενημέρωση – Συζήτηση – Προτάσεις σχετικά με την επέκταση του ΧΥΤΑ 

του Δήμου Σερρών. 

 

488 / 2001 Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΚΕΠ Ορεινής.   

 



 

489 / 2011 Έγκριση αποδοχής πιστώσεων του ποσοστού 50% της δόσης έτους 2011 

οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

 

490 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Μερικής Απασχόλησης. 

 

491 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Λειτουργική 

Ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ 

και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σερρών για την εφαρμογή του 

προγράμματος Καλλικράτης», προϋπολογισμού 114.100,00 €. 

 

492 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: 

«Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών» 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013, 

προϋπολογισμού 5.671.500,00 €. 

 

 

493 / 2011 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: «Προώθηση 

της ασφαλούς Κυκλοφοριακής Συνείδησης σε Τοπικό Επίπεδο στη 

Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας» από το Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 

και ψήφιση επί πλέον πίστωσης, προϋπολογισμού για το Δήμο Σερρών 

1.300.000,00 €.        

 

494 / 2011 Έγκριση παράτασης της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ 

και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών 

(2010 – 2011). 

 

495 / 2011  Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013».   

 

496 / 2011 Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών για αξιολόγηση 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών προς εξέλιξη διαγωνισμών, 

σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 3 ΕΚΠΟΤΑ (εάν εκ της φύσεως της 

προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας, αυτοί 

υποδεικνύονται από το Δημοτικό Συμβούλιο προς συγκρότηση τριμελών 

επιτροπών με τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη τους). 

 

497 / 2011 Έγκριση δαπάνης ποσού 2.000,00 € για την διοργάνωση της 7ης 

Ανθοκομικής Έκθεσης. 

   

498 / 2011 Έγκριση συνδιοργάνωσης Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου Παίδων 

– Κορασίδων (17-19 Ιουνίου 2011). 

 

 



 

 

 

499 / 2011 Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της Παγκόσμιας 

Ημέρας Περιβάλλοντος έτους 2011. 

 

500 / 2011  Έγκριση αδελφοποίησης του Δήμου Σερρών με τον Δήμο Nilufer Bursa 

της Τουρκίας. 

 

501 / 2011 Έγκριση παράθεσης γεύματος σε Αντιπροσωπεία του Αδελφοποιηθέντος 

Δήμου PETRICH Βουλγαρίας. 

 

502 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης της Δικηγόρου  κας Βραχά 

Μαρίας.  

 

503 / 2011 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου.   

 

504 / 2011  Ομοίως: α) του προέδρου του Δ.Σ. κ. Βασιλείου Παπαβασιλείου, β) του 

Αντιδημάρχου Δ/κών Οικονομικών Υπηρεσιών Ηλ/κής Διακ/σης και 

Διαφάνειας κ. Στεργίου Γαλάνη και γ) της δημοτικής υπαλλήλου κας 

Μίκικη Φωτεινής.  

 

505 / 2011 Επιστροφή ποσού 50,00 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν  στην κα 

Αλβανούδη Νεραντζούλα του Γεωργίου, που κατέβαλλε  δύο (2) φορές 

για την ανέγερση τάφου.  

 

506 / 2011 Ομοίως ποσού 243,10 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν  στον κ. 

VARDAZARYAN VLADIMIR  του ΑWOT, που αφορά  την εξόφληση 

πέντε (5) κλήσεων παράνομης στάθμευσης.  

 

507 / 2011 Ομοίως ποσού 110,00 € στον κ. Σίγκα Δημήτριο του Νικολάου, ως 

αχρεωστήτως εισπραχθέν  που αφορά παράβολο για την έκδοση άδειας 

λειτουργίας καταστήματος στον Λευκώνα, του Δήμου Σερρών.  

 

508 / 2011 Διαγραφή ποσού 200,00 € από τον χρηματικό κατάλογο που αφορά κλήση 

από παράβαση του ΚΟΚ της κας Ταχτσίδου Μαρίας του Παναγιώτη.  

 

Πρ 2/16/2011 Αναβάλλεται το θέμα: «Έγκριση της αριθ. 10/2011 απόφασης του 

Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας με θέμα: «Καθορισμός 

τέλους ταφής μη δημοτών της Τοπικής Κοινότητας Άνω Καμήλας». 

 

509 / 2011 Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης – καταχώρησης προκήρυξης με θέμα: 

«Μουσική υποτροφία <ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ>». 

 

510 / 2011 Παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης 5.054 τ.μ.- αναψυκτηρίου στο 

παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου της Δ. Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών 

και την παραχώρηση χρήση τους στον Ποντιακό Σύλλογο Λευκώνα.      



 

 

 

 

 

511 / 2011 Έγκριση εκμίσθωσης τμήματος δημ. έκτασης 456 τ.μ. περιοχής κόμβου  

Αγίας Παρασκευής της Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

 

Πρ 3/16/2011 Αποσύρεται το θέμα: «Καθορισμός ελαχίστου ορίου της πρώτης 

προσφοράς για την εκποίηση τμήματος του αριθμ. 558 δημοτικού 

τεμαχίου έκτασης 1.273,84 τ.μ. περιοχής [IBANBRIX] του αγροκτήματος 

Λευκώνα».                                   

 

512 / 2011 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες της Τοπικής Κοινότητας  

Ορεινής.  

 

Πρ 4/16/2011 Αποσύρεται το θέμα: «Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 

<Συντηρήσεις – μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου 

Σερρών>».  

 

513 / 2011 Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Σιγής έτους 2009».  

 

514 / 2011 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ενδο-

δημοτική οδοποιία των Δ.Δ. Άνω Καμήλας, Μονοκκλησιάς, Βαμβακιάς, 

Αναγέννησης» πρώην Δήμου Καπ. Μητρούση. 

 

Πρ 5/16/2011 Αποσύρεται το θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: <Ύδρευση Τ.Δ. Προβατά πρώην Δήμου Κ. Μητρούση>».  

 

515 / 2011 Έγκριση παραλαβής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: «Πολιτιστικό και 

Κοινωνικό Κέντρο» του πρώην Δήμου Σκουτάρεως.                      

 

516 / 2011 Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή 

εγκατάστασης ενεργητικής πυροπροστασίας Αμαξοστασίου Δήμου 

Σερρών», προϋπολογισμού 50.100,00 €, δαπάνη εργασιών 26.463,96 €. 

 

517 / 2011 Ομοίως του έργου: «Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών – Δ.Δ. Ξηροτόπου». 

 

 

518 / 2011 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – κατασκευή  εξωτερικών 

κουφωμάτων».   

 

519 / 2011 ΄Εγκριση μελέτης του έργου: «Διάνοιξη και ασφαλτόστρωση οδού 

Απαμείας της Π.Ε. Σφαγεία – 40 Μάρτυρες», προϋπολογισμού 23.000,00 

€.         

 



 

 

 

520 / 2011 Έγκριση προμήθειας γραφικής ύλης έτους 2011, διάθεση πίστωσης  

ποσού και έγκριση μελέτης  της σχετικής προμήθειας.  

 

521 / 2011 Έγκριση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων. 

 

522 / 2011 Έγκριση προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.  

 

523 / 2011 Μη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδομένων 

με αμοιβή ατόμων στην Δ.Κ. Λευκώνα του Δήμου Σερρών.  

 

524 / 2011 Αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την εγγραφή της παροχής 

υπηρεσιών με τίτλο: «Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας 

στην Πλατεία Ελευθερίας του Δήμου Σερρών».  

 

525 / 2011 Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).  

 

526 / 2011 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την εφαρμογή 

ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή 

της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το έτος 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                

 

 

Αγοραστός Αγοραστός 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αποστολίδου Ραχήλ 

 

Αραμπατζής Θεόδωρος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή 

 

Βαλτσάνης Δημήτριος 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γάτσιος Αθανάσιος 

 

Γκότσης Ηλίας 

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 

Δημητρίου Ευστράτιος 

 

Δήμου Ιωάννης 

 

Δούκας Γεώργιος 

 

Δρίγκα Χρυστούλα 

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ 

 

Ίντος Δημήτριος 

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

  

 



 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

 

Κοτρώνης Παναγιώτης 

 

Μερετούδης Δημήτριος 

 

Μηλίδης Θεόδωρος 

 

Μοσχολιός Ζωγράφος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μυστακίδης Παύλος 

 

Νιζάμης Δημήτριος 

 

Σαραντίδου Ερμοφύλη 

 

Σούζας Ζαχαρίας 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

 

Στεργίου Νικόλαος 

 

Τατούδης Παναγιώτης 

 

Φωτιάδης Στέφανος 

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

 

Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

 

Χουρουζίδης Νικόλαος 

 

Χράπας Παντελής 

 

Χρυσανθίδης  Βασίλειος 

 

 

 


