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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 17/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

       Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 24η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2013, 

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

ύστερα από την αριθμ. 17/18-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, 

παρόντες ήταν 35, δηλαδή: 
 

 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

              

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

4. Αγοραστός Αγοραστός 

5. Αναστασιάδης Αντώνιος 

6. Αναστασιάδης Ηλίας  

7. Αραμπατζής Θεόδωρος 

8. Αρναούτογλου Φωτεινή 

9. Γαλάνης Στέργιος 

10. Γάτσιος Αθανάσιος 

11. Γκότσης Ηλίας 

12. Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

13. Δημητρίου Ευστράτιος 

14. Δούκας Γεώργιος 

15. Δρίγκα Χρυσούλα 

16. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

17. Θεοχάρης Μιχαήλ 

18. Ίντος Δημήτριος 

 

 

        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

1. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα 

2. Βαλτσάνης Δημήτριος 

3. Δήμου Ιωάννης 

 

19. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

20. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

21. Μερετούδης Δημήτριος 

22. Μηλίδης Θεόδωρος 

23. Μοσχολιός Ζωγράφος 

24. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

25. Μπόικος Αθανάσιος 

26. Μυστακίδης Παύλος 

27. Νεράντζης Βασίλειος 

28. Νιζάμης Δημήτριος 

29. Σούζας Ζαχαρίας 

30. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

31. Φωτιάδης Στέφανος 

32. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

33. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

34. Χράπας Παντελής 

35. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

 

4. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

5. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

6. Στεργίου Νικόλαος 
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  Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. 

Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου Γεσθημανή και Τσίμας Θωμάς. 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύμφωνα 

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

          

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιρτζόγλου Βασίλειος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση 

του 4ου θέματος. 

  Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, αποφασίστηκε η 

παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα. 

  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 ΘΕΜΑ 1ο :  Συζήτηση – ενημέρωση με θέμα την «Ολοκληρωμένη διαχείριση 

απορριμμάτων».   

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

      

 ΘΕΜΑ 2ο :  Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην κοινή 

επιτροπή παρακολούθησης του Φεστιβάλ Αμφίπολης.             

Εισηγήτρια: Η εντεταλμένη δημ. σύμβουλος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Ενημέρωση και απόφαση για τον εκκαθαριστή της Κ.Ε.Π.Σ.. 

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών 

  

 ΘΕΜΑ 4ο :  Αποδοχή από το Δήμο Σερρών ποσού 281.000,00 € λόγω ισόποσης 

μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.. 

Εισηγητές: Η Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ. και ο 

αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση αναμόρφωσης οικονομικής στοχοθεσίας 2013 Δήμου 

Σερρών.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 6ο :  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις 

διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

 

 ΘΕΜΑ 7ο :  Αναστολή παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθισμάτων, 

εμπορευμάτων, κλπ) στο υπό κατασκευή πεζοδρομημένο τμήμα της 

οδού Κ. Καραμανλή.     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

  ΘΕΜΑ 8ο :  Ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, κατοίκων της οδού 

Δελαπόρτα, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.     

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.   
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 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση μείωσης μισθώματος εδαφικής έκτασης αγροκτήματος 

Ορεινής της «ΣΟΥΖΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.».       

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.       

      

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση παράτασης της με αρ. 528/2012 Α.Δ.Σ. «Έγκριση σχεδίου 

σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την 

υποστήριξή του με τις ειδικότητες γεωλόγου και μηχανολόγου 

μηχανικού του Δήμου μας».        

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

       

 ΘΕΜΑ 11ο :  Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για 

τις ανάγκες του Κυνοκομείου του Δήμου.              

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

     

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλιση τροχαίου 

υλικού του Δήμου Σερρών» για το έτος 2013-2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.   

 

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας δέκα (10) σάκων ασβέστη για τις 

ανάγκες της Δ.Κ. Μητρουσίου.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης των πράξεων:  

α) «Αποπεράτωση-ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του 

κλειστού Γυμναστηρίου στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Σερρών» και 

β) «Αποπεράτωση και ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού 

κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας του Δήμου Σερρών» 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.16 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

 ΘΕΜΑ 15ο :  Τροποποίηση της με αριθμό 422/2012 Απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013 και τροποποίηση 

της 71/2012 μελέτης του υποέργου της πράξης.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 16ο :  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για: 

α) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμορφώσεις 1 και 54/2013)   και  

β) την ενίσχυση διάφορων κωδικών.       

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

     

 ΘΕΜΑ 17ο :  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 553 και 

555 της Π.Ε. της πόλης Σερρών «Άνω Καμενίκια-Ιμαρέτ».  

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 18ο :  Παραχώρηση διαμορφωτήρα (γκρέϊντερ) στο Τ.Ο.Ε.Β. Προβατά.    

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 19ο :  Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Ειδική Στατική Μελέτη 3 

τριδύμων οχετών στο χείμαρρο Καμενικίων» και έγκριση πινακίου 

αμοιβής.     

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 20ο :  Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: «Επισκευή μνημείου 

κεντρικής πλατείας Κ. Καμήλας».      

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.   

 

ΘΕΜΑ 21ο :  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: 

«Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής 

Εργατικών Κατοικιών».                           

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου Σερρών κατά το 

μήνα Ιούλιο.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

 

   
 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας… Λίγη ησυχία σας παρακαλώ… Θα 

ξεκινήσουμε με δύο θέματα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, με πρώτο θέμα την έγκριση σχεδίου 3ης 

σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από Δ.Τ.Υ. του Δήμου 

Σερρών προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας. Και το δεύτερο θέμα, έγκριση υλοποίησης της 

παροχής υπηρεσιών για τη διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου αποκόλλησης αδρανών από 

την κύρια πίστα του αυτοκινητοδρομίου στα πλαίσια του έργου αναβάθμιση υποδομών 

Αυτοκινητοδρομίου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός 

τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας. Πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Οι ερωτήσεις ευθύς μετά τα προ ημερησίας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Εφόσον έχετε ερωτήσεις... εφόσον υπάρχουν ερωτήσεις, προηγούνται οι 

ερωτήσεις. Έπρεπε πιο μπροστά να συνεννοηθείτε μαζί μου για να σας δώσω το λόγο για 

ερωτήσεις, ανακοινώσεις και λοιπά. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε; Και μία εγώ έχω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Εσείς έχετε μία επερώτηση, την οποία θα απαντήσει... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν θα τη διαβάσετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Μία επερώτηση από την παράταξη Κοινωνική Πορεία Ανάπτυξης 

Στέφανος Φωτιάδης, προς τον κ. Δήμαρχο Σερρών κ. Πέτρο Αγγελίδη και τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, με δεδομένο το γεγονός ότι τις εκμισθώσεις δημοτικών 

ακινήτων οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας βαρύνουν τον μισθωτή και μετά από καταγγελίες 

συνδημοτών μας προς την παράταξή μας, σας ερωτώ τα παρακάτω. Πρώτον, στο δημοτικό 

αναψυκτήριο που βρίσκεται στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και ηλεκτροδοτείται από τον 

μετρητή με αριθμό 24541520, ποιός πληρώνει και με ποιά διαδικασία τις χρεώσεις που 

προκύπτουν από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για το εν λόγω ακίνητο; Δεύτερον, 

στο δημοτικό αναψυκτήριο που βρίσκεται στο κεντρικό πάρκο θεατράκι και ηλεκτροδοτείται 

από το μετρητή με αριθμό 98015307 ποιός πληρώνει και με ποιά διαδικασία τις χρεώσεις που 

προκύπτουν από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για το εν λόγω ακίνητο; Στο 
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επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θα απαντήσει. Άλλες ανακοινώσεις; 

Ζητήσατε εσείς το λόγο, κ. Αναστασιάδη Ηλία, παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Το ερώτημα προς τον κ. Δήμαρχο. Έχω στα χέρια μου μία απόφαση 

του Τοπικού Συμβουλίου, της Τοπικής Κοινότητας... Κύριε Δήμαρχε, έτσι για να φέρω στη 

μνήμη σας το όλο θέμα, θα διαβάσω την απόφαση. Λοιπόν, προτείνει την απόδοση της πίστωσης 

ποσού 5.500, προϊόν από την κοπή και πώληση των δέντρων λεύκης του οικισμού Κουβουκλίου, 

στην Τοπική Κοινότητα Κουβουκλίου του Δήμου Σερρών, προκειμένου να διατεθεί για την 

απόδοση του αύλειου χώρου του Κοινοτικού Καταστήματος και του... ιατρείου Κουβουκλίου 

και για την κατασκευή νέας παραδοσιακής βρύσης στον αύλειο χώρο της αίθουσας πολλαπλών 

χρήσεων. Η απόφαση αυτή δεν πάρθηκε έτσι στα κουτουρού, εφόσον πιο μπροστά είχαν 

κληθεί... από το Δήμαρχο, ενώπιον του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και εφόσον το ποσό 

αυτό είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί 

μέχρι στιγμής, κ. Δήμαρχε, ολιγωρήσατε και αν προτίθεστε να δώσετε αυτά τα λεφτά στην 

Κοινότητα, μέσα σε ποιό χρονικό διάστημα, την στιγμή που τους υποδείξατε να κάνουν πρόταση 

για έργα. Για αυτό εξάλλου συντάχθηκε αυτό το πρακτικό, το έχετε πιθανόν και εσείς στα χέρια 

σας. Γιατί σε εσάς εστάλη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο επόμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η απάντηση λοιπόν στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κ. Αναστασιάδη. Ο κ. 

Νιζάμης.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ και κάθε Σύμβουλο 

μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ και σε κάθε περίπτωση όποιον Δημοτικό 

Σύμβουλο γνωρίζει. Με ποιά κριτήρια επιλέγονται οι συνεργάτες εισπράκτορες της ΔΕΥΑΣ, αν 

υπάρχουν κάποια προβλήματα με αυτούς, τι προβλέπεται όταν κάποιον από αυτούς είναι 

δύστροπος στην απόδοση των εισπραχθέντων και αν υπάρχουν προβλήματα αυτήν την στιγμή 

σε κάποιον από αυτούς. Ευχαριστώ πολύ.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Στο επόμενο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ θα απαντήσει στο επόμενο, κ. Νιζάμη. Και προχωράμε 

όπως προηγουμένως ανέγνωσα στα θέματα που ήρθαν επείγοντα πρώτο και δεύτερο με τη σειρά 

που τα ανέφερα, εφόσον συμφωνεί το Σώμα να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει κάποια... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για το δεύτερο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το δεύτερο θέμα, κ. Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω, εφόσον έχει εμπλοκή η 

Οικονομική Επιτροπή και εφόσον αναζήτησε και... η Οικονομική Επιτροπή, πώς έρχεται σήμερα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο... ποιό όργανο είναι αρμόδιο; Καταρχήν η εκτίμησή σας, ποιό όργανο 

είναι αρμόδιο; Δεν μπορεί να είναι και η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Για 

αυτό θα θέλαμε πρώτα την εκτίμησή σας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό το θέμα δεν μπήκε στην Οικονομική Επιτροπή Έρχεται για πρώτη δορά 

στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω του ότι χρειάζεται αναμόρφωση προκειμένου να αποδοθεί το 

ποσό.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Να δώσω μια απάντηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με αυτήν την 

απόφασή μας, εγκρίνουμε τη μελέτη, κ. Φωτιάδη. Εγκρίνουμε τη μελέτη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Για ποιό έργο μιλάτε τώρα;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Για το δεύτερο προ Ημερησίας... ναι, ναι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Την έγκριση του αυτοκινητοδρομίου μιλάτε τώρα;  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, ναι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ποιά μελέτη;.... Δεν υπάρχει μελέτη.     

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μελέτη παροχής υπηρεσιών. Παροχής υπηρεσίας.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Από ποιό πρόσωπο; Πώς είναι ο τίτλος, για πέστε μας. Γιατί ο Διευθυντής εμένα 

μου είπε κάτι άλλο...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών για τη διερεύνηση των αιτιών 

του φαινομένου αποκόλλησης αδρανών... του αυτοκινητοδρομίου... το έργο... Και να πω το... 

εμείς απευθυνθήκαμε, όπως είχαμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο... ότι επειδή ο 

καθηγητής... κ. Νικολαΐδης,... στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρήθηκε ότι είναι του εργολάβου, 

είπε το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε να επιλέξουμε έναν δικό μας ας πούμε, εκ μέρους του 

Δήμου. Εκ μέρους του Δήμου. Για αυτό και απευθυνθήκαμε εμείς στον καθηγητή, τον κ. Λοΐζο 

του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο κ. Λοΐζος μας καθυστέρησε λίγο με διάφορες αιτίες και τώρα 

μας... ότι δεν μπορεί να το αναλάβει το ζήτημα, για αυτό και βγάζουμε αυτήν την παροχή 

υπηρεσιών, να την αναθέσουμε σε μια άλλη αντίστοιχη εταιρεία. Συγκεκριμένα στο... πώς το 

λένε.      

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να συμπληρώσω και να πω ότι ο κ. Λοΐζος δεν μπορούσε να αναφερθεί στα 

αίτια, λόγου φόρτου εργασίας και είπε ότι θα μας απαντήσει θα μας δώσει το πόρισμά του για 

τον τρόπο αποκατάστασης και για αυτό το λόγο η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται να πάμε σε μία 

πιστοποιημένη εταιρεία που ασχολείται με αυτά τα θέματα και μπορεί να δώσει και αυτή η 

εταιρεία φως στο όλο θέμα, όπως και το ΤΕΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο. Και από εκεί πρέπει να 

δούμε και αυτήν την εταιρεία η οποία μπορεί να αναλάβει και την όλη διαδικασία...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Ποιό όργανο έχει επιληφθεί του θέματος, δεν 

μπορεί και η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απάντησα, το θέμα αυτό δεν πήγε στην Οικονομική Επιτροπή...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ο Λοΐζος δεν πήγε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άλλο ο Λοΐζος, άλλο αυτό, είναι ξεχωριστό. Ο Λοΐζος είναι το Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, αλλά αυτό τώρα που κάνουμε το αναθέτουμε σε μία εταιρεία, την TUV. Θα σας 

πει και ο Προϊστάμενος της...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ, κ. Πρόεδρε, βάζω θέμα ποιό όργανο ασκεί την αρμοδιότητα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επαναλαμβάνω...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είμαι συγκεκριμένος, όχι ποιό αποφάσισε, ποιό ασκεί την αρμοδιότητα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επαναλαμβάνω και πάλι...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή, δεν γίνεται.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Επαναλαμβάνω και πάλι. Άλλο Λοΐζος, άλλο αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα 

έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο διότι χρειάζεται αναμόρφωση προϋπολογισμού. Αν δεν 

χρειαζόταν, θα πήγαινε στην Οικονομική Επιτροπή. Το θέμα του Λοΐζου δεν χρειαζόταν 

αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού, για αυτό πήγε στην Οικονομική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτή, νομίζω η... το ξεκαθάρισμα για το συγκεκριμένο θέμα... Επί του θέματος, 

κ. Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Για ποιό λόγο, κ. Πρόεδρε... κακό... για αυτό μόνο... έκπτωτο, να 

σταματήσει αυτό το κακό και να δούμε τι να κάνουμε;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Είναι λεπτομέρεια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λεπτομέρεια είναι αν θα συζητηθεί ή όχι θέμα κατεπείγον στην Ημερήσια 

Διάταξη. Ο λόγος αυτός είναι άλλο θέμα. Σεβαστείτε σας παρακαλώ τη διαδικασία... Λοιπόν. 

Μετά, μετά, σας παρακαλώ πολύ, επί του θέματος αυτού δεν έχει τίποτε άλλο να προσθέσει 

κανείς και εγώ θέτω στο Σώμα τα δύο αυτά θέματα ως κατεπείγοντα εάν θα συζητηθούν ή όχι. 

Και μπαίνει σε ψηφοφορία. Και για το πρώτο και για το δεύτερο. Ναι. Ναι, κ. Γρηγοριάδη; Ναι, 
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ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι η παράταξη του κ. Μηλίδη, ο κ. Αναστασιάδης ναι, ναι, ναι, ο κ. 

Μπόικος; Ναι, ναι, ναι και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο Πρόεδρος. Λοιπόν.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 535/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση σχεδίου 3ης σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας για την παροχή 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το πρώτο θέμα, κ. Μυστακίδη, έχετε το λόγο για το πρώτο θέμα, την έγκριση 

σχεδίου αν θέλετε να πείτε δυο λόγια.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είναι από το Δήμο Νιγρίτας, από το Δήμο Βισαλτίας, μας ζητήθηκε η 

υποστήριξή τους για την επίβλεψη, μας ζητήθηκε ένας γεωλόγος, εμείς έχουμε ένα γεωλόγο στο 

Δήμο, είναι ο Αριστεύς ο Σαραντίδης, ο Αριστείδης ο Σαραντέας και αυτό είναι το σχέδιο της 

διαδημοτικής σύμβασης, της διαδημοτικής συνεργασίας και συγκεκριμένα θα επιβλέπει από ό,τι 

αναγράφεται στο σχέδιο, πέντε έργα. Άμα θέλετε να σας τα διαβάσω, για αυτό και προτείνω στο 

Δημοτικό Συμβούλιο να συναινέσει να συνεργαστούμε, να δώσουμε αυτόν το γεωλόγο να 

υποστηρίξει το Δήμο Βισαλτίας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 536/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών για τη διερεύνηση των αιτιών 

του φαινομένου αποκόλλησης αδρανών από την κύρια πίστα του αυτοκινητοδρομίου στα 

πλαίσια του έργου: «Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και Π.Κ.Α. Δήμου 

Σερρών», τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το διάβασα, κ. Δήμαρχε, τον 

τίτλο, να περάσει κατευθείαν ο εισηγητής στο θέμα, αν θέλετε να εξηγήσετε περισσότερα από 

αυτά που είπατε προηγουμένως. Ειδάλλως μπαίνει σε ψηφοφορία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Μυστακίδη, σιγά-σιγά, γιατί... έχει σημασία, σε παρακαλώ. 

Σιγά-σιγά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αργά εννοείτε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Σιγά.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Το δεύτερο θέμα, αφορά την έγκριση της υλοποίησης παροχής υπηρεσιών 

για τη διερεύνηση των αιτιών του φαινομένου αποκόλλησης των αδρανών από την πίστα του 

αυτοκινητοδρομίου στα πλαίσια του έργου αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και 

τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ψήφιση πίστωσης και καθορισμό του τρόπου 

εκτέλεσης της υπηρεσίας. Και εξηγούμε ότι φέραμε, εδώ ήρθε ο κ. Νικολαΐδης, ο οποίος είναι 

ένας καθηγητής από το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, τον οποίο πρότεινε ο εργολάβος και 

ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ανέφερε την άποψή του για τα αίτια του φαινομένου που 

παρουσιάστηκε. Το Δημοτικό Συμβούλιο, θεώρησε ότι επειδή ήτανε προτεινόμενος από τον 

εργολάβο, ότι είναι καλό να βάλει ο ίδιος ο Δήμος κάποιον δικό του επιστήμονα για να κάνει 

την αντίστοιχη εργασία. Έτσι απευθυνθήκαμε στον κ. Λοΐζο, που είναι καθηγητής Πολυτεχνείου 

στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, ο οποίος καθυστέρησε λίγο διότι ήταν στην Αμερική, 

στη συνέχεια μας είπε ότι δεν μπορεί να αποφανθεί για το θέμα το οποίο ενδιαφερόμασταν 

εμείς, δηλαδή για να μας ενημερώσει για τα αίτια που παρουσιάστηκε το φαινόμενο, παρά μόνο 

να κάνει κάποιες εργαστηριακές εξετάσεις. Και έτσι αποφασίσαμε... ναι, να μας πει τον τρόπο 
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αποκατάστασης. Αυτό μπορεί να το αναλάβει ο κ. Λοΐζος. Για αυτό και αποφασίσαμε να... 

βγάλουμε ένα έργο, μια παροχή υπηρεσιών σε κάποιους επιστήμονες, που θα αποφανθούν για 

αυτό το θέμα, δηλαδή να μας πούνε αυτό που ζητάμε να μάθουμε. Την αιτία για την οποία 

αποκολλούνται τα αδρανή από την πίστα του αυτοκινητοδρομίου... Για τον τρόπο 

αποκατάστασης, θα μας πει ο κ. Λοΐζος... Αυτήν την στιγμή, δηλαδή, συνολικά, προτείνουμε την 

έγκριση της υλοποίησης της υπ' αριθμόν 88/2013 παροχής υπηρεσίας για τη διερεύνηση των 

αιτιών αποκόλλησης αδρανών από την κύρια πίστα του αυτοκινητοδρομίου, στα πλαίσια αυτού 

του έργου, της αναβάθμισης του αυτοκινητοδρομίου και του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, 

την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2013, την ψήφιση της 

απαιτούμενης πίστωσης των 22.755€ με ΦΠΑ και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της 

υπηρεσίας η οποία σας ενημερώνουμε ότι επειδή κοστολογείται κάτω από 20.000€¸δηλαδή 

18.500€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ, μπορεί να γίνει με απευθείας ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, 

σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 28/1980. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Επί του θέματος. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. 

Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης, ο κ. Γκότσης Ηλίας, ο κ. Αναστασιάδης 

Ηλίας και ο Αντιπρόεδρος εάν δεν καλυφθεί. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, σίγουρα το θέμα για το αυτοκινητοδρόμιο είναι πάρα πολύ 

σοβαρό, καίει όλους μας και θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο 

δυνατόν, στο πιο σύντομο διάστημα, για να... και να λειτουργήσει... Η εταιρεία αυτή την οποία 

αναφέρατε... πώς την είπατε... 

Δ.Σ. : TUV. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : TUV. Είναι αξιόπιστη, πιστοποιημένη... Δεύτερον, εδώ στην εισήγησή σας λέγετε, 

ενώ ο κ. Λοΐζος από ότι φαίνεται... λέτε ότι θα κάνει τη σύνταξη της έκθεσης και τα λοιπά. Και 

οι δύο θα λειτουργήσουν; Ο ένας... είναι μαζί αυτή η εταιρεία με τον κ. Λοΐζο; Άλλο πράγμα θα 

κάνει αυτή η εταιρεία, άλλο ο κ. Λοΐζος; Δεν είμαι τεχνικός... ξέρω γιατί από ότι φαίνεται το 

έργο είναι ένα, άλλη δουλειά θα κάνει ο ένας, άλλη δουλειά θα κάνει ο άλλος; Και εφόσον, για 

να τα πω όλα μαζί, εφόσον λέτε ότι είναι αξιόπιστη η εταιρεία, ότι θα δώσει πράγματι έκθεση 

σοβαρή που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο είμαστε, γιατί δεν την πήραμε από την 

αρχή και... ήμασταν, εν κρυπτώ τα λειτουργούσαμε όλα και αφήσαμε τον εργολάβο να φέρει 

έναν δικό του, έναν δικό του, έναν δικό του καθηγητή, ο οποίος... έκανε... εισήγηση, κυρίως 

πολιτική εισήγηση έκανε, εν πάση περιπτώσει, το παραβλέπουμε αυτό, δυστυχώς έκανε πολιτική 

εισήγηση, γιατί δεν το παίρναμε από την αρχή, να μην χαθεί αυτός ο πολύτιμος χρόνος; Το 

πρόβλημα είναι γνωστό εδώ και οκτώ μήνες. Από τον Οκτώβριο. Το ξέραμε όλοι. Λοιπόν, γιατί 

δεν γινότανε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε... κ. Αντιδήμαρχε. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, κ. Μηλίδη, θα κάνουν διαφορετικό έργο. Δηλαδή, ο κ. Λοΐζος θα μας 

πει για τον τρόπο αποκατάστασης. Η εταιρεία αυτή η TUV θα μας αναφέρει τους λόγους που 

δημιουργήθηκε το πρόβλημα. 

Δ.Σ. : Τις αιτίες. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. Τις αιτίες...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άρα δυο αμοιβές; Οι αμοιβές τους;...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εδώ, κ. Αντιδήμαρχε... λέμε για μια... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στο Λοΐζο δεν δώσαμε αμοιβή... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κάναμε μια... κάνει μία διευκρίνηση, την οποία ρώτησα και τη συμπληρώνω και 

λέω, δυο αμοιβές; Άλλη αμοιβή στην εταιρεία, άλλη αμοιβή ο κ. Λοΐζος; Γιατί εδώ για μια 

αμοιβή μιλάμε.       

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, για τον κ. Λοΐζο δεν, πραγματικά δεν έχουμε καθορίσει ακόμα την 

αμοιβή του, νομίζω. Έτσι δεν είναι;  

Δ.Σ. : Δύο χιλιάρικα είναι. Δύο χιλιάρικα συν ΦΠΑ.  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν έχει αναφερθεί, δεν έχει αναφέρει καθόλου αμοιβή ο κ. Λοΐζος.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν έχουμε πάρει απόφαση στην Οικονομική... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Περιμένουμε... Περιμένουμε από τον κ. Λοΐζο, να μας πει.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δύο χιλιάρικα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχω την αίσθηση ότι δύο χιλιάρικα δεν είπε ο Λοΐζος, περιμένουμε... 

Δ.Σ. : Αμοιβή από την Οικονομική Επιτροπή δεν πέρασε... Ναι, αυτά πρέπει να τα ξέρουμε... να 

μην... ξαναρωτάμε. Από την Οικονομική Επιτροπή, αμοιβή δεν πέρασε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν πέρασε, δεν πέρασε. Άρα δεν υπάρχει συγκεκριμένη αμοιβή...  

Δ.Σ. : ...Άρα θα το φτάσουμε δώδεκα η ώρα το Συμβούλιο...  

Δ.Σ. : ...Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς... Όλοι έρχονται...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... σας παρακαλώ πάρα πολύ... σταματήστε. Κύριε Γκότση, κ. 

Χράπα, κ. Δήμαρχε... Με μία λέξη, σας παρακαλώ μπορούμε να απαντάμε και να μην ανοίγουμε 

άλλο θέμα. Και μην μιλάτε με... Ωραία, απάντησε ο κ. Αντιδήμαρχος. Στην ερώτηση στη 

δεύτερη απαντήσατε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα είναι άλλη αμοιβή... θα είναι άλλη... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άλλο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν κατάλαβα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στη δεύτερη ερώτηση που κάνατε, κ. Μηλίδη, νομίζω ότι απαντιέται από την 

απάντηση της πρώτης. Διότι λέτε αφού γνωρίζαμε γιατί δεν την πήραμε πιο μπροστά. Σας 

απαντώ ότι άλλη δουλειά θα κάνει ο ένας, άλλη ο άλλος. Άρα δεν μπορούσαμε, για αυτό και δεν 

τους πήραμε καθόλου. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα είπα κύριε... όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Στον κ. Λοΐζο, ο οποίος αρχικά δεν μας είπε ότι δεν μπορώ να σας... 

απαντήσω για τα αίτια. Δεν μας το είπε αρχικά. Μας καθυστέρησε, σας το είπα, γιατί ήταν στην 

Αμερική, τώρα με κάτι εξετάσεις των φοιτητών, μετά μας είπε ναι μεν εγώ μπορώ να σα 

απαντήσω για τον τόπο αποκατάστασης, αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω για τα αίτια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε σε επόμενες ερωτήσεις.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αρχικά... ήταν... θα απαντούσε και εκείνο. Στη συνέχεια...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. Ερωτήσεις.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Με δεδομένο, κ. εισηγητά, ότι το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο, έχετε 

ελέγξει, καταρχάς περιμένω ένα προφίλ αυτής της εταιρείας την οποία μας εισηγείστε να 

αναθέσουμε ένα έργο το οποίο ως ανάθεση δεν είναι μικρό, είκοσι χιλιάρικα και. Θέλουμε 

προφίλ. Ποιά είναι αυτή η εταιρεία; Και αν είχαμε δεδομένο ότι... αν η όποια έκθεση από αυτήν 

την εταιρεία θα είναι αποδεκτή από τον φορέα χρηματοδότησης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο κ. Δασκαλόπουλος παρακαλώ να μας πει για το προφίλ της εταιρείας, διότι 

ούτε εμείς γνωρίζουμε... Δε γνωρίζουμε και εμείς το προφίλ της εταιρείας... η Τεχνική μας 

Υπηρεσία εισηγήθηκε ότι αυτή η εταιρεία είναι αξιόπιστη, είναι καθόλα η καλύτερη και μπορεί 

να μας δώσει, να ρίξει περισσότερο φως στο θέμα. Θα πει περισσότερα ο κ. Δασκαλόπουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δασκαλόπουλε.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : ...Άρνηση του κ. Λοΐζου...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Φωτιάδη... 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : ...Το πρόβλημα, ψάξαμε να βρούμε ποιός μπορεί να μας βοηθήσει. 

Καταλήξαμε στην TUV Ελλάς, η οποία είναι μια πολυεθνική εταιρεία και ασχολείται με τις 

πιστοποιήσεις προϊόντων, έργων και υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένη η ίδια εταιρεία 

παγκόσμια, πολυεθνική, δέχτηκε, είχαμε επικοινωνίες με mail και με τηλέφωνο, δέχτηκε να 

κάνει αυτήν την εργασία για λογαριασμό μας. Κάναμε τη μελέτη παροχής υπηρεσίας και τη 

φέραμε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα από εκεί και πέρα, έχει δικαίωμα ο 

Δήμαρχος να την αναθέσει απευθείας, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αναθέτει στη 

συγκεκριμένη εταιρεία. Εγκρίνει την παροχή υπηρεσίας. Αν αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή 

ή ο Δήμαρχος ότι... να την αναθέσει κάπου αλλού, νομίζω είναι ένα...   
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ρώτησα και άλλα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε και στα υπόλοιπα που ρώτησε ο κ. Φωτιάδης...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ρώτησα, κ. Διευθυντά, επειδή ακριβώς το ποσό είναι συγχρηματοδοτούμενο,... 

συγχρηματοδοτούμενα υπάρχει ο ΕΣΠΕΛ, αυτόν το ρόλο που αποζητάτε από αυτήν την 

ιδιωτική εταιρεία που είπαμε τα χαρακτηριστικά της, τέτοια ακριβώς χαρακτηριστικά έχει ο 

ΕΣΠΕΛ. Ο φορέας ο οποίος είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος. Μήπως είναι... 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Το έργο αυτό είναι συγχρηματοδοτούμενο από το INTERREG αλλά 

δεν έχει καμία σχέση η συγκεκριμένη εργασία που ζητάμε να κάνουμε με τη 

συγχρηματοδότηση. Αυτό το αναθέτει το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Σερρών, για 

λογαριασμό του Δήμου γίνεται αυτή η παροχή υπηρεσίας. Ο ΕΣΠΕΛ τον καλέσαμε, ήρθε, θα 

μας φέρει τα αποτελέσματά του τα εργαστηριακά μόνο, δεν θα καταλήξει πουθενά μετά από 

τρεις μήνες και θα μας πει αν το έργο είναι στην κατηγορία ένα, δύο ή τρία. Τίποτε παραπάνω... 

Δηλαδή...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε όλοι μαζί... 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : ...Για αυτό... εκεί σταματάει. Ότι ένα, δύο, τρία, κατηγορία ένα, δύο, 

τρία. Το ένα σημαίνει ότι είναι αποδεκτό, το δύο θέλει διορθώσεις και το τρία ότι δεν είναι 

αποδεκτό... Είναι στην κατηγορία δύο. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα απαντήσει στα ερωτήματα που 

είχατε βάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από ενάμισι ή δύο μήνες.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο ΕΣΠΕΛ να διευκρινίσουμε ότι κάνει τις ίδιες εξετάσεις που κάνουμε και 

εμείς την ώρα που γίνεται η εργασία, δηλαδή κάνει μια ανάλυση της ογκομετρικής διαβάθμισης, 

το περιεχόμενο της πίσσας, αναλύει την πίσσα, αναλύει, ελέγχει το... τα ίδια που κάνουμε και 

εμείς. Οπότε δεν έχουμε καμιά πληροφορία από τον ΕΣΠΕΛ από ό,τι είχαμε από τα δικά μας, 

από τις δικές μας εξετάσεις.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρόεδρε, να συμπληρώσω και να πω. Ο ΕΣΠΕΛ δεν ασχολείται ούτε με τα 

αίτια του προβλήματος, ούτε με τον τρόπο αποκατάστασης. Ο ΕΣΠΕΛ εξετάζει την ποιότητα 

των υλικών με την οποία, με τα οποία... έτσι δεν είναι, κ. Διευθυντά;  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να προχωρήσουμε στον επόμενο, στον κ. Μπόικο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θέλω να ρωτήσω, ας πούμε δίνουμε το έργο αυτό, το αναλαμβάνει η εταιρεία και 

βγάζει ένα πόρισμα, ανάλογα ποιό θα είναι. Εάν το πόρισμα αυτό δείχνει και πει ότι υπάρχει 

αστοχία και λάθος του εργολάβου που έκανε το έργο, ρωτάω εγώ. Μπορεί αυτό να 

χρησιμοποιηθεί για απόδοση ευθυνών σε ό,τι αφορά την κατασκευή της πίστας στον ανάδοχο; Ή 

μπορεί ο εργολάβος να το αρνηθεί αντιπαραβάλλοντας το πρώτο πόρισμα του κ. Νικολαΐδη που 

λέει ότι δεν φέρει ευθύνη ο εργολάβος; Γιατί αν μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, το ζήτημα είναι 

αν θέλει ο εργολάβος, να ξέρουμε εδώ, ψηφίζοντας αυτό το έργο, ότι το πόρισμα αν δίνει την 

ευθύνη ο εργολάβος να υποχρεωθεί να το κάνει. Αλλά επειδή υπάρχει και το πρώτο πόρισμα 

επίσης καθηγητή που λέει ότι δεν φέρει ευθύνη, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, κ. Μπόικο. Δηλαδή, αυτός έχει μία άλφα 

άποψη, διά μέσω του καθηγητού. Του κ. Νικολαΐδη. Εάν ο δικός μας καθηγητής, όμως εμείς, 

είπαμε ότι δεν δεχόμαστε την άποψη του Νικολαΐδη, διότι δεν ήτανε ορισμένος από εμάς, από το 

Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν η άποψη του επιστήμονα που θα ορίσουμε εμείς ταυτίζεται, καλώς. 

Εάν δεν ταυτίζεται, τότε ακριβώς είναι η δουλειά των δικαστηρίων. Τότε τα δικαστήρια θα 

βάλουν έναν τρίτο, έναν πραγματογνώμονα, είναι μια δουλειά που θα πάει σε μάκρος, εμείς 

ωστόσο τις εργασίες πρέπει να τις προχωρήσουμε. Και από τα πορίσματα που θα βγάλει ο 

πραγματογνώμονας και τις αποφάσεις του δικαστηρίου, από εκεί θα καθοριστεί ποιός θα 

πληρώσει τη ζημία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντώνης Αναστασιάδης. Ερώτηση. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ερώτηση θα κάνω. Για ποιό λόγο δεν απευθύνεστε στον... 

Μηχανοκίνητου Αθλητισμού; Εκεί... και πληρώνει τζάμπα ο σερραϊκός λαός, τζάμπα χρήματα; 

Για ποιό λόγο... κατευθείαν στην πηγή, γιατί δεν πάτε; Για ποιό λόγο;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν γνωρίζω ποιός είναι ο λόγος, ο Διευθυντής...   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Βεβαίως υπάρχει, κ. Αντιδήμαρχε...   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν γνωρίζουμε αν είναι αρμοδιότητά του και αν είναι σε θέση να κάνει 

μία τέτοια εργασία. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Πάντα... Εγώ έχω πει...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Δεν το γνωρίζουμε, σας ομολογώ ότι αυτόν τον οργανισμό... που λέτε δεν 

τον γνωρίζουμε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ έχω πει... για ποιό λόγο έχει γίνει αυτό το κακό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ, έδωσε απάντηση. Προχωράμε στο 

επόμενο. Ο κ. Γκότσης.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ ήθελα να πω μάλλον στον Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, εάν αυτή η 

εταιρεία έχει ξαναβγάλει, έχει ξαναβγάλει πορίσματα, αιτίες για άλλα αυτοκινητοδρόμια. Με 

τέτοια πάθηση.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Ποιά... Δεν υπάρχει...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δεν λέμε για την Ελλάδα.. Με συγχωρείς δηλαδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο... κάνατε την ερώτηση... κάνατε την ερώτηση... 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ :  Δεν το ξέρω.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ορίστε;  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Δεν το ξέρω.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άρα... 

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Αν υπήρξε σε άλλο αυτοκινητοδρόμιο πρόβλημα... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Για αυτό, επειδή είπατε αξιόπιστη... εταιρεία. Το προφίλ. Δηλαδή αν ξέρετε αν 

ξανα ασχολήθηκε στο Μόντε Κάρλο ξέρω εγώ ή υπήρχε κάποια βλάβη και έδωσε λύση. Βρήκε 

τις αιτίες.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Δεν το ξέρω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενη ερώτηση;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Απλά ξέρουμε ότι είναι μια αξιόπιστη εταιρεία.  

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ : Είναι πιστοποιημένη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Εγώ θα ξεφύγω από αυτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, κ. Αναστασιάδη...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες γιατί έχω την εντύπωση ότι 

με καλύψανε, όμως θα απευθυνθώ στον κ. Δήμαρχο και στον κ. Μυστακίδη. Νομίζω και όλοι το 

γνωρίζουμε ότι το Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, ανήκει στην κατηγορία των εταιρειών του άρθρου 

265. 

Δ.Σ. : Ερώτηση, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Εμείς εδώ, ως Δημοτικό Συμβούλιο, 

λαμβάνοντας υπόψη το παραχωρητήριο του 1998, λαμβάνοντας υπόψη το καταστατικό 

λειτουργίας, λειτουργούμε ως τι; Ως πακέτο; Μετοχικό πακέτο; Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτό 

το οποίο είπε κάποτε ο Δήμαρχος ότι είναι δικά μας. Γιατί το παραχωρήσαμε προς χρήση και με 

βάση το άρθρο παράγραφο 2 του παραχωρητηρίου, ό,τι έχει σχέση με συντήρηση, ανήκει στην 

Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ. Το ερώτημά μου είναι απλό. Ναι, να ψηφίσουμε, να πάρουμε. Όμως, ως 

Δημοτικό Συμβούλιο ή ως μέρος μετόχων; Γιατί είναι και η ΛΑΝΣ, είναι και η...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσει...    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα απαντήσω εγώ. Ως Δημοτικό Συμβούλιο, το έχουμε πει πολλές φορές θα το 

πούμε άλλη μία φορά. Ο Δήμος κάνει το έργο. Πόσες φορές θα το πούμε; Το έργο το κάνει ο 
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Δήμος. Και έρχεται ο Δήμος να ρίξει ακόμη περισσότερο φως στο πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε, παίρνοντας μία αξιόπιστη, παγκόσμια δηλαδή αξιόπιστη εταιρεία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Κύριε Δήμαρχε, θα σας παρακαλέσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας μην κάνουμε διάλογο, η απάντηση... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Απλό, απλό...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ, να μην ξεκινήσουμε, υπάρχουν και άλλες 

ερωτήσεις.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Καλό θα είναι να το διαβάσει ο κ. Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Επόμενος ερωτών.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Δινάκης καλύφθηκε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον καλύφθηκε, πάμε σε τοποθετήσεις.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, μια ερώτηση... παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχεις δικαίωμα, Γραμματέα, εσύ... περισσότερο από όλους τον Κανονισμό.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Το καταλαβαίνω αυτό που...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην την κάνετε. Μην την κάνετε. Λοιπόν. Τοποθετήσεις... Κατάλογο... θέλει να 

τοποθετηθεί ο κ. Μηλίδης... Ο κ. Χρυσανθίδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Γκότσης. Και ο Γραμματέας 

του Δημοτικού Συμβουλίου... Και ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Και εγώ αν χρειαστεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ηλία, σβήσε το μικρόφωνό σου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Γαλάνης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Γραμματέα; Πριν από εσένα είμαι εγώ... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ...Καλά, σε ξεχνάω εγώ εσένα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μετά τους επικεφαλής, μπορείτε να μιλήσετε. Ο κ. Μηλίδης έχει το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ξεκινάω με την αγωνία μου 

την οποία δεν ρώτησα αλλά δεν πειράζει, στην εισήγησή μου θα μου απαντήσει ο αρμόδιος. Εάν 

το έργο θα τελειώσει σύντομα ώστε το αυτοκινητοδρόμιο να λειτουργήσει ξανά. Είναι 

επιτακτική ανάγκη και σε αυτό... για αυτό και... για αυτό και βεβαίως είμαστε υπέρ της άποψης 

να έρθει πραγματογνώμων. Μάλιστα αν θυμάστε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξή 

μας είχε κάνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, κ. Αγοραστέ, κα. Μπιτζίδου... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Είχε κάνει συγκεκριμένη πρόταση για πραγματογνώμονα την οποία στείλαμε 

και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, λέγοντας ότι για το εν λόγω έργο, επειδή είναι 

ιδιαίτερα... θα έπρεπε να ερωτηθεί για πραγματογνώμων, για... οι πλέον αρμόδιοι και αυτοί 

νομίζω είναι η... η ΛΑΝΣ, αυτοί πιστεύω θα ξέρουν αρμόδιους. Έχω την αίσθηση από αυτά από 

εδώ, ότι δεν ρωτήθηκαν. Για εμάς κακώς. Είναι οι πλέον αρμόδιοι να μας πουν... Αυτή η 

εταιρεία, αυτός ο τεχνικός, είναι ο πλέον αρμόδιος είναι ο πλέον κατάλληλος για να βγάλει ένα 

πόρισμα. Δυστυχώς, δεν... Εκείνο το οποίο θέλω να στηλιτεύσω, είναι το γεγονός ότι υπήρξε 

από πλευράς Δημοτικής Αρχής και αυτοκινητοδρομίου ολιγωρία. Ολιγωρία για πολύ μεγάλο 

διάστημα. Για αυτό σήμερα φτάνουμε σε όσο το δυνατόν, προσπαθούμε δηλαδή γρήγορα-

γρήγορα να κάνουμε κάτι να τελειώσουμε, γιατί θα πρέπει το αυτοκινητοδρόμιο να 

λειτουργήσει. Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες. Δεν μπορώ να καταλάβω μια Δημοτική Αρχή και 

έναν Δήμαρχο που λέει τα ξέρει όλα, πώς είναι δυνατόν να δέχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να 

έρχεται εμπειρογνώμονας, όσο και καλός επιστήμονας να είναι, αυτό το αφήνω στην άκρη, ο 

οποίος έρχεται με την, από τον εργολάβο. Τον εργολάβο που έκανε το έργο. Είναι δυνατόν να 

έρχεται αυτός ο εμπειρογνώμονας για να δώσει έκθεση πεπραγμένων το τι έγινε και το τι φταίει; 

Νομίζω ήταν αστοχία και τζάμπα χάνουμε πολύτιμο χρόνο. Εκείνο που θέλω να πω, είναι ότι 

σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσει, δεν μπορεί άλλο να παραμένει το αυτοκινητοδρόμιο κλειστό, 

εμείς σαν παράταξη λέμε ότι θα είμαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια, καλή προσπάθεια, 

ώστε να λειτουργήσει γρήγορα, διότι όπως ξέρουν όλοι οι Σερραίοι και η αγορά μας στενάζει. 

Έχει μεγάλες απώλειες όχι μόνο η αγορά και τα ξενοδοχεία και άλλα... Όμως, θέλω να πιστεύω, 
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αυτό που είπε... λόγο να έχω αντίθετη άποψη, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. 

Δασκαλόπουλος, ότι η εταιρεία είναι πιστοποιημένη. Για πολλά βέβαια αντικείμενα. Παρόλα 

αυτά, έπρεπε να ληφθεί υπόψη εκείνη η σοβαρή μας πρόταση, να ερωτηθεί... Με είχε πει τότε ο 

Δήμαρχος πες όνομα, μα δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός σε αυτό το θέμα. Όμως, γνωρίζω τη ΛΑΝΣ, 

γνωρίζω την... αυτοί ξέρουν και θα μπορούσαν να μας πουν. Θέλω λοιπόν, το ταχύτερο δυνατό 

πόρισμα και δεν γνωρίζω βέβαια στην εισήγησή του αν μπορεί να απαντήσει ο Δήμαρχος ή ο κ. 

Μυστακίδης ή όποιος άλλος μπορεί, εάν θα είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσει το 

αυτοκινητοδρόμιο όταν το θέλουμε και βέβαια να αποκαταστήσει και τη φήμη του γιατί 

δυστυχώς έχει... Άρα λοιπόν λέμε ναι, εφόσον είμαστε βέβαιοι ότι η εταιρεία αυτή είναι 

πιστοποιημένη και θα μας δώσει σωστά αποτελέσματα. Α και κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω, 

είχαμε μια συζήτηση αλλά πρέπει να το πω δημόσια, ότι αυτή η αμοιβή, αυτό το ποσό, ίσως θα 

μπορούσε να ενταχθεί μέσα στο πρόγραμμα. Οφείλω να πω, έκανα συζήτηση με τον κ. 

Διευθυντή και μου είπε ότι πιθανόν να μπορεί να γίνει. Αν λοιπόν μπορεί να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα και να γλυτώσουμε αυτά τα είκοσι χιλιάρικα, ευχής έργον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χρυσανθίδης. 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σειρά γιατί εδώ μας 

έχετε μπερδέψει όλους... Όσον αφορά την ερώτηση που έκανε ο επικεφαλής της παράταξής μου, 

σχετικά... ποιό όργανο είναι αρμόδιο, θα... στις 18 Ιουνίου... θέμα για τον ορισμό 

εμπειρογνώμονα τον κ. Λοΐζο. Ως... εμείς. Ερχόμαστε μετά, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει 

στις 26/6 για έγκριση ανάθεσης. Και στο Τεχνικό Επιμελητήριο με την αμοιβή δύο χιλιάδες και 

κάτι για να διερευνήσει τα αίτια και να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα αποκατασταθεί το 

λάθος αυτό που έγινε στο αυτοκινητοδρόμιο... Έχει έρθει ο κ. Νικολαΐδης, ο οποίος τον οποίο 

έφερε ο εργολάβος... την επιστημονικότητά του, ο οποίος βέβαια... υποδείξεις που μας έκανε 

εδώ μέσα σχετικά με τον τρόπο... μας έκανε και μαθήματα πολιτικής. Και με αυτό είχατε 

συμφωνήσει και εσείς. Ερχόμαστε λοιπόν μετά, στις 20 του μηνός και δίνουμε ειδική διαταγή η 

οποία ξέρουμε πότε έπρεπε να... στον εργολάβο, να αποκαταστήσει, με τον πιο πρόσφορο τρόπο 

το έργο. Από ό,τι γνωρίζω, εδώ είναι και ο Διευθυντής, η ημερομηνία αυτή εκπνέει, της 

αποκατάστασης. Ερχόμαστε και σήμερα και λέμε να αναθέσουμε... θεωρώ ότι θα έπρεπε να 

είναι... Δημοτικό Συμβούλιο όταν μιλάει για έγκριση μελέτης βεβαίως, το Δημοτικό Συμβούλιο 

θα εγκρίνει τη μελέτη και την αναμόρφωση, όταν λέει όμως έγκριση παροχής υπηρεσιών, 

αρμόδια νομίζω είναι η Οικονομική Επιτροπή. ...Αναμόρφωση... Τι είναι έγκριση μελέτης που 

είμαστε αρμόδιοι... αναμόρφωσης... όχι έγκριση παροχής υπηρεσιών. Χωρίς να σημαίνει βέβαια 

ότι το κάνατε... η Οικονομική Επιτροπή δεν μπορεί... Άρα λοιπόν έχουμε εδώ, ενώ πιο μπροστά 

λέγαμε ότι δεν φταίει κανένας, κανένας, καμία ευθύνη σε κανέναν και με εισήγηση της 

Υπηρεσίας, ότι όλα έγιναν σωστά σύμφωνα με τη διαχείριση, ερχόμαστε λοιπόν εμείς μετά όλο 

το αλαλούμ που έγινε, σήμερα να πούμε σε μία Επιτροπή, σε μία εταιρεία, να μας ορίσει τον 

τρόπο αποκατάστασης. Μα αφού ήδη έχουμε αναθέσει την αποκατάσταση με ειδική διαταγή να 

γίνει από τον εργολάβο. Και βρήκαμε τώρα δηλαδή, μετά από δύο μήνες ότι φταίει ο εργολάβος, 

για να του αναθέσουμε να κάνει αυτήν την εργασία με ειδική διαταγή, άρα λοιπόν τι έγινε; Δεν 

περιμένουμε τον τεχνικό, τον εμπειρογνώμονα του τεχνικού για να μας υποδείξει τον τρόπο, δεν 

τον περιμένουμε. Μας περισσεύουν δύο χιλιάρικα. Και άλλα είκοσι. Και δίνουμε άλλα είκοσι 

τώρα σε μία εταιρεία και αυτή να μας υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

αποκατασταθεί ο τάπητας... Μα, όλα αυτά είναι ξεκάθαρα και εμείς βέβαια συμφωνούμε,... 

αυτοκινητοδρόμιο πρέπει, γιατί είναι απαραίτητο για το Νομό μας και ξέρουμε το πόσο βοηθάει 

την όλη, στην όλη οικονομική λειτουργία του Νομού. Όμως, αυτά τα οποία γίνονται, τα 

ξεκαθαρίζει πολύ εύκολα ο ΕΣΠΕΛ. Θα υποδείξει, θα αποφανθεί μάλλον, αν τα υλικά ήτανε 

σωστά ή όχι. Την στιγμή που θα αποφανθεί αν τα υλικά ήτανε σωστά ή όχι, σημαίνει ότι το έργο 

είτε εκτελέστηκε ορθά ή δεν εκτελέστηκε. Τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού. Άρα λοιπόν ούτε 

περιμένουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο να μας υποδείξει, ούτε και πάμε ούτε ο ΕΣΠΕΛ, θα 

αργήσει βέβαια  ΕΣΠΕΛ, είναι φυσιολογικό, έτσι; Δύο μήνες περίπου. Και πάμε τώρα είκοσι 
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χιλιάδες να δώσουμε σε μία εταιρεία, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο... αν είναι μοναδική, αν 

υπάρχουν και άλλες... έτσι; Και αυτό είναι... για εμάς, για να αποκαταστήσει τον τάπητα ο 

οποίος τελικά θα μας πείτε αποκαταστάθηκε; Ξεκίνησε την ειδική διαταγή ο εργολάβος ή όχι; 

Αποκατέστησε ή όχι; Παρόλα αυτά που σας είπα, εμείς το θέμα αυτό θα το ψηφίσουμε, γιατί 

πραγματικά είναι αναγκαίο. Όμως εδώ, με αυτά τα οποία είπα και τοποθετήθηκα, δείχνει ότι 

πραγματικά δεν υπάρχει μία αρχή και ένα τέλος σε αυτό το λάθος το οποίο έγινε και για όλα 

ευθύνεται η Δημοτική Αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είχα σημειώσει κάτι να πω αλλά στο μεταξύ μου δημιουργήθηκε και άλλη 

απορία, δεν θα την εκφράσω σαν απορία βέβαια. Ανέφερε ρωτώντας ο κ. Αναστασιάδης 

προηγουμένως, κάποιο άρθρο του καταστατικού λειτουργίας του αυτοκινητοδρομίου. Ο κ. 

Δήμαρχος μας λέει, το είχε πει και παλιότερα βέβαια που έγινε η συζήτηση, ότι αυτό είναι 

καθαρά και μόνο η αποκατάσταση δηλαδή, έργο του Δήμου. Όμως εγώ τώρα λέω γιατί να είναι 

μόνο του Δήμου και να μην χρεωθεί ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους και στους άλλους 

μετόχους; Εντάξει, εμείς να αποφασίσουμε ότι θα αντιστοιχεί σε εμάς το κομμάτι που μας 

αντιστοιχεί, είναι και οι άλλοι, γιατί να είναι αποκλειστικά και μόνο του Δήμου; Ένα αυτό και 

αυτό που θέλω να πω και το άλλο. Έγινε πολύς ντόρος, πολύ να βρούμε ποιός φταίει ή δεν 

φταίει. Εγώ λέω να ρωτήσουμε τον εργολάβο που προκατασκεύασε, πρωτοκατασκεύασε την 

πίστα και να την κάνουμε όπως την είχε κάνει αυτός, γιατί κράτησε μαθαίνουμε πολύ 

περισσότερο από ό,τι έλεγε ο χρόνος ζωής. Επομένως δεν χρειάζεται εδώ το άλλο έργο, αυτό 

που αναλαμβάνει ο κ. Λοΐζος να μας προτείνει πώς θα κατασκευάσουμε την πίστα. Να 

ρωτήσουμε τον πρώτο εργολάβο. Εγώ θεωρώ ότι πρακτικά, αυτό για το οποίο σήμερα 

καλούμαστε να ψηφίσουμε, το μόνο πρακτικό αντίκρισμα που μπορεί να έχει αυτή η μελέτη, 

είναι να χρησιμοποιηθεί μόνο για απόδοση ευθυνών σε περίπτωση που πραγματικά δίνει ευθύνες 

κατασκευής στον εργολάβο, για τίποτε άλλο. Αυτά έχω να πω.    

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Αναστασιάδης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιός Αναστασιάδης;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μετά από σένα είμαι εγώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Εντάξει, μετά από μένα.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, όταν ήρθε το θέμα του 

αυτοκινητοδρομίου στο Δημοτικό Συμβούλιο και πι μπροστά στα μέσα ενημέρωσης, όλοι 

είπαμε ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, πρέπει κάτι να γίνει, κάποιος φταίει, κάποιο λάθος 

έγινε. Εδώ όμως, το λάθος αυτό για να το ψάξουμε πρέπει να κάνουμε ορισμένες ενέργειες, 

όπως τις βγάλαμε και τις οικοδομήσαμε αυτές τις ενέργειες. Δεν... δηλαδή να λέμε ότι έγινε 

λάθος, ποιός φταίει, τις πταιει; Να αποδίδουμε μόνο στο συγκεκριμένο. Πολιτικές ευθύνες είναι 

άλλο να υπάρχουν και τεχνικές ευθύνες. Να μην έγινε έντεχνα το έργο. Όλα αυτά λοιπόν, εδώ 

αποφασίσαμε μια σειρά από ενέργειες. Ποιές είναι αυτές οι ενέργειες ξέρετε πολύ καλά. Το 

πρώτο, μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, οπότε αυτό τα λέει όλα. Πάμε παρακάτω. 

Στην Οικονομική Επιτροπή, ορίσαμε τον κ. Λοΐζο. Ορίσαμε επιτροπή για να μας πούνε τα αίτια, 

αποτελούμενη από μηχανικούς και από ένα μηχανικό της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας. Το 

Τεχνικό Επιμελητήριο. Ειδική διαταγή και όταν λέμε ειδική διαταγή... εδώ να σας ξεκαθαρίσω 

τα πράγματα. Τι σημαίνει ειδική διαταγή; Όταν λέμε; Σημαίνει ότι με τα ίδια υλικά, με τις ίδιες 

προδιαγραφές, θα κάνεις το έργο. Εάν περιμένουμε άλλες προδιαγραφές, άλλα μείγματα τότε 

δεν είναι ειδική διαταγή, τότε είναι ένα άλλο έργο το οποίο πρέπει να το προκηρύξεις. Ειδική 

διαταγή σημαίνει έντεχνα δεν έκανες το έργο με τις ίδιες προδιαγραφές. Αν αλλάξουμε τις 

προδιαγραφές, αν αλλάξουμε το μείγμα, αν αλλάξουμε όλα, πλέον δεν είναι ειδική διαταγή. 

Είναι ένα καινούριο έργο... Αλλάζει... μα αυτό λέμε... ειδική διαταγή... δεν λέμε ό,τι ν είναι. 
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Πάμε παρακάτω. Ερχόμαστε τώρα, γιατί ο κόσμος βοά. Ο καθένας λέει ποιός φταίει. Πρέπει να 

γίνουν ενέργειες. Γίνανε. Έρχεται ακόμα, ο κ. Λοΐζος δεν μπορεί λέει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελειώστε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Να τελειώσω, σε ένα λεπτό. Δεν μπορώ εγώ να σας πω τα αίτια γιατί πρέπει να 

τα διερευνήσω, όμως μπορώ να σας πω τον τρόπο αποκατάστασης. Και αναθέτουμε σε μία 

εταιρεία  που μας λέει η Τεχνική Υπηρεσία αξιόπιστη, παγκόσμια, δεν ξέρω βέβαια αν έχει ξανα 

ασχοληθεί με αποκατάσταση αυτού του είδους. Τι θα πούμε εδώ, θα πούμε όχι; Αφού εμείς όλοι 

ζητάμε πού είναι το λάθος. Ψάχνουμε να βρούμε. Άρα λοιπόν, για είκοσι χιλιάρικα, για 

δεκαεφτά χιλιάρικα να πούμε όχι για ένα έργο ενός εκατομμυρίου περίπου; Συνάδελφοι, εμείς 

εδώ έχουμε όλη την καλή πρόθεση να διερευνήσουμε... το θέμα και ν αποδοθούν ευθύνες εκεί 

που πρέπει. Αν είναι πολιτικές, να αναλάβει ο Δήμαρχος και να πει εγώ φταίω. Να αναλάβει η 

Τεχνική Υπηρεσία, εμείς δεν τα δώσαμε καλά. Αν είναι όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Και τελειώνω εδώ. Αν όμως είναι το θέμα στην έντεχνη κατασκευή; Εδώ 

τελειώνω εγώ προσωπικά νομίζω και η παράταξή μου θα ψηφίσουμε και το συντομότερο 

δυνατόν να τρέξουμε τις διαδικασίες για να γίνει το έργο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γραμματέα; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ναι. Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε. Πριν ενάμισι μήνα σε αυτήν εδώ την 

αίθουσα, εκεί περίπου καθόταν ο καθηγητής πανεπιστημίου, ο κ. Νικολαΐδης. Ο οποίος επί μία 

ώρα που μιλούσε, τα πενήντα λεπτά αναφερόταν πώς να μαλώνει την Αντιπολίτευση. Και δέκα 

λεπτά προσπάθησε επιστημονικά να τεκμηριώσει την άποψή του ότι δεν φταίει κανείς. Στην 

έκθεσή του, ο καθηγητής ο κ. Νικολαΐδης είχε αναφέρει τρεις περιπτώσεις αποκατάστασης του 

τάπητα. Η μία περίπτωση ήταν, εάν επιθυμούμε καλώς, φρεζάρισμα του τάπητα που ήτανε σε 

κακή κατάσταση, τέσσερις πόντους και να ρίξει τον τάπητα από πάνω. Ο άλλος ήταν τρεις 

πόντους χωρίς να φρεζαριστεί καθόλου ο τάπητας και ο άλλος τρόπος ήταν... Έρχεται τώρα μετά 

από ενάμισι μήνα σε αυτήν εδώ την αίθουσα πάλι, να μιλάμε για έναν άλλο καθηγητή, τον κ. 

Λοΐζο, να περιμένουμε από τον κ. Λοΐζος να μας πει τους τρόπους. Δηλαδή κατά την άποψή σας, 

οι τρόποι οι οποίες πρότεινε ο κ. Νικολαΐδης ήταν αναξιόπιστες; Σας παρακαλώ... εμείς ζητάμε 

τώρα μετά από ενάμισι μήνα από έναν άλλον καθηγητή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εκπροσωπούσε τον ιδιώτη... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Δεν έχει σημασία αν εκπροσωπούσε, ποιόν εκπροσωπούσε... δεν με 

ενδιαφέρει ποιόν εκπροσωπούσε, εγώ βλέπω ότι οι προτάσεις που έκανε ο τότε καθηγητής τον 

οποίο φέραμε εδώ μέσα και μας μάλωνε και έλεγε ο άνθρωπος, πρότεινε τρεις τρόπους για να 

αποκαταστήσουμε τη βλάβη... συγγνώμη, κύριε... για να αποκαταστήσουμε τη βλάβη, φέρνουμε 

έναν άλλο καθηγητή να μας πει άλλους τρόπους. Για εμένα η ιστορία αυτή τράβηξε πολύ. 

Σήμερα, εδώ και τώρα αυτόν τον καθηγητή, θέλετε το Λοΐζο; Τον Λοΐζο. Έναν τρόπο να μας 

υποδείξει και ας είναι ο πιο ακριβώς. Αυτή η γάγγραινα στην ιστορία του αυτοκινητοδρομίου, 

πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιπρόεδρε... 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Αναστασιάδης είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και εγώ είχα ζητήσει το λόγο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ναι και ο κ. Γαλάνης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη; Έχετε το λόγο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μέσα σε αυτήν την αίθουσα, κ. Πρόεδρε, σας είχα πει τα αίτια. Τι 

έπρεπε να προσέξουμε. Έπρεπε να προσέξουμε την... διαβάθμιση. Έπρεπε να προσέξουμε την 

σκληρότητα των... Έπρεπε να ξηλώσουμε... την πίστα, διότι στην... δεν ήταν τυχαίο... Δεν 

μπορούσε επάνω στο τσιμέντο να... Δεν είναι κακή, κ. Διευθυντά; Θέλω να ακούσεις σε 

παρακαλώ. Κακή τεχνική, κάκιστη... για το αυτοκινητοδρόμιο. Θα έπρεπε να ξηλωθεί όλο το... 

οδόστρωμα, θα έπρεπε να... να... να... καλά. Να... να σηκώσουμε... μέσα και αφού πέσει 
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κανονικά η πίσσα που έπρεπε να πέσει σε αναλογία... τρία άλφα, τότε έπρεπε να ξεκινήσει... 

έπρεπε. Διακόσια μέτρα να τα κάνει δοκιμαστικά, διακόσια μέτρα δοκιμαστικά και αφού ελέγξει 

ότι αυτό που κάνει είναι σωστό, έπρεπε να προχωρήσει. Δυστυχώς όμως όπως έχω πει και άλλη 

φορά και ψάχνετε τώρα εσείς να βρείτε τον καθηγητή... απλά πράγματα. Πληρώνουμε τζάμπα 

χρήματα, χάνουμε χρόνο. Για ποιό λόγο... δηλαδή και γνώση δεν έχουμε αλλά έχουμε και 

γνώμη. Και λέμε ότι να είναι εδώ μέσα. Για όνομα του Θεού. Απλά πράγματα, πρέπει να 

ξηλωθεί όλο, να γίνει από την αρχή. Για να έχει επιτυχία. Δεν θα έχει ποτέ... ότι και να κάνουμε. 

Και παρακάλεσα πάρα πολλές φορές, είναι ό,τι πιο σημαντικό για αυτήν την πόλη των Σερρών. 

Και... το κάνουμε εμείς, με τον κ. Βλάχο... και προσέξαμε πώς έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε. 

Και μην νομίζετε ότι... λέω εγώ ότι πρέπει, δεν είναι τυχαία αυτή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Να πούμε σοβαρά πράγματα εδώ πέρα, σας παρακαλώ... Θα τελειώσω, 

μην φοβάσαι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στη δευτερολογία σας, κ. Αναστασιάδη.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα αυτό δεν 

είναι πολιτικό, είναι καθαρά τεχνικό. Ο άνθρωπος αυτός. Ο κ. Αγγελίδης, Δήμαρχος Σερρών, 

δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο 

αυτοκινητοδρόμιο. Όποιοι προσπαθούν εντέχνως να τον παρουσιάσουν ως υπεύθυνο για το ότι 

δεν ήταν καλή η κοκκομετρία του έργου της συντήρησης της πίστας, νομίζω ότι δεν πείθουν 

κανέναν. Η ίδια μελέτη με την οποία κατασκευάστηκε το αυτοκινητοδρόμιο, η ίδια μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε από τη... Διεύθυνση για τη συντήρηση. Ολόιδια. Φυσικά και δεν θέλουμε να 

παραμείνουμε στον εντολοδόχο... σεβόμαστε για τη γνώμη του, που ορίστηκε από τον εργολάβο 

και ανάδοχο του έργου. Και πολύ σωστές ενέργειες έγιναν. Ο κ. Δήμαρχος υπεύθυνα και 

θέλοντας να δώσει όλη τη διαφάνεια που χρειάζεται στο συγκεκριμένο θέμα και κατέθεσε 

μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Εισαγγελίας 

Σερρών και διεξάγει έλεγχο διοικητικό και πειθαρχικό κατά των όσων εμπλέκονται στην όλη 

υπόθεση και ορίσαμε από τα θεσμικά όργανα της Οικονομικής Επιτροπής φυσικά εννοώ και την 

Επιτροπή 158 και προχωρήσαμε την ειδική διαταγή, Τεχνική Διεύθυνση και Οικονομική 

Επιτροπή απέρριψε την ένσταση του αναδόχου και κοινοποίησε στον ανάδοχο την απόφαση σε 

σχέση με την ένστασή του ώστε να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των βλαβών και 

ορίσαμε εμπειρογνώμονα τον κ. Λοΐζο και καλά κάναμε από το Τεχνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

και το ΤΕΕ και ο ΕΣΠΕΛ θα έρθει και η TUV Ελλάς με μία μικρή έρευνα που μπορεί να κάνει 

κάποιος στο διαδίκτυο, βλέπει ότι είναι ένας κολοσσός πολυεθνικός πιστοποίησης, οργανισμός 

επιθεώρησης γερμανικός που είναι σε όλο τον κόσμο και θέλω να πιστεύω είναι από τις πιο 

σοβαρές εταιρείες στο συγκεκριμένο τομέα. Άρα, αν δεν κάνουμε αυτές τις ενέργειες, κυρίες και 

κύριοι συνάδελφοι, θα ερχόσασταν σήμερα εδώ και θα λέγατε γιατί δεν έκανες αυτό; Γιατί δεν 

έκανες το άλλο; Χαίρομαι πραγματικά που σήμερα ψηφίζετε όλοι αυτήν την ενέργεια. Αλλά θα 

ήθελα να σας παρακαλέσω να μην οδηγούμαστε σε παραπλάνηση του κόσμου ότι αυτό είναι ένα 

θέμα πολιτικό και να λέμε την αλήθεια ότι είναι καθαρά ένα τεχνικό θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Γαλάνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και χαίρομαι, κ. Πρόεδρε, που κάποιοι συνάδελφοι σαν τον κ. Γκότση, έχουν την 

ωριμότητα και έχουν αντιληφθεί πάρα πολλές λεπτομέρειες και λένε ευθαρσώς τη γνώμη τους 

στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος;... Απαντά ο Αντιδήμαρχος, κ. Μυστακίδης. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ας απαντήσω σε έναν-έναν. Για τον κ. Μηλίδη. Πραγματικά απορώ πώς ένας 

επιστήμονας σαν τον κ. Μηλίδη, αμφισβητεί την αντικειμενικότητα ενός άλλου επιστήμονα... 

επειδή θα έβγαζε ένα μεροκάματο, ένα ποσό από έναν εργολάβο, θα έβγαζε άλλα πορίσματα από 

αυτά που πραγματικά πιστεύει... Αυτό το απάντησα, κ. Μηλίδη και επαναλαμβάνω, ότι... 

Δημοτικό Συμβούλιο... Άλλο το θέμα γιατί αν έπρεπε να το κάνει ή να βασιστεί το Δημοτικό 
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Συμβούλιο στον κ. Νικολαΐδη και άλλο αυτό που είπε. Εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι... Για το 

πότε θα διορθωθεί το αυτοκινητοδρόμιο. Κανένας δύο ρωτήσανε για αυτό, σε συζήτηση που 

είχα με τον εργολάβο, εμείς δώσαμε ειδική διαταγή στον εργολάβο να αποκαταστήσει τις 

βλάβες. Δηλαδή εμείς θέλουμε επαναλαμβάνω το αυτοκινητοδρόμιο να έχει μια καλή επιφάνεια. 

Επομένως, ο εργολάβος δέχτηκε να αποκαταστήσει το αυτοκινητοδρόμιο στα σημεία που έχει 

βλάβη, με τον προσφορότερο τρόπο, όπως του γράψαμε εμείς στην ειδική διαταγή. Τώρα, εγώ 

θέλω να ρωτήσω πραγματικά, να κολλήσουμε να βάλουμε παρωπίδες, να κολλήσουμε στο 

γράμμα του Νόμου και να πούμε πάνε αποκατέστησε το με το ίδιο υλικό; Ή να πούμε ότι 

εφόσον το Φεβρουάριο άλλαξαν και οι προδιαγραφές και εφόσον δεν είναι μεγάλο το κόστος για 

τον εργολάβο και δέχεται, να κάνει κάτι καλύτερο, δηλαδή θα πειράξει κανέναν μέσα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και γενικότερα κανέναν πολίτη, εάν αυτός το αποκαταστήσει με καλύτερο, 

με προσφορότερο τρόπο, με τροποποιημένη άσφαλτο, ας πούμε; Για τον κ. Χρυσανθίδη που 

ανέφερε τον ΕΣΠΕΛ, επαναλαμβάνω ότι ο ΕΣΠΕΛ κάνει ακριβώς τις ίδιες εξετάσεις 

εργαστηριακές τις οποίες εμείς κάνουμε επανειλημμένα. Και κάποιος ρώτησε, ο κ. Γκότσης 

νομίζω, γιατί δεν συνταχθήκαμε με την παλιά εργολαβία, θέλω να πω ότι από τα κομμάτια που 

δεν πειράχτηκαν, από τον ασφαλτοτάπητα που έκανε ο... εμείς πήραμε... και διαπιστώσαμε τα 

εξής. Υπάρχουν δύο γραμμές οι οποίες αποτελούν τα όρια στην υποχρεωτική διαβάθμιση των 

υλικών. Αυτά που έκανε ο σημερινός εργολάβος ήταν όλα μέσα στα όρια. Του... αυτά που 

βγάλαμε, κατά ένα μεγάλο ποσοστό έβγαινε έξω από τα όρια, δηλαδή είχε πιο ψιλόκοκκο υλικό. 

Αλλά πώς μπορεί με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους ελέγχους που υπάρχουν σήμερα, 

κάποιος να κάνει συμβατικά κάτι, ποιός τολμάει να κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που του 

υπαγορεύει η σύμβαση και... διαχείρισης; Τότε το κάναμε και δεν ξέρω, μάλλον δεν... Εκτός από 

αυτό χθες μίλησα με τον εργολάβο, έλεγε ότι... τα οποία έχουνε καλύτερη πρόσφυση.. άσφαλτο 

ενώ τα υλικά... αντιολισθηρό, ήτανε τροποποιημένη άσφαλτος. Και εκεί... ο κ. Νικολαΐδης, 

στην... δηλαδή των υλικών. Για τον κ. Μπόικο, ποιός θα πληρώσει, αν θα πληρώσει ο Δήμος ή η 

ΛΑΝΣ και τα λοιπά, αυτό είναι θέμα που νομίζω πρέπει να, αν, δεν ξέρω μήπως έχει απαντηθεί, 

αλλά αφορά τις οικονομικές και τις διοικητικές υπηρεσίες. Ο κ. Γκότσης νομίζω απάντησε σε 

αυτό που ρώτησε για την ειδική διαταγή, δεν λέμε εμείς πάνε κάντο ξανά με τον ίδιο τρόπο. Με 

τον προσφορότερο τρόπο. Και επαναλαμβάνω, αν κάνει κάτι καλύτερο δηλαδή θα μας πειράξει; 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι διάλογος... 

Δ.Σ. : ...Όταν λέει ειδική διαταγή, το κάνεις... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Με τον προσφορότερο τρόπο... 

Δ.Σ. : ...Ίδιες προδιαγραφές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν χρειάζεται επανάληψη...  

Δ.Σ. : Αν θέλει αυτός τώρα... το καλύτερο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, έτσι. Αλλά προτείνεται νομίζω να αλλάξει να κάνει κάτι, το καλύτερο. 

Και δεν έχουμε αντίρρηση νομίζω... Και ο κύριος... που ρωτάει ξανά γιατί δεν δεχόμαστε... εμείς 

σαν παράταξη δεχόμαστε το Νικολαΐδη γιατί τον εμπιστευόμαστε. Από εκεί και πέρα... το 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει ο επιστήμονας να είναι, να επιλεχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία 

και από τον... για να θεωρείται ότι είναι δικιά μας επιλογή, αυτό κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Χρυσανθίδης, 

ο κ. Γκότσης, ο κ. Αναστασιάδης. Παρακαλώ... Και ο κ. Γαλάνης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Δεν λέτε και τα μικρά τα ονόματα... Ο κ. Αναστασιάδης ο Αντώνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Αντώνης, εντάξει. Εσείς απουσιάζατε έτσι και αλλιώς εκτός αιθούσης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε... Κύριε Μυστακίδη; ...Δεν έχετε καμία γνώση, γιατί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ, μην διακόπτετε... προχωράμε... Κύριε... 

Κύριε Μυστακίδη... να σταματήσει ο διάλογος μεταξύ σας...  Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο σας 

παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θα έπαιρνα το λόγο, κ. Πρόεδρε, ειλικρινά... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για δευτερολογία... τρία λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Παίρνω το λόγο και λιγότερο ίσως, κ. Πρόεδρε, για δυο πράγματα. Καταρχήν ως 

παράταξη, ξεκαθάρισα ότι ψηφίζουμε την εν λόγω, επομένως λοιπόν δεν χρειάζεται περαιτέρω 

συζήτηση, το είπα από την αρχή. Από εκεί και πέρα, αυτό που ανέφερε ο κ. Μυστακίδης, είναι 

σαφές... αλήθεια. Εγώ δεν αμφισβήτησα και το είπα και στην αίθουσα την επιστημοσύνη του κ. 

Νικολαΐδη, δεν αμφισβήτησα τις πολιτικές του τοποθετήσεις αμφισβήτησα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο, κ. Μυστακίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τις πολιτικές τοποθετήσεις που έκανε εδώ μέσα που δεν ήταν έργο του. Εμένα αν 

με καλέσει κάποιος σαν ειδικό επιστήμονα, δεν θα κάνω... θα πω αυτό, αυτό και αυτό και τέλος. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μα αφού δεν δεχτήκατε τα συμπεράσματα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη... Να μάθετε να σέβεστε το Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι σας. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είπα, είπα ότι και ήταν και ήταν, πρόταση της παράταξής μας να πάρουμε 

γνώμη... πραγματογνώμονα αφού συμβουλευτούμε και τη ΛΑΝΣ Και τους ειδικούς... το λέω και 

τώρα και παρακαλώ και να γραφτεί στα πρακτικά. Συμφωνώ ότι μπορεί η εταιρεία όπως είπε και 

ο κ. Δασκαλόπουλος ότι είναι κολοσσός, ότι... και λοιπά. Δεν έχω κανέναν λόγο να το 

αμφισβητήσω. Θα ήθελα όμως τη γνώμη των ειδικών περί των αυτοκινητοδρομίων, αν 

συμφωνούν και αυτοί νομίζω ότι είναι θετικό, αυτό ήθελα να πω. Τέλος, για το θέμα το πολιτικό 

που έκανε υπαινιγμό ο κ. Γαλάνης, δεν είπε κανείς ότι πρέπει να ξέρει ο Δήμαρχος πώς είναι η... 

και η... δεν τα είπε κανείς αυτά. Εγώ μίλησα για ολιγωρία. Κρατιόταν το θέμα εν κρυπτώ εδώ 

και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οκτώ μήνες. Σήμερα, εάν γινόταν φανερό, εάν... σαν καλός 

νοικοκύρης ο Δήμαρχος τις πολιτικές παρατάξεις, τους αρχηγούς και έλεγε ελάτε εδώ, έχουμε 

αυτό το πρόβλημα, τι προτείνετε, τι κάνουμε, αυτό αν γινόταν από το φθινόπωρο που είχε 

εμφανιστεί, σήμερα θα είχε τελειώσει αυτή η διαδικασία. Για αυτό μιλάω για ολιγωρία. Δεν 

μίλησα για τεχνικές γνώσεις ποτέ. Για ολιγωρία και πολιτική ευθύνη. Αυτό είπα. Πάντως, 

παρόλα αυτά σας λέω ότι ψηφίζουμε, διότι πρέπει το έργο, είναι μεγάλο, είναι το μοναδικό έργο 

του Νομού το οποίο φέρνει κόσμο, το οποίο μας διαφημίζει παντού και πρέπει να γίνει και 

μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Δεν θα μιλήσω για χρονικό ορίζοντα αλλά εν πάση περιπτώσει 

πιστεύω... Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη.  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά το έργο είναι σημαντικό και όπως είπα και εγώ 

στην αρχή της τοποθέτησής μου, η παράταξή μου θα το ψηφίσει, αναγκαστικά γιατί πρέπει να 

προχωρήσουμε. Ο κ. Γκότσης... κάποια θέματα με τη σειρά, το τι ακριβώς ενέργειες έχουνε 

γίνει... θεσμικά όργανα. Όμως, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν περιμένουμε ποτέ κάποιο 

όργανο... να αποφασίσει και έχουμε αναθέσει με το ίδιο αντικείμενο... Αυτό το πράγμα 

καταλαβαίνετε όλοι σας ότι... στη σωστή κατεύθυνση. Για πρώτη φορά ενημερώνομαι από τον 

κ. Αντιδήμαρχο, διότι στην Οικονομική Επιτροπή δεν ειπώθηκε αυτό και το εξήγησε πολύ καλά 

ο κ. Γκότσης, ότι η ειδική διαταγή γίνεται, χωρίς να θέλω να κάνω τον ειδικό, αλλά... ούτε 

γνώσεις έχω τέτοιες, αλλά εκεί που... οι υπεύθυνοι μας τα είπαν, γίνεται με την ίδια μελέτη και 

τις ίδιες προδιαγραφές και λοιπά και λοιπά. Σήμερα μας λέτε πρώτη φορά ότι δέχτηκε ο 

εργολάβος, δέχτηκε ο εργολάβος να κάνει τροποποιημένη άσφαλτο που είπατε, την 

αποκατάσταση των βλαβών που υπάρχουν. Άρα λοιπόν, ο εργολάβος θα αποκαταστήσει τις 

βλάβες, ότι και να γίνει, εμείς μετά από το αποτέλεσμα που θα έχουμε από τις αρμόδιες 

Επιτροπές, θα πρέπει να ξανακάνουμε τον τάπητα, έτσι; Άρα λοιπόν και αν μας υποδείξουνε 

διαφορετικό τρόπο θα είναι αυτός ο οποίος πιστεύουμε θα είναι... και εδώ όλοι... παίρνουμε 

κάθε φορά από μία απόφαση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δηλαδή μπορεί στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο να μας ξαναφέρετε πάλι ένα τέτοιο θέμα. Και αναφέρθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος ότι δεν 

υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε αυτήν την κατάσταση που έχει έρθει 

το αυτοκινητοδρόμιο, που εδώ και δύο μήνες μιλάμε για την αποκατάστασή του, είναι από αυτές 

τις ενέργειες, τις οποίες έχει δημιουργηθεί ένα μπέρδεμα μεγάλο, έχει δημιουργηθεί ένας 

γόρδιος δεσμός και επιτέλους εσείς είστε υπεύθυνοι να λύσετε αυτόν το γόρδιο δεσμό τον οποίο 
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φτιάξατε. Και μην προσπαθείτε να απαλλαγείτε από ευθύνες. Δεν μιλάμε για... ευθύνες, αλλά 

υπάρχουν πολιτικές ευθύνες και ολιγωρίες... την αποκατάσταση του τάπητα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε... ζητήσατε το λόγο... Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε, δεν φτάνει που έχετε καταστρέψει το διαμάντι της 

Μακεδονίας, έχετε και το θράσος να μιλάτε ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Ποιός είναι 

αυτός που τολμάει, ο Αντιδήμαρχος ότι ο Δήμαρχος δεν έχει πολιτικές ευθύνες; Με ποιό 

δικαίωμα το λέει; Κατέστρεψε την πόλη των Σερρών. Και μιλάτε και από πάνω ακόμη; Και μας 

μαλώνει κιόλας; Δεν ντρέπεται λίγο; Κύριε Πρόεδρε, σε παρακαλώ... άκουσέ μου, ακούστε μου. 

Έχετε κάνει ένα οικονομικό έγκλημα κατά των Σερρών. Διαλύσατε τα πάντα. Διαλύσατε το 

αυτοκινητοδρόμιο, το οποίο ήταν το διαμάντι της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδος. Δυστυχώς 

όμως ούτε... λαό. Για αυτό σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να προσέχετε, να ξηλωθεί όλο και να 

γίνει από την αρχή γιατί είσαι... και ξέρεις ότι ένα πράγμα που έχει... το κόβεις, καταλαβαίνεις; 

Μην... και μην πληρώνετε παντού λεφτά και μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Εδώ έγινε μεγάλο 

κακό. Και ένα πράγμα θα σας πω, για ποιό λόγο δεν έχετε πολιτική ευθύνη; Για ποιό λόγο δεν... 

ε; Και συνεχίζεις στο... Και το καταστρέφεις και εκείνο; Για ποιό λόγο δεν τον κήρυξες 

έκπτωτο; Να μια πολιτική ευθύνη. Άμεση πολιτική ευθύνη. Κύριε Διευθυντά, κ. Διευθυντά, σε 

εσάς απευθύνομαι. Για ποιό λόγο δεν κηρύξατε έκπτωτο τον εργολάβο; Πέστε μου. Και 

συνεχίζει με μία εργολαβία και το... ; Θα το καταστρέψει και εκείνο. Ε; Και... πολιτικές ευθύνες; 

Εγώ δεν θα μιλούσα, κ. Πρόεδρε, εγώ δεν θα μιλούσα αλλά με προκάλεσε το θράσος αυτού του 

ανθρώπου, να μας πει ότι δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη του Δημάρχου. Μόνο... διότι είναι 

προϊστάμενος όλων των Υπηρεσιών. Ντροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος. Ο κ. Γκότσης Ηλίας όχι, ο κ. Γαλάνης. Και ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται για 

θράσος, πρόκειται για θάρρος να λες την αλήθεια. Και πρόκειται για θάρρος να λες την αλήθεια 

και να μην παίζεις με τα αισθήματα του σερραϊκού λαού, όταν για ένα έργο συντήρησης ενός 

τάπητα που έγινε μια συγκεκριμένη μελέτη... υπάρχουνε κάποια προβλήματα σε συγκεκριμένα 

σημεία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που εδώ και τόσο καιρό 

παίρναμε αποφάσεις είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο είτε στην Οικονομική Επιτροπή για να 

διερευνήσουμε τα αίτια και να μπορέσουμε να κάνουμε την αποκατάσταση και εδώ σήμερα 

κάποιοι που από την αρχή πολιτικά επιθυμούσαν να συμβεί αυτό το πράγμα, σήμερα αλλάζουνε 

γνώμη. Εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και δήθεν μιλάνε για... ότι έχουμε 

μπερδέψει τα πράγματα, όποιο όργανο υπάρχει στην Ελλάδα, είτε θεσμικό που έχει να κάνει με 

την Αυτοδιοίκηση, είτε, όπου υπάρχει όργανο, ειδικός επιστήμονας, ο κ. Δήμαρχος θα τα πει και 

ο ίδιος... έχει έρθει σε επαφή μαζί του για να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να λύσουμε το 

θέμα. Αυτό θα πει πολιτική ευσυνειδησία και όχι ολιγωρία. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε κάθε 

περίπτωση, αρμόδια για να κάνει αυτές τις ενέργειες περί της ειδικής διαταγής όπως λέει ο 160 

του Κώδικα των Δημοσίων Έργων περί της έκπτωσης του αναδόχου, είναι η Τεχνική Διεύθυνση. 

Δεν είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Οι επιστήμονες του Δήμου, οι αρμόδιοι δηλαδή και οι 

επαΐοντες, αυτοί θα κάνουν τις εισηγήσεις, είτε στον κ. Δήμαρχο που... είτε στην Οικονομική 

Επιτροπή για να μπορέσει να αποφασίσει. Δεν αποφασίζουν οι πολιτικοί για τεχνικές 

λεπτομέρειες και για τεχνικά ζητήματα ή για επιβλέψεις έργων. Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη, αν δεν έχετε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μια κουβέντα... Κύριε Μηλίδη, επαναλαμβάνω, όταν λέμε κάτι, να λέγεται 

μια φορά. Ότι δεν κρύβαμε τίποτα, ερευνούσαμε. Όσο για το χρονικό ορίζοντα της 

αποκατάστασης, σας λέω ότι η ειδική διαταγή επιβάλλει μέσα σε σαράντα μέρες από την 

ημερομηνία της επίδοσης να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση, για το χρονικό ορίζοντα που 

ρωτήσατε. Και για τον κ. Χρυσανθίδη, αν αποκατασταθούν οι βλάβες στην... γραμμή και εκεί 

που γίνεται η καταπόνηση, το υπόλοιπο κομμάτι δεν νομίζω ότι θα παρουσιάσει τίποτα. Οπότε 

δεν θα χρειαστεί να το ξηλώσουμε όπως λέτε ολόκληρο. Και αυτό ισχύει και για τον κ 

Αναστασιάδη, που είπε να ξηλωθεί ολόκληρο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε. Σύντομα σας παρακαλώ... Να περάσουμε στα θέματα της 

Ημερήσιας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πολύ σύντομος, πολύ σύντομος, κ. Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι 

Σύμβουλοι, θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό. Το 

πρόβλημα είναι τεχνικό και η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της έκανε όλες τις ενέργειες που 

προβλέπονται από το Νόμο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που προέκυψε. Και οι ενέργειες 

που έγιναν τις ξέρετε, δεν υπήρξε καμία ολιγωρία, από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε το 

Διοικητικό Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου, ενημερώθηκε η Διαχειριστική Αρχή όπως 

έπρεπε, ενημερώθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μην ξεχνάτε το κράτος λειτουργεί και απαντά 

με αργούς ρυθμούς, η Διαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης, ξέρετε πότε απάντησαν, 

αμέσως το φέραμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να σας ενημερώσουμε, έγινε 

μηνυτήριος αναφορά, έγιναν επειδή εσείς ζητήσατε, να μην υπάρχει μόνο ο καθηγητής που 

έφερε ο εργολάβος αλλά να πάρουμε και άλλους και αφού εγγράφως μάλιστα ζήτησα από όλες 

τις παρατάξεις να μας προτείνουν κάποιον, όποιον θέλουν, κανένας δεν πρότεινε κανέναν, 

βρέθηκα και με τη ΛΑΝΣ, ζήτησα και από αυτούς πρόταση και η ΛΑΝΣ δεν μας έδωσε 

πρόταση, πήγαμε στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πήγαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο, ερχόμαστε 

τώρα σε μία εταιρεία πιστοποιημένη παγκοσμίως σε τέτοια θέματα, ούτως ώστε να ριχθεί 

άπλετο φως στην όλη υπόθεση. Και αν έχουμε ξεχάσει ή έχουμε παραλείψει κάποια ενέργειά 

μας, εδώ είμαστε να μας πείτε ότι αυτό δεν το κάνατε, έπρεπε να κάνετε και αυτό και δεν το 

κάνατε. Για να το κάνουμε, αν κάτι παραλείψαμε. Κάναμε τα πάντα, όσα προβλέπονται από το 

Νόμο, δώσαμε ειδική διαταγή βάσει του Νόμου, του άρθρου 60 του Νόμου, ποιού Νόμου δεν το 

θυμάμαι απέξω, στον εργολάβο και τον λέμε πάνε σε σαράντα μέρες να αποκαταστήσεις τη 

ζημιά με τον προσφορότερο τρόπο και αν δεν το κάνεις τότε κηρύσσεσαι έκπτωτος, γιατί 

κάποιοι δυστυχώς δεν ξέρουν και λένε ό,τι να είναι, παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή για την έκφραση, 

αλλά ό,τι να είναι ακούγεται. Τότε τον κηρύσσεις έκπτωτο, δεν μπορείς να τον κηρύξεις όποτε 

θέλεις εσύ, υπάρχει Νομοθεσία. Λοιπόν, άρα εμείς κάναμε ό,τι χρειαζότανε, πολιτικές ευθύνες. 

Μα πολιτικές ευθύνες το είπα και άλλη φορά, το θέμα αυτό του αυτοκινητοδρομίου πέρασε σε 

όλες τις φάσεις του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ομόφωνα ψηφίστηκε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι ομόφωνα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Διαγωνισμοί...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.  : ...Όχι ομόφωνα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Καθίστε κάτω...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Σε παρακαλώ...όχι ομόφωνα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματήστε να διακόπτετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Λέει ψέματα... όχι ομόφωνα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ψηφίστηκαν οι μελέτες, ψηφίστηκαν οι διαγωνισμοί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σταματήστε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Λοιπόν, ψηφίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή... λοιπόν... αν, πολιτικές 

ευθύνες αν έχει ο Δήμαρχος, όσες πολιτικές ευθύνες έχω εγώ, άλλες τόσες έχετε και εσείς, διότι 

αυτά ψηφίστηκαν... το είπαμε πολλές φορές... ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο τα 

πάντα και από την Οικονομική Επιτροπή. Ο κ. Γκότσης για μια ακόμη φορά ευθαρσώς είπε τα 

πράγματα όπως έχουνε και τι να... μπράβο για τέτοιες τοποθετήσεις και για τέτοιους Δημοτικούς 

Συμβούλους. Το πώς θα αποκατασταθεί... Το πώς θα αποκατασταθεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ... Λίγη ησυχία σας παρακαλώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Για όνομα του Θεού... αν σας ενοχλεί γιατί κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

στέκονται εδώ με υπευθυνότητα, δικαίωμά σας είναι αυτό, να σας ενοχλεί. Καλά θα κάνετε να 

σας ενοχλεί. Λοιπόν, το πώς θα αποκατασταθεί η βλάβη, δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου, 

είναι τεχνικό θέμα. Επιτέλους δηλαδή. Δεν θα πούμε εμείς πώς θα αποκατασταθεί. Θα το πούνε, 

θα το πει η Τεχνική μας Υπηρεσία σε συνεργασία με τους καθηγητές, με την TUV, με το 

Τεχνικό Επιμελητήριο.  
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ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί προσωπικού... πείτε μου το λόγο επί προσωπικού... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Επειδή αναφέρθηκε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε μου μέσα σε ένα λεπτό, σύμφωνα με τον Κανονισμό ποιό είναι το επί 

προσωπικού. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος, τον ευχαριστώ, αλλά εγώ έχω μάθει στη ζωή 

μου να τοποθετώ τα πράγματα με την αλήθεια και με παρρησία. Και όπως ακριβώς... με 

συγχωρείτε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άρα δεν είναι τίποτα επί προσωπικού... όταν θίγεστε επί προσωπικού... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Όχι... Δεν είναι ανάγκη να με επαινεί, διότι αυτά τα πράγματα έτσι έχουνε και 

έτσι λειτουργώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώθηκε το θέμα... ψηφοφορία. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Μυστακίδη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι η παράταξη του 

κ. Μηλίδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η παράταξη του κ. Φωτιάδη ναι, ο κ. Αγοραστός ναι, κ. Μπόικε; Ναι, ναι, ναι, 

ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 511/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση-ενημέρωση με θέμα την «Ολοκληρωμένη διαχείριση 

απορριμμάτων».   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης... Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ, δεν έχετε κανένα δικαίωμα, καθίστε στη θέση σας. Λοιπόν, να σεβόμαστε 

όλοι τον Κανονισμό. Λοιπόν. Πριν περάσουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, θέλω να 

καλωσορίσω στην αίθουσα αυτή του δημοτικού Συμβουλίου, τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. 

Μωυσιάδη, θέλω να καλωσορίσω, σας παρακαλώ, λίγη ησυχία. Τον Περιφερειακό Σύμβουλο 

τον κ. Μασλαρινό και τους κυρίους Ηλιόπουλο Γεώργιο, τεχνικό σύμβουλο της ΕΣΑΝΣ, την κα. 

Λαβδάκη Νίκη, χημικό μηχανικό, της ομάδας του τεχνικού συμβούλου και τον κ. Σφιγγάκη 

Πέτρο, νομικό σύμβουλο. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν, πήρατε μία γεύση από τα εκτός 

Ημερήσιας και πάμε τώρα στα εντός Ημερήσιας Διάταξης θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Λοιπόν. Με πρώτο θέμα. Συζήτηση-ενημέρωση με θέμα την ολοκληρωμένη διαχείριση 

απορριμμάτων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος, παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, θα ήθελα να καλωσορίσω και 

εγώ τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κ. Ηλιόπουλο, τεχνικό 

σύμβουλο της ΕΣΑΝΣ για το θέμα του εργοστασίου και τους συνεργάτες του την κα. Νίκη 

Λαβδάκη χημικό μηχανικό και τον κ. Σφιγγάκη Πέτρο, νομικό σύμβουλο για το θέμα αυτό. 

Επειδή είναι το θέμα που συζητάμε έχει σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων και αφορά 

φυσικά όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και θα μας ενημερώσει εν συνεχεία ο τεχνικός 

σύμβουλος για αυτό το θέμα διότι ζητήθηκε από την ελάσσονα Αντιπολίτευση να έρθει εδώ ο 

τεχνικός σύμβουλος και να μας ενημερώσει, εγώ από την πλευρά μου κάλεσα όλο το Διοικητικό 

Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ, τους Δημάρχους, τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, κάποιοι Δήμαρχοι είναι 

στην Αθήνα και κάποιοι επίσης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσαν να 

παραβρεθούν. Στο προηγούμενη Δημοτικό Συμβούλιο, είχε γίνει μία ενημέρωση σχετικά με το 

θέμα αυτό, για τις ενέργειες που έκανε η ΕΣΑΝΣ όσον αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων 

σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, επιγραμματικά θα πω είχαμε πει πώς αντιμετώπισε η 
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ΕΣΑΝΣ το θέμα της επέκτασης του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, την έναρξη της λειτουργίας του 

ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, την έναρξη λειτουργίας των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

στη Ζίχνη και στη Νιγρίτα, τις αποκαταστάσεις των ΧΑΔΑ, τις προτάσεις που έγιναν στο 

Πράσινο Ταμείο για να πάρουνε οι Δήμοι απορριμματοφόρα και κάδους κομποστοποίησης, 

όπως επίσης και εμείς από πλευρά σαν Δημοτική Αρχή, είχαμε πει τι ενέργειες έκανε ο Δήμος σε 

επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού, λέγοντας ότι είχαμε πάρει μέσα από το 

Πράσινο Ταμείο τετρακόσιους κάδους ανακύκλωσης και ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, 

ότι μέσα από το πρόγραμμα αποκαταστήσαμε τους ΧΑΔΑ 230.000 πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ 

και επίσης ένα άλλο πρόβλημα που έχει σχέση με την οικονομικότερη αποκομιδή των 

απορριμμάτων, το καινοτόμο σύστημα βελτιστοποίησης για την εξοικονόμηση των καυσίμων 

από τα απορριμματοφόρα, 147.000€, σύνολο 700.000€ περίπου. Λοιπόν και κάποιες άλλες 

ενέργειες. Τώρα, ως συνέχεια ας το πούμε εκείνης της συζήτησης, από την στιγμή που ζητήθηκε 

από την ελάσσονα Αντιπολίτευση να έρθει ο τεχνικός σύμβουλος και να δώσει περισσότερες 

εξηγήσεις και να απαντήσει σε ερωτήματα τεχνικά, οικονομικά και νομικά με την ομάδα του 

εδώ, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κ. Ηλιόπουλο για να κάνει μία εισήγηση καταρχήν και 

μετά να δεχτεί τις ερωτήσεις σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δώσω το λόγο στον τεχνικό σύμβουλο, στον κ. Ηλιόπουλο Γιώργο. 

Παρακαλώ, κ. Ηλιόπουλε.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κ. Αντιπεριφερειάρχα, κ. 

Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταρχήν δικιά μας είναι η 

ευχαρίστηση, να βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο δημοκρατικό όργανο μίας πολύ σημαντικής πόλης 

του Νομού Σερρών και είναι δικιά μας η χαρά γιατί μέσα από την ενημέρωση και τη γνωριμία 

δύνανται να απαντηθούν εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν σε θέματα που άπτονται της 

προστασίας του περιβάλλοντος, εκ των πραγμάτων συνεχώς είναι σύνθετα, ταυτόχρονα 

άπτονται της οικονομικότητας της ζωής των πολιτών, αλλά εν τέλει άπτονται και ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου στο οποίο λειτουργούμε ως χώρα, ως Περιφέρεια, ως Νομός, ως Δήμος 

και ως πολίτες, στο οποίο έχουμε αναλάβει και εμείς όπως και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι σε αυτό 

το πλαίσιο, κάποιες υποχρεώσεις, έχοντας τη δυνατότητα να έχουμε και ανάλογη στήριξη μέσω 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς για αυτό το λόγο, επειδή είναι σύνθετα τα θέματα, θεωρώ ότι 

η ενημέρωση είναι πραγματικά απαραίτητη. Κάνοντας μια ελάχιστη... σε ένα πεντάλεπτο να 

τελειώσω... των ερωτήσεων, κ. Πρόεδρε... πολύωρη αναδρομή, θα πω το εξής, ότι η χώρα μας 

πέρασε από ένα στάδιο στο οποίο επικρατούσαν για πολλά χρόνια οι ανεξέλεγκτες χωματερές, 

μέσα από το Γ' ΚΠΣ, το προηγούμενο δηλαδή ΕΣΠΑ, πήρε χρηματοδοτήσεις για να 

ολοκληρώσει βασικές υποδομής διάθεσης, ΧΥΤΑ δηλαδή με λίγα λόγια, μπόρεσε να 

ολοκληρώσει ένα 60%-70% των εθνικών της αναγκών, όχι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της 

Ελλάδας για λόγους κοινωνικών αντιδράσεων, στο πλαίσιο αυτό ο Νομός Σερρών απέκτησε το 

ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, ένα ΧΥΤΑ ο οποίος με βάση τους περιβαλλοντικούς του όρους 

εξυπηρετεί όλο το Νομό, αλλά ταυτόχρονα υποχρεούται λόγω και της χρηματοδότησης που έχει 

λάβει αφενός, αφετέρου λόγω και της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, να λειτουργήσει κατά 

φάσεις έστω αλλά σε ορατό ορίζοντα σε ΧΥΤΥ, μέσα από επεξεργασία πριν την ταφή. 

Απέκτησε επίσης... και ο... σταδιακά που έφτασε να γίνει έτσι συν το χρόνο του Δήμου Σερρών 

και μετά τον Καλλικράτη πλέον εξυπηρετούσε πολλές άλλες προ Καλλικράτη Δήμους ή 

Κοινότητες, έφτασε παράλληλα και εκείνος στα όρια του τεχνικού κορεσμού του... προφανή την 

ανάγκη... να κλείσει, εφόσον παράλληλα είχε το υπόλοιπο έργο του ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου 

όπως είπα πριν, φτάσει στη φάση της ολοκλήρωσής του-δοκιμαστικής λειτουργίας. Οι ΧΑΔΑ 

του Νομού ήταν αρκετοί και στη δικαστική απόφαση από την οποία τρέχει από το 2005 αλλά η 

εισήγηση της Κομισιόν προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τελική 

επιβολή προστίμου που έγινε το Φλεβάρη μόλις τώρα εβδομήντα ένα χιλιάδες εκατόν κάτι ευρώ 

ανά ημέρα για τη χώρα μας, με εκδίκαση αυτής της απόφασης περί το φθινόπωρο του 2013, 

ουσιαστικά τι έλεγε αυτή η εισήγηση της Κομισιόν για την πλέον οριστική επιβολή προστίμου; 
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Έλεγε ότι όχι απλά να κλείσουν και να μην χρησιμοποιούνται, αλλά να αποκατασταθούν κιόλας, 

για να αποφευχθεί για όσους το καταφέρουν το πρόστιμο. Άρα έπρεπε από τους Δήμους 

ξεχωριστά τους επτά, να δοθεί μια, ένας αγώνας δρόμου τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, 

μιλάω από το 2009 και μετά, έτσι; Τέσσερα χρόνια. Να δοθεί ένας αγώνας δρόμου ώστε να 

ενταχθούν σε χρηματοδοτικά πλαίσια για να μην πληρώσουν από ίδια μέσα οι Δήμοι τις 

αποκαταστάσεις όπερ και εγένετο και να αρχίσουν σιγά-σιγά να εκτελούνται τα έργα ώστε να 

αποφευχθούν αυτά τα ασύλληπτα για τα οικονομικά δεδομένα της εποχής μας πρόστιμα. 

Ταυτόχρονα όμως, αρχίσαμε να χάνουμε στόχους που έπρεπε πιο νωρίς να είχαμε πετύχει. Ο 

στόχος, οδηγίες που έχουν... και γνωρίζαμε από το 1999, συγγνώμη, εναρμονιστήκαμε το 2003, 

δέκα χρόνια... χάθηκε το 2010 για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου πλάσματος, του οργανικού 

ας το πούμε έτσι κομματιού από την ταφή. Το χάσαμε και το δεύτερο ενδιάμεσο στόχο, πριν από 

δεκαπέντε μέρες, 16 Ιουλίου 2013, πόσες μέρες έχουν περάσει, ούτε δεκαπέντε, που ήταν ο 

δεύτερος ενδιάμεσος στόχος ανάσα, μπας και το επιτυγχάναμε, το χάσαμε πάλι... άρα δυστυχώς 

και σε αυτό το μέτωπο αναμένονται πάλι ενεργοποιήσεις των διαδικασιών προς χάρη της 

ισοτιμίας βέβαια των κρατών-μελών, έτσι; Εξαιρέσεις δεν γίνονται... αλλά το νέο επαπειλούμενο 

πρόστιμο μετά τους ΧΑΔΑ, για όσους δεν μπορέσουν να συμμορφωθούνε σε ένα εύλογο 

χρονικό διάστημα, είναι η μη επίτευξη οδηγίας και της Νομοθεσίας στόχου εκτροπής. Το τρίτο 

σημείο έχει να κάνει με τους στόχους από Οδηγίες και από εθνική Νομοθεσία που έχουν οριστεί 

πρόσφατα, με την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Εκεί είναι η Οδηγία πρόσφατη, πιο 

φρέσκια, το 2008 και η εναρμόνισή μας πιο φρέσκια επίσης το 2011-12. Υπάρχει κάποιος 

χρόνος και επειδή πρέπει να ενισχυθεί σε κάθε περίπτωση η ανακύκλωση, ανεξάρτητα ποιό είναι 

το τελικό πιο ωφέλιμο και βέλτιστο μείγμα διαχείρισης ανά Νομό, Δήμο, συνοικία, χωριουδάκι, 

η ανακύκλωση πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα και κανένας δεν μπορεί να την 

υποστηρίξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να επιτευχθούν κατ' ελάχιστο οι στόχοι της Οδηγίας 

που έχουμε εναρμονιστεί. Όπως ακούσατε τώρα σε όλες τις λέξεις δεν υπάρχει πουθενά 

επιβράβευση για το θάψιμο. Το θάψιμο είναι η ανάγκη για να βάλουμε κάτω τα υπόλοιπα και να 

κλείσουμε τους ΧΑΔΑ. Κανένας δεν το επιβραβεύει. Και όχι μόνο δεν επιβραβεύει, δυστυχώς 

έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, κατά αντιστοιχία με άλλα τέλη που ισχύουν σε άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ειδικό Τέλος Ταφής για ανεπεξέργαστα απορρίμματα, από 

1/1/2014 σε έξι μήνες από σήμερα, ύψους 35€ τον τόνο προσαυξανόμενο κατά 5€ κατ' έτος και 

έως στα 60€ τον τόνο μέγιστο αν μετρήσουμε 5€κατά έτος; Για να φτάσουμε στα 60€, έχουμε 

σταδιακή αύξηση από τα 35 στα 60, από το 2014 μέχρι το 2019 που πλαφονάρει στα 60€. Αυτό 

πάει μέσω Πράσινου Ταμείου, που όλοι γνωρίζετε με την υφιστάμενη δομή του Πράσινου 

Ταμείου και με τα δημοσιονομικά πλαίσια 50% των πόρων και 55% δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, 

πάει για τη μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού, δυστυχώς δηλαδή δεν θα είναι κάτι που θα 

μπορούσε με άλλο τρόπο να είναι επιστρεπτέο στους Δήμους και τα λοιπά για περιβαλλοντικού 

ισοζυγίου δράσης. Δηλαδή να μπαίνει το Τέλος αλλά να ξαναέρχεται με κάποιο τρόπο για να 

γίνονται δράσεις περιβαλλοντικές. Δυστυχώς, λόγω αυτής της κατάστασης που υπάρχει, με τους 

πόρους του Πράσινου Ταμείου προς χάρη της δημοσιονομικής μας τρύπας. Άρα, υπάρχει ένα 

πλαίσιο στο οποίο μια αδράνεια, μία διαχείριση της απλής πραγματικότητας ως παρελήφθη, να 

το πω έτσι, θα ήτανε τεράστιο οικονομικό βάρος που θα έπρεπε να σηκώσει ένας Δήμος, ένας 

Νομός, με ασύλληπτες συνέπειες. Για αυτόν το λόγο στο μείγμα της πολιτικής όλοι οι Δήμου 

του Νομού Σερρών, ο καθένας έκανε τις προσπάθειές του να εντάξει όσο το δυνατόν 

περισσότερες πράξεις πρώτον για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ και έχουν καλυφθεί όλοι  και 

έχουν ενταχθεί, δεύτερον για την οικιακή κομποστοποίηση μέσα από δράσεις του Πράσινου 

Ταμείου ή άλλες, τρίτον για την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή των υλικών συσκευασιών 

μέσα από το γνωστό μπλε κάδο και παρόλη την πραγματικά πολύ αρνητική μέχρι σήμερα στάση 

του αρμόδιου φορέα-συλλογικού συστήματος, της ΕΕΑ που εποπτεύεται από το ΥΠΕΚΑ εκ του 

Νόμου, να χορηγήσει το τρέχον αποθεματικό της, περαιτέρω εξοπλισμό στους Δήμους για να το 

αναπτύξουμε... δίνει, νομίζω ότι ο Δήμος Σερρών μπόρεσε και βρήκε εναλλακτικούς πόρους για 
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να ενισχύσει την ανακύκλωσή του. Όπως όλοι ξέρουμε, αυτό που ενδιαφέρει στο τέλος της 

ημέρας, όλους, είναι να έχουμε την πιο οικονομική, σωστά περιβαλλοντική και με μηδενικά 

πρόστιμα διαχείριση. Αλλά ο άξονας είναι η οικονομία, στην περίοδο που ζούμε. Ένα σύστημα 

το οποίο σε μαξιμαλιστικό επίπεδο θα έλεγε ας αναλάβει ο κάθε πολίτης, ο ρυπαίνων πληρώνει, 

να διαχειριστεί μόνος του, στο χώρο του, στο σπίτι του και με το γείτονά του ομαδικά, τα 

απορρίμματα που παράγει. Π.χ. εγώ είμαι από τη Μήλο, η πεθερά μου είναι από τις Σέρρες, 

θυμάμαι στη Μήλο η γιαγιά μου τα έριχνε όλα στα κατσίκια τα αποφάγια, στις κότες, δεν είχε 

κατανάλωση γιατί δεν υπήρχε αυτό το μοντέλο ζωής στις συσκευασίες, δεν υπήρχαν κόκα 

κόλες, δεν υπήρχαν εγώ δεν ξέρω τι και τα λοιπά, οπότε μπορούσε κάλλιστα σχεδόν να 

μηδενίσει και είχε και μια λακκούβα, έτσι; Πέρναγε καμιά φορά και γινόταν και κανένας 

έλεγχος και τα λοιπά, είχε και μια λακκούβα ό,τι δεν μπορούσε εν πάση περιπτώσει να πάει στην 

κότα να μπει μέσα, το κάλυπτε από πάνω. Μιλάμε για μηδενική, κανένας Δήμος δεν είχε, έτσι, 

να δει τι θα τα κάνει. Μία κοινωνία άλλου μοντέλου ζωής, σε μία άλλη εποχή, με άλλες 

δυνατότητες μιας και μιλάμε για χωριουδάκια και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ τώρα είμαστε σε 

μια κοινωνία με άλλο μοντέλο ζωής, με μια αστική πυκνότητα πολύ μεγάλη, την οποία πρέπει να 

διαχειριστούμε την ορθή περιβαλλοντική της ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει 

εις βάρος της ανακύκλωσης. Και έρχομαι και εξηγούμαι τώρα, σε πιο μεγάλη λεπτομέρεια, ότι ο 

ρόλος της ανακύκλωσης στο Νομό Σερρών, μπορεί και πρέπει να είναι αναπτύξιμος στα 

επόμενα χρόνια ακόμη και εν μέσω κρίσης. Παράδειγμα μείωση της κατανάλωσης ή μείωση της 

κατανάλωσης των υλικών συσκευασίας που αφορούν την ανακύκλωση. Πρέπει να είναι ένας 

στόχος η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση του πολίτη στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να 

μπορέσει να ξεφύγει από πιο ακριβές λύσεις η διαχείριση των ανακυκλωσίμων. Δεύτερο, το 

οργανικό κλάσμα των αποβλήτων, τα αποφάγια μας με λίγα λόγια, είναι ανακυκλώσιμο και 

αυτό. Και αυτό πρέπει να μπει εμπροσθοβαρώς στον πολίτη, με νέους κάδους, πιθανά καφέ 

χρώματος, το χρώμα... 

Δ.Σ. : Μαύρο, μαύρο καλύτερα... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Τα οποία θα μπορούν να διαλέγονται και να μπορούνε και αυτά να 

επεξεργάζονται πλέον παράγοντας υψηλής ποιότητας γεωργικής χρήσης κομπόστ, με φτηνότερο 

τρόπο από ότι ο συμβατικός που αφορά τη διαχείριση των συμμίκτων, δηλαδή τη διαλογή ενός 

μπερδεμένου σκουπιδιού που τα έχει όλα. Από εκεί και πέρα, το να εκμηδενιστεί το σύμμικτο 

τουλάχιστον αυτή την στιγμή παγκόσμιο παράδειγμα αντίστοιχης εμβέλειας Δήμου ή Νομού δεν 

υπάρχει, να έχει εκμηδενιστεί το σύμμικτο, λόγω όπως εξήγησα πριν της ανάγκης συμμετοχής 

του πολίτη σε έναν τρόπο ζωής και σε ένα αστικό περιβάλλον σε πολλές περιοχές του Νομού, 

άρα οφείλουμε, για τους λόγους που εξήγησα προηγουμένως, που αφορούνε τη σωστή 

διαχείριση βάσει των οδηγιών για την αποφυγή των προστίμων, να περάσουμε και στην 

επεξεργασία του σύμμικτου με τον πιο οικονομικό, βέλτιστο τρόπο. Και τέλος, φυσικά θα 

περισσέψει κάποιο υπόλειμμα. Δεν υπάρχει διαδικασία που να μην έχει κάποιο υπόλειμμα. Αυτό 

όμως το υπόλειμμα, αφού είναι προϊόν από όλη αυτήν τη διαχείριση που ανέφερα πριν, δεν 

υπόκειται σε κανένα Τέλος Ταφής και σε κανένα πρόστιμο. Υπόκειται σε απλή ταφή, σε ένα 

χώρο υγειονομικής ταφής πλέον πραγματικού υπολείμματος, όπως αυτός του ΧΥΤΑ 

Παλαιοκάστρου. Η διαδικασία που ξεκίνησε το προηγούμενο ΔΣ της ΕΣΑΝΣ το 2009 και το 

2010 περί της δημοπράτησης της μονάδας μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας σύμφωνα με την 

ΑΕΠΟ του 2007 και της πρόσληψης συμβούλου για να υποστηρίξει τη διαδικασία μέχρι και την 

κατασκευή και τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου, είναι μια διαδικασία που είχε 

δημοπρατηθεί τότε, ως ένα αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με ιδιωτικά κεφάλαια, για αυτό και... 

σύμβαση παραχώρησης. Παράλληλα, ο σύμβουλος ο οποίος είχε δημοπρατηθεί σε δημόσιο 

διεθνή διαγωνισμό με τρεις συμμετέχοντες, ένας εκ των οποίων και στο σχήμα το οποίο 

εκπροσωπώ σήμερα εγώ, κατέληξε σαν διαδικασία μέσα από το δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και 

με κριτήριο και μόνο την οικονομική προσφορά του δικού μας σχήματος, μιας και είχαμε, 

είχαμε τη δεύτερη καλύτερη βαθμολογία στην τεχνική αξιολόγηση, αλλά με κριτήριο τη μεγάλη 
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έκπτωση, σχεδόν διπλάσια από τα υπόλοιπα σχήματα και αφού κληθήκαμε να αιτιολογήσουμε 

γραπτώς την ασυνήθιστα χαμηλά οικονομική μας προσφορά και να υπάρξει προσφυγή από 

έτερου διαγωνιζόμενο για ασυνήθιστα χαμηλά οικονομική προσφορά του δικού μας σχήματος, 

αφού την αιτιολογήσαμε επαρκώς αυτήν την ασυνήθιστα χαμηλή οικονομική προσφορά, 

συνήφθη, είχε πλέον λόγω των ενστάσεων περάσει και η θητεία του προηγούμενου και με το νέο 

ΔΣ συνεχίσθη η διαδικασία σύναψης και της έναρξης παροχής των υπηρεσιών μας. Η παροχή 

των υπηρεσιών μας εκτιμάται ότι θα διαρκέσει γύρω στα τέσσερα με πέντε χρόνια, η οποία 

υπάρχει μία συνεχής και αδιάλειπτη υποστήριξη, μιας ομάδας τουλάχιστον δώδεκα ατόμων, ήδη 

έχουν εμφανιστεί σε διάφορες συνεδριάσεις διαφορετική συνάδελφοι από την ομάδα έργου, 

πολλοί από τους τρεις που βλέπετε εδώ, που είναι επικεφαλείς των αντίστοιχων θεμάτων, 

τεχνικών, οικονομικών και νομικών, αλλά έχουν υπάρξει και άλλοι συνάδελφοι... όλο αυτό το 

διάστημα του ενάμισι περίπου χρόνου που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και η διαδικασία 

συνεπώς της υποστήριξης μίας Αναθέτουσας Αρχής, της ΕΣΑΝΣ, η οποία δεν έχει το 

λειτουργικό οργανόγραμμα τεχνική, οικονομική και νομική υπηρεσία αυτοτελή... οργανισμό, 

υποχρεωτικά για να μπορέσει να λάβει χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, μιας και έχει αιτηθεί 

αλλιώς κανένα έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, ούτε για τον πολίτη, ούτε για την 

Αναθέτουσα Αρχή, αν δεν λάβει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, οφείλει να έχει τη λειτουργική 

επάρκεια, την οποία δεν κατέχει με ίδιο προσωπικό και μέσω υποστήριξης κατάλληλων 

τεχνικών οικονομικών τεχνικών συμβούλων. Με διεθνή υπολογισμό σε ευρωπαϊκά πλαίσια των 

αμοιβών τους στο 3% του έργου, στη συγκεκριμένη περίπτωση της ΕΣΑΝΣ είναι κάτω από 

1,5%, δεν θυμάμαι αν είναι 1,2% ή 1,3%, ο προϋπολογισμός που είχε αποφασίσει το 

προηγούμενο ΔΣ της ΕΣΑΝΣ το ξαναλέω, να δημοπρατήσει το αντικείμενο. Το ξαναλέω, ήταν 

δηλαδή έτσι και αλλιώς χαμηλός εκ του οποίου όπως σας είπα προσφέρθηκε η ασυνήθιστα 

χαμηλή οικονομική μας προσφορά. Έρχομαι συνεπώς τώρα στο έργο αυτό καθεαυτό που 

προσπάθησα να... όσο το δυνατόν έτσι μια ενημέρωση γύρω από το ιστορικό και λέω το εξής. 

Το έργο αυτήν την στιγμή, αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της... εφτά σχήματα υπέβαλαν 

εκδήλωση ενδιαφέροντος, συμπράξεις, δηλαδή σαν απολύτως αριθμό ενδιαφερομένων μπορεί 

να είναι και είκοσι και δεκαεφτά, γιατί είναι σχήματα συμπράξεων, τα οποία πέρασαν από τα 

κριτήρια προεπιλογής στα οποία είχαν τεθεί τα τέσσερα και συνέχισαν τη διαδικασία ως 

προβλέπεται τη διαδικασία του διαλόγου, διάλογος ο οποίος διεξήχθη όπως προβλέπεται από το 

θεσμικό πλαίσιο δημοπράτησης και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, με θεματικούς τίτλους σε όλα τα 

θέματα, στο οποίο πάνω στο τραπέζι οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις δικές τους απόψεις και 

προτάσεις περί του πώς δουλεύουν, ότι μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι μίας ολοκληρωμένης 

διαχείρισης για το Νομό με τον ορθότερο κατά την άποψή τους τρόπο, στοιχεία τα οποία, στο 

πλαίσιο διαλόγου, είναι αξιολογούμενα από την Αναθέτουσα Αρχή για να αποφασίσει πλέον σε 

ποιούς στόχους θα θέσει τον πήχη για την επιλογή του αναδόχου. Το θεσμικό πλαίσιο επειδή 

πολλές φορές και εύλογο είναι τεχνικά έργα συζητάμε, στο μυαλό μας υπάρχει το κλασσικό 

θεσμικό πλαίσιο κατασκευής δημοσίων έργων, προφανώς υφίσταται και αυτό, προφανώς 

υφίστανται πολιτικές επιχειρήσεις, προφανώς υφίστανται επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν 

κατασκευή και τα λοιπά, δεν είναι μόνο αυτό. Θεσμικό πλαίσιο συνεπώς στη δημοπράτηση 

έργου παραχώρησης με τη διαδικασία των συμπράξεων, ουσιαστικά ακριβώς επειδή ο ιδιώτης 

θα επιλεγεί στην τελική φάση του διαγωνισμού, θα συγχρηματοδοτήσει το έργο, άρα θα 

αναλάβει και αυτός ρίσκα και δεν πρόκειται να πληρωθεί αν δεν ξεκινήσει η λειτουργία του 

έργου, δεν είναι δηλαδή το κλασσικό δημόσιο έργο που πληρώνομαι, φεύγω και από εκεί και 

πέρα το λειτουργεί κάποιος άλλος και ανεξαρτήτως των προβλημάτων που μπορεί να βρει ή να 

μην βρει, εγώ δεν έχω ευθύνη, η ευθύνη του αναδόχου είναι να κατασκευάσει το σωστό έργο 

αλλά να παράξει και εκεί ελέγχεται, τα σωστά αποτελέσματα, τη σωστή υπολειμματικότητα, τη 

σωστή εκτροπή βιοαποδομήσιμου πλάσματος που είπαμε πριν για να επιτευχθεί η Οδηγία, τη 

σωστή συμμετοχή μέσω και της μονάδας συμμίκτων, πρέπει να... ανακυκλώσιμα, των 

ανακυκλωσίμων που πρέπει να ανακτηθούν στη μονάδα, ανεξάρτητα του ενίσχυσης του μπλε 
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κάδου που είπα πριν, άρα είναι πολύ συγκεκριμένοι και ποσοτικοποιημένοι στόχοι που καλείται 

να εξυπηρετήσει ώστε εφόσον μετά την κατασκευή... επιτυγχάνει, τότε και μόνο τότε δικαιούται 

αποπληρωμής. Η συμμετοχή του ΕΣΠΑ θα μπορούσε να πει κάποιος παρόλο που εξήγησα ότι το 

έργο είχε... με 100% χρηματοδότηση και στην πορεία υπήρξε πολιτική απόφαση του ΔΣ της 

ΕΣΑΝΣ να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λάβει χρηματοδότηση και από το 

ΕΣΠΑ, δεν δύναται δυστυχώς, όλοι θα το θέλαμε αυτό, να είναι στο 100%, για τέτοιου είδους 

έργα. Όπως είναι για ένα έργο του ΣΜΑ, Σταθμού Μεταφόρτωσης ή ένα έργο ΧΥΤΑ. Γιατί δεν 

γίνεται; Διότι σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας της Κομισιόν, όταν ένα έργο 

αντικειμενικός του σκοπός δεν είναι το θάψιμο αλλά η απώλεια απλά και μόνο πόρων με έναν 

ασφαλή τρόπο, με μια μεμβράνη, είναι η σωστή και ολοκληρωμένη διαχείριση για την 

παραγωγή πλούσιων προϊόντων μέσα από σκουπίδι, ανακυκλώσιμα, κομπόστ ή και ενέργεια, 

μέσα από βιοαέριο, όταν συνεπώς ο σκοπός του είναι να πάρουμε από το σκουπίδι πάλι πίσω 

προϊόντα, αυτά τα προϊόντα αναγνωρίζει ότι στη διάρκεια της λειτουργίας πρέπει να έχουν και 

μία αξία. Αλλιώς δεν είναι προϊόντα. Πρέπει να έχουν μία αξία, που αυτή η αξία προφανώς δεν 

χρηματοδοτείται. Είναι το έσοδο το λεγόμενο, το οποίο έσοδο από αυτά τα προϊόντα και την 

επεξεργασία, γεννά ένα έλλειμμα χρηματοδότησης. Ένα ποσοστό δηλαδή που η Κομισιόν δεν το 

βάζει για να ην υπάρχει διπλή χρηματοδότηση. Αυτό ισχύει μόνο, ξαναλέω δεν ισχύει στα 

ΧΥΤΑ, δεν ισχύει στα ΣΜΑ, ισχύει στα έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης σαν αυτό, 

πανευρωπαϊκά. Τώρα, η λογική της ΕΣΑΝΣ ήτανε να μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης. Αυτήν την στιγμή δεν έχει ανακοινωθεί κάτι συγκεκριμένο, οι προσπάθειες 

που γίνονται και φαίνεται ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχει επισημοποιηθεί, είναι να εξαντληθεί το 

μέγιστο δυνατό επιλέξιμο ποσοστό χρηματοδότησης, δηλαδή να βγει πρόσκληση για 60% 

χρηματοδότηση του έργου. Αυτό όμως είναι κάτι που θα φανεί μέχρι τέλος Ιουλίου και εφόσον 

επιτευχθεί βοηθάει πάρα πολύ στο να υπάρχει προφανώς μία συμμετοχή του ΕΣΠΑ τέτοια που 

να μπορεί στις δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες να δίνει μεγαλύτερη, μικρότερο 

συγγνώμη κόστος χρηματοοικονομικό για τον ανάδοχο που θα πρέπει να συμπληρώσει τα 

υπόλοιπα κεφάλαια. Άρα, και μικρότερο τέλος χρήσης προσφερόμενο προς την ΕΣΑΝΣ. Και 

τους Δήμους. Κλείνω και λέω ότι το τελικό κόστος, το τελικό κόστος για τους πολίτες, όπως 

εξήγησα πριν, εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας είναι η εξάντληση του μέγιστου ποσοστού 

επιδότησης από το ΕΣΠΑ, ας το δούμε μέχρι το τέλος του μήνα αυτό, του 60%, πολύ σημαντικό 

για να μειωθεί το κόστος και δεύτερο προφανώς οι οικονομικές προσφορές των ίδιων των 

τεσσάρων ενδιαφερομένων. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το κόστος αυτό δεν μπορεί να είναι παρά 

να είναι αρκετά μικρότερο από το κόστος που θα είχαμε αν παθητικά αναμέναμε την 1/1/2014 

που είναι χθες ουσιαστικά, δηλαδή το κόστος που αυτήν την στιγμή θα είναι σε έξι μήνες, που 

είναι 75€ τον τόνο. Πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερο. Επίσης, είναι ένα κόστος που εκτός ότι θα 

είναι πολύ χαμηλότερο, θα δώσει και τη δυνατότητα να αποφευχθούν όπως εξήγησα πριν και 

μελλοντικά πρόστιμα από τη μη επίτευξη στόχων εκτροπής. Οι ποσότητες που θα διαχειριστεί η 

μονάδα, δεν θα είναι αυτές οι οποίες είχαν αναφερθεί στη διακήρυξη της προεπιλογής στο 

ξεκίνημα, οι οποίες είχανε βασιστεί υποχρεωτικά και μόνο στα δεδομένα εκείνης στης στιγμής, 

δηλαδή στην ΑΕΠΟ του έργου, την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, με 

τις εκτιμήσεις του τότε μελετητή που την είχε κάνει το 2007, για το πώς θα εξελιχθούν οι 

ποσότητες στο Νομό μας το 2013, δεν θα έχει καμία σχέση, οι 90.000 τόνοι, θα είναι σχεδόν στο 

μισό ή και παρακάτω... δεν θυμάμαι... για τρεις λόγους. Άλφα, δεν μπορεί η μονάδα να 

καταβροχθίσει την ανακύκλωση στην πηγή, το εξήγησα πριν. Βήτα, δεν μπορεί η μονάδα να μην 

ληφθεί υπόψη, έστω και αν οι πράξεις παραχώρησης είναι μακροχρόνιες, το γεγονός ότι είμαστε 

σε κρίση και πρέπει να κάνουμε και μια αρνητική πρόβλεψη για το πόσο θα μείνουμε στην 

κρίση όσον αφορά τις παραγόμενές μας ποσότητες. Η αισιοδοξία είναι καλό να υπάρχει μέσα 

μας, αλλά όταν είναι να σχεδιάζουμε μια δυναμικότητα, πρέπει να πηγαίνουμε προς το ασφαλές 

μέγεθος, ας αισιοδοξούμε για το μέλλον, αλλά ας βλέπουμε το παρόν. Για τους δύο αυτούς 
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λόγους θα γίνει δραματική μείωση της δυναμικότητας της μονάδας. Κλείνω, ευχαριστώ, κ. 

Πρόεδρε, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, πριν περάσουμε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε κύκλο ερωτήσεων, κ. 

Αντιπεριφερειάρχα, εάν θέλετε μπορείτε να πείτε και εσείς δύο λόγια... 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Νομίζω ότι έχει παρουσιάσει όλη την εικόνα, εγώ θα περίμενα ερωτήσεις 

ενδεχόμενα και στο βαθμό που υπάρχουν ερωτήσεις που έχουν σχέση με τις διαδικασίες και με 

πολιτικά θέματα, σαφώς εκεί... θα απαντήσω. Αλλά προς το παρόν παρουσιάστηκε η εικόνα 

ποιά είναι... νομίζω ότι και εκεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, περνάμε σε κύκλο ερωτήσεων. Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι. Από τον Αντιδήμαρχο κ. Χράπα, ο κ. Μπόικος μισό λεπτό, κ. Δήμαρχε, σας 

παρακαλώ, κάντε υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή. Ξεκίνησα για να μην ξεχάσουμε κανέναν... 

ένας από εδώ, ένας από εκεί. Λοιπόν, αφήστε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που χρειάζεται. 

Χωρίς παρεμβάσεις μια φορά. Ο κ. Χράπας, ο κ. Μπόικος. Ο κ. Γάτσιος; Ο κ. Φωτιάδης, ο κ. 

Αγοραστός, ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης και ο Αντιπρόεδρος. Και ξεκινώ 

από εσάς, κ. Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Καταρχήν να καλωσορίσουμε τον κ. Αντιπεριφερειάρχη, τον κ. Περιφερειακό 

Σύμβουλο, τον κ. Μασλαρινό και βέβαια καλωσορίζουμε την τεχνική ομάδα υποστήριξης του 

έργου. Σας άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, χαίρομαι που λέτε ότι ήταν... ενημέρωση, 

αυτό βέβαια το λέω γιατί εμείς ως Αξιωματική Αντιπολίτευση... εδώ και πάρα πολύ καιρό, 

γενικώς να ενημερωθούμε. Το από ποιόν θα ενημερωθούμε... τον Πρόεδρο της ΕΣΑΝΣ, που 

είναι ο κ. Δήμαρχος. Και το θέμα... του το έχουμε αναλύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό διότι 

είχαμε φτάσει στο τελικό στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου και δεν γνωρίζαμε τίποτα 

απολύτως. Αυτό βέβαια δεν σας αφορά εσάς, δεν είστε πολιτικό πρόσωπο, απλώς κάνω έναν 

απλό υπαινιγμό γιατί πρέπει να γίνει. Και κάνω αφού σας ευχαριστήσω και πάλι για την 

ενημέρωση, να κάνω κάποια ερωτήματα. Είναι γνωστό ότι για να γίνει έπρεπε να κάνουμε μια 

επένδυση, μια μεγάλη επένδυση. Είναι γνωστό ότι το ύψος ενός επενδυτικού σχεδίου, είναι το 

σύνολο των δαπανών σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης. Ποιό είναι αυτό το ύψος της 

επένδυσης; Το δεύτερο. Ως τεχνικός σύμβουλος, ως τεχνική ομάδα θα το έλεγα... θα ήθελα να 

ρωτήσω, έχετε προσφέρει, έχετε αναλάβει ανάλογο έργου τέτοιου μεγέθους έργο της ΣΔΥΠ; 

Διότι μιλάμε για... πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Είπατε για τη διαδικασία, ότι τη 

χαμηλότερη οικονομική προσφορά, ήθελα να ρωτήσω, μπορεί να απαντήσει και ο Πρόεδρος της 

ΕΣΑΝΣ ή όποιος μπορεί, δεν είναι υποχρεωτικό να απαντάτε εσείς σε όλα, η διαδικασία ήταν 

μόνο για την οικονομικότερη προσφορά; Ή ήτανε η επιλογή η δική σας ή ήτανε και άλλοι λόγοι; 

Το τρίτο που ήθελα να ρωτήσω, κ. Ηλιόπουλε, υπάρχει σχέδιο... Και αν υπάρχει θα ήθελα να το 

έχουμε και εμείς ώστε να το επεξεργαστούμε για να κάνουμε τις ανάλογες προτάσεις. Επίσης, θα 

ήθελα να ελέγξω αυτό το σχέδιο σύμβασης, ποιός θα ελέγξει το κείμενο; Υπάρχει ειδικός στη 

συμβάσεις, τέτοιου είδους συμβάσεις; Υπάρχει από την εταιρεία ανάλογη νομική υποστήριξη; 

Γιατί άκουσα... ποιός θα ελέγξει αυτά στο κείμενο τις συμβάσεις;  Την στελέχωση την είπατε, 

θεωρώ δεδομένο ότι είναι αξιολογότατοι, όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα 

έργο, μια σύμβαση που υπογράφουμε για είκοσι επτά χρόνια. Και βέβαια το τέλος, το 

ανταποδοτικό τέλος, το πληρώνουν οι δημότες. Για αυτό θα ήθελα, αν είστε ικανοποιημένος 

επαρκώς από την στελέχωσή σας ότι μπορείτε να υποστηρίξετε αυτήν τη σύμβαση. Μετά από 

την υπογραφή της σύμβασης, είπατε στο τέλος μια κουβέντα, ίσως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί 

εδώ. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα απαιτείται σίγουρα η συνδρομή σας πάλι, όσο θα 

συνεχίζει το έργο. Για την πορεία της εκτέλεσης της σύμβασης, με ποιούς όρους και ποιές 

συνθήκες θα γίνει αυτό; Είστε μια έμπειρη όπως αναφέρατε εταιρεία συμβούλων, με αμοιβή 

πιστεύω αρκετά υψηλή και σίγουρα έχετε αναλάβει τη χρηματοοικονομική ανάλυση της 

ΕΣΑΝΣ, της Εταιρείας... Θέλουμε να μας πείτε κατ' εκτίμηση τα εξής κοστολόγια. Για την 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών... Το δημιουργικό κόστος του εργοστασίου. Κατ' εκτίμηση. Το... 

κόστος των σταθμών... τις δαπάνες μεταφοράς απορριμμάτων. Το κόστος συγκομιδής και 
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αποκομιδής των απορριμμάτων, το λειτουργικό κόστος του ΦΟΣΔΑ, του Φορέα διαχείρισης 

Απορριμμάτων που είναι στην Κεντρική Μακεδονία και όπου θα μαζευτούν όλα εκεί, θα 

υπάρχουν υπάλληλοι, θα υπάρχουν γραφεία, θα υπάρχουν... όλα αυτά μαζί συν ΦΠΑ. Όλα αυτά 

σήμερα πρέπει να πω για να ξέρουν... και οι πολίτες κατά κύριο λόγο, μας κοστίζουν 15€ τον 

τόνο. Τελικά δηλαδή πόσο θα πληρώνει ο πολίτης; Κάτι... Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω για 

τη χρηματοοικονομική ανάλυση, δηλαδή αυτό που είπατε για το ΕΣΠΑ για το 60%, λέει μέσα 

ότι θα γίνει στη βάση του ανταγωνιστικού διαλόγου, το ποσοστό συμμετοχής. Έγινε κάτι τέτοιο; 

Συμβληθήκατε εσείς νομίζω για... Σε αυτόν τον ανταγωνιστικό διάλογο τον περίφημο, 

αποκομίσαμε οφέλη; Και ποιά οφέλη ήταν αυτά; Γιατί πραγματικά μέχρι τώρα είμαστε 

ανημέρωτοι, βέβαια ο κ. Δήμαρχος τον ρωτήσαμε, μας είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω, λες και δεν 

είναι πολιτικός προϊστάμενος... δεν αφορά... Είπατε ότι ο αρχικός σχεδιασμός... Περιφερειακός 

Σχεδιασμός, αλλά με άλλα δεδομένα οικονομικά τότε, άλλη παραγωγή σκουπιδιών... Ήταν για 

90.000 τόνους. Βέβαια... Σήμερα αν παράγουμε 60-70.000, η τάση είναι πτωτική, θα πάμε στις 

20.000 πιστεύω στο τέλος. Θα πληρώνουμε το ίδιο λειτουργικό κόστος; Ή πώς θα 

αναπροσαρμόζεται αυτό στα επόμενα είκοσι επτά χρόνια ώστε να υπάρχει και ανάλογο 

αποτέλεσμα στους δημότες; Πώς θα μεταβάλλονται τα τέλη, τα ανταποδοτικά τέλη, μετά την 

απόσβεση της επένδυσης; Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μετά από την απόσβεση, τα κέρδη 

για τον εργολάβο είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλα. Εντάξει; Για αυτό θα αναλάβει το έργο. Θα 

ήθελα λοιπόν να ξέρω, αυτά θα μετακυλήσουν στους δημότες; Υπάρχει πρόβλεψη για αυτό; Για 

αυτό και ζήτησα το σχέδιο σύμβασης γιατί ακριβώς υπήρχε στο... θα κάνουμε μια... 

ενημέρωση... όργανο που είναι ο Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ που είναι ο κ. Δήμαρχος. Γιατί έχω εδώ, 

ίσως εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχω την απόφαση της Επιτροπής των Περιφερειών, 3 

Ιουλίου, της ολομέλειας, 102 τμήματος. Την ξέρετε; Την έχετε δει καθόλου, κ. Ηλιόπουλε, 

αυτήν την απόφαση των Περιφερειών; Είναι το κοινοβούλιο των Περιφερειών, όπου 

συμμετέχουν και οι αιρετοί Περιφερειάρχες της Ελλάδας. Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να πω. 

Το οποίο βγάζει μια γνωμοδότηση και πάει στην Κομισιόν, πάει... και γίνεται Οδηγία, για να 

καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Λοιπόν εδώ, βλέπω ότι έτσι βασικό σλόγκαν είναι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πετάει άλλα μικτά στα σκουπίδια. Αυτό είναι το βασικό. Ήθελα λοιπόν, 

να ρωτήσω εάν έχει ληφθεί υπόψη το κείμενο αυτό, είναι πολύ πρόσφατο, είναι 3-4 Ιουλίου. Η 

πρώτη συνεδρίαση που έγινε, είναι της Επιτροπής, της ανάλογης Επιτροπής Περιβάλλοντος, 

πάλι των Τοπικών Περιφερειών. Τώρα όμως είναι της Ολομέλειας. Που σημαίνει ότι γίνεται 

Οδηγία σε λίγο καιρό... Εκεί λοιπόν, λένε πολλά διάφορα... συζητήσουμε. Αλλά θα ήθελα να 

ξέρω, εάν την έχετε υπόψη. Γιατί ξέρετε τι λέει; Στο τέλος, θα πρέπει αυτά που θάβουμε να είναι 

μόνο το 5%... Επειδή αναφέρατε... μάλλον από εσάς θα το άκουσε ο κ. Δήμαρχος... πουθενά 

στον κόσμο δεν υπάρχει καμία πόλη που τα καταπίνει... είναι σίγουρο... ποιός ισχυρίζεται κάτι 

τέτοιο; Όμως υπάρχει... τάση. Και αυτό το υποχρεωτικό της ανακύκλωσης το 50%, το ορίζουν 

να γίνει 70% και 80%, νομίζω ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά... Να μου πείτε αν υπάρχει φόβος, 

εάν υπάρχει φόβος... εάν υπάρχει φόβος, το απεύχομαι και ξέρω ότι δεν θα γίνει στο τέλος, εάν 

υπάρχει κίνδυνος να μην χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Λόγω αυτών των γεγονότων το λέω, 

όχι για κανένα λόγο. Εάν δηλαδή έχει κλειδώσει αυτό το θέμα με το ΕΣΠΑ και επειδή σε μία 

πρόσκληση της 28ης Μαΐου της ΕΣΑΝΣ αναφέρεται στο τέταρτο θέμα για να μπει σύμβουλος 

υποστήριξης, της εταιρείας διαχείρισης, της ΕΣΑΝΣ δηλαδή για την εκπόνηση φακέλου για τη 

χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA που είναι της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 

Επενδύσεων, ήθελα να ξέρω και απευθύνομαι και στον κ. Δήμαρχο, μιλάμε για λήψη δανείου; Ή 

κάτι άλλο είναι το JESSICA; Ή κάτι άλλο είναι αυτό; Και ποιός θα το πάρει; Εμείς; Ο 

Εργολάβος; Μιλάμε για λήψη δανείου; Και αν αυτό συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της 

εταιρείας και της... συμβούλων, αν είστε εσείς δεν ξέρω ή είναι κάποιο άλλο πρόσωπο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε... Βεβαίως. Παρακαλώ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Η λογική της δημοπράτησης όπως είναι, δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω πριν, 

είναι με ανοιχτές τεχνολογικές προσεγγίσεις. Ανοιχτές τεχνολογικές προσεγγίσεις σημαίνει ότι 
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για να πετύχεις τους σκοπούς, τους στόχους που τίθενται, το ύψος της επένδυσης καθορίζεται με 

βάση την προσφερόμενη τεχνολογία του κάθε ενδιαφερομένου. Όμως οι εκτιμήσεις, γιατί με 

ρωτήσατε για τις εκτιμήσεις του ύψους της επένδυσης, μπορούν να βρεθούνε στον ορίζοντα 

μεταξύ των είκοσι πέντε και τριάντα εκατομμυρίων ευρώ, αν υποτεθεί ότι γίνεται και θερμική 

επεξεργασία εντός του χώρου παραγόμενων παραπροϊόντων, μπορεί να εκτιναχτεί και στα 

πενήντα και στα εξήντα εκατομμύρια ευρώ. Άρα το ύψος της επένδυσης αυτό δεν το καθορίζει η 

εκτίμηση, μία εκτίμηση που υπάρχει, το καθορίζει... προσφερόμενη τεχνολογία και το 

τεκμηριώνει ο κάθε διαγωνιζόμενος στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών. Αναμένεται όμως 

να είναι σε αυτό το εύρος που εξήγησα πριν. Ανάλογα έργα ρωτάτε αν έχουμε εμπειρία, ναι σε 

τρία αντίστοιχα έργα σε όλη την Ελλάδα, στην Αχαΐα, στην Κέρκυρα, στις Σέρρες, σε αυτά τα 

τρία... Έχουμε ανάλογη εμπειρία... διαχείρισης στερεών αποβλήτων... Συγγνώμη;... Ναι. Τώρα, 

όσον αφορά την αξιολόγηση αν έκανα καλά επειδή εγώ το ανέφερα, το διευκρινίζω περαιτέρω, 

είπα ότι υπήρχε τεχνική αξιολόγηση που χάσαμε και μέσω της οικονομικής προσφοράς που 

καταθέσαμε, η οποία κρίθηκε και ζητήθηκε αιτιολόγηση μετά από ένσταση που έγινε, ως 

ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, έγινε αποδεκτή η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά... με την 

αιτιολόγηση και έτσι βγήκαμε ανάδοχοι του έργου του συμβούλου. Άρα υπήρχε τεχνική, έχετε 

απόλυτο δίκιο, στην οποία χάσαμε... Ναι, αυτό με αυτήν την έννοια... Τώρα, όσον αφορά σχέδια 

σύμβασης και τα λοιπά, στο πλαίσιο του διαλόγου δεν υπάρχει τίποτα σε συμβατικό 

αντικείμενο, όλα είναι κείμενα εργασίας για σχολιασμό, αυτό προβλέπει η διακήρυξη, μη 

δεσμευτικά, για την Αναθέτουσα Αρχή. Συνεπώς ναι, για να μπορεί να υπάρχει διάλογος, όπως 

γίνεται σε όλα τα έργα ΣΔΥΤ, όλα αυτά τα χρόνια, πρέπει να υπάρχει ουσία δεδομένων, τα 

οποία αφήνεις στους ενδιαφερόμενους να σχολιάσουνε ως κείμενα μη δεσμευτικά και ως αυτά 

υπάρχουν αλά δεν έχουνε καμία δεσμευτικό χαρακτήρα για την Αναθέτουσα Αρχή, είναι για να 

διατυπώσουν αν θέλουν οι ενδιαφερόμενοι εγγράφως τις απόψεις τους πάνω σε ειδικότερα 

σημεία που αφορούν την εκτέλεση μιας τέτοιας μακροχρόνιας σύμβασης. Όσον αφορά τους 

όρους και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου μέχρι και της δικιάς μας παροχής υπηρεσίας, μέχρι 

και τη δοκιμαστική λειτουργία και παραλαβή του έργου κατά το ΕΣΠΑ, να το πω έτσι, ναι 

είμαστε μέχρι τέλους υποστηρίζοντας την Αναθέτουσα Αρχή για αυτό το ρόλο, όπως υπάρχουνε 

σύμβουλοι για όλα τα έργα ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα, τεχνικά μιλάω έργα ΕΣΠΑ, για τους 

βιολογικούς, για τα δίκτυα αποχέτευσης, για οτιδήποτε, όταν κρίνει η Αναθέτουσα Αρχή και η 

ΕΣΑΝΣ προφανώς δεν έχει την... οικονομική και τεχνική επάρκεια, ότι χρειάζεται την 

υποστήριξη για να μπορεί να λάβει τη χρηματοδότηση. Έχετε απόλυτο δίκιο, ότι αν κάποιος 

κοιτάξει και μόνο το σημερινό κόστος για τη λειτουργία των δύο ΣΜΑ, για τη λειτουργία του 

ΦΟΣΔΑ και τα λοιπά και τα λοιπά και του ΧΥΤΑ, χωρίς την αποκομιδή, είναι του κάθε Δήμου 

αυτό το κόστος αποκομιδής, άλλος μπορεί να έχει πενήντα τόνους αποκομιδής, άλλος μπορεί να 

έχει εκατό, έτσι; Δεν είναι ενιαίο. Μιλάω για το υπόλοιπο που δεν αφορά την εσωτερική 

αποκομιδή. Θα διαπιστώσει ότι είναι δεκαπέντε, αλλά το αποθεματικό που πρέπει να γίνει και να 

δημιουργήσει άλφα για να χρηματοδοτήσει μόνος του μελλοντικές επεκτάσεις, δεν δίνει λεφτά 

πλέον η επόμενη Προγραμματική Περίοδος για επεκτάσεις νέων κυττάρων όταν δεν γίνεται 

προεπεξεργασία, βήτα για να φτιάξει το αποθεματικό να πληρώσει τα πρόστιμα, που έρχονται, 

τα πρώτα ήρθανε και τα επόμενα έρχονται, τότε θα... ότι το δεκαπέντε είναι το άμεσο σημερινό 

κόστος. Χωρίς την αποκομιδή. Το πραγματικό κόστος για να προβλέψει, να μην αφήσει 

συντρίμμια πίσω του, είναι τουλάχιστον ογδόντα με εκατό ευρώ τον τόνο. Υπό αυτήν την έννοια 

και δεν είναι μακρινό το κόστος, είναι 1/1/2014, σαφές, οφείλει να πράξει κάτι που θα είναι 

πολύ μικρότερο από αυτό που εξήγησα πριν από αυτό το κόστος. Τα οφέλη του ανταγωνιστικού 

διαλόγου, τα οφέλη είναι π.χ. η αναδιάρθρωση που σας είπα πριν των ποσοτήτων. Αυτό είναι 

ένα σημαντικό όφελος, διότι οι ποσότητες έπρεπε να διαρθρωθούν προς τα κάτω, να γίνουν οι 

προβλέψεις, να μπορέσουν  να αφήσουν τον απαραίτητο χώρο που είπα πριν για να πάρει ακόμα 

περισσότερο τα πάνω της η ανακύκλωση. Σας λέω ένα πραγματικό όφελος και περιβαλλοντικό 

και κοινωνικό και οικονομικό, που αν δεν υπήρχε ο ανταγωνιστικός, θα συνεχίζαμε με τους 
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90.000 τόνους της ΑΕΠΟ ενός μελετητή του 2007. Δείκτη τιμών καταναλωτή είναι η 

αναπροσαρμογή, τίποτε άλλο, μόνο δείκτη τιμών καταναλωτή, έτσι; Δηλαδή τον πληθωρισμό. 

Αυτή είναι η αναπροσαρμογή που υπάρχει στη διάρκεια της εικοσιπενταετίας, η αύξηση κατά 

τον πληθωρισμό. Οι αποσβέσεις, ότι αποσβένονται γρήγορα και είναι σε βάθος 

εικοσιπενταετίας, ναι,... ναι, αλλά υποχρεούται ο ανάδοχος να κάνει επανεπενδύσεις και να τις 

δηλώσει. Μάλιστα, επανεπενδύσεις σημαντικές σε τάξη μεγέθους, ώστε να μπορεί να έχει οιονεί 

λειτουργικό το έργο και να μπορεί να το παραδώσει σε άριστη κατάσταση. Άρα είναι 

υποχρεωμένος να κάνει επανεπενδύσεις κατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας, κοστολογημένες 

εκ των προτέρων και γνωστές εκ των προτέρων. Υπό αυτήν την έννοια η επένδυση δεν γίνεται 

one off στη διετία και τελείωσε, γίνεται και στο δέκατο τρίτο έτος και στο δέκατο πέμπτο και 

στο δέκατο έβδομο, σύμφωνα με ακριβές χρονοδιάγραμμα και κόστη που δεσμεύεται ότι θα τα 

κάνει. Όσον αφορά την απόφαση αυτής της Επιτροπής Περιφερειών, οι οδηγίες όπως θα ξέρετε 

πολύ καλύτερα είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών μεταξύ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κομισιόν, μεταξύ των κρατών-μελών. Σε κάθε άποψη ενός 

θεσμικού οργάνου θεσμικού, όπως αυτό που ανέφερε ο κ. Μηλίδης, η Επιτροπή Περιφερειών 

και τα λοιπά, κάποια μέλη αντιδρούνε, κάποια μέλη δεν αντιδρούνε, κάποια μέλη μπορεί και να 

βγαίνουν στα κάγκελα και αρχίζει ο συμβιβασμός εκεί και πάντα μια Οδηγία δεν μπορεί να γίνει 

ως προϊόν εκτέλεσης πλέον εφαρμοστέα αν δεν υπάρξει... συμβιβασμός. Θεωρώ ότι μία τέτοιου 

είδους εισήγηση εφόσον προχωρήσει σε στάδιο διαβούλευσης η Οδηγία, επειδή δεν μπορεί να 

την εξυπηρετήσει δυστυχώς πάνω από δύο χώρες τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 

δηλαδή αδύνατο να υλοποιηθούν αυτήν την στιγμή από την πλειονότητα, δεν θα έρθει ως έχει. 

Από εκεί και πέρα όμως, από εκεί και πέρα, μακάρι να υιοθετηθεί. Για υπόλειμμα μιλάει. 

Μακάρι να υιοθετηθεί, αυτό σημαίνει ότι θα έχουνε πιο εκτεταμένη ανάγκη για... ανακύκλωση 

αλλά και επεξεργασία για να θάβονται. Δεν τίθεται θέμα όταν κάποιος έχει αποκτήσει τις 

βασικές του υποδομές ΧΥΤΑ Και τις μελλοντικές του ανακύκλωση και επεξεργασία λόγω μιας 

νέας Οδηγίας να πει σηκώνω μεγαλύτερο τον πήχη για να το πετύχω. Έχει τις υποδομές για να 

σηκώσει καλύτερα τον πήχη για να το πετύχει. Άρα σε εμάς δεν θα δημιουργήσει κάποιο 

πρόβλημα. Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις ότι δεν θα υπάρχουν χρήματα και τα λοιπά, σωστό 

είναι αυτό, δεν υπάρχουν χρήματα, σταματάνε οι Ευρωπαίοι να πληρώνουνε για ΧΥΤΑ και για 

αποκαταστάσεις ΧΑΔΑ, τελειώσαμε. Σου λένε δώσαμε δυο πακέτα, Β' ΚΠΣ, Γ' ΚΠΣ, όχι για να 

πάρουμε, για να... για υπολείμματα, όχι απορρίμματα. Εσείς τα κάνατε απευθείας ταφή. 

Μπράβο, τώρα προχωρήστε και στις υπόλοιπες δράσεις για να μπορέσετε πραγματικά να θάβετε 

το ελάχιστο δυνατό υπόλειμμα. Μόνο αυτές θα σας χρηματοδοτούμε εφόσον δούμε και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών... με τα έσοδα που πρέπει να παίρνουμε λόγω των προϊόντων που 

πρέπει να παράγουνε με αξία. Τέλος, άρα δεν υφίσταται, κ. Μηλίδη, δεν υφίσταται κανένας 

κίνδυνος, δεν είμαι εκπρόσωπος... Υπουργείου, αλλά το λέω γενικότερα... έτσι... δεν υφίσταται 

κανένας κίνδυνος αυτήν την στιγμή μη χρηματοδότησης, αυτό που υφίσταται είναι η 

αναγκαιότητα του να μπορέσει να μεγιστοποιηθεί το ύψος της χρηματοδότησης προς όφελος της 

οικονομικής βιωσιμότητας του έργου... Τέλος, όσον αφορά το JESSICA, το JESSICA λειτουργεί 

σε όλα τα έργα, είτε είναι διαχείριση στερών αποβλήτων, είτε αστικές αναπλάσεις, είτε πάρκινγκ 

και τα λοιπά. Πώς λειτουργεί; Λειτουργεί ως χαμηλότοκο δάνειο με εγγυήσεις του ΕΣΠΑ, 

χαμηλότοκο δάνειο, όχι επιδότηση, στον ανάδοχο κατασκευαστή που θα το λειτουργήσει. Άρα, 

η ευθύνη κατά βάση του JESSICA είναι σον πιθανό ανάδοχο να διεκδικήσει τα κεφάλαια. Όμως 

επειδή μπορεί να έχει προχωρήσει σε επίπεδο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, που είναι 

συγκεκριμένα τα κεφάλαια μέχρι να βγει ο ανάδοχος, εκτίμηση τέλος του έτους, τέλος του έτους 

και να μην υπάρχουνε κεφάλαια διαθέσιμα τότε, πολλοί φορείς, αναθέτουσες Αρχές, κάνουν την 

διαδικασία αιτήματος προεπιλογής του έργου από το JESSICA ώστε να μπορεί αν χρειαστεί να 

αναζητηθούν φτηνότερα δανειακά κεφάλαια από αυτόν τον ανάδοχο όταν βγει, δανειακά που 

αφού θα είναι φτηνότερα, οι δαπάνες θα επηρεάζουνε και την οικονομική τους προσφορά για το 

τι εστί χαμηλώνει, έτσι; Υπό αυτήν την έννοια έχει ληφθεί υπόψη, αφού δεν ήταν αντικείμενο 
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δικό μας, οπότε ήταν ένα, μια ξεχωριστή διαδικασία, ένα αντικείμενο δηλαδή του συμβούλου το 

αντικείμενο του JESSICA. Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περνάμε στον κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να χαιρετίσω και εγώ του κ. Αντιπεριφερειάρχη, Περιφερειακού συμβούλου, 

βεβαίως την παρουσία του τεχνικού συμβούλου... εμείς είμαστε, κ. Ηλιόπουλε που ζητήσαμε 

την παρουσία σας. Η ερώτηση είναι η εξής. Είστε υποχρεωμένοι να κάνετε αυτήν τη διαδικασία; 

Αν ναι, πότε έπρεπε να γίνει; Αν όχι, εμείς θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνει και ζητήσαμε από τον 

Πρόεδρο της ΕΣΑΝΣ, που είναι Δήμαρχός μας, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και τον 

ρωτήσαμε, προσωπικά εγώ είχα απομονώσει τα εξής. Τι σημαίνει ανταγωνιστικός διάλογος, αν 

ξέρουμε τα αποτελέσματά του μιας και τέλειωσε. Πόσο είναι το ποσοστό που μπορούμε τελικώς 

να θάψουμε; Να τα λέμε έτσι απλά, να μας καταλαβαίνουν όλοι. Τι συμβαίνει στις άλλες χώρες; 

Ενδεικτικά να πω, θάβουν το 5%; Μας κάνατε μια πολύ ωραία ιστορική αναδρομή και τεχνική... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία σας παρακαλώ, συνάδελφοι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Αναδρομή. Δεν μας είπατε τι συμβαίνει στην Ευρώπη, παρά μετά τις 

ερωτήσεις του Θεόδωρου μας είπατε αλλά δεν πήγατε να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει στην 

Ιταλία, διότι αύριο είναι το πρόστιμο, η χώρα είναι έτοιμη; Να λέμε τα πράγματα με ρεαλισμό 

γιατί  μου άρεσε, επανειλημμένως αναφερθήκατε και βάλατε ότι το οικονομικό είναι το πρώτο. 

Με ζητούμενο το οικονομικό, εμείς θεωρούμε με βάση την απάντησή σας, αν έπρεπε να γίνει 

αυτή η ενημέρωση. Με το JESSICA, η ερώτηση είναι η εξής. Δεν σκεφτήκατε να προτείνετε 

στην ΕΣΑΝΣ να πάει αυτή; Μπορεί να γίνει, να πάρει... περίπου δέκα εκατομμύρια υπολόγισα 

ότι λείπει τούτο το ποσό για να κάνουμε εμείς τη μονάδα επεξεργασίας... Θέλουμε δηλαδή έχει 

κατατεθεί; Δεν μπορούμε μόνοι μας, να γίνουμε επενδυτές, να συμπληρώσουμε το υπόλοιπο 

ποσό; Δεν μπορούμε να πάμε εμείς στο JESSICA; Είπατε και απομόνωσα ότι θα χαμηλώσει η 

τιμή, μέχρι ποιού ορίζοντα μπορούμε να υπολογίζουμε; Κάποια στιγμή θα υπογράψουμε, θα 

πέσει μια υπογραφή, μέχρι ποίου σημείου; Είχαμε 90.000, πήγαμε στο σαράντα πέντε και 

μάλλον θα πέσει. Και λέτε ότι μάλλον να εντείνουμε τη διαλογή, υποχρεώνομαι, κ. Πρόεδρε, να 

επεξηγώ, εκτός και αν θέλει ο κ. σύμβουλος να είμαι ακριβής και να μείνω. Επειδή όμως 

αναφέρατε πολλά, για να κάνω συγκεκριμένη την ερώτηση. Λέτε ότι πέφτει. Και θα εντείνουμε 

την ερώτηση, άρα θα πάμε κάτω από σαράντα πέντε. Αυτή η μείωση του όγκου, πάμε σε κάτι 

μικρότερο, δεν πρέπει να φέρει σταδιακά και μικρότερη επένδυση, άρα θα πρέπει συνεχώς να 

είμαστε σε κάτι το οποίο θα είναι ρευστό και δεν θα προσδιορίζεται; Και μέχρι ποιού σημείου 

εμείς μπορούμε να είμαστε με δυνατότητα να έχουμε το πάνω χέρι να το πω απλά; Ποίου 

σημείου; Κάποια στιγμή θα κλειδώσει αυτή η δυνατότητα. Διότι αν μου πείτε, εγώ θα σας πω ότι 

ίσως πρέπει να υπολογίσετε γύρω στο 35%. Συγγνώμη, 35% του, 40% αν θέλετε του συνολικού 

πρώτου εκτιμητέου ποσού θα είναι... επεξεργασία. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση; Μία 

τελευταία ερώτηση, πώς προκύπτει αυτό το βάθος της σύμβασης, τα είκοσι έξι χρόνια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκλήρωσε τις ερωτήσεις ο κ. Φωτιάδης, απαντήστε. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Οι άλλες χώρες, κ. Φωτιάδη, που αναφέρατε που έχουν 5% ταφή, έχουνε 

γιατί μέσα στο μείγμα τους έχουν και επεξεργασία με την ταφή. Αυτό που συζητάμε τώρα να 

κάνουμε. Δεν υπάρχει καμία χώρα που να έχει 5% ταφή, γενικά είναι 95% ανακύκλωση με 

διαλογή στην πηγή. Αυτό είναι το ένα σημείο. Όντως υπάρχουν χώρες. Δανία...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ιταλία... και στη Γαλλία... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Στην Ιταλία και στη Γαλλία, δεν είμαι πρόχειρος αλλά ούτε μπορώ να είμαι, 

αλλά δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι γίνεται... λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο... τι 

εννοείτε;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Επιτρέψτε μου, δείτε και να μας ενημερώσετε.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει πουθενά χαμηλό ποσοστό υπολείμματος, 

5%, 10%, 15%, χωρίς να υπάρχει επεξεργασία και συμμίκτων. Στην Ευρώπη. Το δεύτερο σημείο 

είναι όσον αφορά τη δυνατότητα της ίδιας της ΕΣΑΝΣ να απευθυνθεί και να λάβει δανειακά 

κεφάλαια για να συμπληρώσει τη συγχρηματοδότηση του έργου και προφανώς έτσι να 
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αντιλαμβάνομαι να γίνει ένα έργο στο οποίο θα αναλάβει όλα τα ρίσκα πλέον η ΕΣΑΝΣ, μιας 

και θα το χρηματοδοτήσει, τα δέκα εκατομμύρια αυτά, είναι δέκα εκατομμύρια δανεικά με 

προνομιακό επιτόκιο. Έχουν επιτόκιο από τη JESSICA, απλά δεν είναι το εμπορικό το εννιά, 

μπορεί να είναι το πέντε, το τέσσερα. Άρα πρέπει να προβλεφθεί, προφανώς να πληρωθούνε από 

τους προϋπολογισμούς των Δήμων κατά αντιστοιχία αυτά τα ποσά σε ορίζονται διετίας. Δηλαδή, 

το 2014 και το 2015 που λήγει η περίοδος κατασκευής και τα λοιπά. Και πέραν του να 

προβλεφτεί να μπούνε στους προϋπολογισμούς των Δήμων, π.χ. 50%-55% είναι οι Σέρρες; Θα 

έπρεπε να μπουν πέντε-πεντέμισι εκατομμύρια, τα μισά και παραπάνω, στον προϋπολογισμό. 

Πέραν αυτού, δεν είμαι και βέβαιος, μιας και θεωρώ δόκιμες πλέον πολλές τεχνολογίες, δεν 

υπάρχει πλέον κάτι καινούριο, αλλά υπάρχον ανάγκες καθημερινότητας και συνθετότητας της 

λειτουργίας ενός τέτοιου έργου, σημαντικές, για να μην γίνει κουβάρι. Πράγμα το οποίο 

σημαίνει ότι πάλι θα έπρεπε ίσως να συζητηθεί και σε αυτήν την περίπτωση ενδεχόμενη 

λειτουργία του έργου από εξειδικευμένο σε εργοστάσια ανάδοχο. Άρα γιατί να μην μπει εκείνος, 

μπαίνοντας και στα ρίσκα και να αναλάβει με βάση στόχων την εξειδικευμένη λειτουργία του 

και να μην προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων αυτά τα 10.000.000 δανεικά του 

JESSICA. Όσον αφορά τις ποσότητες, οι ποσότητες υπάρχουν αντικειμενικοί τρόπου με τους 

οποίους μπορούν να μετρηθούνε και στόχοι οδηγιών. Έχω ακολουθήσει συμμόρφωσή μας στο 

100% χωρίς έκπτωση στους στόχους που αφορούν τις Οδηγίες όλες τις υφιστάμενες που έχουμε 

εναρμονιστεί, τις καινούριες που μένει να εναρμονιστούμε, αυτά έχουν υπολογιστεί όλα, καμία 

έκπτωση σε αυτές τις οδηγίες που αφορούνε ανακύκλωση χωρίς ταφή, από εκεί και πέρα, 

επιτέλους, διαδικασίες χαμηλής υπολειμματικότητας κοστίζουνε. Υπό αυτή την έννοια, ο στόχος 

της υπολειμματικότητας δεν... γιατί όταν έχεις έναν πολύ μεγάλο χώρο σαν την προίκα του 

ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, δεν έχεις την ανάγκη, εφόσον πιάσεις τους στόχους που απαιτούνται, να 

επενδύσεις παραπάνω σε πιο ακριβές λύσεις, τις οποίες θα τις πληρώσεις για να χαμηλώσεις την 

υπολειμματικότητα. Αν κάποιος όμως, αυτοί είναι ελάχιστοι στόχοι, θέλει να προσφέρει 

παραπάνω από τους ελάχιστους, που είναι και πιο οικονομικότεροι στόχους που θα θέσει η 

ΕΣΑΝΣ στην επόμενη φάση, μπορεί η τεχνολογία του να το κάνει και μακάρι να το κάνει. Δεν 

είναι κακό. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνεται κάτι το οποίο δεν είναι νομοθετικά υποχρεωτικό και 

σίγουρα πολλή επεξεργασία για χαμηλή υπολειμματικότητα... το αντιλαμβάνεστε, έτσι;  Τέλος 

όσον αφορά τις διαδικασίες, θεματοφύλακας σε αυτό βάσει του θεσμικού πλαισίου δεν είμαστε 

εμείς, είμαστε σύμβουλοι, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Θεματοφύλακες των διεργασιών 

είναι πέρα από την Αναθέτουσα Αρχή, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΥΤ, του Υπουργείου Ανάπτυξης 

&Ανταγωνιστικότητας, η οποία είναι και κατά το Νόμο από την αρχή μέχρι το τέλος υπεύθυνη 

να υποστηρίζει και να κοιτάει την απόλυτη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διεργασίες 

δημοπράτησης τέτοιων έργων με το θεσμικό πλαίσιο του ΣΔΥΤ που είναι πολύ αυστηρές, πολύ 

τυποποιημένες και αυτοί είναι μαζί με την Αναθέτουσα Αρχή από κοινού οι θεματοφύλακες. Το 

θεσμικό πλαίσιο και αυτοί οι δύο φορείς. Δεν είμαστε εμείς, ευτυχώς γιατί όταν υπάρχουν 

διαδικασίες, Νόμοι και κρατικοί φορείς που συμμετέχουν σε αυτό, απλοποιείται η δουλειά όλων 

μας. Ευχαριστώ.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κύριε Πρόεδρε, μήπως ξέχασε ο τεχνικός σύμβουλος, ο κ. Ηλιόπουλος... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ρώτησα για την... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Α, συγγνώμη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...να μας ενημερώσετε αν είχατε υποχρέωση και αν μπορείτε να μας 

ενημερώσετε, αυτό ζήτησα από το Δήμαρχο... για το αποτέλεσμα του διαλόγου, του 

ανταγωνιστικού διαλόγου, να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό.       

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Προσπάθησα να το εξηγήσω στην εισαγωγική μου τοποθέτηση, είναι τύποι 

διαλόγου με τους προεπιλεγέντες, επί τεχνικών, οικονομικών και νομικών ζητημάτων οι οποίοι 

γίνονται σε θεσμικές συναντήσεις και αφού τελειώσουνε με θέματα τα οποία εκείνοι θεωρούν 

ότι επηρεάζουν την τεχνική, οικονομική και νομική βιωσιμότητα του έργου, μην ξεχνάμε ότι 

όπως είπαμε πριν στο θεσμικό πλαίσιο αυτό αναλαμβάνουν και ρίσκα, άρα αφού αναλαμβάνουν 
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και ρίσκα, υπάρχει διαδικασία επίσημη, ώστε να ακουστούν οι απόψεις τους και να ληφθούν ή 

να μην ληφθούν υπόψη. Αφού αναλαμβάνουνε ρίσκα οικονομικά, συνεπένδυσης. Αυτό συνεπώς 

ο πρώτος κύκλος διαλόγου διεξήχθη, με όλες τις διαπιστευμένες διαδικασίες της Ειδικής 

Γραμματείας ΣΔΥΤ, παρουσία εκπροσώπου της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΥΤ όπως προβλέπεται 

και αφού... ο δεύτερος κύκλος ήταν ο επόμενος, ο οποίος ήταν κύκλος σχολιασμού πλέον 

κειμένων εργασίας, όπως ξεκίνησα πριν, κειμένων δηλαδή που δεν δεσμεύουνε την Αναθέτουσα 

Αρχή, αλλά βοηθάνε στη διατύπωση πλέον απόψεων επί συγκεκριμένων ζητημάτων. Αυτά τα 

κείμενα εργασίας είναι οριζόντια σε όλα τα έργα ΣΔΥΤ Απορριμμάτων, δεν είναι η ανακάλυψη 

του τροχού, άρα είναι προς σχολιασμό ως οριζόντια ζητήματα που υπάρχουνε σε όλα τα έργα 

διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Πλέον και μετά από το δεύτερο κύκλο διαλόγου, θα 

ολοκληρωθεί ο ανταγωνιστικός διάλογος, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ακούστηκαν οι απόψεις 

επισήμως και αφού ολοκληρωθεί ο ανταγωνιστικός διάλογος θα συνεχιστεί η επόμενη φάση... 

Όχι, δεν, κανένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ξεκαθαριστεί αυτό, ότι οι Δήμοι με τους εκπροσώπους τους δεν είχαν κανένα 

δικαίωμα σε αυτές τις Επιτροπές. Του ανταγωνιστικού διαλόγου. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Άλλο ρώτησα, κ. Πρόεδρε...        

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω την απάντηση σας την έδωσα, απλούστατα λέμε, δεν απαντώ στο 

ερώτημά σας, κύριε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ έκανα και άλλο ένα ερώτημα, εκτός και αν... Εγώ σας ρώτησα από τη 

σύμβασή σας, είσαστε υποχρεωμένος να ενημερώσετε τα Δημοτικά Συμβούλια; Εάν ναι, πότε 

ήρθατε... Δεν είστε. Λοιπόν και στο κομμάτι αυτό του ανταγωνιστικού διαλόγου, εγώ ρώτησα 

για αποτελέσματα. Έχουμε κατεύθυνση; Εσείς μας είπατε τη διαδικασία. Έχετε κάτι 

ανακοινώσιμο;  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Όχι, δεν έχει ολοκληρωθεί... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... επειδή δεν... το θέμα, αυτό που είπατε, κ. Ηλιόπουλε, θέλω να 

ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε το μικρόφωνο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι. Ξέρω ότι η Επιτροπή είναι συγκεκριμένη και την ονομάσατε ποιοί είναι, 

ξέρω εγώ εσείς... και τα λοιπά... Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτόν τον ανταγωνιστικό 

διάλογο που λέτε, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνεται; Υπήρχε πόρισμα; Υπάρχει κάποια έκθεση 

από εσάς προς την Αναθέτουσα Αρχή; Κάποια σύνοψη, έστω περίληψη, τι κάνατε, τι δεν 

κάνατε, αυτό ρώτησα. Την Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα τον Πρόεδρο που είναι ο 

Δήμαρχός μας, τον κ. Αγγελίδη.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Η Αναθέτουσα Αρχή τυπικά ενημερώνεται όταν ολοκληρωθεί ο 

ανταγωνιστικός και η Επιτροπή που ανέφερα πριν η οποία περιλαμβάνει και εκπρόσωπο της... 

Γραμματείας ΣΔΥΤ, συντάσσει όλο το ιστορικό με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου 

και το στέλνει στην Αναθέτουσα Αρχή για έγκριση. Άρα, υπάρχει ενημέρωση. Δεν έχει γίνει 

ακόμα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν έχει γίνει ακόμα. Σε όλες τις φάσεις αυτές, εσείς... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Όχι σε όλες τις φάσεις. Μιλήσατε για τον ανταγωνιστικό διάλογο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Ηλιόπουλε... εσείς προασπίζετε τα συμφέροντα τα δικά μας, έτσι δεν είναι; 

Δικός μας... Λέω, εν είχατε καμία κουβέντα με την Αναθέτουσα Αρχή, με το Δήμαρχο που είναι 

Πρόεδρος; Καμία κουβέντα; Θεωρήσατε, έγινε αυτό το πράγμα, έγινε ανταγωνιστικός διάλογος, 

που η λέξη το λέει τι σημαίνει ανταγωνιστικός διάλογος, έλεγε ο ένας, έλεγε ο άλλος, πάρε 

δώσε, ένα παζάρι γίνεται. Για αυτό δεν έγινε καμιά κουβέντα; Εγώ... εγώ αν ήμουνα Δήμαρχος 

θα σας πίεζα να μου κάνετε ενημέρωση... Την στιγμή που είμαι Αναθέτουσα Αρχή, εγώ... τέλος 

πάντων, η Αναθέτουσα Αρχή, δίνει την αμοιβή. Εγώ θα σας πίεζα να το κάνετε. Ναι, οι βασικές 

κατευθύνσεις ήταν από την αρχή γνωστές από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που ήτανε την 

οικονομικότερη μέθοδο σπάστε το κεφάλι σας και βρέστε την. Αυτή ήτανε η... Όλοι οι 
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Δήμαρχοι του Νομού Σερρών, ομόφωνοι σε αυτό. Με αυτές τις γενικές κατευθύνσεις προφανώς 

διεξήχθη και ο ανταγωνιστικός διάλογος και θα φανούν και τα αποτελέσματα αυτού. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ πολύ. Υπήρχαν κόκκινες γραμμές δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το λόγο... στον κ. Μωυσιάδη. Παρακαλώ, κ. Μωυσιάδη.  

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Καταρχήν για να ξεκινήσω από το τελευταίο, θα πρέπει να μολονότι  

τοποθετηθήκατε... απλούστατα, όντας ειδικευμένος στο αντικείμενο, χρησιμοποιείτε πολλές 

φορές ορολογία και φρασεολογία, η οποία δεν, δεν γίνεται απόλυτα κατανοητή και 

δημιουργούνται εντυπώσεις χωρίς να το καταλαβαίνετε. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν πρώτα με το 

θέμα του ανταγωνιστικού διαλόγου. Δεν πρόκειται περί ανταγωνισμού. Και δεν πρόκειται καν 

περί διαπραγμάτευσης. Δεν γίνεται τίποτα... Απλούστατα, έρχονται και λένε τις απόψεις τους 

και την εκτίμησή τους για το πώς θα πρέπει να συνταχθούν τα τεύχη, τα οποία θα τους δοθούν 

για να δώσουν τις τελικές τους προσφορές. Και δίνουν κάποια στοιχεία, των πιθανών και των 

προτεινομένων θα έλεγα προδιαγραφών και η Επιτροπή τα βλέπει, τα αξιολογεί, δεν τα 

διαπραγματεύεται, αλλά αποφασίζει μόνη της λαμβάνοντας υπόψη απλώς τις προτάσεις και τις 

σκέψεις και τις αιτιάσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Άρα δεν είναι σωστή ίσως και η 

ορολογία ανταγωνιστικού διαλόγου. Δεν είναι ανταγωνιστικός ούτε με την έννοια της 

διαπραγμάτευσης δύο πλευρών, ούτε και του ανταγωνισμού μεταξύ των διαγωνιζομένων. 

Καταθέτουν απόψεις για να τις λάβει υπόψη της η Επιτροπή και να καταλήξει στις τελικές 

προδιαγραφές και στα τελικά τεύχη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τότε, κ. Περιφερειάρχα, πώς έγινε η μελέτη 45.000; Έτσι, από μόνο του, διά 

μαγείας;  

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Ναι, θα σας εξηγήσω.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άμα δεν είναι προϊόν ανταγωνιστικού... 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Θα σας εξηγήσω. Και επειδή ούτως ή άλλως θα... και εδώ... Πρώτα από όλα, η 

μελέτη που είχε γίνει, αυτό το ενενήντα, ήταν το αποτέλεσμα μιας μελέτης που είχε γίνει πριν 

από κάποια χρόνια. Όταν γίνεται μια μελέτη και βγάζουμε τις ανάγκες που έχουμε, ξεκινάμε με 

τον εξής τρόπο. Λέμε σήμερα ποιές είναι οι ανάγκες μας; Βγάζουμε ένα νούμερο και στη 

συνέχεια παίρνουμε μία αύξηση πιθανή την οποία λογαριάζουμε κατά έτος και πηγαίνουμε σε 

ένα βάθος είκοσι-τριάντα ετών. Και βγαίνει το τελικό νούμερο. Το ενενήντα χιλιάδες ήταν το 

τελικό νούμερο το οποίο θα προκύψει μετά από πόσα χρόνια. Δεν ήταν το σήμερα, διότι το 

σήμερα ήταν και μετρήσιμο, θα μπορούσε να γίνει και το ξέρετε και το βγάζαμε. Και νομίζω 

ήταν πόσο ήταν περίπου; Γύρω στο εξήντα πρέπει να ήτανε. Ναι. Ήταν για την εποχή την 

τωρινή ήταν κοντά στα εξήντα. Και λέγαμε ότι θα φτάσουμε στα ενενήντα. Ερχόμαστε τώρα. 

Ήδη ανέφερε ο υπεύθυνος ο κ. Ηλιόπουλος, ότι υπήρχαν κάποια γεγονότα τα οποία 

διαφοροποιούν την κατάσταση. Όταν βγήκε αυτό το εξήντα, δεν υπήρχε καθόλου ανακύκλωση. 

Δεν υπήρχαν κάδοι ανακύκλωσης. Όταν βγήκε το εξήντα, δεν υπήρχε και η οικονομική 

κατάσταση η οποία έχει σαν συνέπεια μείωση σημαντική. Αυτά επομένως το εξήντα το έχουν 

μειώσει. Σίγουρα. Και θα το διαπιστώσουμε και από τις τελικές μετρήσεις που θα έχουμε. Πέρα 

από αυτό, δεν θα φτάσουμε σε μεγάλες αυξήσεις για τον απλούστατο λόγο, διότι έχουμε και 

αυξήσεις των απαιτήσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας αναγκάζει να 

χρησιμοποιήσουμε καλύτερες μεθόδους, άρα στο βάθος των τριάντα χρόνων, παραδείγματος 

χάρη, θα μας υποχρεώσει να προχωρήσουμε στην πλήρη επεξεργασία των προϊόντων της 

επεξεργασίας των βιοαποδομήσιμων και να μην φεύγει τίποτε για την ταφή. Θα αξιοποιείται 

παραδείγματος χάρη... θερμική αξιοποίηση για να μπορέσουμε να βγάλουμε ρεύμα από εκεί. Θα 

μας το υποχρεώσουν γιατί μπορούν και σήμερα να το κάνουνε, αλλά το κόστος είναι 

μεγαλύτερο από την αξία του ρεύματος σε βάθος χρόνου πιθανότατα η αξία του ρεύματος να 

μεγαλώσει... η τεχνολογία να βελτιωθεί και επομένως το κόστος της παραγωγής ρεύματος να 

γίνει χειρότερο και άρα θα είναι εύκολα και συμφέρον και για τον ίδιο τον επενδυτή χωρίς καμία 

δαπάνη να το κάνει, αλλά και αν δεν είναι θα μας υποχρεώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το 

κάνουμε με κάποιες δαπάνες δικές μας. Άρα, δεν θα φτάσουμε στις αυξήσεις που υπολόγιζε τότε 
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ο μελετητής. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους υπολογίζουμε ότι σήμερα θα... είναι πολύ 

μικρότερες οι ποσότητες, έτσι; Γύρω στις σαράντα πέντε χιλιάδες δηλαδή, ας πούμε και 

πενήντα. Προχωρούμε παραπέρα. Στο 5%. Το 5% μπορεί να είναι διεκδικήσιμο, σήμερα δεν 

υπάρχει πουθενά, με ακόμη και εκεί που χρησιμοποιείται η μέθοδος της καύσης, δεν νομίζω να 

είμαστε στο 5%.... παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Μπορεί να είναι στόχος και μπορεί να 

επιτευχθεί. Αλλά με τη βελτίωση των τεχνολογιών και με την πλήρη εφαρμογή των πάντων σε 

βάθος χρόνου και όχι σήμερα. Σήμερα δεν μας υποχρεώνει κανείς να πάμε σε τέτοιο μεγάλο 

βαθμό περιορισμού εκείνων που πηγαίνουν για ταφή. Άρα, αυτό σημαίνει ότι θα περιοριστούμε 

εκεί που έχουμε την οικονομικότερη λύση αλλά να είναι ανεκτή και επιτρεπτή από τις 

προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για αυτό το λόγο, υπολογίζουμε το νούμερο το 

οποίο είπε ο κ. Ηλιόπουλος, δηλαδή των τριάντα πέντε περίπου εκατομμυρίων συνολικά, των 

είκοσι πέντε με τριάντα εκατομμυρίων συνολικά. Εάν κάποια στιγμή,... η τεχνολογία της 

θερμικής αξιοποίησης και ανέβει η τιμή του ρεύματος, πιθανότατα και μόνος του χωρίς να το 

ζητήσουμε ο επενδυτής να έρθει και να πει καύση... κάνω επεξεργασία. Και το τελευταίο που 

ήθελα... θερμική επεξεργασία. Η θερμική επεξεργασία δεν είναι υποχρεωτική τώρα, πιθανότατα 

όμως να γίνει, θα είναι υποχρεωτική στο μέλλον. Και δεύτερο και αν ακόμη γίνει υποχρεωτική 

όπως είπα πιθανότατα δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερο κόστος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Τώρα κάνουμε ερωτήσεις ή τοποθετήσεις;... Γιατί έτσι όπως γίνεται, δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, ερωτήσεις.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ θέλω να κάνω τοποθέτηση, κάνα-δυο ερωτήματα που είχα απαντήθηκαν.              

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, πάμε στον επόμενο. Ο κ. Χράπας. 

ΧΡΑΠΑΣ : Γεια σας και από εμένα. Αυτά που μας είπε ο κ. Ηλιόπουλος ήταν όλα πάρα πολύ 

σημαντικά, λύθηκαν πάρα πολλές απορίες εδώ. Αυτό που θέλω να ακουστεί σε αυτήν την 

αίθουσας είναι ότι σε περίπτωση που δεν πιάσουμε τους στόχους αποδόμησης των 

απορριμμάτων...σωστά, έτσι; Και ένα δεύτερο, το τι συμφέρει στο δημότη μας, να κάνουμε τα 

εργοστάσια ή να μην τα κάνουμε; Άμα τα κάνουμε θα πληρώνουμε λιγότερα; Αν δεν τα κάνουμε 

θα πληρώνουμε περισσότερα πρόστιμα ή θα έχουμε όφελος; Αυτά τα δύο θέλω να εξηγήσετε. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, είναι ακόμα χειρότερο, δεν αμείβεται ο ιδιώτης που έχει βάλει και τα 

δικά του κεφάλαια, αν δεν πιάσει τους στόχους. Δεν αμείβεται. Δεν αμείβεται. Που σημαίνει 

οικονομική καταστροφή για τον ιδιώτη. Εμείς έτσι και αλλιώς όπως εξήγησα, τελειώνει... 

Δ.Σ. : ...Οικονομική καταστροφή, δέκα εκατομμύρια θα πάρει δάνειο... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : ...Τε δεύτερο σημείο, με τα γνωστά σήμερα τέλη που έχουν ήδη επιβληθεί 

και όχι με εκτιμήσεις, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτήν τη διαδικασία να έχουμε 

χαμηλότερο κόστος και τα γνωστά τέλη είναι αυτά τα οποία είπα πριν που πληρώνουμε σήμερα 

και αυτά που ξεκινάνε από 1/1/2014 και εκτείνονται μέχρι το 2019 με τα τέλη ταφής υπέρ 

Πράσινου Ταμείου. Είναι βέβαιο ότι... 

Δ.Σ. : Σε περίπτωση που θα γίνουν τα εργοστάσια.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Σε περίπτωση που θα γίνει η συγκεκριμένη μονάδα συμπληρωματική της 

ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, μονάδα που θα επεξεργάζεται το προδιαλεγμένο υλικό που 

θα συλλέγεται από διαλογή στην πηγή, άρα μονάδα που δεν έρχεται να καταβροχθίσει την 

ανακύκλωση, έρχεται στα υπόλοιπα κομμάτια να διαχειριστεί το σύμμικτο. Ναι, η ολική 

διαχείριση θα είναι πιο φτηνή από αυτήν που θα είχαμε αν δεν κάναμε τίποτα, με βάση τις ήδη 

ψηφισμένες τέλη που πρέπει να πληρωθούν από τους Δήμους βάσει Νόμου. 

Δ.Σ. : Αν μου επιτρέπετε, αν υπάρχει κάποιος σχεδιασμός... έτσι ώστε να υπάρχει ένα 

σύστημα... να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα ανακυκλώνει και θα επεξεργάζεται τα αδρανή, 

τα μπάζα, τα ελαστικά, αν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη για το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, γιατί... όλα 

αυτά... θα οδηγούνται σε κάποιο χώρο εκτός του Νομού Σερρών;  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Είναι υποχρεωτικό για τους κατασκευαστές έργων που παράγουν απόβλητα 

εκσκαφών, να έχουν ανά Νομό ή ανά Περιφέρεια ένα αδειοδοτημένο ή περισσότερα συστήματα 

από το ΥΠΕΚΑ, στα οποία θα πηγαίνουν τα μπάζα των κατεδαφίσεων. Θα διαλύεται ό,τι μπορεί 

να παρθεί εκεί, σίδερα, πλαστικά και θα οδηγείται μόνο στην ταφή το υπόλοιπο της 

επεξεργασίας. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα έχουμε καθυστερήσει αφάνταστα, είναι προς έγκριση 

για το ΥΠΕΚΑ φάκελοι αδειοδότησης συστημάτων... διαχείρισης μπάζων και από ό,τι ξέρω και 

για το Νομό Σερρών, δεν είμαι βέβαιος, όταν αυτά παρθούν οι άδειες και κατασκευαστούν ως 

ιδιωτικές όμως επενδύσεις... ιδιωτικά, τότε θα είναι υποχρεωμένοι όλοι οι παραγωγοί 

αποβλήτων, κατασκευαστές, να πηγαίνουν εκεί, με ένα συγκεκριμένο τέλος θα πληρώνουνε. Δεν 

θεωρούνται δημοτικά απόβλητα που οφείλει να τα διαχειρίζεται ο Δήμος μέσω της 

οποιασδήποτε ταφής τους σε κύτταρα και τα λοιπά και τα λοιπά, πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστά 

συστήματα, είναι ιδιωτικά απόβλητα αυτά από τις κατεδαφίσεις. Οι φάκελοι, έχει ανακοινώσει 

το Υπουργείο ότι θα πρέπει να εγκριθούν για κάθε Νομό μέχρι το τέλος του χρόνου για να 

ξεκινήσουν οι επενδύσεις μέσα στον επόμενο χρόνο και να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία και 

όποιοι παράγουν απόβλητα κατεδαφίσεων να πηγαίνουν στον τάδε αδειοδοτημένο, στην τάδε 

περιοχή και όχι να τα στέλνουν στους ΧΥΤΑ και να δημιουργούν πρόβλημα  οικονομικό, 

λειτουργικό και τα λοιπά...  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δυο ερωτήματα, το πρώτο ερώτημα είναι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, κ. Γκότση, θέλει κάτι να προσθέσει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης.  

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Ναι, καταρχήν να συμπληρώσω όσον αφορά την... και τα λοιπά. Θα έπρεπε να 

λάβουμε υπόψη μας το εξής. Είναι γεγονός ότι αν δεν κάνετε τίποτε, θα έχουμε ένα πρόστιμο 

που φτάνει στα εξήντα συν ένα κόστος με τα σημερινά δεδομένα δεκαπέντε, εβδομήντα πέντε. 

Ας υποθέσουμε ότι θα είχαμε μία προσφορά εβδομήντα πέντε. Εγώ θα έλεγα αν είχαμε και μία 

προσφορά με ογδόντα. Σκέφτεστε ότι το να γίνει αυτή η επεξεργασία και να φτάσουμε σε ένα 

αναβαθμισμένο, σε μία αναβαθμισμένη μονάδα, εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα ζωής και υγεία 

για τους συμπολίτες μας; Αυτό δεν έχει κάποιο κόστος; Και μάλιστα θα έλεγα πολύ σοβαρό 

κόστος. Παρόλα αυτά λοιπόν, μηδενίζοντας το κόστος αυτό, το παίρνετε σαν καθαρό όφελος και 

από εκεί και πέρα θα κατέβουμε και κάτω και από τα εβδομήντα πέντε. Αξίζει να σημειωθεί 

αυτή η μικρή λεπτομέρεια. Τώρα, εμείς όσον αφορά τα υπόλοιπα... και τα μπάζα και τα 

ελαστικά... και οι μπαταρίες και τα ηλεκτρονικά, υπάρχουν ξεχωριστές διαδικασίες και 

ξεχωριστά συστήματα συλλογής. Και τα λάδια. Όλα αυτά παίρνονται ξεχωριστά. Για όλα τα 

υπόλοιπα, έχουν γίνει κέντρα συγκέντρωσης και για αυτό τώρα υπάρχουν και μονάδας κατά 

τόπους σε κάθε Νομό... τις οποίες έχει... για όλα τα υπόλοιπα, ειδικά για τα αδρανή που πρέπει 

να γίνει χώρος συγκέντρωσης και ταφής επί τόπου, όπως είπατε, όπως σας εξήγησε ο κ. 

Ηλιόπουλος, είναι με ιδιωτική πρωτοβουλία. Εξαρτάται από το αν υπάρχει, μπορεί να υπάρξει 

Νομός στον οποίο να μην υπάρχει κανένας ενδιαφερόμενος. Ή και αν υπήρξε κάποια στιγμή, 

όταν θα φτάσει η αδειοδότηση, επειδή αλλάξαν τα οικονομικά δεδομένα, να πει τώρα δεν 

αποφασίζω. Προς το παρόν λοιπόν, με τα σημερινά θεσμικά δεδομένα δεν ξέρουμε, υπάρχει μία 

καθυστέρηση. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει το ΥΠΕΚΑ, πότε θα αποφασίσει, 

πότε θα προχωρήσει ενδεχόμενα κάποια στιγμή και σε υποχρεωτική συγκέντρωση, που εάν δεν 

θα βρίσκεται ιδιώτης πιθανόν να ζητήσει πάλι από Δήμους ή από την Περιφέρεια να προχωρήσει 

σε τέτοιες διαδικασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης ερώτηση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ναι. Δύο ερωτήματα, εδώ στο Νομό Σερρών υπάρχει  

Ένας Δήμος, της Νέας Ζίχνης, με Δήμαρχο τον κύριο... ο οποίος δεν συμμετέχει. Τι γίνεται με 

αυτόν; Δηλαδή θα βάζει να πληρώνει τους δημότες ανεξέλεγκτα; Πρώτον. Και δεύτερον, ο 

όγκος των απορριμμάτων είπατε θα πέσει στο μισό. Το ερώτημά μου. Λόγω λιτότητας, ο κόσμος 

είναι περιορισμένος, άλλη φορά πήγαινε με το καρότσι στο σούπερ μάρκετ, μετά με το καλαθάκι 

και τώρα με τα χέρια. Εάν δεν πιάνουμε το πλαφόν, σας λέω εγώ 45.000 τόνους ξέρω εγώ και 
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παράγουμε εμείς απορρίμματα 35.000, 30.000, τη διαφορά θα την πληρώσει ο Σερραίος πολίτης 

χωρίς να παράγει τα απορρίμματα ή θα υπάρχει μια ασφαλιστική δικλείδα ούτως ώστε ο 

ανάδοχος ή η εταιρεία να τα φέρει από το Κιλκίς, από τη Δράμα και λοιπά; Τι γίνεται σε αυτήν 

την περίπτωση; Θα πληρώνουμε αέρα δηλαδή; Ή θα υπάρχει μέσα στη σύμβαση, στην 

προγραμματική σύμβαση, ότι... καταλάβατε τι θέλω να πω.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Όλοι οι υπολογισμοί που θα γίνουν σε τελικό στάδιο θα είναι προς το 

δυσμενέστερο σενάριο εξέλιξης των ποσοτήτων, με παγκόσμια αν θέλετε στατιστικά χωρών 

αντιστοίχων που περάσανε από μνημόνια και παραμείνανε. Τώρα αν φύγουμε και γίνουμε μία 

χώρα ας πούμε έτσι με άλλη οικονομική διάρθρωση δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας αυτό. 

Αλλά σίγουρα θα είναι προς το δυσμενέστερο. Παρά ταύτα, επειδή είναι μεγάλη ζημία να 

υποαπασχολείται μία μονάδα, τόσο για ένα Δήμο που πληρώνει έστω και 5% απόκλιση από την 

ελάχιστη ποσότητα, εγώ δεν τη βλέπω για μεγάλη... γιατί να την πληρώνουμε; Όσο όμως και για 

τον ιδιώτη, που όπως είπα πριν στη συγκεκριμένη περίπτωση αναγκαστικά έχει βάλει και αυτός 

τα λεφτά του και... στο μέγιστο, προβλέπεται η δυνατότητα, συμφωνίας για αποδοχή αποβλήτων 

και από άλλες περιοχές προς συμπλήρωση, για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να απαιτηθεί, 

μπορεί για ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια... Η ευελιξία πρέπει να παρέχεται λόγω 

μακροχρόνιας, γιατί είναι προς όφελος και των δύο μερών.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Θα υπάρχει... σύμβαση... εσείς που είστε η εταιρεία... πάντα, στα μικρά γράμματα 

θα υπάρχει αυτό;  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά γράμματα σε τέτοιου είδους 

συμβάσεις, δεδομένου ότι έχουνε ρητές προβλέψεις για όλα. Η πρόβλεψη δυνατότητας να 

διαχειριστεί η μονάδα αυτή ποσότητες πέραν των συμβατικών, πέραν των συμβατικών, 

συμβατικές είναι αυτές που είναι δεσμευμένες ας πούμε, ως ελάχιστες, υπάρχει μέσα. Και από 

εκεί και πέρα είναι μια ευελιξία που δίνεται για να, αν ήθελε υποτεθεί μακάρι, κ. Γκότση, να 

μπορούσε κάποιος να πει δημοπρατείται μία μονάδα από 0 τόνους ως 200.000 τόνους... 

Αποκλείεται να πάνε πάνω από διακόσια, αποκλείεται να πέσουν στο μηδέν. Τότε, το κόστος 

που θα προσέφερε κάποιος με τέτοιου είδους αβεβαιότητα, αλλά και εσύ ο ίδιος ως Αναθέτουσα 

Αρχή με αβεβαιότητα θα ήταν τεράστιο.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Μην μακρηγορείτε, κατάλαβα ότι θα καλύπτεται από άλλες περιοχές.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : ...Να συμπληρώσω... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και δεν θα πληρώνει αέρα ο Σερραίος πολίτης, έτσι δεν είναι;  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Υπάρχουν κάποιοι, ξαναλέω και η δυνατότητα και η μέριμνα να υπάρξει 

συμφωνία πλέον σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και να είναι ελαστική η δυνατότητα, λέω συμφωνία 

γιατί είναι προς όφελος όπως είπα πριν και των δύο μερών.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και το δεύτερο ερώτημα, είπα για το Δήμο Νέας Ζίχνης, εκεί τι γίνεται;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε, κ. Γκότση, για αυτό θα σας απαντήσω εγώ. Μέχρι τώρα, ο κύριος... 

άσχετα αν δεν συμμετέχει στα Διοικητικά Συμβούλια, όμως τις αποφάσεις του διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΣΑΝΣ για λειτουργία του ΧΥΤΑ και για την εναπόθεση των απορριμμάτων 

τις υλοποιεί και μάλιστα είναι και καλοπληρωτής.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Συμμετέχει όμως στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΣΑΝΣ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΣΑΝΣ, όχι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Όχι, αυτό λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αλλά ρίχνει τα σκουπίδια εκεί και πληρώνει κανονικά. Είναι καλοπληρωτής.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Εκ του Νόμου, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, αρμόδιος ΦΟΣΔΑ για τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων είναι η ΕΣΑΝΣ για το Νομό Σερρών και είναι και παραμένει 

μέχρι και τη λειτουργική συγχώνευση με διαπιστωτική πράξη ενδιαφερομένου όλων των 

υφιστάμενων ΦΟΣΔΑ που συνεχίζουν και λειτουργούν κανονικότατα βάσει του Νόμου σε ένα 

ενιαίο περιφερειακό. Άρα, δεν έχει σχέση η μετοχική σύνθεση που είναι κατ' επιλογή, είναι ότι 

εκπροσωπείται όλοι οι Δήμοι των Σερρών... ΕΣΑΝΣ... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άρα είναι υποχρεωμένος. 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Ναι, ναι, είναι, βάσει του θεσμικού πλαισίου... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο λόγος στον κύριο...  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Αντιπεριφερειάρχα, αγαπητοί μας προσκεκλημένοι. Το 

ερώτημά μου απαντήθηκε πριν από λίγο, μονάχα σε ένα σημείο έχω μία.... αυτό που είπατε ότι 

τα σκουπίδια που τυχόν δεν θα φτάνουν τη μονάδα για να λειτουργήσουνε, θα έρχονται από τους 

όμορους Δήμους πιθανά. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας όρος μέσα να γίνει εισαγωγή 

σκουπιδιών από τη Βουλγαρία... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Όχι βέβαια, αλλοίμονο. 

Δ.Σ. : Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Αγοραστός.        

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Ηλιόπουλος είπαμε;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Μέτρησα... σας άκουσα προσωπικά, μέσα στην ομιλία σας, περίπου 

αναφερθήκατε οκτώ ή εννιά φορές για σχήμα. Εγώ γνωρίζω ότι συμβάσεις γίνονται μεταξύ 

φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων. Εσείς έχετε εταιρεία; Αναφερθήκατε 

επανειλημμένως σε σχήμα. Αποφύγατε δηλαδή επιμελώς να αναφερθείτε στην εταιρεία τη δικιά 

σας. Πώς λέγεται η εταιρεία σας; Πώς λέγεται η εταιρεία σας;... Έχω άλλες δύο ερωτήσεις... 

Συγγνώμη. Παρατήρησα ότι έχετε πολύ καλό προφορικό λόγο. Φαντάζομαι ότι θα είστε 

καλύτερος και στο γραπτό λόγο. Γιατί δεν μας δώσατε ένα κείμενο για να έχουμε εδώ πέρα κάτι 

να διαβάσουμε; Δηλαδή όλα αυτά που είπατε, είκοσι πέντε τριάντα λεπτά που μιλούσατε, θα 

μπορούσατε να τα βάλετε σε δυο, τρεις, τέσσερις σελίδες Α4 και εσείς να κάνετε καλύτερα την 

παρουσίαση έτσι ώστε και εμείς να έχουμε μία εικόνα και εμείς να μην έχουμε τόσες πολλές 

απορίες... Και ήθελα να ρωτήσω επίσης από την στιγμή που ο ανταγωνιστικός διάλογος όπως 

είπατε τελειώνει τέλη Ιουλίου και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, γιατί βιαστήκαμε να 

κάνουμε αυτήν τη συζήτηση και να ταλαιπωρήσουμε το Σώμα σήμερα, μόνο για ενημέρωση; 

Αυτό βασικά πάει πιο πολύ προς τον Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και προς την Αντιπολίτευση μπορείτε να το θέσετε το ίδιο, διότι η 

Αντιπολίτευση ήταν αυτή η οποία σύσσωμη, με όλες τις υπογραφές, κ. Αγοραστέ... 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Ο Πρόεδρος θα μπορούσε να πει, υπάρχει μια διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, ήμουν υποχρεωμένος βάσει Κανονισμού να το φέρω το θέμα και μάλιστα... 

το θέμα διότι καθυστέρησε το Συμβούλιο;... Μην το πάμε εκεί πέρα... δεν έχω καμία διάθεση... 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ : Εγώ, κ. Πρόεδρε, δεν είμαι Αντιπολίτευση ούτε συμπολίτευση, εγώ είμαι 

ανεξάρτητος στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα... είμαι ο μοναδικός ανεξάρτητος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν, να δώσουμε το λόγο... να ξαναπάμε πίσω, 

έτσι; Παρακαλώ.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Λοιπόν. Το σχήμα επειδή είναι στο φάκελο των εισερχομένων νόμιζα το 

είχατε διαβάσει, είναι ΕΠΤΑ ΠΛΑΝΕΤ... Ενέργεια, περιβάλλον, τοπική ανάπτυξη, planet, 

εταιρείες που απασχολούν σήμερα γύρω στους εκατόν πενήντα μηχανικούς και επιστήμονες σε 

αυτήν την περίοδο, με εξειδίκευση χρόνια σε αυτά τα ζητήματα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. 

Άρα το σχήμα έχει επώνυμο ΕΠΤΑ ΠΛΑΝΕΤ, απλά ήταν στο φάκελο και συγγνώμη, δικό μου 

λάθος... εντάξει, εντάξει... απλά λέω στο φάκελο ήτανε... Τώρα, όσον αφορά εισήγηση-κείμενο, 

καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά λόγια σε σχέση με τον προφορικό μου λόγο, ο γραπτός μου δεν 

είναι τόσο καλός είναι η αλήθεια, για αυτό και επειδή δεν μου ζητήθηκε προτίμησα να μην 

γράψω τίποτα, γιατί δεν έχω καλό γραπτό λόγο, στην έκθεση δεν είχαμε πάει καλά στις 

Πανελλαδικές. Όσον αφορά τη λήξη του ανταγωνιστικού διαλόγου, η μία από τις φάσεις θεωρώ 

αυτήν την στιγμή ότι είναι όλα, έχει ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος διαλόγου, τυπικά... όλα 

τα δεδομένα που έχουν προκύψει είναι θέμα ενημέρωσης αυτήν την στιγμή. Δεν θεωρώ ότι 

κουράζουμε ή τουλάχιστον εν πάση περιπτώσει ο διάλογος ποτέ δεν κουράζει όταν οδηγεί σε 
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μία ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ήμασταν πιο προετοιμασμένοι με κάποιο 

γραπτό κείμενο, σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά δεν κατέστη δυνατόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης και μετά θα δώσω το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Και εγώ ζήτησα το λόγο... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Και ο κ. Γάτσιος έχει ζητήσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Γραμματέας... με τον κ. Γάτσιο... Ο κ. Γάτσιος, ναι. Εσείς, κ. Αναστασιάδη. 

Και μετά ο κ. Γάτσιος.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Παρα πολύ καλός... καλαμαράς. Ξέρετε τι μου θυμίζετε; Όταν 

ρώτησε ο εφοριακός τον κτηνοτρόφο τι ταΐζεις τις κότες; Το λέει κύριε... δεν ξέρω, δυο λεπτά 

να... λέει. Αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερώτηση, κ. Αναστασιάδη, παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Άστε με... Άσε με να μιλήσω μια φορά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι... Να σας αφήσω να μιλήσετε... θα σας αφήσω να μιλήσετε, 

βεβαίως, αλλά θα σας παρακαλέσω εκ των προτέρων κόσμια.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κόσμια είναι αυτά. Τι μας είπε, κατάλαβε τι μας είπε; Δεν μας είπατε 

καταρχάς πόσους τόνους θα υπογράψουμε. Ο Σερραίος πολίτης αυτό ζητάει, πόσους τόνους θα 

υπογράψουμε. Άσε το αν και όταν και πόσους. Πρώτον. Εδώ είναι το ζητούμενο. Το τονάζ. 

Διότι εμείς θα κληθούμε να πληρώσουμε και εκατό και εκατόν πενήντα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερώτησή σας συγκεκριμένα, κ. Αναστασιάδη. Είπατε πόσους τόνους.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. :  Και το δεύτερο είναι η τεχνολογία προχωράει. Εμείς εδώ είμαστε μία 

πολιτεία που... έχουνε αυλές που μπορούν να κάνουν θαυμάσια το κομπόστ με μαύρους κάδους. 

Και δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο μεγάλη ποσόστωση... Θέλω να μας εξηγήσετε για ποιό λόγο 

δεν μας στέλνετε τη σωστή τεχνολογία, διότι μπορούμε άνετα, άνετα, η ποσότητα να είναι 

ελάχιστη και...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Απαντήστε, σας παρακαλώ.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Δεν... χαρακτηρισμούς... στο κάτω-κάτω μπορεί να είναι και κάτι το οποίο 

αν το συζητήσουμε, να αποδείξω ότι είναι και λάθος αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους 

χαρακτηρισμούς, δέχομαι αδιαμαρτύρητα. Τώρα, όσον αφορά θέματα που είπατε, είναι στην 

ενημέρωση όπως σας εξήγησα, οι ποσότητες θα είναι... το εξήγησα πριν, οι ποσότητες θα είναι 

μικρές σε σχέση με τις αρχικές, αυτήν την απόφαση θα τη λάβει η... οι επτά Δήμαρχοι. Γιατί 

αφορά και τους επτά, σίγουρα θα είναι μικρές. Σας έδωσα μία ένδειξη, τώρα θα είναι πάνω-

κάτω, χίλια πάνω, χίλια κάτω, είναι κάτι που οι δύο χιλιάδες πάνω δύο ή δύο χιλιάδες κάτω ή 

τρεις χιλιάδες πάνω ή τρεις χιλιάδες κάτω, θα τη λάβουν αυτήν την απόφαση οι Δήμαρχοι γιατί 

είναι ένα νομαρχιακής εμβέλειας θέμα, άρα δεν θα μπορούσα εγώ να ανακοινώσω κάτι άλλο. 

Αυτήν την στιγμή και να σας πω ποσότητες και όχι ο Περιφερειάρχης που εκπροσωπείται ως 

Αντιπεριφέρεια στο ΔΣ της ΕΣΑΝΣ. Τώρα όσον αφορά άλλες τεχνολογίες, αν εννοείτε την 

οικιακή κομποστοποίηση, είναι πάρα πολύ ευχάριστο ως διαδικασία, εγώ το έχω στο σπίτι μου 

για να έχω και τα παιδιά μου σε αυτήν τη διαδικασία εκμάθησης, αν μπορέσει κάποιος να 

ανοίξει και να γίνει κομπόστ doctor, που λένε τα διεθνή συγγράμματα, ο γιατρός του κομπόστ 

δηλαδή, ο γιατρός που θα ρίχνει καθημερινά αυτά που πρέπει να ρίχνει στην κομποστοποίηση, 

να διατηρεί τη θερμοκρασία και το pH, να μην έρχονται τα μυγάκια, για να μπορέσει αυτό το 

πράγμα να αποκτήσει μια επιτυχία εκτεταμένη που να μην μας χρειάζεται κανενός είδους άλλη 

επεξεργασία συμμίκτων. Πάλι εδώ όμως, ενώ είναι μία πολύ ωραία, σπίτι μου το κάνω και εγώ, 

διεθνή αποτέλεσμα που κάποιος να το έχει καταφέρει αυτό σε ένα Νομό πάνω από ένα 3%-4%-

5% οικιακή κομποστοποίηση, δεν υπάρχει. Είναι πάρα πολύ μικρά τα ποσοστά, γιατί η δυσκολία 

της εκπαίδευσης και της λειτουργίας τέτοιας διαδικασίας οικιακής κομποστοποίησης από τους 

καταναλωτές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γάτσιο και εσείς...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Θέλω να ρωτήσω το εξής. Πόσο δέσμια είναι η υποχρέωση σύμφωνα με την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, η συνέχιση της μονάδας μηχανικής και βιολογικής επεξεργασίας, 
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να μας πείτε εάν τυχόν το κόστος αυτό που θα προκύψει από τις προτάσεις που θα γίνουν είναι 

απαγορευτικό, είναι πολύ ψηλό, τι δυνατότητες έχει, τι δυνατότητα έχει η ΕΣΑΝΣ; Έχει τη 

δυνατότητα για παράδειγμα να ακυρώσει την όλη διαδικασία; Εάν και εφόσον δει ότι για τους 

πολίτες δεν συμφέρει; Και ένα άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, είπατε πολλές φορές ότι 60€ θα 

έχουμε πρόστιμο. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι θα έχουμε το πρόστιμο αυτό, εάν 

και εφόσον δεν κάνουμε προηγουμένως κάποια πράγματα, δηλαδή δεν κάνουμε ανάκτηση των 

ελαστικών, ανάκτηση των μπαταριών, ανακύκλωση στην πηγή και τα λοιπά, για αυτό ρωτήσαμε 

προηγουμένως ο επικεφαλής της παράταξής μου σε ποιό ποσοστό προσδιορίζεται το υπόλειμμα 

έτσι ώστε να δούμε αν έχουμε 20% υπόλειμμα παραδείγματος χάρη, δεν θα έχουμε το πρόστιμο 

το 60€, γιατί είπε και ο Δήμαρχος προχθές, το είπατε και εσείς πολλές φορές σήμερα, το 

θεωρείτε ως δεδομένο ότι θα έχουμε 60€ πρόστιμο. 60€ θα έχουμε πρόστιμο αν προηγουμένως 

δεν κάνουμε όλες τις άλλες ενέργειες. Αν τις κάνουμε δεν θα έχουμε. Άρα λοιπόν μην βάζουμε 

ως βάση τα 60€, ότι έτσι και αλλιώς θα τα πληρώς0υμε και άλλα 15€ που μας κοστίζει θα πάμε 

75€. Θα μπορούμε ίσως να μην τα πληρώσουμε. Νομίζω έγινα κατανοητός. Και λίγο ακόμη 

ήθελα να ρωτήσω κάτι, με τη διαδικασία του τονάζ, ξεκίνησε με 90.000 τόνους. Μήπως θα 

μπορούσε ας πούμε, λέω τώρα, εικασίες κάνουμε, μήπως είναι δέσμιο και αυτό, να πάμε στους 

90.000 και να φέρουμε και από αλλού ενδεχομένως, εάν τελικά θα γίνει η μονάδα έτσι ώστε να 

πέσει, να επιμεριστεί κατά κεφαλήν στον κάθε πολίτη, δηλαδή να είναι πολύ λιγότερα τα 

χρήματα; Να είναι πιο πρόσφορο, πιο, λιγότερο το κόστος; Ευχαριστώ.        

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, εγώ δεν την είχα τότε 

παρακολουθήσει, δεν είχα τότε καμία σχέση με το αντικείμενο, έχει περάσει από χίλια κύματα 

και πολιτικά και νομικά και όπως ξέρετε είναι μια ολοκληρωμένη αδειοδότηση που προβλέπει 

την κατά στάδια φάση κατασκευής του έργου μαζί με μονάδα μηχανικής βιολογικής 

επεξεργασίας. Οποιαδήποτε άλλη ας το πούμε έτσι διαδικασία μη συμμόρφωσης με αυτούς τους 

περιβαλλοντικούς όρους που περάσαν πολλά στάδια δικαστικά και πολιτικά, θέτει σε κίνδυνο 

σαφέστατα την αδειοδότηση του... ΧΥΤΑ, που λειτουργεί σήμερα, μεταβατικά και πιθανότατα 

σε κίνδυνο και κάποια κονδύλια που είχαν διατεθεί στο Γ' ΚΠΣ υπό την αίρεση ότι αυτά δεν θα 

λειτουργήσει τελικά ο χώρος ως ΧΥΤΑ αλλά λόγω της αδειοδότησης που είχε ως ΧΥΤΥ με 

βάση αυτήν τη μονάδα, άρα είναι πολλά τα ρίσκα για το να πει κάποιος ότι δεν κάνω, πάρα 

πολλά τα... και οικονομικά και περιβαλλοντικά και οικονομικά. Το θέμα είναι αν χρειάζεται, το 

εξήγησα πριν ότι χρειάζεται και έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα, ακύρωση διαδικασίας, ναι ανά 

πάσα στιγμή μπορεί να το ακυρώσει. 

Δ.Σ. : Χωρίς κόστος. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Χωρίς κόστος. Το τρίτο θέμα για τα 60€ τον τόνο, τέλος... πριν την 

υπογραφή της σύμβασης, προφανώς. Τέλος,... μπερδεύουν τα πρόστιμα με τα τέλη. Το τέλος 

είναι θεσμοθετημένο από 1/1/2014 τριάντα πέντε και... στα εξήντα, είναι τέλος υπέρ Πράσινου 

Ταμείου, υπάρχει σαφέστατος ορισμός στο Νόμο 4042 άρθρο 43, που δεν συνδέει με το 

ποσοστό υπολειμματικότητας, λέει κάθε κιλό σκουπίδι που δεν έχει υποστεί επεξεργασία, βρε 

ένα κιλό; Για αυτό το ένα κιλό θα είναι 35€. Βρε εκατό χιλιάδες τόνοι; 35€ επί εκατό χιλιάδες 

τόνων. Άρα, κάθε κιλό σκουπίδι επιβαρύνεται με το τριάντα πέντε ως το εξήντα είπαμε που 

κλιμακώνεται... συγγνώμη;  

Δ.Σ. : Χρησιμοποιείτε τον όρο επεξεργασία για να μας εξηγήσετε στο συγκεκριμένο άρθρο τι 

ορίζει ο Νόμος... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Τέλος ταφής ανεπεξέργαστων... λέει.  

Δ.Σ. : Λέει, χρησιμοποιεί τον όρο επεξεργασία. Ο συνάδελφός μου σας είπε ότι αν κάνουμε 

ανάκτηση σε ποσοστό, έχουμε 45.000 τόνους και κάνουμε ανάκτηση και τους κάνουμε είκοσι 

πέντε και πάμε δηλαδή ένα ποσοστό υπολειμματικότητας 25% ή 20%, δεν κάνουμε 

επεξεργασία; Να μας ορίσετε τι σημαίνει επεξεργασία. ...Δεν μιλάει, λέει επεξεργασία.   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Υπάρχουν οι στόχοι των Οδηγιών που... γνωστοί, που αυτοί εν δυνάμει 

μπορούν να... νέα πρόστιμα και έχουνε σχέση με στόχους επεξεργασίας, εκτροπή των 
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αποδομήσιμων 65%, ανακύκλωση στο 50% και αυτά είναι όλα αυτά που λέτε, με βάση τους 

στόχους για να τους πετύχουμε να μην έχουμε νέα πρόστιμα, ένα κεφάλαιο και υπάρχει και το 

δεύτερο που είναι γνωστό, το τέλος που θα πληρώνουμε είτε κάνουμε 80% επεξεργασία και 

είκοσι ταφή υπολείμματος. Αν δεν περνάμε, αν στέλνουμε μαύρη σακούλα, να το πω έτσι 

εκλαϊκευμένα, μαύρη σακούλα σύμμικτη μέσα στο κύτταρο του ΧΥΤΑ. Τι σημαίνει μαύρη 

σακούλα; Ανεπεξέργαστα, μπερδεμένα όλα, μέσα στο κύτταρο. Αυτό το πράγμα είναι 60€ τον 

τόνο. Το παίρνει σήμερα για τις περισσότερες των ποσοτήτων που παράγουμε αφαιρουμένης 

προφανώς της ανακύκλωσης... έτσι; Άρα αφαιρούμε την ανακύκλωση, γιατί είναι επεξεργασία 

με διαλογή στην πηγή, φεύγει, ο πράσινος κάδος αυτήν την στιγμή που αντιπροσωπεύει το 90% 

των ποσοτήτων, το 85% του Νομού, πάει μαθηματικά για τα 35€ τον τόνο, από 1/1/2014 για τα 

60€. Τέλος ταφής ανεπεξέργαστων απορριμμάτων. Προσπάθησα να βοηθήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μωυσιάδη.  

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Ναι, καταρχήν να τοποθετηθώ στην ερώτηση για τη Νέα Ζίχνη και για το 

κεφάλαιο. Το εάν συμμετέχει κάποιος στο μετοχικό κεφάλαιο ή όχι δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, 

δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει στη διαδικασία της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ένας να 

συμμετέχει και να φέρνει τα σκουπίδια του. Και προς το παρόν από ό,τι φαίνεται, αυτό 

συμβαίνει. Άρα, είμαστε εντάξει και δεν μας ενδιαφέρει. Το ποιοί είναι οι μέτοχοι στην ΕΣΑΝΣ 

είναι κάτι το ξεχωριστό. Κάτι είχα ξεχάσει από την αρχή, είχε ρωτήσει ο κύριος... Φωτιάδης, 

Στέφανος, για έξω τι γίνεται. Και ήταν σκόπιμο ίσως να το αναφέρω, το είχα ξεχάσει. Να πούμε 

λοιπόν στην Ιταλία, στην Ιταλία ξέρετε τι έχουν, πόσους κάδους έχουν; Έχουν ξεχωριστά κάδο 

για το χαρτί. Ξεχωριστά κάδο για το γυαλί. Ξεχωριστά κάδο για το πλαστικό, ξεχωριστά κάδο 

μόνο για τα βιοαποδομήσιμα και ξεχωριστό κάδο για τα σκουπίδια που βγάζει η νοικοκυρά όταν 

σκουπίζει τις σκόνες και τα λοιπά...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μέχρι τη Ρώμη αυτό, γιατί κάτω στη Νάπολη δεν... με σύμμικτο σκουπίδι.  

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Ναι, ναι, είναι ξεχωριστά. Ναι. Αυτό... να ξεκαθαρίσουμε τώρα και κάτι άλλο. 

Αυτό είναι εκεί που υπάρχει προχωρημένη διαδικασία. Σαφώς υπάρχει και στην Ιταλία, όπως 

υπάρχει και παντού περιοχή στην οποία δεν έχουν προχωρήσει. Όπως υπάρχει και ιδίως όταν 

μιλάμε για τις περιοχές του Νότου και όταν μιλάτε αυτήν την στιγμή για τη Νότιο Ιταλία, είναι 

αδέλφια μας και στη νοοτροπία και στον τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά. Όσον αφορά την 

ελάχιστη ποσότητα, πόση μπορεί να είναι, ξέρετε είναι πρόβλημα το να πούμε ότι θα θέλαμε να 

βάλουμε στη σύμβαση μια ποσότητα ελάχιστη 20.000 τόνους. Διότι τότε οι επενδυτές θα κάνουν 

τους λογαριασμούς τους με βάση τις 20.000 τόνους. 

Δ.Σ. : Να το κάνουμε εμείς το εργοστάσιο...  

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, το συζητάμε...  

Δ.Σ. : Θέλουμε τρία εκατομμύρια. 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Το ζήτημα είναι, το ζήτημα είναι ότι εάν τους βάλουμε τέτοιο μικρό μίνιμουμ, 

θα μας δώσουν μεγάλη τιμή. Και επειδή δεν θα περιοριστούμε σε αυτό το μίνιμουμ, θα 

πληρώνουμε για σαράντα και σαράντα πέντε χιλιάδες τόνους με την τιμή που θα μας δώσουν για 

τις είκοσι χιλιάδες τόνους. Και θα πληρώνουμε σχεδόν τα διπλάσια λεφτά. Άρα τι πρέπει να 

γίνει; Θα πρέπει και εμείς να σφυγμομετρήσουμε και να δούμε, ποιό είναι το πιθανό ελάχιστο 

που θα έχουμε; Και να το προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν καλά, ούτως ώστε να είναι τόσο 

υψηλό που να μην μας δώσουν μεγάλη προσφορά και τόσο χαμηλό ούτως ώστε να μην 

ξεφύγουμε από την πραγματικότητα και πληρώνουμε τζάμπα χρήματα. Και το τελευταίο. Όσον 

αφορά το ενδεχόμενο να συμπληρώσει ποσότητες από άλλους Νομούς. Πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας, ότι ένα σημαντικό κόστος είναι και το κόστος μεταφοράς. Εάν λοιπόν θα μπορούσε 

να βρεθεί πολύ γειτονικά ένας Δήμος για να μας δώσει, θα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Δεν 

θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε για μακρινό Δήμο. Και θα πρέπει αυτός ο Δήμος ο κοντινός, 

να μην έχει άλλη λύση προσφορότερη. Και να τα ξεκαθαρίσουμε για να είμαστε πρακτικοί. Δεν 

υπάρχει τέτοια περίπτωση στα, φυσικά στα βόρεια δεν υπάρχει... στα δυτικά μας δεν υπάρχει, 

γιατί το Κιλκίς έχει κοντύτερα τη Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά μας που έχουμε άλλη 
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Περιφέρεια, όχι απλώς Περιφερειακή Ενότητα αλλά άλλη Περιφέρεια, ήδη δουλεύουνε και θα 

έχουνε μονάδα εκεί. Οπότε δεν θα έχουμε, δεν υπάρχουν πιθανότητες. Οι αποστάσεις είναι 

αρκετά μεγάλες για να υπολογίζουμε ότι θα έρθουν σε εμάς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, 

θεωρητικά η δυνατότητα υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Περνάμε σε κύκλο τοποθετήσεων... Όχι δεν... κάποιοι θέλουν να τοποθετηθούν, 

κ. Δήμαρχε. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος και ο κ. Αναστασιάδης. Κύριε Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Χράπας. Δεν τον είδα.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πιστεύω ότι το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι ίσως το 

σοβαρότερο θέμα που απασχολεί τους δημότες μέχρι τώρα και θα τους απασχολεί και στο 

διηνεκές γιατί πρέπει να υπογράψουν μία σύμβαση είκοσι επτά ετών. Ως προς τη σοβαρότητα 

του θέματος, γίνεται αντιληπτό και με την παρουσία του κ. Αντιπεριφερειάρχη... τεχνικής 

εταιρείας που υποστηρίζει το έργο αυτό. Για μια ακόμη φορά λοιπόν, εμείς ως παράταξη 

δικαιωνόμαστε, που αναδείξαμε αυτό το θέμα, εδώ και πάρα πολύ καιρό και παρόλο που πέρασε 

σαράντα κύματα για να έρθει σε συζήτηση και πιστεύω ότι ήταν επιτακτική ανάγκη,... ένας 

συνάδελφος να έκανε μια διαφορετική ερώτηση, όμως διά στόματος του έμπειρου ειδικού 

συμβούλου ήταν επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούμε. Και πάντοτε από έναν τέτοιο διάλογο 

βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα, με στόχο το όφελος του δημότη. Αυτή ήταν η ανησυχία μας 

και είναι και θα είμαστε αρωγοί σε κάθε θετική προσπάθεια. Για αυτό λοιπόν βλέπω ότι όλοι 

έχουν μπει στο παιχνίδι, καλά κάνουν και θα πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Τα 

δε δεδομένα με την οικονομική κρίση έχουν αλλάξει δραματικά. Και αυτό αναγνωρίζεται από 

όλους. Θέλω να πω για αυτά τα έργα, υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, πρόκειται 

για μια πίτα δύο δις ευρώ, υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον γιατί το κατασκευαστικό 

ενδιαφέρον έχει πάει στην άκρη. Έχει εκλείψει, δεν γίνονται κατασκευαστικά έργα. Και υπάρχει 

πρέπει αν ξέρετε ότι, μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εταιρειών. Πολύ μεγάλη 

σύγκρουση για το ποιός θα κάνει τα έργα. Γιατί θα είναι, είναι μόνιμη δουλειά, τα σκουπίδια, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι χρυσός. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μας και πρέπει να 

τη... Όσοι δεν το έχουν αντιληφθεί, κάνουν λάθος. Τώρα, απευθυνόμενος στο Δήμαρχο και αφού 

έρθω σε εσάς, θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, οι όλοι συσχετισμοί δυστυχώς... Και πάλι θα 

μπορούσα να επαναλάβω ότι εκείνο το αλήστου μνήμης ότι εγώ δεν συμμετέχω, δεν ξέρω, δεν 

πράττω, δεν τιμά. Θέλω να πιστεύω ότι... διότι ένας Δήμαρχος μιας πόλεως ενός Δήμου ογδόντα 

και εκατό χιλιάδων κατοίκων, δεν μπορεί να λέει εγώ δεν ξέρω, θα έπρεπε να έχει γνώση των 

πάντων. Εκτός και αν ήξερε και δεν μας το έλεγε. Σύμφωνα λοιπόν με δικές μας εκτιμήσεις και 

από αυτά που άκουσα, το κόστος... της διαχείρισης των χρεών... Σήμερα είπα ότι είναι 15€. Με 

μια απόφαση πριν το προηγούμενο Συμβούλιο, έγινε 20€ ανά τόνο, με μια απόφαση που πέρασε 

έτσι στα ψιλά γράμματα. Με το αιτιολογικό ότι αυτά τα πέντε ευρώ παραπάνω είναι για να γίνει 

το επόμενο κύτταρο. Δηλαδή, αυτά από όσο ξέρω τα κύτταρα, έχουν εννιά χρόνια ζωής. Με το 

ελάχιστο υπόλειμμα που θα μένει όπως είναι η τάση, πρέπει από τώρα να βάλουμε χαράτσι 

στους πολίτες για να κάνουμε το επόμενο κύτταρο; Και γιατί το επόμενο κύτταρο θα πρέπει να 

το κάνουμε εμείς και όχι ο μεγαλοεργολάβος που θα πάρει το έργο; Είναι ένα ερώτημα. Γιατί 

πρέπει να το κάνουμε εμείς; Δυστυχώς δεν έχουνε ληφθεί τα μηνύματα των ημερών. Στις 3 με 4 

Ιουλίου, έγινε αυτό το περίφημη ολομέλεια, η οποία λέει πάρα πολλά σε συγκεκριμένα 

πράγματα. Ποιές είναι οι τάσεις; Οι τάσεις είναι στην Ευρώπη διαφορετικές και εμείς είμαστε 

λίγο πίσω, αρκετά πίσω θα έλεγα. Ποιές είναι οι προτάσεις; Με δύο λέξεις. Γνωμοδοτεί ρητά ότι 

η... παραμένει ο πρώτος και πιο σημαντικός τρόπος για να μειωθεί η επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. Το δεύτερο. Τάσσεται υπέρ της άποψης του υποχρεωτικού στόχου όσον αφορά 

την ανακύκλωση των αρχικών στερεών αποβλήτων, από 50% του συνόλου των... 

απορριμμάτων... στο 70% το 2020 και σε πολλές περιπτώσεις στο 80%. Και κάτι άλλο που είναι 

σημαντικό. Δεν έχει διατυπωθεί ακόμα. Το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο το 

αποδέχτηκε και το... αυτή η Επιτροπή των Περιφερειών, είναι, προτείνει την απαγόρευση της 
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καύσης των ανακυκλωσίμων και οργανικών αποβλήτων ως το 2020. Εμείς δεν ξέρουμε αν 

κάνουμε καύση. Απαγορεύεται. Και δεν ξέρω μετά κατά πόσο θα είναι εμπόδιο. Και θέτει ως 

στόχο για την ταφή να... το 5% ή και λιγότερο. Στόχος μέχρι το 2020. Μπορεί αυτήν την στιγμή 

να φαίνεται μη εφικτός, όμως πιστεύω ότι η ανάγκη και η οικονομική δυσπραγία που υπάρχει, 

θα οδηγήσει εκεί. Είπαμε ότι το 90.000 τόνοι που είναι η δυναμικότητα του εργοστασίου... έχει 

πέσει στο μισό, στο σαράντα, σαράντα πέντε. Εγώ θέλω να κάνω το ερώτημα, τελικά ποιό είναι 

το όφελος του δημότης; Πόσο θα ωφεληθεί ο δημότης; Αυτό είναι που καίει τον κόσμο. Και 

μάλιστα σε βάθος χρόνου. Η σύμβαση είναι για είκοσι επτά χρόνια, Δεν μπορούν... αδυνατούν. 

Σήμερα είναι το μισό, 15€ τον τόνο και δεν μπορούν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Μηλίδη.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πάλι να ολοκληρώσω, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έξι λεπτά.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα τέσσερα... βλέπω την ώρα. Λοιπόν. Η γνωμοδότηση λοιπόν αυτή την οποία 

θέλω να μελετήσετε και αν εν την έχετε δει να σας τη δώσω, θα πρέπει να δείτε ποιοί είναι οι 

στόχοι της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειών, της Επιτροπής Περιφερειών, που πιστεύω θα 

γίνει Κοινοτική Οδηγία. Είναι κόλαφος, κόλαφος για τη μέχρι στιγμής διαχείριση. Θα ήθελα και 

πάλι να πω ότι θα θέλαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύω... το σχέδιο σύμβασης για να 

μπορέσουμε και να το δούμε, να το καταλάβουμε καλύτερα και να κάνουμε και παρατηρήσεις, 

νομίζω είναι καλοδεχούμενες και από την τεχνική εταιρεία... τις παρατηρήσεις έστω σε πολιτικό 

επίπεδο, για τη χρηματοδότηση πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να επιβαρυνθούμε εμείς ως 

ΕΣΑΝΣ δάνειο, πιστεύω το έχετε καταλάβει... εκείνο που θα ήθελα εν κατακλείδι να πω, με 

αυτά,... αυτό που γίνεται, η μείωση των σκουπιδιών, ποιό θα είναι το όφελος; Ο μεν εργολάβος... 

αυτός ο επενδυτής κάνει τη δουλειά του, έχει ως στόχο το κέρδος και είναι λογικό και 

φυσιολογικό. Εμείς τι κάνουμε. Για αυτό ζητούμε και από τον τεχνικό σύμβουλο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αλλά και από την... η ευθύνη είναι ιστορική. Η ευθύνη για τη διαχείριση των 

σκουπιδιών επειδή θα είναι για είκοσι επτά χρόνια, είναι ιστορική. Και θα παραμείνει στους 

δημότες για τα επόμενα είκοσι επτά χρόνια και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν πολλά. Θα προσπαθήσω να φέρω 

στη μνήμη σας κάποια σημεία, του πολύ ενδιαφέροντος αυτού διαλόγου κα βεβαίως θα 

ξεκινήσω από φράσεις του κ. Ηλιόπουλου, του εκπροσώπου της ομάδας. Λέτε, κ. Ηλιόπουλε, 

ότι η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Και υποχρέωση θα έλεγα, όλων των εμπλεκόμενων, διότι 

τελικά όταν θα φτάσουμε στο διά ταύτα θα πρέπει να έρχεται στα Δημοτικά Συμβούλια. Διότι 

αυτά είναι τα κύρια όργανα, αυτά θα πληρώσουν και δεν μπορούν και αυτά να υπογράψουν 

πότε, δεν ξέρω πότε, ίσως αρχές του χρόνου; Άρα έπρεπε αυτά τα όργανα να τα έχετε 

ενημερωμένα πολύ καιρό πριν. Για αυτό σας ρώτησα ό,τι σας ρώτησα. Ο Πρόεδρος αγανάκτησε 

διότι θέλαμε ως Αντιπολίτευση την ενημέρωση από τον προηγούμενο μήνα. Και μας μάλωσε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δυο μήνες, κύριε... Δυόμισι μήνες... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Ένα λεπτό... λέω από τον προηγούμενο μήνα, λες και γνωρίζαμε εμείς ότι θα 

βάλει δύο συμβούλια στο μήνα Ιούλιο και πιάστηκε από την έκφραση ότι στο τέλος του 

τρέχοντος θα έχουμε νέα δεδομένα. Άμα μας πήγαινε δηλαδή τη συνεδρίαση αρχές Αυγούστου 

και είχαμε και τα δεδομένα του διαλόγου πια, αυτού του περιβόητου, με τη Γραμματεία... στην 

Αθήνα, θα ήταν άσχημα. Και βεβαίως να θυμίσω ότι εγώ ήμουν ο κακός που σας έφερα εδώ, 

διότι ο Δήμαρχος δεν ήξερε τίποτα. Δεν ήξερε. Όποιες ερωτήσεις του υποβάλλαμε δεν ήξερε. 

Μας είπε να έρθουμε στην ΕΣΑΝΣ, εγώ είπα γιατί να έρθουμε στην ΕΣΑΝΣ... Έτσι έγινε και το 

ξέρουν όλοι. Λοιπόν, για να δούμε όμως δύο-τρία σημεία, τα οποία είναι για μένα ανοικτά... 

Εγώ δεν πείστηκα καθόλου για το εξής. Όχι από εσάς. Υπάρχει ένα πλέγμα νομοθετικό, από τη 

μια υπάρχει η εντολή να αυξήσουμε την ανακύκλωση και υπάρχει επίσης σήμερα κάτι που είναι 

σε εξέλιξη και είχα πει στην προηγούμενη συνεδρίαση μέσα στον Ιούλιο θα υπάρξει νέα Οδηγία, 



45 

 

πρέπει να το λάβετε υπόψη σας εσείς, διότι σωστά ο κ. συνάδελφος είπε ότι εσείς είστε ο δικός 

μας άνθρωπος και θα πρέπει διαρκώς να ζητάτε πώς θα κλειδώσετε αυτήν τη ν αναζήτηση που 

έχουμε, να είμαστε συγχρόνως συμβατοί με την πιο τελευταία ενδεχόμενα Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντοτε όμως θα έχετε για λογαριασμό μας ότι θα πρέπει να είναι η πλέον 

συμφέρουσα οικονομική. Και εφόσον το ποσοστό εναπόθεσης για την ταφή δεν είναι 

κλειδωμένο, δεν είναι κλειδωμένο, εγώ αυτό κατάλαβα, κύριοι συνάδελφοι, είπατε 

προηγουμένως στον κ. Γάτσιο αν κάνουμε του σύμμικτου σκουπιδιού περαιτέρω επεξεργασία 

θα... στο χώρο. Θα πάμε στο 20%. ...Θέλετε να το ονομάσω σύμμικτο τρίτου επιπέδου; Και θα 

θάψουμε αυτό. Θα έλεγα με βάση την αναφορά που κάνατε στο επεξεργασμένο σύμμικτο, 

μήπως πιάνουμε αυτό το επεξεργασμένο, καλύπτουμε αυτόν τον όρο, εδώ δε απαντήθηκε. Και 

βεβαίως γνωρίζετε πολύ καλά ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση ήταν επί δικών μου ημερών, 

εγώ την πήρα, με βάση εκείνο το πλαίσιο το οποίο είναι ζωντανό, υπήρξε περαιτέρω, περαιτέρω 

βελτίωση, ορθά το είπατε και σήμερα μπορούμε να ξαναπάρουμε περιβαλλοντική αδειοδότηση, 

το ξέρετε αυτό καλά, άρα δεν πρέπει να λέμε συνεχώς και να δημιουργούμε την αίσθηση ότι 

είμαστε απολύτως δεσμευμένοι με εκείνη την αδειοδότηση, μπορούμε τώρα να πάρετε εντολή 

και να ξαναμπεί στη διαδικασία για καινούρια αδειοδότηση με βάση τα ζητούμενα του σήμερα. 

Δηλαδή αν έρθει μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχές Αυγούστου, εμείς γιατί να 

επιμείνουμε στους περιβαλλοντικούς όρους που πήραμε τότε ως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση; Θα 

σας έλεγα να πάρετε καινούριους περιβαλλοντικούς όρους για να θέσετε καινούρια πλέον 

πρόταση, διότι ναι, όπως είπε και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, τα νούμερα είναι ψηλά και σωστά 

είπε ότι πρέπει να τα πάμε πολύ χαμηλά. Και για μένα αυτό το νούμερο έτσι όπως ήρθε, με 

ενοχλεί. Όπως ενοχλεί όλους εδώ. Είτε έτσι είτε αλλιώς είτε από εκεί, θα περάσει από τη 

στρούγκα που λένε και οι κτηνοτρόφοι. Δεν είναι υποχρεωτικό λέω εγώ να πάρουμε Mercedes. 

Να το πω έτσι απλά. Μπορούμε να πάρουμε και Opel από τους Γερμανούς. Τη δουλειά μας θα 

την κάνουμε, πάλι πέντε άτομα θα... Αν μείνουμε στη λογική της Mercedes, θεωρώ ότι είμαστε 

εκτός εποχής. Και κάποιοι θα θυμώσουν πάρα πολύ μαζί μας, όταν θα φτάσουμε να πάρουμε την 

απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί θα έρθουνε, κύριε σύμβουλε, δεν γίνεται να μην 

έρθουνε, κανείς δεν μπορεί οι επτά α υπογράψουν. Θα περάσει από εδώ, να το ξέρετε. 

Κλείνοντας, κ. Πρόεδρε, λέω το εξής. Εμείς θα παρακολουθούμε τη διαδικασία από κάθε 

κατεύθυνση. Διότι νομίζω όλοι έχουμε εδώ, εγώ είμαι πολύ καλοπροαίρετος, τις ίδιες 

ευαισθησίες. Αλλά για μένα, αν θέλετε να σας το πω, είναι απαγορευτικό να μιλάμε για τέτοιου 

είδους νούμερα. Ακούστηκαν νούμερα. Δηλαδή για τρεις, τέσσερις, πέντε φορές επάνω από 

αυτά που πληρώνει σήμερα ο δημότης. Ας πούμε τέσσερις φορές. Ή αν θέλετε τρεις. Σκεφτείτε, 

θα πληρώνει τρεις φορές παραπάνω από αυτά που πληρώνει. Εδώ μέσα πιστεύω ότι είμαστε το 

ίδιο ευαίσθητοι όλοι και καταλαβαίνω. Εδώ όμως και θα κλείσω, θα σας βάλω ένα θέμα που δεν 

απαντήθηκε. Εγώ ήξερα και θα το πω ευθέως και δημοσίως, ότι η μικρότερη μονάδα έτσι όπως 

την είχαμε αδειοδοτήσει τότε με βάση το πλαίσιο, ήταν 90.000 τόνοι. Σήμερα πάμε στους 

σαράντα, στους τριάντα πέντε ενδεχόμενα. Διότι άμα κάνουμε ένταση στην πηγή και θελήσουμε 

και πρέπει να κάνουμε και με την κρίση που μας έχει μαστίσει και το ξέρουνε στις Βρυξέλλες, 

τότε τα δεδομένα αλλάξανε όχι ανατρεπτικά, απολύτως καθοριστικά. Εμείς θα πρέπει να 

απαντήσουμε αυτό που σας έβαλε ο κ. Γάτσιος και εγώ. Θα ζητήσουμε, διότι έβαλε ο κ. 

Μωυσιάδης και μια παράμετρο. Σας το ρώτησε ο κ. Γάτσιος. Σας ζητούμε εμείς μία μονάδα 

90.000 τόνων που θα ζητάμε συμπλήρωμα για να έχουμε μικρό κοστολόγιο; Ή θα πάμε τώρα σε 

μια μίνι, έναντι της άλλης αναζήτησης μάξι μονάδα, η οποία θα είναι, να σας πω εγώ τώρα 

35.000 τόνους. Και 30.000 τόνους. Και να πάμε με πίεση όπως είναι και η κατεύθυνση, να 

έχουμε ολοένα και μικρότερη παρουσία προς επεξεργασία στο χώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έτσι λοιπόν... κλείνω, κλείνω με αυτήν την σκέψη που περνάει από το μυαλό 

όλων. Εδώ πρέπει να μας το διευκρινίσετε. Διότι με τα δύο... που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης, 

που δεν είναι σταθερές, οι μόνες μεταβλητές, το ένα ήτανε το κόστος, το άλλο ήταν το τονάζ. 
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Θα πρέπει αυτά να τα δείτε, με όλο το σεβασμό για την τεχνική σας γνώση, αλλά νομίζω ότι 

είναι θέματα τα οποία είναι ανοικτά. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συνάδελφοι, στην αρχή της κουβέντας αυτού του θέματος, ομολογώ ότι 

μπερδεύτηκα, βέβαια στη συνέχεια κατάλαβα και ξεμπερδεύτηκα. Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα 

γίνει μία ενημέρωση από την ΕΣΑΝΣ. Εγώ ξέρω ότι το ΔΣ της ΕΣΑΝΣ αποτελείται κυρίως και 

πρωτίστως από πολιτικά πρόσωπα, εδώ ήρθε απόψε ένας τεχνικός σύμβουλος, ο οποίος καλείται 

στην ουσία να δώσει απαντήσεις σε πολιτικά ζητήματα. Άλλο όμως ενημέρωση, πολιτική 

συζήτηση κατά βάση από την ΕΣΑΝΣ, εξάλλου το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο, 

δεν είναι τεχνικό και άλλο ενημέρωση από τεχνικό που συμβάλλεται με την ΕΣΑΝΣ. Άλλο 

πολιτική θέση και άλλο τεχνική περιγραφή και τεχνική αξιολόγηση. Το δεύτερο δεν μπορεί να 

υποκαταστήσει το πρώτο, τουλάχιστον σε μία αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου που λειτουργεί 

σωστά, ως πολιτικό όργανο. Ποιό είναι λοιπόν το βασικό πολιτικό ζήτημα, που βέβαια δεν, δεν 

ξεφύτρωσε απόψε, υπάρχει από καιρό. Το βασικό πολιτικό ζήτημα είναι ότι η Δημοτική Αρχή 

έχει αποσυρθεί από το προσκήνιο. Ο κ. Δήμαρχος κάθεται εκεί, θεωρεί ότι πρέπει να απαντήσει 

ένας τεχνικός σύμβουλος και άλλωστε επανειλημμένα κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε... σε 

πολλές ευκαιρίες ότι το θέμα αυτό δεν είναι θέμα Δημοτικού Συμβουλίου αλλά είναι θέμα της 

ΕΣΑΝΣ. Και μάλιστα τώρα το υποβαθμίζουμε, ούτε τώρα η ΕΣΑΝΣ σαν πολιτικό όργανο, σαν 

Δήμαρχοι, αλλά σαν ζήτημα ενός τεχνικού συμβούλου. Λοιπόν, αυτό. Για τον ανταγωνιστικό 

διάλογο ειπώθηκαν πολλά εδώ, εγώ λέω ότι αν δεν ετίθεντο θέμα από το σύνολο της 

Αντιπολίτευσης για να γίνει κουβέντα, ούτε καν η αποψινή συζήτηση θα γινόταν. Αυτό δεν είναι 

υποβάθμιση των πολιτικών θεσμών εδώ για ένα θέμα που θα μας δέσει χειροπόδαρα για είκοσι 

επτά χρόνια; Μήπως και αυτό θα πείτε ότι είναι καθαρά τεχνικό θέμα, όπως και το θέμα της 

πίστας; Λοιπόν, άλλο σημείο, ειπώθηκε και από άλλον συνάδελφο, ότι έπρεπε να υπάρχει 

γραπτή εισήγηση για αυτό το ζήτημα το τόσο σημαντικό, που θα έπρεπε να μας είχε δοθεί μαζί 

με τις εισηγήσεις των άλλων θεμάτων, προ ημερών. Το ότι βέβαια ο κ. Ηλιόπουλος είπε ότι δεν 

τα καταφέρνει τόσο καλά στο γραπτό λόγο, αυτό εν είναι επιχείρημα προφανώς για την έλλειψη 

γραπτής ενημέρωσης, απλώς η έλλειψη αυτής της γραπτής εισήγησης είναι μία ακόμα 

επιβεβαίωση του ότι η Δημοτική Αρχή και ο κ. Δήμαρχος δεν θεωρεί καν υποχρέωση να υπάρχει 

και πολιτική καταρχήν εισήγηση απόψε. Και θα πω μερικά θέματα πολύ απλά έτσι που 

γεννήθηκαν όλο αυτόν τον καιρό. Ένα. Τώρα, το πόσες χιλιάδες τόνοι αποβλήτων θα φτάνουν 

στο Παλαιόκαστρο, ακούγονται από τους ενενήντα κατεβαίνουμε, παίζουμε. Εγώ θα ξεκινήσω 

από ένα γραπτό που υπάρχει και μάλιστα είναι από μία κοινή ανακοίνωση των Δημάρχων που 

αποτελούν την ΕΣΑΝΣ, το έχω δει και στον τύπο στις αρχές του μήνα, αν δεν κάνω λάθος στις 5 

του μηνός. Εκεί αναφέρεται ότι η διαλογή, θα κάνουμε διαλογή στην πηγή για όλα τα χρήσιμα 

υλικά μέχρι 50%. Αναφερόταν αυτό. Και λέω εγώ τώρα και αν οι ποσότητες τελικά μειωθούν 

τόσο και η σύμβαση θα γράφει για περισσότερη ποσότητα που πρέπει να πιάνει, τι θα γίνεται; 

Πώς θα συμπληρώνεται; Το συμπληρώνεται το βάζω σε εισαγωγικά. Αυτές οι ποσότητες που 

λείπουν; Και το κυρίως βέβαια ερώτημα είναι το εξής. Το πολιτικό. Γιατί να συμπληρώνονται; 

Είπαμε ότι ο πρώτος μας στόχος είναι η μείωση των απορριμμάτων. Με τη λογική όμως αυτή, 

σπρωχνόμαστε σε αύξηση του όγκου των απορριμμάτων, όχι σε ελάττωση. Αν τώρα, σύμφωνα 

πάλι με την ανακοίνωση των Δημάρχων της ΕΣΑΝΣ στις αρχές του μήνα, η ανάκτηση των 

υλικών με διαλογή στην πηγή προβλέπεται να φτάσει το 50%, εδώ ακούστηκαν και παραπάνω, 

τότε μπαίνει ένα καταρχήν ερώτημα πολιτικό. Σε τι μας χρειάζεται το μεγάλο εργοστάσιο; Εγώ 

σας λέω ότι θα μπορούσαν να γίνουν μικρές διάσπαρτες μονάδες σε όλο το Νομό, με πολύ μικρό 

κόστος και χωρίς μεγάλες μηχανολογικές απαιτήσεις που θα κάνουν αυτήν τη διαλογή στην 

πηγή και τελικά θα μένει ένα ελάχιστο ποσοστό που θα πηγαίνει στο ΧΥΤΥ. Χωρίς το 

εργοστάσιο. Και εδώ, εγώ θεωρώ ότι ενδεχομένως και σκοπίμως, δεν διευκρινίστηκε κάτι πολύ 

σημαντικό, τι σημαίνει, ποιά είναι η έννοια της επεξεργασίας. Και εγώ ρωτάω επειδή ξέρω, ότι 

οι Οδηγίες και η Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν λένε ότι η επεξεργασία γίνεται 
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υποχρεωτικά και μόνο σε μεγάλα εργοστάσια. Και μια επεξεργασία που γίνεται στην πηγή και 

μια επεξεργασία που γίνεται σε πολύ μικρά κέντρα χωρίς μεγάλα μηχανήματα και αυτή είναι 

επεξεργασία και αν γίνει επεξεργασία, δεν υπάρχουν πρόστιμα ενώ οι Δήμαρχοι στην 

ανακοίνωσή τους το έκρυψαν αυτό. Είπαν ή θα κάνουμε μεγάλο εργοστάσιο, ή 75€. Έθεσαν 

δηλαδή μια θηλιά στους δημότες που δεν ξέρουν και το ότι δεν ξέρουν είναι υπεύθυνοι και 

αυτοί, γιατί το κρύβανε, ούτε καν να τελειώσει ο διάλογος, εγώ νόμιζα ότι τέλειωσε τον Ιούνιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Μπόικε... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ολοκληρώνω, κύριε... ολοκληρώνω. Το κρύβουνε. Και αν δεν το ζητούσαμε 

επίμονα, ούτε καν η αποψινή συζήτηση δεν θα γινόταν. Και δεν... τον κ. Ηλιόπουλο, ο κ. 

Ηλιόπουλος είναι τεχνικός, μια χαρά τα είπε. Θέλω απάντηση πολιτική από τους Δημάρχους που 

κρύβονται στα δύσκολα. Όπως ο Ευρυσθέας κρυβότανε στο πιθάρι όταν ερχόταν τα δύσκολα. 

Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος είναι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. Μία δίλεπτη τοποθέτηση, κ. 

Αναστασιάδη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Παρακαλώ, κ. Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι η πόλη των Σερρών.. είναι 

μια πόλη... που όλα τα σπίτια έχουν αυλές, έχουν κήπους. Θα μπορούσε κάλλιστα με μια καλή 

ανακύκλωση, θα μπορούσαμε... διότι για αυτόν το λόγο είναι η ΕΣΑΝΣ,... για να έχουμε πάντα... 

Δυστυχώς όμως καμία ενημέρωση δεν υπήρξε στους πολίτες, έχουμε φτάσει οι Ευρωπαίοι... να 

έχουν ελάχιστο, διότι γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι υπάρχουν τρία ειδών κάδοι, οι 

πράσινοι οι καφέ και οι μαύροι. Οι μαύροι κάδοι είναι οι καλύτεροι για να μπορέσουμε να 

κάνουμε κομπόστ. Και επειδή υπάρχουν επαναλαμβάνω σε όλα τα σπίτια εκτός από το αστικό 

κέντρο... μόνο εκεί, όλα... μπορούν.. ελάχιστο τονάζ... Δεν κάνει, δεν κάνει η Δημοτική Αρχή... 

να γίνει. Να μπορέσουμε να το έχουμε σε ελάχιστο τονάζ... και να γίνει ένα μικρό εργοστάσιο. 

Από εμάς και ότι από την εταιρεία. Διότι... κ. Πρόεδρε να βγάζουνε.. τεράστια ποσότητα 

λιπασμάτων και βγάζει και ηλεκτρική ενέργεια. Είναι μεγάλο... αλλά και εμείς εδώ επειδή 

έχουμε αυτά τα προβλήματα πρέπει να το κάνουμε και μόνοι μας... εργοστάσιο, δεν έχω χρόνο 

να μιλήσω παραπάνω.. θα φτάσουμε στα εκατό και ευρώ, να το ξέρετε.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χράπα. Δύο λεπτά και σε εσάς.  

ΧΡΑΠΑΣ : Ξεκινώντας την τοποθέτησή μου θέλω να πω ότι η διαχείριση των απορριμμάτων 

στο επίπεδο της Περιφερειακής Ενότητα Σερρών είναι υπόθεση όλων των Δημάρχων του Νομού 

Σερρών και του κ. Αντιπεριφερειάρχη του Νομού Σερρών... Ένα δεύτερο που θέλω να πω 

ξεκινώντας είναι ότι ο ανταγωνιστικός διάλογος γίνεται από υπηρεσιακούς παράγοντες και αφού 

ολοκληρωθεί... τότε ενημερώνονται... Αυτό για να ξεκαθαρίσει μια και καλή το θέμα για να μην 

υπάρχει τίποτε στον αέρα. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, ακούστηκαν 

πάρα πολλά. Κάποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι προσπάθησαν να θίξουν το Δήμαρχο για τα... 

αλόγιστα έξοδα της ΕΣΑΝΣ. Γιατί να πληρώνει η ΕΣΑΝΣ 45.000€ σε συμβούλους, γιατί να 

πληρώνει 70-75.000 σε τεχνικούς συμβούλους. Άλλος είπε ότι θα πληρώσουν οι συνήθεις 

ύποπτοι και άλλοι ότι δεν πρέπει να γίνουν τα εργοστάσια επεξεργασίας γιατί... τζάμπα 

διαχείριση... απόψεις είναι αυτές. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς τους 

Δημοτικούς Συμβούλους, τους συναδέλφους... Ξέφυγαν πάρα πολύ από το επίπεδο. Μιλάτε για 

30.000 τόνους απορρίμματα. Αυτά είναι μόνο για το Δήμο Σερρών. Τι 30.000; Ξέρετε ότι 

έχουμε ετησίως, όλη η ΕΣΑΝΣ διαχειρίζεται γύρω στις 60-65.000 τόνους απορρίμματα; Και 

πόσο θα πέσουν; Κατά 50% θα πέσουν τα απορρίμματα που θα οδηγούνται στο Παλαιόκαστρο; 

Είναι δυνατόν να πέσουν κατά 50% αυτά που θα οδηγηθούν στο κύτταρο, ναι. Μετά από 

επεξεργασία δηλαδή. Για να φτάσουμε σε σημείο να έχουμε 50% των απορριμμάτων που 

συγκεντρώνονται, που συγκεντρώνονται πάντα μιλάω, έτσι; Θα πρέπει να κάνουμε υποδομές, να 

πάρουμε κάδους κομποστοποίησης και να γεμίσουμε όλο το Δήμο, όλο το Νομό. Να κάνουμε 

ανακύκλωση τριπλάσια από ό,τι κάνουμε τώρα. Να βάλουμε στο μυαλό του δημότη μας ότι όλα 

ανακυκλώνονται και θα πρέπει να τα ανακυκλώσει στην πηγή. Αυτό για να γίνει... χρόνια 

μπροστά μας. Είναι...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Αντιδήμαρχε. 

ΧΡΑΠΑΣ : Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ που είναι Πρόεδρος ο Δήμαρχός μας, 

συγκροτήθηκε τη 1/7/2011. Όλη η διαδικασία έγινε από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, 

του διαγωνισμού για το Παλαιόκαστρο. Στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο από τους 

παρόντες, συμμετείχε μόνο ο κ. Γάτσιος, δεν είχε κανέναν άλλον που να συμμετείχε στο 

προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Όταν ανέλαβε ο Δήμαρχος Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ, ο 

ΧΥΤΑ έμπαινε στην τελική του φάση και υπέγραψε μόνο τη σύμβαση. Όλος  ο διαγωνισμός 

έγινε από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο... ναι. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι 

ότι αν δεν γίνουν τα εργοστάσια επεξεργασίας, ακούστηκε αυτό και θέλω να ακουστεί και πάλι, 

θα πληρώνουμε πολύ περισσότερο από το εάν γίνουν. Αλλά εκτός από αυτό, δεν είναι μόνο το 

οικονομικό θέμα, το κέρδος θα είναι ότι θα προστατέψουμε και το περιβάλλον επειδή το 

μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμα. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιπεριφερειάρχα. 

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ : Θα φροντίσω να είμαι σύντομος. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα γιατί 

πέρασε και η ώρα. Έγινε κουβέντα για την πρόταση που έχει γίνει από την Ένωση των 

Περιφερειών. Το να πάει μία πρόταση στις Βρυξέλλες, να την επεξεργαστούν και να φτάσουν να 

βγάλουν Οδηγία, θέλει ένα χρόνο ο οποίος δεν είναι μικρός. Και στη συνέχεια όταν θα γίνει 

Οδηγία, θα δώσει τέτοιες προθεσμίες που θα χρειαστούν μερικά χρόνια, θα έχουμε έναν 

ορίζοντα μερικών ετών. Και όταν θα τελειώσει και ο ορίζοντας αυτός, όπως συμβαίνει με τις 

δύο προηγούμενες περιπτώσεις που είχαμε για τους ΧΑΔΑ σε πρώτη φάση και στη συνέχεια για 

τους ΧΥΤΑ, θα πάρουμε προθεσμίες παρατάσεων και όταν τελειώσουν οι προθεσμίες 

παρατάσεων μέχρι να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για πρόστιμα θα φτάσουμε 

στο 2025 με 2030. Επομένως δεν μιλάμε για σήμερα, μιλάμε για το 2030. Ελέχθηκε ότι η 

απόφαση που θα πάρουμε είναι ιστορική. Είναι ιστορική, αλλά δεν  νομίζω ότι είναι ιστορική 

μονόπλευρα για το οικονομικό αποτέλεσμα. Θα είναι όμως ιστορική πρώτα από όλα για την 

εξασφάλιση της υγείας των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αυτό είναι το 

πρώτιστο και στη συνέχεια από εκεί θα πρέπει  να ψάξουμε να βρούμε πώς θα πετύχουμε να 

έχουμε αυτήν την... και την... ζωής με το μικρότερο δυνατό κόστος. Και είναι γεγονός ότι όπως 

έχουμε πει υπάρχει μία... που έχει δοθεί και είναι τα εξήντα συν δεκαπέντε εβδομήντα πέντε 

ευρώ. Εάν δεν κάνουμε τίποτε, θα έχουμε αυτό το κόστος, το οποίο είναι πενταπλάσιο του 

σημερινού. Εάν κάνουμε κάτι, θα μπορούσε να... κάτι συγκεκριμένο και σαφές καλύτερο από 

αυτό το οποίο ετοιμάζεται τώρα. Εάν δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, διότι ακούστηκαν κάποιες 

απόψεις... δόθηκαν απαντήσεις, οι οποίες είναι σαφέστατες. Ότι δεν μπορεί να ισχύσει η.. .στην 

πηγή, τα βιοαποδομήσιμα να επεξεργαστούν στην πηγή. Επομένως, δεν είναι δυνατόν... 

Σαφέστατα θα υπάρξουν ενδεχόμενα στο μέλλον τεχνολογίες, τεχνολογίες τις οποίες θα 

χρησιμοποιηθούν. Θα αναγκαστούμε ούτως ή άλλως να τις χρησιμοποιήσουμε, για να 

προχωρήσουμε σε περαιτέρω επεξεργασία για να φτάσουμε σε πολύ μεγάλη μείωση των 

απορριμμάτων, όχι όμως των απορριμμάτων που θα μπαίνουν στην πόρτα για να πληρώνονται, 

των απορριμμάτων τα οποία θα θάβονται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να τα 

ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο. Όπως επίσης πρέπει να ξεχωρίσουμε και αυτό το 50%. Των 

ανακυκλώσιμων. Όταν λέμε για 50%, δεν λέμε 50% του συνόλου των σκουπιδιών ότι μπορούμε 

να μαζέψουμε με την ανακύκλωση. Το 50% των ανακυκλώσιμων είναι δυνατόν να επιδιώξουμε 

να μαζέψουμε με ανακύκλωση στην πηγή. Το υπόλοιπο πενήντα θα πηγαίνει πάλι στα σύμμικτα 

και θα φτάνει στη μονάδα και για αυτό το λόγο είναι ανάγκη ούτως ή άλλως και απαραίτητα να 

υπάρχει και η μονάδα της επεξεργασίας για την απομάκρυνση των ανακυκλώσιμων. Λέχθηκε 

πολύ... πολύ σωστό ήταν έτσι όπως το τοποθέτησες, Στέφανε, αν μπορούμε να έχουμε να 

πάρουμε ένα Opel γιατί να πάμε στο Mercedes. Το θέμα είναι άλλο. Έτσι όπως είναι το ζήτημα 

και έτσι όπως είναι οι Κανονισμοί και έτσι όπως... να προχωρήσουμε περαιτέρω, που ήδη 

ακούστηκε... παρουσίαση... εάν σήμερα κάνουμε Mercedes, μετά από λίγα χρόνια θα 

χρειαζόμαστε Mazeratti. Είναι αναμφισβήτητο αυτό και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. 



49 

 

Επίσης, λέχθηκε και για το λίπασμα, κάπου σε κάποια πόλη. Σε πάρα πολλές πόλεις γίνεται 

λίπασμα. Αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα από όλα, δεν είναι η καλύτερη των λύσεων. 

Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις... να μας παρουσιάσει κανείς καλύτερες λύσεις, υπάρχουν 

καλύτερες Και είναι η επεξεργασία που γίνεται... Αλλά για να μιλήσουμε για λίπασμα θα πρέπει 

να έχουμε ξεχωριστούς κάδους για τα βιοαποδομήσιμα, να πηγαίνουμε καθαρό βιοαποδομήσιμο 

για να το λιπασματοποιήσουμε και να έχουμε έτσι καθαρό λίπασμα ικανοποιητικής ποιότητας. 

Γιατί αλλιώς, αν βγάλουμε λίπασμα από τα σύμμικτα, θα είναι λίπασμα που μπορεί να πάει μόνο 

στην Αφρική. Πουθενά αλλού...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Ηλιόπουλος, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Στα τεχνικά και μόνο ό,τι είπε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης και στο τεχνικό 

κομμάτι ο κ. Αντιδήμαρχος δίπλα μου καλύφθηκα, το μόνο που θα πω το εξής, πάντα σε τεχνικό 

επίπεδο, όντως μπορεί να υπάρχουν και εναλλακτικές αποκεντρωμένης διαχείρισης με 

πολλαπλές χωροθετήσεις ανά Δήμο. Αυτό όμως απαιτεί πολιτική βούληση, να βρεθούν οι χώροι 

και να γίνουν αποδεκτοί από την τοπική κοινωνία. Άρα, αν ήταν τόσο εύκολο, νομίζω θα είχανε 

γίνει ήδη από τις τοπικές κοινωνίες και θα είχανε γίνει και... χώροι. Οι χωροθετήσεις αυτών των 

έργων είναι δυστυχώς ιδιαίτερα δύσκολες, ακόμα και οι ΣΜΑ, για αυτό υφίσταται και η ανάγκη 

για τις ελάχιστες ποσότητες να υπάρχει κεντρική διαχείριση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 

των Σερρών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, για να ολοκληρώσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τίποτα, μια λέξη θέλω να πω, όσον αφορά την ενημέρωση, αν θέλετε κάθε 

μήνα μπορούμε να σας ενημερώνουμε, να το καθιερώσουμε και κάθε μήνα να σας 

ενημερώνουμε σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατά τα άλλα με κάλυψε πλήρως 

και απόλυτα ο κ. Αντιπεριφερειάρχης...         

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι το θέμα ολοκληρώθηκε... Ορίστε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να συνεχίσουμε με δευτερολογία;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... ακούστε με λίγο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε δευτερολογία... βεβαίως και είναι σεβαστό... παρακαλώ.. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Επί της διαδικασίας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επί της διαδικασίας... Δώσατε απεριόριστο χρόνο σε πολλούς συναδέλφους, εμάς 

τους αρχηγούς παρατάξεων μας είχατε με το ρολόι στο χέρι. Για ένα τέτοιο θέμα. Για ποιό λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Μηλίδη, ξέρετε πόσα λεπτά μιλήσατε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έξι λεπτά, επτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λάθος κάνετε, έχω τον Αντιπρόεδρο δίπλα μου, που παρακολουθεί. Σας 

παρακαλώ... Δεν σας διέκοψα καθόλου, όπως και τον κ. Φωτιάδη, όπως και τον κ. Μπόικο, για 

όνομα του Θεού, επτά λεπτά μίλησε ο καθένας, πού είναι το πρόβλημα δηλαδή; Θέλετε 

δευτερολογία, συνεχίστε, παρακαλώ. Δευτερολογία. Άλλος από τους προλαλήσαντες... σας 

παρακαλώ, κ. Σταυρόπουλε, δεν δέχομαι παρεμβάσεις... Δεν δέχομαι παρεμβάσεις...  Δεν 

δέχομαι παρεμβάσεις... πυροδοτείτε την ατμόσφαιρα στα καλά των καθουμένων. Λοιπόν. 

Κρατήστε αυτό το όμορφο πολιτισμένο κλίμα, δεν πάει άλλο κλίμα εδώ μέσα, έτσι; Σας 

παρακαλώ πολύ. Και όποιος βαριέται, να βγαίνει έξω. Λοιπόν. Κύριε Μηλίδη. Δευτερολογία. 

Άλλος. Ο κ. Μπόικος. Άλλος. Όχι. Κύριε Μηλίδη έχετε το λόγο, για τρία λεπτά.... Εάν χρειαστεί 

και ο Αντιδήμαρχος.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Βλέπω με πολύ έτσι καλή διάθεση, έχω όλη την καλή διάθεση να μιλήσουμε για 

τη σοβαρότητα του θέματος. Βέβαια έπρεπε... χρόνο. Βλέπω και τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος κάθε 

φορά που έρχεται ένα σοβαρό θέμα και ζορίζεται ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, βρίσκει και 

συνήγορο υπεράσπισης. Την προηγούμενη φορά βρήκε τον κύριο... σήμερα βρήκε τον κ. 

Αντιπεριφερειάρχη, μα δεν έχετε τίποτε να πείτε, κ. Δήμαρχε; Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ είστε, δεν 

το έχετε καταλάβει ακόμη; Πότε θα το καταλάβετε επιτέλους; Μονίμως... Τι γελάτε; Μην γελάτε 
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καθόλου, για κλάματα είμαστε, όχι για γέλια. Εσείς είστε Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ. Θα θέλαμε και 

από εσάς κάτι να πείτε, αλλά δυστυχώς... δεν διαβάζετε το θέμα, δεν ξέρετε. Λοιπόν, η τάση 

είναι μειωτική των σκουπιδιών. Κύριε τεχνικέ σύμβουλε, κυρίες και κύριοι. Η τάση είναι 

μειωτική. Αυτή λοιπόν η τάση θα πρέπει να γίνει όφελος, κέρδος προς τους πολίτες. Επειδή 

κατά την εκτίμηση τη δική μας θα εκτοξευτεί το κόστος πάνω από 100€ τον τόνο για αυτό 

κρούουμε τον κίνδυνο από τώρα. Εσείς είστε ο δικός μας άνθρωπος και θα πρέπει να 

υπερασπιστείτε όπου είστε τα δικά μας συμφέροντα. Τουτέστιν όχι τα προσωπικά του Μηλίδη, 

τα συμφέροντα των πολιτών. Έτσι; Και όταν κάποτε μου είπατε γιατί δεν ήρθες να ενημερωθείς, 

δεν ήταν θέμα ενημέρωσης του Μηλίδη, είναι θέμα ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και 

κυρίως των δημοτικών, των πολιτών μας, έτσι; Δεν είναι θέμα μπιζ-μπιζέ να το συζητήσουμε. 

Εντάξει; Λοιπόν. Τώρα έχουν τεθεί προτάσεις. Είναι σαφής η πρότασή μας. Αφού λοιπόν τόσο 

πολύ έχει μειωθεί και θα μειωθεί και άλλο και λόγω της οικονομικής κρίσης γιατί δεν... γιατί δεν 

πετάμε... έχουν μειωθεί όλα πάρα πολύ,... λοιπόν για μια μικρότερη μονάδα. Όχι για μια 

παραγωγικού τύπου μονάδα. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αυτή είναι η πρόταση... Έτσι; Και βέβαια 

έχω να πω ότι αυτά που είπε ο κ. Χράπας, πράγματι είναι ο στόχος, αλλά τρία χρόνια διοικείτε 

αλλά δεν κάνετε αυτά που λέτε. Ανακύκλωση στην πηγή, ενημέρωση, με ένα σποτάκι δεν 

ενημερώνεται ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει ευαισθητοποίηση, θέλει σοβαρά να τον 

ευαισθητοποιήσεις στην κοινωνία. Με ένα σποτάκι στην τηλεόραση δεν γίνεται απολύτως 

τίποτα. Και βέβαια... ότι χαίρομαι ότι όλη η Αντιπολίτευση συμπλέει στις απόψεις μας που 

είχαμε εκφράσει εδώ και δυόμισι τρεις μήνες για το καυτό αυτό θέμα το οποίο θα ταλανίζει τους 

δημότες μας για είκοσι επτά χρόνια. Περιμένω από το Δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλίες. 

Είναι ο Δήμαρχος του μητροπολιτικού Δήμου, είναι ο Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είπε ο Αντιδήμαρχος ο κ. Χράπας ότι τελικά θα είναι 60-65.000 τόνοι που πάνε 

στο κύτταρο του ΧΥΤΑ. Ακούσαμε προηγουμένως άλλα νούμερα, τελικά εδώ απόψε τα 

νούμερα παίζουν την κολοκυθιά. Ένα. Δεύτερον. Αναρωτήθηκε ο κ. Αντιδήμαρχος πώς θα πέσει 

στο μισό λέει αυτή η ποσότητα και μάλιστα με είπε ότι λαϊκίζαμε σε προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Μα το ότι θα γίνεται 50% ανακύκλωση το λέει η ανακοίνωση των Δημάρχων της 

ΕΣΑΝΣ. Ακούστηκε πάλι ότι αν δεν γίνει το εργοστάσιο από τον κ. Αντιδήμαρχο θα 

πληρώνουμε πολλά, ίσως και πρόστιμα. Πάλι το ίδιο. Και ρωτάω εγώ. Αυτό με το μικρό μου το 

μυαλό, γιατί να πληρώνουμε πρόστιμα αφού θα έχουμε εναλλακτική το 50% των ανακτήσιμων 

αποβλήτων με διαλογή στην πηγή, πάλι έτσι λέει η ανακοίνωση της ΕΣΑΝΣ. Και επιτέλους και 

ακριβώς να προσδιοριστεί ποιά είναι η έννοια του όρου επεξεργασία, διότι μιλάμε εδώ τρεις 

ώρες και δεν την αποσαφηνίσατε ακόμη. Αυτό δεν είναι, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ως 

ανικανότητα, η μόνη εξήγηση που δίνω είναι μια σκόπιμη θολούρα για να μπορούμε μετά να 

πούμε ότι αν δεν κάνουμε το εργοστάσιο θα έχουμε πρόστιμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κύριος... 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : Τέτοιες ευκαιρίες δεν χάνονται. Δεν κάνουμε τίποτα. 

Θα αρχίσω να σας αναφέρω πόσα έχουμε κάνει. Επτακόσια εννέα χιλιάρικα έχουμε φέρει στη 

Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Σερρών. Πώς δεν κάναμε τίποτα; Το σποτάκι είναι μόνο; 

Δεν είναι οι πεντακόσιοι κάδοι ανακύκλωσης, δεν είναι το νέο απορριμματοφόρο με πρόγραμμα; 

Δεν είναι το καινοτόμο σύστημα;... Δεν σας διέκοψα, κ. Μηλίδη, θα τα ακούσετε. Αμφισβητείτε 

τους πάντες και τα πάντα. Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα ανησυχείτε περισσότερο ορισμένοι 

από εσάς. Σας απαντάμε πολιτικά δεν θέλετε. Ζητάτε ενημέρωση επί τεχνικών θεμάτων. Σας 

φέραμε τεχνικούς οι οποίοι είναι καταρτισμένοι, σας ενημερώνουν, δεν θέλετε πάλι θέλετε 

πολιτική απάντηση. Αποφασίστε επιτέλους τι ζητάτε. Αποφασίστε. Το 50%, κ. Μπόικο, θα 

ανακτηθεί όπως είπε και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, από τα ανακυκλώσιμα που πάνε στους 

κάδους απορριμμάτων. Το 50% των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Όχι όλου του όγκου των 

απορριμμάτων, μόνο των ανακυκλώσιμων, από τα οποία ξέρετε... Δεν θα πάει αντί για 60.000 

τόνους θα πάει τριάντα πέντε ή 30.000 τόνους ξαφνικά σε ένα χρόνο θα ειπωθούν τα 
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απορρίμματα κατά 50%. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι εξαντλήθηκε το 

θέμα επιτέλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε; Μία ερώτηση μπορώ να κάνω, τεχνικής φύσεως;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, βέβαια, έχουν εξαντληθεί βέβαια...  

Δ.Σ. : Ενίσταμαι γιατί σας ζήτησα το λόγο και δεν μου τον δώσατε... Άρα σας παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στοπ, έχει δίκιο. Την έκοψα την κα. Πρόεδρο του ΔΗΠΕΘΕ προηγουμένως διότι 

της είπα δεν έχετε εγγραφεί στον κατάλογο. Για να δείτε ότι υπάρχει από το Προεδρείο... Οπότε 

με την ένστασή της σας κόβω... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Δεν θα έχουμε τον τεχνικό σύμβουλο, μία ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Να τον ρωτήσετε... 

Δ.Σ. : Πολύ καλά έκανε..  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Προσπαθώντας να κάνω μία σύνοψη, όντως απαραίτητη η ενημέρωση και 

αυτό βοηθάει όλους. Δεύτερον. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με το υφιστάμενο σημερινό 

σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων του Νομού Σερρών. Αν δεν κάνουμε... εξαρχής... τώρα με 

αυτά που έχουμε κάνει πάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες που αφορούν το Νομό Σερρών, της 

τάξης του 90% των παραγόμενων ποσοτήτων για εφαρμογή του ειδικού τέλους ταφής 

ανεπεξέργαστων...άρθρο 43 Νόμου 4042, αυτό νομίζω είναι απολύτως κατανοητό, εφαρμόζεται 

για τις ποσότητες που δεν έχουν περάσει επεξεργασία. Ποιές... 90% των σημερινών. Άρα ένα 

τεράστιο χαράτσι. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το κάτι πρέπει να κάνουμε, πρέπει κατά ελάχιστο να 

συμφωνεί με τις Οδηγίες που έχει συμμορφωθεί η χώρα, να μην γεννήσει μελλοντικά πρόστιμα, 

να αφήσει προβλέψεις ώστε αν γίνουν ακόμα περαιτέρω και πέραν των οδηγιών καλύτερα να 

μπορούν αυτές οι προβλέψεις να υλοποιηθούν στο μέλλον, στα δέκα στα είκοσι χρόνια, αλλά να 

δώσει απάντηση και στο σήμερα άμεσα και αποτελεσματικά. Υπάρχει μια έτοιμη χωροθέτηση 

από το 2007. Είναι γνωστή τοις πάση ότι ο συγκεκριμένος ΧΥΤΑ από το 2007 εξυπηρετεί τις 

ανάγκες όλου του Νομού Σερρών. Προφανώς αν θέλει κάποιος να μηδενίσει το κοντέρ από την 

αρχή, μπορεί να το κάνει. Έτοιμες χωροθετήσεις πρέπει να έχει, για μικρότερες και 

αποκεντρωμένες λύσεις. Η διαδικασία των χωροθετήσεων κρατάει επτά με δέκα χρόνια. Άρα αν 

μπορεί κάποιος να προτείνει... χωροθετήσεις για μικρές αποκεντρωμένες διαχειρίσεις με άμεση 

εφαρμογή, προφανώς είναι μια σοβαρή περίπτωση, καλό είναι να συζητηθεί. Αλλά συνήθως...  

Δ.Σ. : Υπάρχει Περιφερειακός Σχεδιασμός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε... κύριε Φωτιάδη, κ. Φωτιάδη... Παρακαλώ..  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα εδώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην διακόπτετε. Σας παρακαλώ.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεν προβλέπει... 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ : Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός θα αναμορφωθεί υποχρεωτικά λόγω 

παρέλευσης πενταετίας και λόγω του νέου Εθνικού Σχεδιασμού, άρα δεν είναι το θέσφατο 

εκείνο που δεν μπορεί, γιατί νομικά έχει παρέλθει πενταετία, έχει βγει καινούρια οδηγία μετά 

την ψήφιση του Περιφερειακού Σχεδιασμού η Οδηγία 2008 και ούτω καθ' εξής. Άρα όλα είναι 

συζητήσιμα, όλα όμως σε ένα ρεαλιστικό άμεσο πλαίσιο υλοποίησης με τον οικονομικότερο και 

ορθότερα περιβαλλοντικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση και όσον αφορά τη μονάδα επεξεργασίας 

συμμίκτων, που κατά την ταπεινή μας άποψη, πέραν του ότι προβλέπεται στο σχεδιασμό είναι 

και απαραίτητη για τη συνολική διαχείριση και αποφυγή του τέλους ταφής, πρέπει να προσεχθεί 

η ποσότητα πολύ σωστά, η ποσότητα επειδή υπήρξε ας το πούμε έτσι δύο νούμερα, το νούμερο 

των σημερινών παραγόμενων ποσοτήτων ακούστηκε ως εκτίμηση 60-65.000 τόνους, ενώ οι 

σαράντα πέντε ήτανε το ελάχιστο. Αντιλαμβάνεστε ότι το ελάχιστο θα οριοθετηθεί αρκετά κάτω 

από τις σημερινές παραγόμενες ποσότητες, τρίτη χρονιά του Μνημονίου σε εφαρμογή και 

βαθύτατης ύφεσης σωρευμένης τα τελευταία χρόνια. Είναι σωστή συνεπώς και η προσέγγιση 

που ακούστηκε από τον κ. Μηλίδη, ότι όλα αυτά πρέπει να είναι σε μία βάση σωστή, 

ορθολογική, για το σήμερα, το αύριο και σωστά σχεδιασμένα. Μαμούθ, γιατί ακούστηκε και 

αυτό, μαμούθ μονάδες, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν η λέξη μαμούθ ή... δεν χωράνε σε καμία 
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περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό, πολλώ δε, μονάδες που για να μπορέσουν να ζήσουν πρέπει 

να ταΐζονται με πολύ σκουπίδι, όπως οι... μέθοδοι. Καύση. Θέλουν πολύ σκουπίδι. Αυτά... Συν 

αυτά που είπατε για την καύση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρίες και κύριοι νομίζω... θέλετε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Νομίζω για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετήθηκα λεπτομερέστατα. Τώρα ήρθε ο τεχνικός σύμβουλος για να 

δώσει διευκρινίσεις σε τυχόν ερωτήματα που έχετε όσον αφορά σε τεχνικά θέματα, νομικά ή 

οικονομικά. Από εκεί και πέρα, ούτε θέλω να γίνομαι κουραστικός ούτε να φλυαρώ και να 

επαναλαμβάνομαι και μάλιστα όταν καλύπτομαι και από προηγούμενους ομιλητές όπως είπα ότι 

καλύφθηκα πλήρως από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη. Τώρα το να λέει κάποιος ότι πάρε 

πρωτοβουλία Δήμαρχε εσύ, μα δεν είναι θέμα, η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας, δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας του Δημάρχου Σερρών, είναι θέμα, είναι 

υπόθεση όλων των Δημάρχων και του Αντιπεριφερειάρχη. Και αν μη τι άλλο, προσβάλλουνε 

όλους τους Δημάρχους και τον Αντιπεριφερειάρχη, αυτοί που λένε ότι βρήκε συμμάχους και 

έρχονται να σε υποστηρίξουνε ή τι άλλο λένε. Δηλαδή τους ξεγέλασα εγώ όλους τους 

Δημάρχους και τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και έρχονται εδώ για να με υποστηρίξουν; Να 

υποστηρίξουν τι; Είναι θέμα του Δήμου Σερρών η διαχείριση των απορριμμάτων; Αυτά, δεν 

θέλω να πω τίποτε άλλο, διότι επαναλαμβάνω καλύφθηκα πλήρως από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη 

και δεν θέλω να τα επαναλάβω.       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το θέμα έχει ολοκληρωθεί, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε για 

την παρουσία τους και τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κ. Μωυσιάδη και τους κυρίους τον 

τεχνικό σύμβουλο της ΕΣΑΝΣ τον κ. Ηλιόπουλο, την κα. Νίκη Λαβδάκη και τον κ. Πέτρο 

Σφιγγάκη. Να είστε καλά... καλό σας ταξίδι, καλή επιστροφή... Συγγνώμη... Παράταση... ζητώ 

από το Σώμα παράταση μιας ώρας για να συνεχίσουμε... Ομόφωνα ναι; Λοιπόν.   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 512/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης του Φεστιβάλ Αμφίπολης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Σερρών στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης του Φεστιβάλ Αμφίπολης. Στη θέση της θανούσης κας Αποστολίδου Ραχήλ, 

της Αντιδημάρχου, αντικαθίσταται η θανούσα από τον κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη.  

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 513/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Ενημέρωση και απόφαση για τον εκκαθαριστή της Κ.Ε.Π.Σ.. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τρίτο. Ενημέρωση για τον εκκαθαριστή της ΚΕΠΣ. Εισηγητής ο κ. 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης ο κ. Γαλάνης. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ενημερώσω το Σώμα ότι αυτό το ζήτημα, το θέμα αυτό 

είναι εκτός της αρμοδιότητάς μου, για αυτό δεν υπάρχει και το όνομά μου στο όνομα του 

εισηγητή, ωστόσο εκ μέρους του κ. Δημάρχου θα εισηγηθώ το θέμα και θα είμαι όσο το δυνατόν 

γίνεται πιο σύντομος. Θα σας θυμίσω την απόφασή μας ομόφωνη, ομόφωνη του Δημοτικού 

Συμβουλίου την έχω εδώ, είχαμε αποφασίσει την αντικατάσταση ουσιαστικά του... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κύριε Πρόεδρε; Μην λέτε ομόφωνη. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ομόφωνη απόφαση... Κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μην με διακόπτει ο κύριος;  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Δεν είναι ομόφωνη... σε παρακαλώ... εδώ μέσα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην εκνευρίζεστε... ηρεμίστε, ηρεμίστε...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Με ομόφωνη απόφαση, ομόφωνη απόφαση, κ. Πρόεδρε, εδώ την έχω, η 

απόφαση 268/2012, αποφάσισε το Σώμα την αντικατάσταση, την παύση και την αντικατάσταση 

της εταιρείας η οποία είχε χειριστεί το θέμα της εκκαθάρισης, για πολύ σημαντικούς λόγους που 

είχαν να κάνουν ότι μέχρι εκείνο το διάστημα που αποφασίσαμε, δεν είχε γίνει ούτε η έναρξη 

της εκκαθάρισης στην εφορία, ούτε στο ΙΚΑ, ούτε είχαν γίνει άλλες ενέργειες οι οποίες να 

οδηγούσαν την εκκαθάριση και στο τέλος της εκκαθάρισης κοινωφελούς επιχείρησης παιδικών 

σταθμών. Μάλιστα η εν λόγω εταιρεία είχε παραιτηθεί και δύο ή τρεις φορές και θεώρησε 

σκόπιμο το Σώμα ομόφωνα να αποφασίσει αυτό τοπ πράγμα που σας είπα. Ορίστηκε επίσης 

κατά πλειοψηφία, με μεταγενέστερη απόφασή μας, ο κύριος... ορκωτός λογιστής ως 

εκκαθαριστής της εταιρείας. Ο κύριος... εξ όσων πληροφορήθηκα από την υπό εκκαθάριση 

εταιρεία και... έκανε την εναργή εκκαθάρισης στην εφορία και στο ΙΚΑ, πληρώσαμε τις 

ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες ήταν πρόβλημα και για τους προηγούμενους Προέδρους, 

χρωστούσαμε περίπου αν θυμάμαι καλά, χρωστούσε η ΚΕΠΣ 40.000€, πληρώθηκαν και οι 

εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν εκδώσει δικαστική απόφαση για να εισπράξουμε τα οφειλόμενα και 

επίσης έγιναν αυτές οι διεργασίες που έπρεπε να γίνουν οι εργασίες, για να τελειώσει το θέμα 

των προμηθευτών, εστάλησαν επιστολές και ήταν έτοιμος ο κύριος... να φέρει το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Σερρών όλη αυτήν τη δουλειά που έχει τελειώσει. Η απόφασή μας για τον 

ορισμό νέου εκκαθαριστή και η αρχική μας απόφαση για αντικατάσταση και παύση, είχε 

εγκριθεί από την Περιφέρεια, όπως επίσης και σε ένσταση που είχε υποβάλλει η αρχική εταιρεία 

που διαχειρίστηκε το θέμα της εκκαθάρισης, είχε η ένσταση αυτή απορριφθεί σε πρώτο βαθμό. 

Σε δεύτερο βαθμό όμως, στην επιτροπή 152 που βρίσκεται, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, μετά 

από έξι ολόκληρους μήνες,... ουσιαστικά να έρθει η απόφαση απεστάλη σε εμάς το Μάρτιο του 

2013, τότε που ο κύριος... δηλαδή σχεδόν τελείωσε, ουσιαστικά θεωρήθηκε αυτή η απόφαση 

που είχαμε λάβει τότε, το 2012, ότι δεν ήταν καλά δικαιολογημένη. Ο κ. Δήμαρχος έκανε 

έγγραφο στον κ. Αμαξόπουλο και του ζήτησε πώς θα πρέπει να συμπεριφερθεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε σχέση με αυτό το θέμα. Και ο κ. Αμαξόπουλος γνωμοδότησε, φαντάζομαι όλοι 

ξέρετε τη γνωμοδότησή του, ότι θα πρέπει να λάβουμε μια νέα απόφαση, αιτιολογημένη και να 

αναφέρουμε και κάποιες διατάξεις... τις οποίες τις έχω και εδώ, κ. Πρόεδρε, να τις πω κιόλας 

συνοπτικά, να αναφερθούμε δηλαδή στο άρθρο 264 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 

συγκεκριμένα και στην παράγραφο δ', να αναφερθούμε οπωσδήποτε στην Κοινή Υπουργική 

Απόφαση 50891/10-9-2007 και συγκεκριμένα στο άρθρο 9, όπως επίσης και συνοπτικά και στο 

Νόμο 4147/2013, στην παράγραφο 2 του άρθρου 16. Οι σπουδαίοι λόγοι, σας τα ανέφερα τα 

πραγματικά περιστατικά, δηλαδή μέχρι εκείνη την περίοδο που πήραμε την απόφαση της 

αντικατάστασης και της παύσης δεν είχαν γίνει συστατικές ενέργειες για να λειτουργήσει η 

εκκαθάριση, δηλαδή δεν είχε γίνει η έναρξη στην εφορία, δεν είχε γίνει έναρξη στο ΙΚΑ της 

εκκαθάρισης, δεν πληρώνονταν οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικά, δεν πληρώνονταν οι 

εργαζόμενοι, δεν έγιναν επιστολές προς τους προμηθευτές, δεν άρχισαν οι εργασίες για να γίνει 

ο... έναρξης της εκκαθάρισης, όλες αυτές οι ενέργειες δεν είχαν γίνει... Ο κύριος... προς τιμή του 

ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και χρειαζότανε πολύ λίγο χρονικό διάστημα και για αυτό το λόγο η 

εισήγηση που γίνεται ζητάει για άλλη μια φορά, για τους λόγους που ανέφερα... αναφέρεται 

στης εισηγήσεις και στη γνωμοδότηση του κ. Αμαξόπουλου, την παύση και την αντικατάσταση 

ως εκκαθαριστή της εταιρείας... ΕΠΕ, επίσης... επίσης να ορίσουμε τον κ. Ζιγκερίδη 

εκκαθαριστή για άλλη μια φορά της ΚΕΠΣ, με προθεσμία... να πω... κ. Πρόεδρε, με προθεσμία 

ολοκλήρωσης του έργου, της εκκαθάρισης, ένα μήνα και επίσης να ζητήσουμε και την αίτηση, 

με αίτησή μας την έγκριση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας από την έναρξη και μέχρι τη 

λήξη της πενταετίας προς το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης, για τους λόγους που σας ανέφερα, που αναφέρονται στην εισήγηση και στη 

γνωμοδότηση του κ. Αμαξόπουλου. Αυτό εν ολίγοις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις υπάρχουν; 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν εξηγούμε κάποια αμοιβή. Ένα μήνα, δηλαδή θα ολοκληρώσει ο κ. Ζιγκερίδης 

αυτό το έργο που σχεδόν τελείωσε. Για καμιά αμοιβή δεν μιλάμε.  

Δ.Σ. : Ψηφοφορία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ψηφοφορία επί του θέματος.  

Δ.Σ. : Ναι...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Μιλάς για απόφαση ομόφωνη... ξέρεις; Εδώ υπάρχει απόσταση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... για αυτό το λόγο πρέπει να ξαναπεράσει... Για αυτό το λόγο πρέπει να 

ξαναπεράσει Δημοτικό Συμβούλιο... Λοιπόν... θέλετε να πείτε κάτι; Θέλετε να τοποθετηθείτε;...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Μα δεν με αφήνεις να μιλήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μειοψηφίστε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Τι πράγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε να μειοψηφίσετε. Παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Γιατί να μην μιλήσω δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μιλήστε... Παρακαλώ, έχετε το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Εδώ υπάρχει ουσιαστική... ότι... την ακύρωση στη Δευτεροβάθμια 

Επιτροπή... ότι ισχύει... τα λεφτά που θα θέλει να πάρει ο κ. Τζαβέλας θα τα πάρει, ποιός θα τα 

πληρώσει όμως, θα πληρώσουν οι Σερραίοι πολίτες; Ποιός θα τα πληρώσει, ο Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών; Που έκανε την αλλαγή ή εσείς, ποιός; Εδώ είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι... 

θέμα. Λόγια;...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι, από ό,τι βλέπω 

κάποιος άλλος δεν θέλει να τοποθετηθεί... Μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θέλει κανείς 

άλλος να τοποθετηθεί; Μιλάω μισή ώρα αν θέλει κάποιος επί του θέματος να τοποθετηθεί.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να απαντήσω...; Να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι να καταγραφούν πρώτα τα ονόματα, μην βιάζεστε. 

Και αύριο έχουμε μέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο, μην βιάζεστε. Λοιπόν, ποιός θέλει να 

τοποθετηθεί; Ο κ. Κατιρτζόγλου.  

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : Ερώτηση, ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε πίσω, ερωτήσεις... Παρακαλώ. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ : ...Απόφαση της Ειδικής Επιτροπή, η οποία ακυρώνει την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου... η 47 απόφαση της Ειδικής Επιτροπής ακυρώνει την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Έχω στα χέρια μου αυτήν την απόφαση της Ειδικής Επιτροπής, ο κ. 

Τζαβέλλας θα πληρωθεί για όλο αυτό το διάστημα που εργάστηκε;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πρώτον, να απαντήσω και στις δυο ερωτήσεις. Πρώτον, θα ήθελα να θυμίσω σε 

όλους στο Σώμα για να φρεσκάρω τη μνήμη ορισμένων, ότι απόφαση γι την εκκαθάριση την 

έλαβε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή του κ. Βλάχου, 8/6/2010. 

Κάποιοι αντί να απολογούνται, εδώ είναι και τιμητές. Από τις 8/6/2010 μέχρι τις 31/12/2010, 

γιατί δεν τελείωσε η εκκαθάριση; Κάποιοι που είναι σήμερα εδώ και συμμετείχαν σε εκείνη τη 

Δημοτική Αρχή, αντί να απολογούνται, είναι και τιμητές. Ο κ. Ζιγκερίδης, τελείωσε ο άνθρωπος 

όλη τη δουλειά που ήθελε το Δημοτικό Συμβούλιο και έγιναν όλες οι ενέργειες αυτές που 

ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε σχέση με την αντικατάσταση του εκκαθαριστή. Έγινε και... 

ασφαλιστικών εισφορών και πληρώθηκαν οι υπάλληλοι που όλοι ενδιαφερόμαστε, όσοι είχαν 

δικαστική απόφαση και έστειλε τις επιστολές προς τους προμηθευτές. Έκανε έναρξη 

εκκαθάρισης στην εφορία και στο ΙΚΑ, λίγα σας φαίνονται αυτά; Εμείς δεν θέλαμε αυτά να 

γίνουν για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση; 

Δ.Σ. : Να πληρωθούν θέλανε. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Φυσικά και έγιναν αυτά, κ. συνάδελφε. Και επίσης, σεβόμαστε φυσικά τα 

υπερκείμενα όργανα, σας λέω ότι μετά από έξι μήνες ο κ. Ζιγκερίδης τελείωσε τη δουλειά με 

εγκεκριμένη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, απόρριψη της ένστασης σε πρώτο 
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βαθμό, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μια συνάδελφός μας που συμμετέχει σε αυτήν την 

Επιτροπή με άλλα δύο άτομα, μετά από έξι μήνες ολόκληρους, που σχεδόν τελείωσε, τελείωσαν 

οι εργασίες, έθιξε τέτοιο θέμα. Ο κ. Αμαξόπουλος, μετά από έρευνα που έκανε ο κ. Δήμαρχος, 

είπε ότι πρέπει να κινηθούμε με αυτόν τον τρόπο... Να λάβουμε μια απόφαση...  

Δ.Σ. : ...Κύριε Αντιδήμαρχε, δεν λες μια λεπτομέρεια... Απέρριψε αυτό που είπες, το 

δευτεροβάθμιο, η συνάδελφος και λοιπά, λόγω του ότι δεν αναφέρεται μία διάταξη και ένας 

Νόμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το είπε, μέσα στην εισήγησή του το είπε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Πόσες φορές θα τα πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το είπε στην εισήγηση...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, απερρίφθη η ένσταση σε πρώτο 

βαθμό και σε δεύτερο βαθμό... για τυπικούς λόγους... έτσι, το είπα, κύριοι συνάδελφοι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, τοποθετήσεις επί του θέματος. 

Δ.Σ. : Θα πληρωθεί, κ. Γαλάνη;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε συνάδελφε, απάντησα με την εξής έννοια. Εμείς έχουμε κάνει όσες 

ενέργειες και ο κ. Δήμαρχος έχει ασκήσει και μηνυτήρια αναφορά για το συγκεκριμένο θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε μεταξύ σας...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ο κ. Δήμαρχος κλήθηκε τώρα και στον πταισματοδίκη, παρενέβη με έγγραφό του 

σε σχέση με την υπόθεση που τρέχει και επίσης Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα πήρε 

απόφαση να γίνουν κάποιες ενέργειες, σε σχέση με την αντικατάσταση του εκκαθαριστή... Μα 

αυτό σας λέω, είμαστε δικαστικά... Υπάρχει δικαστική διένεξη... α το Δημοτικό Συμβούλιο την 

ενέκρινε την απόφαση, ομόφωνα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία... αυτή είναι η απάντηση. Λοιπόν. Τοποθετήσεις επί του θέματος... άλλος, 

έχει να τοποθετηθεί επί του θέματος; Ωραία.  

Δ.Σ. : Εγώ μια κουβέντα θα πω, κ. Πρόεδρε. Θα επαναλάβω αυτό που έχω να πω και την 

προηγούμενη φορά και το οποίο αν είχε γίνει δεκτό, δεν θα συζητούσαμε σήμερα καθόλου. 

Έπρεπε η όλη απόφαση αυτή να οδηγηθεί με δικαστική απόφαση να γίνει η αντικατάσταση του 

εκκαθαριστή, αυτό είπα τότε, αυτό επαναλαμβάνω και τώρα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπαίνει σε ψηφοφορία... Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, η παράταξή σας κ. Μηλίδη, 

ναι... 

Δ.Σ. : Όχι, κ. Πρόεδρε, εγώ λέω αυτό... με δικαστική...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, ωραία, εσείς τη θέση σας. Ο κ. Αναστασιάδης. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Κυρία Δρίγκα.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Γνωμοδότηση υπάρχει... γνωμοδότηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Δρίγκα. Σας βλέπω, δεν σας βλέπω... ναι. Παρακαλώ. Περιμένω. 

Δ.Σ. : Ναι είπε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Φωτιάδης.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επειδή ήμουν έξω, ειλικρινά δεν διαμόρφωσα άποψη, διότι 

υπήρξαν κάποιες απαντήσεις, πλην όμως, πλην όμως, ήθελα να ρωτήσω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ρωτάμε κατά τη διενέργεια ψηφοφορίας, σας παρακαλώ πολύ. Λέμε ναι, όχι, 

παρών.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών. Παρών η παράταξη του κ. Φωτιάδη. Ωραία. Ναι, ναι, ναι, ο 

Γραμματέας. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι ο Πρόεδρος. Εντάξει;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Δεν έχει αμοιβή, δεν έχει αμοιβή...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 514/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Αποδοχή από το Δήμο Σερρών ποσού 281.000,00 € λόγω ισόποσης μείωσης του 

μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, προχωράμε στο επόμενο, σας παρακαλώ πολύ. Αποδοχή από το 

Δήμο Σερρών ποσού 281.000€ λόγω ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΕΚΑΣ. 

Κυρία Αρναούτογλου, θέλετε να πείτε κάτι;  

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Ναι, έχουμε μία απλή αποδοχή, δεν είναι κάτι το σοβαρό, είναι μια απλή 

αποδοχή στο Δήμο μας, μετά από αίτημα που έκανε ο Δήμος Σερρών προς τη ΔΑΕΚΑΣ. Είναι 

μια απλή αποδοχή... αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; Ερωτήσεις. Ποιός θέλει να ερωτήσει. Ερώτηση ο κ. Φωτιάδης. 

Άλλος. Κανείς. Παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εσείς, κα. Αρναούτογλου είστε Πρόεδρος; 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Της ΔΑΕΚΑΣ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Της ΔΑΕΚΑΣ. Δεν κάνατε αποδοχή. Δώσατε χρήματα. 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Μείωση κάναμε. Κάναμε μείωση, αποδοχή κάνει ο Δήμος Σερρών. Εδώ 

είμαστε για να κάνουμε την αποδοχή σαν Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ωραία. Και εσείς δέχεστε ως σήμερα ότι δεν έχετε αντικείμενο και 

δραστηριότητα και θεωρείτε ότι το ταμειακό σας υπόλοιπο είναι αυξημένο; 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Μετά από το αίτημα που έγινε από το Δήμο Σερρών, το θεωρήσαμε 

δεδομένο γιατί το ταμειακό υπόλοιπο ήταν αρκετό και όταν ο Δήμος έχει ανάγκες τις οποίες δεν 

μπορούν να υλοποιηθούν αυτές του Δήμου με κάπως τρόπο διαφορετικό, γιατί να μην 

εισηγηθούμε θετικά στο αίτημα του Δήμου; 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεύτερη ερώτηση, τα χρήματα που είχατε, ήταν για επένδυση. Ρωτήσατε τα 

χρήματα αυτά που δείχνετε στο Δήμο, αν είναι για κάλυψη τρεχουσών αναγκών ή για επένδυση; 

Διότι τα υπόλοιπα ήτανε ξέρετε μια σοβαρή επένδυση, σκληρό...  

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ : Εδώ έχουμε και μια αναμόρφωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

από το λογιστήριο του Δήμου, έχει γίνει δεκτό το αίτημα αυτό, γίνεται δεκτό γενικά και μέσα 

από το λογιστήριο στο Δήμου μας και πιστεύω ότι, ρώτησα το Δήμαρχο για πού θα 

αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα, εκείνη την στιγμή υπήρχε κάποια ανάγκη, από ότι είχε πει ο 

Δήμαρχος, ότι ναι, σε περίπτωση ανάγκης θα χρησιμοποιηθούν για το αυτοκινητοδρόμιο. Τώρα, 

από εκεί και πέρα, αφού πέρασε την Οικονομική Επιτροπή ο τρόπος αυτός που θα γίνει από τον 

ανάδοχο το έργο, σημαίνει ότι ο Δήμαρχος θα τα αξιοποιήσει κατάλληλα προς όφελος των 

πολιτών.       

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ήθελα να συμπληρώσω και να πω το εξής. Τα χρήματα που υπήρχαν στη 

ΔΑΕΚΑΣ προήλθαν από την πώληση του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στις Οινούσες. Και η 

απόφαση που είχε πάρει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν τα χρήματα αυτά να 

διατεθούν για φωτοβολταϊκά στα σχολεία και ένα μέρος, ένα μέρος να πάει για να 

κατασκευαστεί νέο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Λοιπόν, επτακόσιες ή εξακόσιες χιλιάδες ευρώ 

διατέθηκαν, εξακόσιες χιλιάδες ευρώ για φωτοβολταϊκά σε σχολεία, το υπόλοιπο τώρα ποσό που 

επρόκειτο να διατεθεί για την κατασκευή νέου υδροηλεκτρικού εργοστασίου, αυτό είναι 

αδύνατο να γίνει, αδύνατο να γίνει, γιατί; Η έκταση στην οποία θα γινόταν το υδροηλεκτρικό 

εργοστάσιο, βρίσκεται στο Νέο Μαρμαρά. Στην Άνω Βροντού, εκεί κάπου. Αυτή η έκταση, 

αποδείχτηκε μετά από τοπογραφικές αποτυπώσεις ότι δεν ανήκει στο Δήμο Σερρών. Ανήκει στο 

δημόσιο, στην Κτηματική Υπηρεσία. Οπότε, για να τη χρησιμοποιήσει ο Δήμος για το σκοπό 

αυτό, πρέπει να κάνει αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία, να γίνει αποδεκτό το αίτημα, να 

παραχωρηθεί στο Δήμο, εν συνεχεία επειδή είναι δασική έκταση πρέπει να διανοιχθεί δρόμος 

μέσα από τη δασική έκταση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με το Δασαρχείο και αν όλα αυτά, αν 

όλα αυτά υλοποιηθούν, θα πρέπει να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να δούμε 

αν ενδιαφέρεται κάποιος για να κατασκευάσει τέτοια μονάδα και αν βρεθεί κάποιος να την 
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κατασκευάσει αυτήν τη μονάδα η οποία προϋπολογίζεται, εκτιμάται, από ό,τι μας είπαν εκεί οι 

ειδικοί, πάνω από 1.000.000€, πρέπει τα μισά λεφτά να τα βάλει η ΔΑΕΚΑΣ ή ο Δήμος. Οπότε 

καταλαβαίνετε, για όλους αυτούς τους λόγους, ήταν αδύνατο να υλοποιηθεί ο δεύτερος σκοπός 

για τον οποίο είχε παρθεί τότε εκείνη η απόφαση. Τότε η απόφαση. Και επειδή προέκυψε τώρα 

και το θέμα του αυτοκινητοδρομίου, θέλουμε τα χρήματα αυτά να τα έχουμε για κάθε 

ενδεχόμενο. Αν χρειαστεί, αν χρειαστεί κάτι για το αυτοκινητοδρόμιο, να είμαστε πανέτοιμοι για 

να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, προκειμένου να λειτουργήσει... Κυρίως για το 

αυτοκινητοδρόμιο, αλλά αν δεν χρειαστεί, εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο θα αποφασίσει για πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Αυτά είχα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Τοποθετήσεις. Ο . Φωτιάδης, ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης και ο κ. 

Αναστασιάδης Ηλίας... και ο κ. Καλαϊτζίδης. Κύριε Φωτιάδη.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Αίσθηση, κύριοι συνάδελφοι, ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε σε κατευθύνσεις 

ανανεώσιμων πηγών, επενδύσεις δηλαδή στην πράσινη επενδυτική κατεύθυνση όπως λέμε. 

Σήμερα, βλέπουμε ότι πάνε για κατανάλωση. Και μάλιστα με μία ομολογία περίσσεια κυνισμό. 

Δεν υπήρχε αντικείμενο εκεί και τα δίνουμε στο Δήμο να τα καταναλώσει. Πολύ ωραία. Βάλτε 

και τα υπόλοιπα. Να το κλείσουμε. Δεν χρειάζεται. Εφόσον δεν έχετε αντικείμενο, δώστε και τα 

υπόλοιπα, ο Δήμαρχος θα τα αξιοποιήσει κατάλληλα. Δυστυχώς, αυτά λέει η απλή λογική. Εμείς 

δεν μπορούμε να ψηφίσουμε, κ. Δήμαρχε, μια τέτοια λογική, διότι νομίζω ότι παραγίνεται το 

πράγμα. Ό,τι είχαμε υποχρέωση να κρατήσουμε για να το επενδύσουμε όπως είπαμε, το 

καταναλώνουμε. Φτάσαμε στο σημείο να παίρνουμε προκαταβολές από τους ΚΑΠ του 

επόμενου χρόνου. Παίρνουμε δάνεια και αφήνουμε υποχρεώσεις στους επόμενους. Πού θα 

συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Σε ποιό σημείο θα φτάσουμε; Δεν θα ψηφίσουμε βεβαίως αυτήν 

την εξέλιξη και θεωρούμε, κα. Πρόεδρος, ότι θα έπρεπε να βρείτε τον τρόπο να επενδύσετε αυτά 

τα χρήματα γιατί είμαστε νομίζω και υποχρεωμένοι να τα επενδύσουμε σε αυτήν την 

κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Λοιπόν... Ακούστε, αξιότιμοι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Όταν πουλήθηκε 

το εργοστάσιο στην Οινούσα, που μας... κάθε χρόνο τουλάχιστον 100.000€ συμφώνησε ο 

Αγγελίδης μαζί με το Βλάχο, συμφωνήσανε ότι το πουλάμε για να κάνουμε εργοστάσιο στο 25ο 

χιλιόμετρο μεταξύ Βροντούς και Σερρών. Εντάξει; Θα κάνουμε πώς είναι αυτό που λέτε πάνω 

στα σχολεία, εγώ βέβαια τους είπα ότι αυτό που κάνετε είναι έγκλημα, εγκληματείτε κατά της 

πόλεως και ότι για άλλους σκοπούς το κάνετε αυτό το πράγμα, θυμάστε, κ. Πρόεδρε, ψηφίσατε 

όλοι. Ψηφίσατε όλοι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, με το χέρι στην καρδιά.   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Με την προϋπόθεση, θα κάνουμε, θα επενδύσουμε τα λεφτά αυτά, 

δεν θα τα καταναλώσουμε όπου να είναι και που... εφτακόσιες χιλιάδες... τι θέλουμε εμείς; Ε; 

Πού... αυτά τα πράγματα; Το εργοστάσιο το πουλήσατε με εγκληματική ενέργεια. Άφηνε 

100.000€ κάθε χρόνο. Και το πουλήσατε. Και τώρα δεν θα κάνετε το εργοστάσιο... στην 

Βροντού, να περάσει το ένα εκατομμύριο; Ε; Που εκεί δεν... πολύ νερό; Τι βγάζει εκεί; ...νερό 

βγάζει; ...νερό. Όμως το έγκλημα το κάνατε. Και... επενδύετε κιόλας τα λεφτά αυτά. Κυρία; 

Κυρία; Όχι, όχι, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Έχω καλυφθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πολύ ωραία. Ο κ. Καλαϊτζίδης. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Και εγώ, για συμπληρωματικά... της ΔΑΕΚΑΣ, όντως όπως πολύ σωστά 

ανέφερε ο κ. Δήμαρχος, δεν ανήκει το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου είχαμε προγραμματίσει τη 

δημιουργία ενός νέου υδροηλεκτρικού ήταν διαδικασία ιδιαίτερα επίπονη και χρονοβόρα, χωρίς 

να γνωρίζουμε τα αποτελέσματά της αν θα είναι όντως αυτά που θα μπορούσαν τα 

αποτελέσματα. Επίσης, είχανε αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά την ένταξη του συγκεκριμένου 

business plan στον Αναπτυξιακό, όπου απαγορεύει πλέον στις Δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες τη 
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συμμετοχή, μάλλον τις επιτρέπει αν δεν έχουν την πλειοψηφία των μετοχών. Τα εξακόσια 

χιλιάρικα δόθηκαν όπως είχε προαποφασιστεί για φωτοβολταϊκά,... απλώς η εταιρεία να 

επενδύσουμε σε φωτοβολταϊκά πάρκα, αλλά όπως γνωρίζουμε τα δεδομένα αλλάξανε... και με 

αποτέλεσμα να υπάρχουν χρήματα που σήμερα αν δεν κάνω λάθος είναι... τα οποία είναι 

ανενεργά. Τώρα, προσωπικά εκτιμώ ότι αν χρησιμοποιηθεί στο αυτοκινητοδρόμιο έχει κάποια 

μορφή επένδυσης και αυτό. Εκτός αν επιλέξουμε να έχουμε τετρακόσια - τετρακόσια πενήντα 

χιλιάρικα την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης να κάθονται στο ταμιευτήριο. Και εκτιμώ 

και εγώ πως η εταιρεία αυτή ναι να κλείσει, πρέπει να κλείσει γιατί δεν έχει αντικείμενο. Ίσως 

πρέπει να το δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα γιατί επιχειρήσαμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

ναι πρέπει να υπάρχει μια ανώνυμη εταιρεία όπου θα χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο για να 

επενδύσει, αλλά δυστυχώς τα κωλύματα τα νομικά αλλά και η αλλαγή των δεδομένων στη χώρα 

μας και εγώ θα προτείνω ότι... κατά κάποιο τρόπο να κλείσει αυτή η εταιρεία διότι δεν έχει 

αντικείμενο πλέον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία επί του θέματος. Από τους προλαλήσαντες. Καλύφθηκαν πλήρως 

όλοι. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Θέλετε να μιλήσετε, κύριε... 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Γκότσης ναι. Ο κ. Μηλίδης;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Ο κ. Κατιρτζόγλου όχι. Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης... όχι, ο κ. Δούκας ναι, 

όχι η παράταξη του κ. Φωτιάδη... 

Δ.Σ. : ...Κάτι έχασα τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χάσατε τον κ. Δούκα. Η παράταξη του κ. Φωτιάδη όχι, ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δημητρίου ναι, ναι, ναι, ναι, συμφωνείτε με την παράταξή σας, Γραμματέα, 

όχι, ο Πρόεδρος ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε; Θα παρακαλέσω πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο να μου 

επιτρέψει να συνοδεύσω τους φιλοξενούμενούς μας, θα πάμε να φάμε, έτσι; Τα βλέπω τα 

θέματα από εδώ και πέρα... θα πρέπει να τους συνοδεύσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και αν υπάρξει, οι αρμόδιοι εισηγητές... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να πάτε στο καλό.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 515/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αναμόρφωσης οικονομικής στοχοθεσίας 2013 Δήμου Σερρών.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, έγκριση αναμόρφωσης οικονομικής στοχοθεσίας 2013 Δήμου 

Σερρών.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ομόφωνη απόφαση είναι, είναι το τελικό, η τελική στοχοθεσία που έχει. Ο κ. 

Κατιρτζόγλου, είναι να έρθει τώρα σε πέντε λεπτά αν χρειαστεί κάτι πολύ εξειδικευμένο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και εγώ... τον κ. Κατιρτζόγλου... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι τον... το Λευτέρη. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Α, το Λευτέρη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ομόφωνη η απόφαση ήταν στην Οικονομική Επιτροπή, ουσιαστικά αυτά τα λεφτά 

που δεν θα μας έρθουν τελικά, δηλαδή... ή το 1.000.000€ που δεν... οφείλω να το πω στο Σώμα, 

είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το γνωρίζετε όλοι οι συνάδελφοι. 1.000.000€ περίπου, επειδή 

ενταχθήκαμε στις ληξιπρόθεσμες οφειλές και ουσιαστικά δηλαδή μας έδωσε αυτήν τη 

χρηματοδότηση η πολιτεία που όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Χασαπίδης δεν μας έκανε 

καμία χάρη, αλλά τα λεφτά που μας χρωστούσε μας τα έδωσε προκαταβολικά και τώρα σιγά-

σιγά μας στερεί από το χρήμα απευθείας κιόλας, στην ίδια χρονιά, 1.000.000€ δεν είναι να 

έρθει,... να σας πω επίσης ότι οι Δήμαρχοι είχαν κάνει αίτημα προς το Υπουργείο αυτά τα 

χρήματα των Παρακρατηθέντων Πόρων ή να μην μας παρακρατηθούν καθόλου όσοι μπήκαμε 

δηλαδή στη διαδικασία των ληξιπρόθεσμων ή διαφορετικά να δοθεί μία διετής περίοδος χάριτος 

και να αρχίσουν να πληρώνουν σε βάθος μιας δεκαετίας ουσιαστικά, εμείς όμως είμαστε 

υποχρεωμένοι αυτήν την στιγμή λόγω των νόμιμων διαδικασιών να στερήσουμε από τα έσοδα 

και αντιστοίχως από τις δαπάνες, αυτό το 1.000.000€ που είναι Παρακρατηθέντες Πόροι. 

Επίσης, είπαμε για μεταφορά μαθητών, τα χρήματα που δεν θα μας έρθουν γιατί πηγαίνει στην 

Περιφέρεια και αντιστοίχως βγαίνει και από τις δαπάνες και επίσης το ποσό των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών για το λόγο ότι από τα 5.000.000€ που ψηφίσαμε... ένα... ναι, μπράβο, τα τρία 

τριακόσια χρηματοδοτηθήκαμε, το ποσό που είναι μετά τις 30/6/2012 δεν μπορεί αυτό το ποσό 

να χρηματοδοτηθεί, ο Νόμος λέει μέχρι 30/6/2012 και επίσης ότι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί 

και αυτό δεν μπορεί να επιδοτηθεί, για αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε αυτήν τη δουλειά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην μιλάτε σας παρακαλώ. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Εμένα αυτό που με προβληματίζει και οφείλω να το... στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

είναι ότι φέτος η χρονιά... εν κατακλείδι δηλαδή της εισήγησής μου, είναι τρομερά δυσκολότερη 

και από τις προηγούμενες, ήδη και ο Δήμαρχος και ο κ. Γενικός Γραμματέας του Δήμου και  

ομιλών, από πέρυσι που μειώθηκε η ΚΑΠ σε επίπεδα, δεν το λέω εγώ, το λέει η ΚΕΔΕ, σε 

επίπεδα 2002-2003, ήδη κάναμε έγγραφα προς όλες τις Διευθύνσεις... το συσχετίζω με την 

στοχοθεσία και στις Διευθύνσεις και στα Νομικά Πρόσωπα, να μειώσουν τις δαπάνες τους όσο 

μπορούν περισσότερο και να αυξήσουν τα έσοδά τους. Το συσχετίζω με το 1.000.000€που 

μειώνονται τα έσοδά μας από τους παρακρατηθέντες και άρα και οι δαπάνες μας, γιατί θα 

δυσκολευτούμε τρομερά μέχρι το τέλος της χρονιάς να ανταπεξέλθουμε ακόμα και στα πιο 

βασικά. Τι... κ. Πρόεδρε και φωνάζω δυο χρόνια, πιστεύω οι συνάδελφοι εδώ την ακούν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα... ενδεχομένως. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις επί της στοχοθεσίας, τοποθετήσεις; Ομόφωνα ναι, συνάδελφοι;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Παρών... κύριε Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, ο κ. Αναστασιάδης... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρών, συγγνώμη. Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. Οι υπόλοιποι ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   
  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 516/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της 

περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έκτο, Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις 

διατάξεις της περίπτωσης κ΄ παράγραφος 2 του άρθρου 12 του Νόμου 4071/2012.    

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις;  
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Επειδή είναι τα πενθήμερα, δυο λόγια μόνο να πω;  

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Όχι. 

Δ.Σ. : Έπρεπε να προσληφθεί για ένα πενθήμερο. Μπορεί ο ίδιος να προσληφθεί και τον άλλο 

μήνα για ένα πενθήμερο; Ή αποκλείεται αυτός;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Χαίρομαι για το ερώτημα και η Υπηρεσία έκανε καλά τη δουλειά της και 

ετοίμασε και την απάντηση. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 μου λέει η 

Υπηρεσία, όπου απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις που καταρτίζονται και εκτελούνται 

μεταξύ του ίδιο εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου και αφήνει ένα ενδεχόμενο σε μια 

παράγραφο, για ειδικές ομοειδείς... 

Δ.Σ. : ...Μπερδεύεις... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι γιατί για φέτος... δεν μπορούσαμε εμείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 517/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Αναστολή παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων (τραπεζοκαθισμάτων, 

εμπορευμάτων, κλπ) στο υπό κατασκευή πεζοδρομημένο τμήμα της οδού Κ. Καραμανλή.     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έβδομο. Αναστολή παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, 

τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, και λοιπά στο υπό κατασκευή πεζοδρομημένο τμήμα της 

οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή.     

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ένα λεπτό, ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δύο λεπτά. Ερωτήσεις επί του θέματος. Ο κ. Γάτσιος και ο κ. Μπόικος. 

Παρακαλώ.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Τι σημαίνει αναστολή; Έχουμε δώσει εκεί κάποια άδεια την οποία την 

αναστέλλουμε;  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Όχι. Για να μην δώσουμε. Μέχρι να πάρουμε κάποια απόφαση εμείς, το τι 

χρήση...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Για αυτό λέω... 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Επειδή το τμήμα της οδού αυτό που πεζοδρομείται, δεν είναι απλός 

πεζόδρομος όπως είναι οι άλλοι, δεδομένου ότι έχει και ποδηλατόδρομο μέσα και τα λοιπά, 

οπότε θα χρειαστεί ξεχωριστή κανονιστική για το συγκεκριμένο δρόμο.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Άρα λοιπόν δεν αναστέλλεται τίποτα, απλά δεν χορηγείται.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Ακριβώς. Ναι, δεν έχουμε... Ποιότητα Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο και μετά 

θα ισχύσει ό,τι... εδώ. 

Δ.Σ. : Παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος έχει ερώτηση, μισό λεπτάκι παιδιά... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Το ίδιο ερώτημα είχα και εγώ διότι όπως είναι η φράση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι λοιπόν. 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Αναστολή της δυνατότητας παραχώρησης. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Απλώς θέλω να τονίσω ότι εμείς ως Διάβαση Πεζών χαιρόμαστε ιδιαίτερα που 

επιτέλους η Δημοτική Αρχή για έναν χώρο ξεκινάει να πάρει κάποιες ρυθμίσεις οι όποιες τελικά 

να οδηγήσουν στο να αποδοθεί αυτός ο χώρος στους πεζούς και να είναι πραγματικά 

πεζόδρομος και όχι κατά όνομα πεζόδρομος και στην ουσία καρεκλοτραπεζόδρομος.  

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ : Κύριε Μπόικο, αυτό θα κριθεί αργότερα όμως, να ξέρετε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πιστεύω να μην κάνετε πίσω και κάνετε κωλοτούμπα, θα περιμένω. Πάντως καλά 

το ξεκινήσατε. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 518/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, κατοίκων της οδού Δελαπόρτα, 

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

Συμβουλίου.     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε στο επόμενο και στα θέματα που συμφωνούμε δεν χρειάζεται να 

πλατιάζουμε και να φτάνουμε στο ξημέρωμα. Όγδοο. Ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, 

κατοίκων της οδού Δελαπόρτα, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Καλαϊτζίδη έχετε το λόγο ως Αντιδήμαρχος 

Καθημερινότητας.   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Πρόκειται, για άλλη μια φορά έρχεται 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ένα μικρόφωνο... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : ...Δημοτών, αφορά με βάση την κανονιστική 579/2009 που τοποθετήθηκαν 

πάσσαλοι στο συγκεκριμένο σημείο με σκοπό την αποφυγή της... αυτοκινήτων... σε τμήμα της 

οδού Δελαπόρτα. Σταθμεύανε στο συγκεκριμένο σημείο αυτοκίνητα κάθετα προς το πεζοδρόμιο, 

με αποτέλεσμα να γίνεται κατάληψη του πεζοδρομίου κατά κάποιο τρόπο, εκτός αυτού όταν 

ήταν σε κίνηση τα αυτοκίνητα... οι συγκεκριμένοι καταστηματάρχες... καυσαέρια. ...Της 

συγκεκριμένης κανονιστικής και στο παρελθόν είχαν γίνει παρόμοια αιτήματα από κάτοικο της 

περιοχής πιθανόν, το οποίο η προηγούμενη Δημαρχιακή Επιτροπή είχαν απορρίψει ομόφωνα. 

Τώρα υποθέτω εδώ η διαδικασία... κανονιστικής όπως ανέφερα στο προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο είναι δημιουργία μιας κανονιστικής, απλά δεν ξέρω αν θα πρέπει να μπούμε στη 

διαδικασία αυτή, διότι ήδη έχει απασχολήσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο το 2009, 

όπου ομόφωνα η Δημαρχιακή Επιτροπή τότε απέρριψε το αίτημα, παρόμοιο αίτημα ενός 

συγκεκριμένου δημότη. Η κυρία αν δεν κάνω λάθος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Χατζηεφραιμίδου.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Χατζηεφραιμίδου... 

Δ.Σ. : Ο κ. Παπαδίκης το ξέρει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Παπαδίκης... 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Το αίτημα είναι να αφαιρεθούν... 

Δ.Σ. : Ναι, να μας πει ο κ. Παπαδίκης.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Να ακούσουμε την κυρία πρώτα... 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Να ακούσουμε πρώτα τον κ. Παπαδίκη και μετά θα μιλήσω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, επειδή αυτός ο ρόλος ανήκει στο Προεδρείο, έτσι; ...Κυρία 

Χατζηεφραιμίδου και εσείς... 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Συγγνώμη...       

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και κάποιοι άλλοι ίσως Δημοτικοί Σύμβουλοι να μην το γνωρίζουν, αυτούς 

δεν τους δικαιολογώ, εσάς δικαιολογώ, το λόγο θα τον δώσω εγώ. Εκεί που πρέπει, έτσι; Πρώτα 

ενημερώνεται το Σώμα και ενημερώνεται από εσάς, διότι εσείς κάνατε το αίτημα. 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Να ενημερώσω,  δεν έχω πρόβλημα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το λόγο λοιπόν. 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Από το 2009, κάναμε αίτηση για να μας απαντήσουν γιατί στο 

μαγαζί του κυρίου Λωρίδα βάλαν σίδερα, σιδεριές. Εκεί εμείς έχει σαράντα χρόνια που μένουμε. 

Μεταξύ μας συνεννοούμαστε, υπάρχουν και διπλές σειρές που παρκάρουμε και ο ένας ειδοποιεί 

τον άλλον και δεν είχαμε πρόβλημα. Κάνουμε την ένσταση, έρχεται ο κ. Σωτηριάδης, βλέπει το 

πρόβλημα και αφαιρεί τους πασσάλους. Μετά από κάποιο καιρό, ξαναπαρουσιάζονται οι 

πάσσαλοι στο συγκεκριμένο μαγαζί. Είναι γεωπόνος ο κ. Λωρίδας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, μετά οι ερωτήσεις... μην διακόπτετε. 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Από το 2009, ο κ. Παπαδίκης δεν έστελνε ούτε ένα χαρτί το οποίο να 

δικαιολογεί τους συγκεκριμένους πασσάλους. Έφτασε κάποια στιγμή ένα χαρτί στα χέρια μου 

προς τον Πρόεδρο του ΔΣ προς εσάς, κ. Παπαβασιλείου, που λέει ότι μολύνεται η περιοχή από 

τα καύσιμα και τα λοιπά εκεί στα δικαστήρια και εγώ λέω σαν πολίτης και γιατί να μην 

κλείσουν οι είσοδοι της πόλης, να μπούνε πάσσαλοι, τα αυτοκίνητα να μένουν έξω και η πόλη 

να είναι καθαρή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας μιλήσουμε για τον οδό Δελαπόρτα. Ας αφήσουμε τις άλλες οδούς στους 

υπόλοιπους.  

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Απάντηση δεν έχουμε πάρει... πεζοδρομίου.  Ο κ. Γκότσης είναι εδώ, 

το θέμα είναι στην οικοδομή τους, είμαστε δίπλα, πότε έγινε η ανάπλαση του πεζοδρομίου που 

την έκανε ο κ. Λωρίδας; Μήπως έγινε γιατί έκανε καταγγελία ο κ. Λωρίδας; Ρωτάω... Δεν 

ξέρω... Θα μας απαντήσουν αυτοί που έστειλαν το έγγραφο. Γιατί έπεσε και ένα έγγραφο στα 

χέρια μου που λέει στο τέλος... στο τέλος, ως Υπηρεσία... γράφει μέσα... λοιπόν, ως Υπηρεσία 

θεωρούμε ότι το εν λόγω θέμα έχει λήξει και ότι κακώς η κα. Χατζηεφραιμίδου Βενετία 

επανέρχεται χωρίς να μας προτείνει τι ακριβώς θέλει. Αν... να προτείνω τι ακριβώς θέλω, στη 

θέση του κ. Παπαδίκη θα καθόμουν εγώ. Και δεν θα καθόταν ο κ. Παπαδίκης να τον πληρώνω 

εγώ, ο δημότης. Γιατί σε συγκεκριμένο μαγαζί; Ο κ. Λωρίδας δεν φέρνει το αυτοκίνητό του εκεί 

να το παρκάρει; Μόλυνση δεν έχει το δικό του το αυτοκίνητο; Μόνο τα δικά μας τα αυτοκίνητα 

έχουν; Και όχι μόνο αυτό και εκεί που μπήκαν οι πάσσαλοι να παρκάρεις, δεν μπορεί να ανοίξει 

η πόρτα. Γιατί τόσα χρόνια είχαμε μια συνεννόηση με την περιοχή εκεί και μας έρχεται ο κ. 

Λωρίδας και μας δημιουργεί πρόβλημα; Ρωτάω. Το μοναδικό μαγαζί είναι; Ένα σωρό μαγαζιά 

έχει εκεί γύρω. Εκείνος... ο χώρος, ο δικός μας ο χώρος, είναι προβληματικός. Γιατί είναι τα 

δικαστήρια, γιατί καθένας έρχεται και παρκάρει εκεί πέρα. Γιατί είναι η γειτονιά τέτοια. Δεν 

πληρώνει τα δημοτικά τέλη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ.  

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Τελείωσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχουμε και τον υπηρεσιακό παράγοντα και τον Διευθυντή του Τμήματος 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού... κύριο Παπαδίκη, καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο.  

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : ...Με τις υπογραφές, αντιλαμβάνεστε ότι αν συνεχίσει έτσι σε κάθε Δημοτικό 

Συμβούλιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Παπαδίκη, κανένα σχόλιο επί του θέματος και κατ' ιδίαν σας εξήγησα ότι 

είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος όταν υπάρχουν είκοσι πέντε υπογραφές να φέρει το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Είτε μας λούζουν οι πολίτες είτε δεν μας 

λούζουν. Εγώ είμαι υποχρεωμένος και θα το τηρήσω.  

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Εντελώς τεχνοκρατικά. Το πλάτος του δρόμου που βρίσκεται το μαγαζί του κ. 

Λωρίδα είναι επτά μέτρα και σαράντα εκατοστά. Απέναντι επιτρέπεται το παρκάρισμα στο 

απέναντι πεζοδρόμιο και το πλάτος ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου είναι περίπου δύο μέτρα. 

Έτσι; Στο μαγαζί του κ. Λωρίδα μπροστά, η γειτονιά συνήθιζε να παρκάρει μια παλιά Mercedes 

πεντάμετρη και κάθετα στο πεζοδρόμιο, έτσι; Πέντε μέτρα η Mercedes, δυο μέτρα το 

αυτοκίνητο το παρκαρισμένο απέναντι, αντιλαμβάνεστε ότι έμενε μισό μέτρο για να μπορεί 

κάποιος να περάσει την οδό Δελαπόρτα. Για να κερδίσει χώρο, το παρκαρισμένο κάθετα 

αυτοκίνητο στην πόρτα μπροστά του Λωρίδα, έπρεπε να πάει και να ακουμπήσει σχεδόν στην 
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είσοδο του γραφείου... Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι το πεζοδρόμιο εκεί από ένα και σαράντα που 

ήταν, γινόταν εβδομήντα, εξήντα εκατοστά, έτσι; Λοιπόν. Για να αποτρέψουμε αυτό, να μην 

παρκάρουν δηλαδή οι άνθρωποι κάθετα στο συγκεκριμένο σημείο, ο Γκότσης ο Ηλίας μένει εκεί 

πάνω, πήραμε αυτήν την απόφαση. Αυτήν την απόφαση την ταλαιπωρούμε από το 2008 με τον 

κ. Αστέριο Χλιάρα, η απόφαση αυτή είχε μια μεγάλη περιπέτεια, έφτασε στην Επιτροπή του 

άρθρου 152, το άρθρο 152 δικαίωσε τέλος πάντων τις Υπηρεσίες του Δήμου, επανέρχεται η κα. 

Χατζηεφραιμίδου τώρα, λέμε, εξηγούμε το λόγο που κάνουμε αυτό το πράγμα, έτσι; Έχουν βγει 

αποφάσεις και κόντρα αποφάσεις και τα λοιπά και συνεχίζει, συνεχίζει. Εγώ δεν έχω να πω κάτι 

άλλο. Έτσι; Αισθάνομαι δηλαδή κάπου πικραμένος με όλη αυτήν την ιστορία, γιατί 

προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και δεχόμαστε, πώς να το πούμε, έτσι; Υπονοούμενα που 

κάποιοι ευνοούν το Λωρίδα και δεν συμμαζεύεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση, έχετε να πείτε κάτι πάνω στο συγκεκριμένο θέμα; Είναι το σπίτι 

σας εκεί πέρα, η γειτονιά σας.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Επειδή... κατάσταση έτσι. Δεν... δύο πι. Τα οποία τοποθέτησε ο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κατόπιν εντολής. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου... και 

μετά από ενστάσεις... δικαιώθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο άρθρο 152. Τώρα 

εγώ... γιατί έγινε αυτός ο... δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί το συγκεκριμένο μαγαζί μόνο; 

Δ.Σ. : Εκεί είναι η γωνία... 

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Εκεί ο δρόμος έχει συγκεκριμένες διαστάσεις, έτσι;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Είναι απέναντι η κολώνα, υπάρχει εκεί ένα πεζοδρόμιο, παρκάρει εκεί ένα αμάξι, 

λοιπόν, απέναντι είναι ακριβώς το μαγαζί, είναι όπως εξηγήσατε εδώ, εγώ τώρα δεν ξέρω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Άλλος κανείς;  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλει να τοποθετηθεί ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ... Έχετε το λόγο... Και ο κ. 

Σταυρόπουλος.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, αγαπητέ κ. Παπαδίκη, εκεί που μπήκαν αυτοί 

οι λεγόμενοι πάσσαλοι, τα πι... ναι, δεν μπορούσαμε να αποτρέψουμε αυτόν που παρκάριζε 

παράνομα να μην παρκάρει για να είναι ανοικτός ο δρόμος;... Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεν 

μπορούσε κάθε μέρα η Δημοτική Αστυνομία να του βάζει μία κλήση... να ολοκληρώσω, 

παρακαλώ, παρακαλώ. Για να μην γίνει αυτό το στένεμα του πεζοδρομίου στον κ. Λωρίδα, τον 

όποιο δεν ξέρω και ποιός είναι ακριβώς και τι φτιάνει και τι θα φτιάνει; Πρέπει δηλαδή όταν δεν 

μπορούμε κάποιον να το συμμορφώσουμε, να τα κάνει σωστά, πρέπει εμείς να πάμε να 

φτιάχνουμε σιδεριές;... Ρωτάω... Τίποτε άλλο δεν λέω... 

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Μέχρι απόφαση... να παρκάρει παρά την οδό, δηλαδή παράλληλα με το 

πεζοδρόμιο, δηλαδή τι να κάνουμε;... 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : ...Κύριε Παπαδίκη, δεν θα... παράλληλο με τους πασσάλους; Με τα 

πι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Χατζηεφραιμίδου. 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Συγγνώμη. 

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : Αντιλαμβάνομαι όμως τους μαγαζάτορες της περιοχής, όπου έχουνε ένα 

αυτοκίνητο στο μισό μέτρο από την είσοδό τους και έχουν ας πούμε τον κάθε κακοπροαίρετο να 

βάζει μπροστά και να ζεσταίνει τη μηχανή του αυτοκινήτου του. Το ξέρουμε...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Να πω κάτι που... Παραδίπλα πάλι που είναι ανοικτό, παρκάρουν πάλι... το πίσω 

μέρος φτάνει στη μικρή είσοδο, δηλαδή αν έχεις ψώνια, δεν μπορείς να περάσεις. Αν έχεις 

ψώνια, δεν μπορείς να περάσεις. Και όσες φορές καλέσαμε τον τροχονόμο, ο τροχονόμος... 

Θέλω να πω ότι το κάθετο παρκάρισμα είναι παράνομο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Σταυρόπουλος;  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ νομίζω... 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ναι. Έχω εγώ σειρά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε εσείς. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και να μιλούσα δηλαδή, δεν θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο μικρόφωνο, κ. Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό το ζήτημα, επειδή τώρα έχουμε και την ενημέρωση εδώ που μας έγινε, 

βάζει ένα θέμα για μένα το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι με ποιά διαδικασία 

αποφασίζεται η τοποθέτηση αφαίρεσης σιδηροπασσάλων. Ένα αυτό. Δηλαδή έτσι γενικά ο 

οποιοσδήποτε πει θα βάλει κάτι, με μια αιτιολογία πάει μια Υπηρεσία του Δήμου και βάζει 

μπροστά του πασσάλους και μετά διαμαρτυρόμενοι ένας άλλος, γιατί αυτό κατάλαβα, ότι πήγαν 

μετά και τις αφαίρεσαν και ύστερα τις ξαναέβαλαν. Αλλά επειδή εγώ πέρασα πριν έρθω στο 

Δημοτικό Συμβούλιο πέρασα και από εκεί, είδα ότι υπάρχουν πράγματι δύο πι σίδερα ακριβώς 

σε ένα κατάστημα εκεί του κ. Λωρίδα, πάνω στο πεζοδρόμιο είναι αυτά φτιαγμένα, αλλά νομίζω 

απαντήθηκε αυτό. Αν πήγαινε οποιοσδήποτε και κακοπροαίρετος ή δεν ενδιαφέρεται για άλλους 

παρκάριζε κάθετα και το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έπιανε το μισό πεζοδρόμιο, αυτό ήτανε 

ζήτημα της Τροχαίας, να το συμμορφώσει. Δηλαδή αν φάει δύο-τρεις φορές πρόστιμο, αυτός 

που παρκάρει έτσι, δεν θα το συνεχίσει να παρκάρει κάθετα. Και ασφαλώς δεν θα χρειαζόταν να 

γίνουν τα σίδερα εκεί πάνω. Γιατί τώρα έτσι όπως έγιναν, ακόμη και νόμιμα να παρκάρει 

κάποιος, αν είναι κάποιος στη θέση του συνοδηγού ή συνοδηγός ή πίσω από το συνοδηγό, δεν 

μπορούν να ανοίξουν οι πόρτες για να βγει, γιατί ανοίγουν και χτυπάνε στα κάγκελα. Δηλαδή 

δεν, το ζήτημα είναι δηλαδή να αφαιρεθούν από εκεί οι πάσσαλοι και να υποχρεωθούν με 

πρόστιμα δυο-τρεις φορές αυτοί που παρκάρουν κάθετα και να μην ξαναπαρκάρουν...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Σταυρόπουλος.   

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ νομίζω ότι αφού υπήρχε μια διαδικασία Δημαρχιακή πήρε απόφαση, 

πρόκειται για ένα καινούριο αίτημα. Το συζητήσαμε εδώ πέρα. Υπάρχουν... κ. Μπόικο που 

αποφασίζουν. Ποιότητα Ζωής. Έκανε μία... λοιπόν. Να ακολουθήσει τη διαδικασία. Γιατί 

ξέρετε... Στο Δημοτικό Συμβούλιο τώρα... ενημέρωση... λοιπόν. Υπάρχουν οι Επιτροπές, έκανε 

μια... λοιπόν, να ακολουθηθεί... Ποιότητα Ζωής, θα το ελέγξει η Ποιότητα Ζωής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πρώτα το Τοπικό Συμβούλιο... πρώτα το Τοπικό Συμβούλιο... Πρώτα στο 

Τοπικό Συμβούλιο, μετά στην Ποιότητα Ζωής... 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Τοπικό Συμβούλιο... να τελειώνουμε, Τοπικό Συμβούλιο πρώτα, 

Ποιότητα Ζωής και μετά και να τελειώνει η υπόθεση, διότι θα νομιμοποιηθεί η πράξη... άμα 

πει... αλλά δεν μπορεί ο κ. Μπόικος κάθε φορά να λέει... αυτήν την εποχή που η Δημοτική 

Αστυνομία είχε απεργία, γινόταν... λοιπόν. Το... και αν δεν... κάθε φορά παρκάρει ο ίδιος για να 

το βάλουμε δέκα φορές πρόστιμο, αν κάθε φορά παρκάρουν άλλοι, θα θέλουμε να έχουμε έναν 

αστυνομικό εκεί πέρα... αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω... άσχετα από όλα αυτά, υπάρχει 

μια επιτροπή, υπάρχει το Τοπικό Συμβούλιο... ας... ξανά η ίδια διαδικασία και να κλείσει το 

θέμα. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Αυτοί οι πάσσαλοι μπήκανε. Προϊστάμενε, κατόπιν αιτήσεως του 

συγκεκριμένου;         

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Χασαπίδη... όχι... να σέβεστε... να σέβεστε τον Κανονισμό... μην κάνετε 

διάλογο... 

ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ : ...Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου... είναι οι μοναδικές βάσεις στην πόλη 

των Σερρών που μπήκαν με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου... και μάλιστα μέσα στο 

οδόστρωμα... Τι να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... τοποθέτηση; Ποιός; Ο Αντιδήμαρχος, ναι. 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του συγκεκριμένου... ανέφερε ο κ. 

Παπαδίκης, υπήρξαν τέσσερα αιτήματα παρόμοια της κας. Χατζηεφραιμίδου, τα οποία τα 

εξέτασε η πρώην Δημαρχιακή Επιτροπή το 2009 και το 2010 και ομόφωνα τα απέρριψε. 

Μπαίνουμε το λοιπόν πάλι σε μία διαδικασία να εξετάσουμε ένα παρόμοιο αίτημα και ξανά να 

ταλαιπωρήσουμε εντός εισαγωγικών όλα τα αρμόδια όργανα. Άμα θέλετε να μπούμε σε αυτήν 
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τη διαδικασία, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία όπως... Ξεκινάμε από την αρχή. Απλά δεν μπορεί, 

γνωρίζουμε όλοι ότι... Δημοτική Αστυνομία και Τροχαία... με αυτήν τη λογική όπως ξαναείπε 

και ο κ. Μπόικος, να μπούνε και οι κώνοι, εδώ σε πεζοδρόμους πάνε και παρκάρουνε... 

κολωνάκια τα καταλαμβάνουν και παρκάρουν, θεωρώ πως δεν έχουμε ακόμα, δεν σεβόμαστε 

ακόμα τις πινακίδες σήμανσης και είναι απαραίτητα μέτρα όσο και αν θεωρούνται μη 

αισθητικά... πρέπει να το δούμε.  

Δ.Σ. : Πρόεδρε, να τελειώνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, ο κ. Αντιπρόεδρος θέλει να δευτερολογήσει. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριοι συνάδελφοι, με δύο λόγια, δεν μπορεί όποιος έχει διάθεση να παρανομεί 

στο να μην παρανομεί αυτός να πάμε να του βάζουμε κάποιο εμπόδιο εμείς. Που με εκείνο το 

εμπόδιο δημιουργούμε μία άλλη όχληση σε κάποιον άλλο πολίτη. Κατά συνέπεια... όχι, όποιος 

παρανομεί είναι... λοιπόν, το θέμα, αυτός που λέει το πρόστιμο και ας μου επιτραπεί η λαϊκή 

ρήση, το κάθε αρνί στο τσιγκέλι από το ποδάρι του κρέμεται. Κατά συνέπεια, εμείς μπορεί 

νόμιμα να μπήκανε αυτές οι μπάρες, δεν αμφισβητώ, δεν πίστεψα ποτέ ότι ο κ. Παπαδίκης έκανε 

μια παράνομη πράξη, ποτέ, μπήκανε.. έχουμε κάποιον συμπολίτη μας, έχουμε κάποιους 

συμπολίτες μας οι οποίοι ταλαιπωρούνται... Να πάρουμε μία απόφαση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην το κάνουμε καφενείο πάλι εδώ μέσα, έτσι;... Λοιπόν... Θέλετε να πάρετε το 

λόγο για δύο λεπτά;... Παρακαλώ.  

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ :  Για ένα λεπτό. Στο συγκεκριμένο σημείο των δικαστηρίων... στο 

συγκεκριμένο σημείο, επί... δόθηκε μπροστά στα δικαστήρια χώρος πάρκινγκ για τους 

Προέδρους, τους Εισαγγελείς, τα περιπολικά που κατεβάζουν κρατουμένους... δικαιολογημένα. 

Όμως οι υπάλληλοι των δικαστηρίων ζήτησαν πάρκινγκ και πίσω από τα δικαστήρια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό ας φροντίσει ο Αντιδήμαρχος... Και αυτό να έρθει θέμα... 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : ...Και εμείς εκεί που μένουμε, να είμαστε μουσαφιραίοι. Δηλαδή, να 

έρθει κανένας που έλειπε, θα διώχνει εμάς για να κατοχυρώνεται ο ίδιος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτό, κα. Χατζηεφραιμίδου θα έρθει σε επόμενα Δημοτικά Συμβούλια και θα 

τελειώσει... Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κλείσει το θέμα, ήταν συζήτηση - 

ενημέρωση, επί του συγκεκριμένου θέματος. Δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση σήμερα, έτσι; 

Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και πάμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο... 

Δ.Σ. : ...Διαδικασία ούτως ώστε να παρθεί η απόφαση.  

Δ.Σ. : ...Να τηρηθεί η διαδικασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Χατζηεφραιμίδου, εάν και εφόσον θέλει να ξαναφέρει, Αντιπρόεδρε, το 

θέμα, θα μαζέψει... 

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Πάλι υπογραφές;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως... Πρέπει να... το Δημοτικό Συμβούλιο... κανονιστική, δηλαδή ξανά...  

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ : Να τις ξαναμαζέψω, τι να κάνουμε;... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Λοιπόν, να ακολουθήσει τη νόμιμη οδό.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 519/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση μείωσης μισθώματος εδαφικής έκτασης αγροκτήματος Ορεινής της 

«ΣΟΥΖΑΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.».     

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση 

μείωσης μισθώματος εδαφικής έκτασης αγροκτήματος Ορεινής της Σούζας Νικόλαος μάλλον 

και Σια Ομόρρυθμος Εταιρεία.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ θα παρακαλούσα, επειδή έχουμε Δημοτικό Σύμβουλο με το επώνυμο 

Σούζας, αν υπάρχει συγγενική σχέση για τη νομιμότητα της απόφασης, θα παρακαλέσω να 

περάσει...  
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Δ.Σ. : Κάτσε λίγο... 

Δ.Σ. : Δεν θα συμμετέχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι, παρεμβάσεις στο έργο μου δεν θέλω... 

Εάν υπάρχει άλλος συνάδελφος ο οποίος διατηρεί συγγενική σχέση, διότι έχουμε και άλλους 

Φλωρινιώτες εδώ, διατηρεί συγγενική σχέση με τον κ. Σούζα και Σια, παράκληση να περάσει 

έξω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Εισηγητής του θέματος ο κ. Γαλάνης.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λίγη ησυχία, παρακαλώ... Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ πολύ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Καλά, εμένα πάλι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε παρακαλώ τώρα... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ σε παρακαλώ δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί το κάνεις αυτό τώρα;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Εγώ τον άνθρωπο... τον είπα για να καθίσει μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γιατί να καθίσει μέσα; Εσύ κάνεις κουμάντο στο Δημοτικό Συμβούλιο; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Κάνεις κάποιο λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε παρακαλώ.  

Δ.Σ. : Έλα, πάμε παρακάτω.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Πάμε παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάμε παρακάτω. Μετά θέλουμε όλα ωραία να κυλήσουν. Πώς θα κυλήσουν;... 

Λοιπόν, κ. Γαλάνη.   

ΓΑΛΑΝΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, σύμφωνα με τον 2071/2012 την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του 

Νόμου, έχει δικαίωμα αυτή η εταιρεία να ζητήσει μείωση του μισθώματος, φυσικά 

αιτιολογημένα. Θα σας πω τους τρεις όρους συνοπτικά για να διαμορφώσουμε άποψη και να 

πάρουμε απόφαση. Πρώτον, προστέθηκε έκτακτη εισφορά στα τιμολόγια ύψους 25-30% επί του 

τζίρου ακαθαρίστων εσόδων. Δεύτερον, υπάρχει καθυστέρηση πληρωμής από το ΛΑΓΗΕ, το 

ΛΑΓΗΕ είναι ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, πάνω από έξι μήνες, με 

αποτέλεσμα να καθυστερεί και τις δόσεις πληρωμής του δανείου και να προστίθενται οι τόκοι 

του χρέους. Επιπλέον το ανωτέρω συμφωνηθέν μίσθωμα είναι ιδιαίτερα υψηλό, σήμερα θα σας 

ενημερώσω το μίσθωμα είναι 1.014,96€... ετησίως, ναι, ετήσιο μίσθωμα είναι, στην εν λόγω 

περιοχή κυμαίνονται σήμερα τα αντίστοιχα μισθώματα στο ποσό των 120€ ανά στρέμμα 

ετησίως. Εμείς, αυτή η εταιρεία έκανε με το λογιστή της μία αίτηση ότι έχει υποστεί μείωση 

ακαθαρίστων εσόδων και ότι έχει και υψηλό δανεισμό, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Τοπικού 

Συμβουλίου, μία εταιρεία είναι αυτή και μία ακόμη εταιρεία που θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο, είναι το Ορεινό Ρεύμα νομίζω, ο κύριος... και οι δύο αυτοί άνθρωποι, πέρασαν με 

τους εκπροσώπους τους από το Δημαρχείο, από την Υπηρεσία, αυτά έχω να πω, κ .Πρόεδρε και 

προτείνω μείωση για ένα έτος είναι αυτή η μείωση, όπως προβλέπει ο Νόμος, 20% του 

μισθώματος που είναι όπως σας ανέφερα 1.014,96€.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : ...η ΔΕΗ... όταν έγινε ο Νόμος πριν από δύο χρόνια, δεν μπορούσαν να υπολογίσουν... ότι 

θα υπήρχε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, σας παρακαλώ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι είπαμε, είναι επιχείρηση, όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. Οι υπόλοιποι ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Φιλιώ; 

Δ.Σ. : Ναι, ναι...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Γκότσης. Ναι, εντάξει.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

   

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 520/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση παράτασης της με αρ. 528/2012 Α.Δ.Σ. «Έγκριση σχεδίου σύμβασης 

Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις 

ειδικότητες γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας».        

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο, έγκριση παράτασης της με αριθμό 528/2012 Απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου... Ορίστε; Ναι; Περάσαμε σε άλλο θέμα, κ. Χράπα. Έγκριση σχεδίου 

σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με το Δήμο Ν. Ζίχνης για την υποστήριξή του με τις 

ειδικότητες... γεωλόγου και μηχανολόγου μηχανικού του Δήμου μας... Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 521/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις 

ανάγκες του Κυνοκομείου του Δήμου.           
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα ενδέκατο. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών 

για τις ανάγκες του Κυνοκομείου του Δήμου.           

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Θέλω να ρωτήσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικε, ακούω.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Να ρωτήσω. Γίνονται, γίνονται στειρώσεις αυτήν την στιγμή στο κυνοκομείο;... 

Αν γίνονται στειρώσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είναι εκτός θέματος...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δηλαδή τον κτηνίατρο που θα πάρουν ή... δεν έχει 

σχέση με στειρώσεις;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχει, αλλά δεν είναι μόνο οι στειρώσεις που κάνει ένας κτηνίατρος εκεί. 

Αποπαρασιτώσεις κάνει, στειρώσεις κάνει και τι δεν κάνει... Τραύματα ράβει... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δηλαδή μέχρι τώρα δεν υπήρχε... Τι να πω... Ας ενημερωθούμε λίγο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε μονολεκτικά, ναι ή όχι.  

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ : Γίνονταν στειρώσεις... πενήντα στειρώσεις, στο διάστημα αυτό υπήρχε 

έλλειψη αναισθητικού,... η μία κτηνίατρος που είχαμε είχε λήξει η σύμβασή της, για αυτό 

προχωρούμε και στη συγκρότηση ενός... κτηνιάτρου, εκατόν πενήντα σκυλιά φιλοξενούνται στο 

κυνοκομείο μας η Νομοθεσία ορίζει πενήντα σκύλους... Σίγουρα... θα βοηθήσει να... 

περισσότερες στειρώσεις.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μάλιστα... Παρακάτω. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 522/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Ασφάλιση τροχαίου υλικού 

του Δήμου Σερρών» για το έτος 2013-2014.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ασφάλιση 

τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών για το έτος 2013-2014.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 523/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας δέκα (10) σάκων ασβέστη για τις ανάγκες 

της Δ.Κ. Μητρουσίου.   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τρίτο... Έγκριση διενέργειας προμήθειας δέκα σάκων ασβέστη για τις 

ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου.   

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 524/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης των πράξεων:  

α) «Αποπεράτωση-ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση του κλειστού 

Γυμναστηρίου στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Σερρών» και  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 525/2013 

β) «Αποπεράτωση και ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου στο Αθλητικό 

Πάρκο Ομόνοιας του Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.16 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.          

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο τέταρτο, χωρίς σχόλια, έγκριση υποβολής προτάσεων 

χρηματοδότησης των πράξεων άλφα αποπεράτωση-ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση 

του κλειστού Γυμναστηρίου στον Άγιο Ιωάννη του Δήμου Σερρών και βήτα αποπεράτωση και 

ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας του 

Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.16 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.          

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εδώ, εδώ θα μου επιτρέψετε...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως, κ. Γκότση, έχετε κάθε δικαίωμα και το ξέρω τι θα πείτε. Στον Αϊ- 

Γιάννη...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Στον Αϊ-Γιάννη ο νονός... αυτού του αθλητικού κέντρου το οποίο ξεκίνησε σαν 

εκθεσιακό κέντρο και αθλητικό κέντρο δηλαδή πολλαπλών χρήσεων, όταν ήμουνα Πρόεδρος 

της 11ης Εδαφικής Περιφέρειας τότε, προτού γίνει ο Καποδίστριας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να τα πείτε όλα όμως...   

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν, προτού γίνει ο Καποδίστριας...  

Δ.Σ. : Με λέει σιχτήρ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε για να τελειώσουμε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ... Είναι ευχάριστο αυτό που θα γίνει αν θα γίνει... διότι άλλαξε και άλλαξε και 

άλλαξε... Σταυρόπουλος...  

Δ.Σ. : Όλοι από εκεί είστε...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 526/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Τροποποίηση της με αριθμό 422/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

2007-2013 και τροποποίηση της 71/2012 μελέτης του υποέργου της πράξης. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο, αναμόρφωση ποσοστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

Οικονομικού έτους 2013 για... Δέκατο πέμπτο, συγγνώμη. Τροποποίηση της με αριθμό 422/2012 

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007-2013 και τροποποίηση της 71/2012 μελέτης του 

υποέργου της πράξης.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;   

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Τι είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κούνιες. Παιδικές χαρές;...  

Δ.Σ. : Εντάξει...    

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 527/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2013 για: 

α) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις (αναμορφώσεις 1 και 54/2013)   

και  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 528/2013 

β) την ενίσχυση διάφορων κωδικών.       

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο, Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2013 για άλφα την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις 

(αναμορφώσεις 1 και 54/2013)   και βήτα την ενίσχυση διάφορων κωδικών.       

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Όχι, όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 529/2013 

ΘΕΜΑ 17ο : Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 553 και 555 της 

Π.Ε. της πόλης Σερρών «Άνω Καμενίκια-Ιμαρέτ». 

 

Δ.Σ. : Πάμε παρακάτω, δεκαεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έβδομο, τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα 

οικοδομικά τετράγωνα 553 και 555 της Περιφερειακής Ένωσης της πόλης Σερρών «Άνω 

Καμενίκια-Ιμαρέτ». 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Δεν, δεν δεχόμαστε την τροποποίηση, δεν δεχόμαστε την τροποποίηση.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Ένα λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : Οκτώ μέτρα δρόμος εκεί τη νόημα έχει; Καταστρέφει όλα τα οικόπεδα. 

Να παραμείνει τρία, το πολύ τέσσερα μέτρα. Για αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Η πρόταση του κ. Αναστασιάδη Αντώνη είναι αυτή. Και καταγράφεται. 

Οι υπόλοιποι;   

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι, εκτός από τον κ. Αναστασιάδη Αντώνη.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 530/2013 

ΘΕΜΑ 18ο : Παραχώρηση διαμορφωτήρα (γκρέϊντερ) στο Τ.Ο.Ε.Β. Προβατά.    

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο όγδοο... Δέκατο όγδοο, κ. Γρηγοριάδη, άνοιξε την εισήγηση να την 

διαβάσετε. Παραχώρηση διαμορφωτήρα γκρέϊντερ στο Τ.Ο.Ε.Β. Προβατά.    

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Μισό λεπτό, μισό λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Μισό λεπτό. Εδώ, πολλές φορές έκανα, όχι έκανα παρατήρηση, απλώς 

κατέθεσα παραχώρηση διαμορφωτήρα... Εδώ προγραμματικές συμβάσεις γίνονται. Αυτά με 

προγραμματικές συμβάσεις γίνονται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα απαντήσετε, κύριε...;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : ...Περιουσιακό στοιχείο... οφείλει και αυτός ο οποίος θα το πάρει να 

μας πει γιατί το θέλει, ποιό θα είναι το κόστος, ποιό θα είναι το όφελος, προγραμματικές 

συμβάσεις γίνονται σε αυτά. Δεν παραχωρούμε όποτε να είναι, όπως να είναι και όπως μας 

αρέσει. 

Δ.Σ. : Δεν ξέρετε για ποιό λόγο; Θα ανοίξει δρόμο.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Βρε κάνε την προγραμματική σύμβαση... 

Δ.Σ. : Δεν θα μαζεύει σκουπίδια... 



71 

 

Δ.Σ. : Επί της διαδικασίας...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εάν...προγραμματική σύμβαση φέραμε το θέμα σαν παραχώρηση γκρέιντερ, 

γιατί μου λέτε να απαντήσω για αυτό; Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι υπάρχει ένα γκρέιντερ 

εκεί στο Σκούταρι και δεν βγάλαμε εργολαβία για το... Σκουτάρεως, τα εννιά χωριά να 

εξυπηρετηθούν από αυτό το γκρέιντερ. Αυτές... και... χειριστή... όμως για να νομιμοποιηθούμε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Για το τυπικό και νομικό μέρος μιλάω εγώ... απλά πράγματα... 

Δ.Σ. : Κύριε Αναστασιάδη, αυτό μας ζητήθηκε για αυτό κα το φέρνουμε εδώ. Αυτό μας 

ζητήθηκε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ωραία, καλώς.  

Δ.Σ. : Και ξέρετε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Ξέρω ρε παιδί μου... ξέρω. Και χρειάζεται να πάει εκεί πέρα γιατί ο 

κόσμος θα μας δείρει.  

Δ.Σ. : Α μπράβο...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Χρειάζεται, σας το έχουμε επισημάνει πολλές φορές... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Η. : Απλούστατα το διαδικαστικό μέρος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να κληθεί για το διαδικαστικό, αποκλειστικά... Ομόφωνα...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 531/2013 

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Ειδική Στατική Μελέτη 3 

τριδύμων οχετών στο χείμαρρο Καμενικίων» και έγκριση πινακίου αμοιβής.     

 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δέκατο ένατο. Και αύριο μέρα είναι, κ. Γαλάνη, μην στεναχωριέστε αν δεν 

τελειώσουμε. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Δέκατο ένατο. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με 

τίτλο ειδική Στατική Μελέτη τρία... τριών τριδύμων οχετών στο χείμαρρο Καμενικίων και 

έγκριση πινακίου αμοιβής.     

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 532/2013 

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: «Επισκευή μνημείου κεντρικής 

πλατείας Κ. Καμήλας». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό, Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου επισκευή μνημείου 

κεντρικής πλατείας Κ. Καμήλας.  

Δ.Σ. : Κάτω Καμήλα, πέστα.   

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Όχι εγώ, επειδή είμαι...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 533/2013 

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Εφαρμογή 

σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών».                           

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό πρώτο, έγκριση του πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου και 

του πρώτου ΠΚΤΜΝΕ του έργου εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή πράξης εφαρμογής 

Εργατικών Κατοικιών.                           

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ        

 

    

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 534/2013 

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου Σερρών κατά το μήνα 

Ιούλιο.   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εικοστό δεύτερο. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου Σερρών 

κατά το μήνα Ιούλιο.   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α. : ...Όχι... 

Δ.Σ. : Ο Γαλάνης εισηγητής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης όχι λέει.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λήξη συνεδρίασης.  

 

 

 

 

     Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

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

         

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 

 

 



73 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

 

 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

 

 



75 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 


