
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 20/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11/09/2013 

 

 

 



 2 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 20/2013  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
   

     Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο, σήμερα την 11η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 

2013, ημέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών, ύστερα από την αριθμ. 20/05-09-2013 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 30, δηλαδή: 

 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

1. Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

2. Δινάκης Κωνσταντίνος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

3. Αγιαννίδου - Αρβανίτη Σταυρούλα 

4. Αναστασιάδης Ηλίας 

5. Αραμπατζής Θεόδωρος 

6. Αρναούτογλου Φωτεινή 

7. Γαλάνης Στέργιος 

8. Γάτσιος Αθανάσιος 

9. Γκότσης Ηλίας 

10. Δημητρίου Ευστράτιος 

11. Δούκας Γεώργιος  

12. Δρίγκα Χρυσούλα 

13. Θεοχάρης Μιχαήλ  

14. Ίντος Δημήτριος 

15. Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

 

 

            ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

 Χουρουζίδης Νικόλαος  

 Αγοραστός Αγοραστός 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 Βαλτσάνης Δημήτριος 

 Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

 Δήμου Ιωάννης 

16. Μερετούδης Δημήτριος  

17. Μηλίδης Θεόδωρος 

18. Μοσχολιός Ζωγράφος 

19. Μπόικος Αθανάσιος 

20. Μυστακίδης Παύλος  

21. Νιζάμης Δημήτριος  

22. Σαραντίδου Ερμοφύλη 

23. Σούζας Ζαχαρίας 

24. Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

25. Στεργίου Νικόλαος 

26. Φωτιάδης Στέφανος 

27. Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

28. Χατζημαργαρίτης Μαργαρίτης 

29. Χράπας Παντελής 

30. Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

 

 

 

7. Ηλιοπούλου Σταλακτή 

8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

9. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

10. Νεράντζης Βασίλειος 

11. Παπαδοπούλου Φωτεινή 

 

 

            

      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 παρούσα ήταν μόνο η 

κα. Πολατίδου Γεσθημανή. 
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      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. 

 Το 8ο θέμα, με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, συζητήθηκε μετά την ολοκλήρωση του 

2ου θέματος.  

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαϊτζίδης Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση λίγο 

πριν την ολοκλήρωση του 2ου θέματος. 

 Μετά τη συμπλήρωση του 4ώρου και μετά από ψηφοφορία στην οποία μειοψήφησαν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Στέφανος, Γάτσιος Αθανάσιος, Δρίγκα Χρυσούλα και 

Χρυσανθίδης Βασίλειος, αποφασίστηκε η παράταση της Συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα.  

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

  

 ΘΕΜΑ 1ο :  Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού 

διαλόγου για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (ΙΦΣ) του 

έργου με τίτλο: «Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 

Νομού Σερρών». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

  

 ΘΕΜΑ 2ο :  Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με το έργο: «αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου 

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 3ο :  Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης 

πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση 

της βίας - δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης 

γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα 

προτεραιότητας 08» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 

του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητές: Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γαλάνης Στ. & Μερετούδης Δ.      

 

 ΘΕΜΑ 4ο :  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 4η Τεχνική 

Συνάντηση του έργου: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές 

εμπορευματικές μεταφορές (Energy efficiency in city logistics 

services - ENCLOSE)» στην πόλη Norwich του Ηνωμένου 

Βασιλείου, από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

 ΘΕΜΑ 5ο :  Έγκριση υποβολής πρότασης στην 3η προκήρυξη του τοπικού 

προγράμματος προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του 

προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 6ο :  Διόρθωση της υπ' αριθμ. 546/2013 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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 ΘΕΜΑ 7ο :  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης διερεύνησης αποκατάστασης 

ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας αυτοκινητοδρομίου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 8ο :  Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 

για την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών υλικών σε έκταση 

εμβαδού 40.167 στρ. του αγροκτήματος Βύσσιανης της Δ.Ε. 

Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών στην ΚΞ Τέρνα ΑΕ - 

ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο «Κάθετος άξονας 60 

Εγνατίας Οδού Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Εργασίες 

ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και 

Στρυμωνικό - Α/Κ Χριστού» (60.1.1-60.1.2-60.2.2). 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 9ο :  Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικού για το γραφείο 

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Σερρών 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 10ο :  Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 30-09-2013 για 

την «προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού 

προσομοιωτή οδήγησης μάρκας FOERST τύπου TUTOR» του 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 11ο :  Συνέχιση ή μη της διαδικασίας της εκμίσθωσης με δημοπρασία 

τμήματος του υπ' αριθμ. 1574 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 

Λευκώνα. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 12ο :  Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ' αριθμ. 18 

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 13ο :  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

«Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως» 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 14ο :  Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής 

στις Σέρρες, στην οδό Εξοχών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

   

 ΘΕΜΑ 15ο :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου από 22 έως 23 

Αυγούστου 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

   

 ΘΕΜΑ 16ο :  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Έχουμε απαρτία και 

ξεκινάμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να συλλυπηθώ εκ μέρους όλου του Δημοτικού 

Συμβουλίου... σας παρακαλώ λίγη ησυχία... ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να 

συλλυπηθώ εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δημοτική Σύμβουλο κα. 

Αρναούτογλου Φωτεινή, για το χαμό του συζύγου της, θερμά συλλυπητήρια, κα. Αρναούτογλου, 

να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει τον σύζυγό σας.  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 622/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Αποδοχή ψηφίσματος σε ένδειξη συμπαράστασης στους εκπαιδευτικούς του 

Νομού Σερρών που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και περνάμε σε ένα ψήφισμα προς το Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με την 

κατάργηση των νέων ειδικοτήτων στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, διαθεσιμότητες, 

αναγκαστικές μετατάξεις, Σχέδιο Νόμου για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Μετά από συζήτηση επί του θέματος, αποφάσισε ο τομέας αυτός της Παιδείας τα 

παρακάτω. Πρώτον, διαμαρτυρόμαστε για την αναίτια, άδικη, ακατανόητη, ατεκμηρίωτη και 

απαράδεκτη κατάργηση σαράντα εννέα ειδικοτήτων εκπαιδευτικών, σε εφαρμογή του άρθρου 

82 του Νόμου 4172/2013, που είχε σαν συνέπεια να τεθούν σε οκτάμηνη διαθεσιμότητα 2.122 

συνάδελφοί μας τεχνικών ειδικοτήτων, να μετατεθούν άλλοι 302 σε διοικητικές θέσεις και 25 σε 

ΙΕΚ και να διακοπεί η λειτουργία δύο τομέων στα ΕΠΑΛ και εννέα ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ. 

Δεύτερον, την εισαγωγή της μεταγυμνασιακής κατάρτισης με την ίδρυση των Σχολών 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, τρίτον τον αυθαίρετο και χωρίς τεκμηρίωση διαχωρισμό των 

ειδικοτήτων σε κάποιες που θα διδάσκονται στα ΕΠΑΛ και σε αυτές που εξοβελίζονται στην 

Κατάρτιση, τέταρτον την μετατροπή των ΓΕΛ σε εξεταστικά κέντρα για την εισαγωγή στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πέμπτον τη διεξαγωγή της μαθητείας με τη συνεργασία στήριξης του 

ΟΑΕΔ στο μεταδευτεροβάθμιο τέταρτο έτος των ΕΠΑΛ και τρίτο έτος των ΣΕΚ, έκτον, τη μη 

ικανοποίηση των αιτήσεων εθελοντικής μετάταξης από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, που υποβλήθηκαν σε εφαρμογή της με αριθμό πρωτοκόλλου 38784Δ1/20-3-2013 

Βιβλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αφορούσε την κάλυψη συνολικά 945 

θέσεων για όλους τους κλάδους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Έβδομο, τις αναγκαστικές 

μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με την έκδοση των με αριθμό 

111966Δ2/13-8-2013 και 111967Δ2/13-8-2013 ΕΑ, με τις οποίες χαρακτηρίστηκαν ως 

πλεονάζων προσωπικό 6.041 καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων και 

ειδικοτήτων, χρησιμοποιώντας άγνωστα και αδιαφανή κριτήρια και παρακάμπτοντας τα κατά 

Νόμο αρμόδια... χωρίς ποτέ να ανακοινωθούν τα ονοματεπώνυμά τους και να λάβουν γνώση οι 

συνάδελφοι. Όγδοο. Το ότι με τις ίδιες Υπουργικές Αποφάσεις προκηρύχθηκαν 4.600 θέσεις 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς να κατονομάζονται ακριβώς ποιές, αλλά και διοικητικές 

θέσεις για συγκεκριμένες ειδικότητες χωρίς να γνωρίζεται με ποιά κριτήρια έγινε αυτό, ένατο, το 

ότι σε διαθεσιμότητα εκπαιδευτικοί στερήθηκαν της δυνατότητας υποβολής αίτησης, δέκατο, το 

ότι η μοριοδότηση αναφορικά με τον τρόπο διαδικασία πρόσληψης είναι κατάφορα άδικη για 

τους παλαιούς συναδέλφους που διορίστηκαν νόμιμα με επετηρίδα ή πίνακα, όταν δεν υπήρχε 

ΑΣΕΠ, πέντε μόρια έναντι τριάντα του σκληρού ΑΣΕΠ. Ενδέκατο, το ότι οι μετατάξεις 3.495 

καθηγητών που αποφασίστηκαν σε συνέχεια των παραπάνω, έγιναν στο γραφείο του Υπουργού 

μετά από άρνηση των υπηρεσιακών παραγόντων να τις υπογράψουν, βήτα, ζητούμε από το 

Υπουργείο Παιδείας πρώτον την κατάργηση του άρθρου 82 του Νόμου 4172/2013, την άμεση 

ανάκληση των 2.122 διαθεσιμοτήτων και των 327 μετατάξεων των καθηγητών, την πλήρη 

αποκατάστασή τους και την επάνοδό τους στις οργανικές τους θέσεις, δεύτερον την 
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επαναλειτουργία των δύο τομέων στα ΕΠΑΛ και των εννέα ειδικοτήτων στις ΕΠΑΣ, τρίτον τη 

μετάταξη από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των καθηγητών που υπέβαλαν 

αίτημα για την κάλυψη 942 θέσεων μέσω της εθελοντικής διαδικασίας που προέβλεπε η με 

αριθμό πρωτοκόλλου 38784Δ1/20-3-2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, τέταρτον, την ανάκληση της υποχρεωτικής μετάταξης των 3.495 καθηγητών 

της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στις διοικητικές θέσεις, πέμπτον την 

απόσυρση του Σχεδίου Νόμου για την αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

Γενικές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως κατατέθηκε 

στη διαρκή επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και την άμεση έναρξη 

ουσιαστικού διαλόγου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με 

την εκπαιδευτική κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σωματεία, συλλόγους και τα 

λοιπά. Γάμα, καλούμε για την πρωτοκόλληση του ψηφίσματος στο πρωτόκολλο του Δήμου, τη 

λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποστολή της στον Υπουργό Παιδείας και 

κοινοποίηση στη Δευτεροβάθμια, στη Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Σερρών. Οι εκπαιδευτικοί του Νομού Σερρών βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. Είναι ένα ψήφισμα 

το οποίο ζήτησαν να το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά βούληση ο καθένας ψηφίζει ναι ή 

όχι, αν το αποδέχεται όπως είναι, αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, αν δεν υπάρχει ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : ...Είναι από... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τους ίδιους, βεβαίως, από τους εκπαιδευτικούς του Νομού Σερρών που 

βρίσκονται σε διαθεσιμότητα.    

Δ.Σ. : ...Αυτό είναι... από την ΕΛΜΕ είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, κ. Γκότση, συγκεκριμένα, εκπαιδευτικοί του Νομού Σερρών που βρίσκονται 

σε διαθεσιμότητα.  

Δ.Σ. : Μια ομάδα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ο κ. Μπόικος κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κ. Μπόικε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...από αυτά που καταγγέλλονται... μέσα, κράτησα κάποια που όπως θα διαβάσατε, 

γιατί το ψήφισμα τώρα... φαίνεται ότι, λέει κάπου ότι υπογράφτηκαν αυτές οι μετατάξεις στα 

ίδια τα υπουργικά γραφεία, γιατί λέει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι δεν τις υπέγραφαν. Προφανώς 

δεν τις υπέγραφαν γιατί ήτανε, δεν ήτανε νόμιμες, δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου η 

ίδια η κυβέρνηση, η ίδια η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ούτε καν αυτήν τη νόμιμη 

διαδικασία, τη νομιμότητα τη δικιά τους δεν τηρούν. Εγώ θεωρώ ότι πέραν και ασφαλώς θα το 

δεχτούμε αυτό, πρέπει να προσθέσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο που είμαστε και πολιτικό 

όργανο, γιατί οι εκπαιδευτικοί αυτοί από ότι φαίνεται είναι βέβαια εκπαιδευτικοί αλλά και 

κακώς δεν πήγαν μέσω της ΕΛΜΕ Σερρών, για αυτό ρώτησα, είναι δηλαδή ένα άτυπο όργανο, 

εν πάση περιπτώσει, σίγουρα δεν είναι πολιτικό όργανο, εμείς είμαστε πολιτικό όργανο και 

πρέπει σαφώς να το δεχτούμε, αλλά επιπροσθέτως να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, δεν 

μπορεί να τα αφήνουμε αυτά έτσι να περνάνε. Δηλαδή, ο Υπουργός υπέγραψε τις μετατάξεις 

επειδή νόμιμα και νομότυπα δεν...  

Δ.Σ. : Δεν γίνεται να προσθέσετε, κ. Μπόικε, εσείς.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πρέπει να προσθέσουμε ότι όλα αυτά, όλες οι μετατάξεις και όλη η καταπάτηση 

των Νόμων και της νομιμότητας, συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτές τις πολιτικές τις 

μνημονιακές που διαλύουν την κοινωνία και όλη τη χώρα, αυτό πρέπει να προστεθεί. Αυτό λέω. 

Όπου και στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών, δεν τους νοιάζει αν τσαλαπατάνε τους ίδιους 

τους Νόμους. Αυτό πρέπει να πάει στο Υπουργείο. Από εμάς ως Δημοτικό Συμβούλιο που 

είμαστε πολιτικό όργανο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί, παρακαλώ. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ πιστεύω, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ πιστεύω πως εάν αυτό το ψήφισμα είχε και τη σφραγίδα της ΕΛΜΕ 

θα ήταν πολύ καλύτερο και πολύ ισχυρό. Αυτήν την στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή δεν 

έχουμε και τη θέση της ΕΛΜΕ, είναι σε όλους κατανοητό ότι υπολείπεται σε ισχύ. Καλό θα 

ήταν να είχε και τις υπογραφές των μελών της ΕΛΜΕ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν ξέρω αν υπάρχει από το ακροατήριο κάποιος από τους εκπαιδευτικούς 

αυτούς.  

Δ.Σ. : Αυτό... ΕΛΜΕ... επειδή δεν υπέγραψε η ΕΛΜΕ και τέτοια... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν θα τους πούμε τι πρέπει να κάνουν... Αυτοί θα 

πρέπει να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν... Εμείς ομόφωνα μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό 

και να το στείλουμε στο Υπουργείο; 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφώς.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Για να είναι πιο ισχυρό, έτσι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφώς.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τώρα εάν... σχέση με... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η συγκεκριμένη απόφασή μας εδώ. Λοιπόν. Πάμε σε ένα επόμενο θέμα... 

βεβαίως. Άλλος κανείς κάποια ανακοίνωση από τους επικεφαλείς; Από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους; Παρακαλώ, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δύο ερωτήσεις, κ. Πρόεδρε, προς το Δήμαρχο. Η μία αφορά, αυτήν την ώρα, 

γίνονται τα εγκαίνια στη Θεσσαλονίκη του περιπτέρου μας. Και βεβαίως και του Επιμελητηρίου. 

Πώς συμβαίνει να έχουμε Συμβούλιο την ίδια ώρα; Ένα ερώτημα. Άλλαξε κάποια ώρα, από εδώ, 

από εκεί; Το δεύτερο είναι, ήρθανε συνδημότες και διαμαρτυρήθηκαν ότι γίνεται εκταφή 

συγγενών τους και το αντιλαμβάνονται εκ των υστέρων, δηλαδή δεν ειδοποιούνται. Και επίσης 

στο Χιονοχώρι, γίνονται εργασίες στο νεκροταφείο; Ποιός τις κάνει;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, για τα δύο τελευταία θέματα... θα απαντήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. 

Και για το άλλο για το Χιονοχώρι επίσης και ο κ. Γαλάνης και ο κ. Μυστακίδης. Όσον αφορά το 

ότι συμπίπτει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα εγκαίνια του περιπτέρου μας, δεν ήξερα, όταν έγινε, 

όταν καθορίστηκε, Πρόεδρε, η ημερομηνία του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν ήξερα ούτε μου είπε 

κανένας κάτι τέτοιο... Δεν υπήρχε καμία πρόθεση πάντως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμπτωματικότατα, δεν υπήρχε καμία πρόθεση όντως, γιατί ούτε και εγώ 

ήξερα... και πιθανόν πολλοί άλλοι συνάδελφοι, απλά εντάξει, υπάρχει εκπροσώπηση Δημοτικού 

Συμβουλίου από τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Γρηγοριάδη, για αυτό απουσιάζει, παρίσταται στα 

εγκαίνια, αλλά δεν ξέραμε την ημερομηνία εγκαινίων, όταν... ειλικρινά το λέω, δεν ξέραμε την 

ημερομηνία των εγκαινίων. Δεν έγινε δηλαδή εσκεμμένα, για να μην πάμε στα εγκαίνια... 

εντάξει.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι δεν είπα εγώ...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συμπτωματικά έγινε αυτό, κ. Φωτιάδη. Παρακαλώ τον κ. Γαλάνη τον 

Αντιδήμαρχο, να δώσει απαντήσεις.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, να πω για το πρώτο ότι, να 

πω για το πρώτο θέμα, ότι, θα σας θυμίσω από την αρχή του 2011 είχαμε το ακριβώς αντίθετο. 

Υπήρχαν συμπολίτες μας που ήταν ενταφιασμένοι επί τριάντα χρόνια. Και δεν γινόταν η 

διαδικασία που έπρεπε να γίνει. Με τον Κανονισμό που ψηφίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, ακολουθείται η διαδικασία ως εξής. Ενημερώνεται ο πολίτης, ότι πρέπει να κάνει 

εκταφή, είναι σε συγκεκριμένα χρόνια που προβλέπει ο Κανονισμός και τηρείται ας πούμε μια 

σειρά και για αυτό έχουμε φτάσει να έχουμε κενές θέσεις και στα... κοιμητήρια, για να 

μπορούμε να ενταφιάζουμε τους συμπολίτες μας. Σε εμένα προσωπικά δεν έχει έρθει κάποιο 

συγκεκριμένο παράπονο τελευταία, ευχαρίστως αν κάποιος συνάδελφος έχει κάποιο 

συγκεκριμένο παράπονο να το εξετάσω ενδελεχώς όπως επίσης θα ρωτήσω και τον 
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Προϊστάμενο αν υπάρχει κάτι που να έχει υποπέσει στην αντίληψή του. Και το δεύτερο ζήτημα, 

έχει θέσει ένας πολίτης ένα θέμα για τα κοιμητήρια στο Χιονοχώρι, έχουμε απευθύνει ερώτημα 

εκεί στην Κοινότητα που ουσιαστικά ζει εκεί πέρα κάποιους μήνες, γιατί όπως ξέρετε το 

Χιονοχώρι δεν κατοικείται μόνιμα και περιμένουμε την απάντησή τους. Περιμένουμε την 

απάντηση δηλαδή σε σχέση με το ζήτημα που έχει θέσει ένας συμπολίτης μας ότι έγιναν κάποιες 

ενέργειες στα κοιμητήρια και υπήρχαν κάποια ζητήματα. Περιμένουμε την απάντηση και είμαι 

στη διάθεσή σας να σας ενημερώσω ακόμη καλύτερα. Θα απαντήσει ο Πρόεδρος της 

Κοινότητας εκεί... ουσιαστικά ένας σύλλογος... και ευχαρίστως να σας δώσω πιο σαφή 

απάντηση επί του θέματος. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 623/2013 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ : Έγκριση μεταστέγασης του 1ου, 9ου, 19ου (ολοημέρου τμήματος), 19ου και 34ου 

Νηπιαγωγείων σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου Σερρών στο Ορφανοτροφείο και περιοχή 

Σιγής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Και περνάμε σε ένα θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης που αφορά τη 

μεταστέγαση των νηπιαγωγείων 1ου, 9ου, 19ου, το ολοήμερο τμήμα του, 19ου και 34ου, σε 

ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου Σερρών, Ορφανοτροφείο και περιοχή Σιγής. Το θέμα έρχεται εκτός 

Ημερήσιας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι πρόσφατα παραδόθηκαν από τον εργολάβο και 

τις αμέσως επόμενες ημέρες επίκειται η έναρξη της σχολικής χρονιάς και πρέπει να 

μεταστεγαστούν τα παραπάνω νηπιαγωγεία σε νέα κτίρια, Δηλαδή, μετά την έκδοση της 

Ημερήσιας Διάταξης αυτά τα σχολεία παραδόθηκαν από τον εργολάβο και για αυτό έρχεται το 

θέμα εκτός Ημερήσιας. Νομίζω ότι είναι ένα τυπικό θέμα, το οποίο ομόφωνα πρέπει να το 

ψηφίσουμε.  

Δ.Σ. : Να συζητηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να συζητηθεί, συγγνώμη. Συμφωνεί το Σώμα;  

Δ.Σ. : Να συζητηθεί, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Εισηγητής ο κ. Μερετούδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής... 

παρακαλώ, κ. Μερετούδη.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, όπως τα έχουμε πει ήδη έγινε 

η διοικητική παραλαβή των καινούριων νηπιαγωγείων από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων. 

Έχει δέκα μέρες που μας παραδόθηκαν τα δύο κτίρια, είμαστε σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη Σύμβουλο που είναι υπεύθυνη για τα νηπιαγωγεία και από 

την στιγμή που έγινε και η σύνδεση της ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ των δύο κτιρίων, την 

περασμένη εβδομάδα, μας ζητήθηκε από τη Διεύθυνση να, να, να γίνει ο αγιασμός δύο μέρες 

αργότερα των δύο νηπιαγωγείων. Για το 1ο και για το 19ο. Τα άλλα δύο νηπιαγωγεία κακώς 

έχουν γραφτεί στην εισήγηση... Τα δύο νηπιαγωγεία, το 34ο και το... τα οποία θα πάνε στο κτίριο 

του Ορφανοτροφείου, εκείνα θα πάνε, έγινα, άνοιξαν τα νηπιαγωγεία στην παλιά τους θέση, 

έγινε ο αγιασμός τους κανονικά, εκείνα θα μετακομίσουν στο κτίριο του Ορφανοτροφείου σε 

περίπου ένα δεκαήμερο. Θα γίνει η μεταφορά τους σε ένα Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουν στα 

καινούρια κτίρια. Αφορά το 1ο νηπιαγωγείο και το 19ο. Η μεταβολή του αγιασμού τους για δύο 

ημέρες. Αυτό μας ζητήθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, σε συνεργασία που είχαμε, για να 

μπορέσουμε να γίνει αυτή η μεταφορά του αγιασμού για δύο ημέρες, έπρεπε να γίνει αυτή η 

διαδικασία, για αυτό τέθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις; Ο κ. Φωτιάδης.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε... θεωρείτε ότι το διάστημα των δυόμισι χρόνων από την στιγμή που 

αναλάβατε δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο για να παραδοθούν στην εκπαίδευση τα δύο ολοήμερα 

συνολικά πέντε αίθουσες στο πρώην Ορφανοτροφείο, μιας και ήταν ολοκληρωμένα; Υπήρχε μια 

οφειλή μόνο προς τον εργολάβο λόγω κατάρρευσης οικονομικής του ΟΣΚ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε...  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Έχει υπάρξει αυτή η καθυστέρηση, υπήρξε αυτό το χρέος προς τον 

εργολάβο,... από εκεί και μετά ανέλαβε ο Δήμος Σερρών να διεκπεραιώσει αυτό το έργο, αλλά 

στο ενδιάμεσο διάστημα μεσολάβησε η επέμβαση του εργολάβου της ΔΕΥΑΣ συνολικά στο 

κτίριο του Ορφανοτροφείου και από εκεί προήλθε η καθυστέρηση για να μπορέσουνε να μπούνε 

στα καινούρια κτίρια τα νηπιαγωγεία. Έπρεπε να γίνουν κάποιες εργασίες, όταν ξεκίνησε ο 

εργολάβος που έχει την εργολαβία για την όλη συντήρηση του κτιρίου του Ορφανοτροφείου, 

έγιναν κάποιες εργασίες μέσα στα έτοιμα νηπιαγωγεία. Έγινε κάποια κολώνα για να μπορέσει το 

κτίριο να στηριχτεί καλύτερα και να γίνει όλη, να γίνουν όλες οι εργασίες. Η καθυστέρηση 

δηλαδή προήλθε από την απόφαση της Δημοτικής Αρχής στην ανακαίνιση γενικά του συνόλου 

του κτιρίου του Ορφανοτροφείου. Και τώρα μέσα σε ένα δεκαήμερο θα είμαστε έτοιμοι να 

μετακομίσουν τα δύο νηπιαγωγεία στα κτίρια εκεί του Ορφανοτροφείου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Θέλω να προσθέσω ότι η παράδοση του κτιρίου έγινε πέρυσι, από την 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, πέρυσι στις αρχές του καλοκαιριού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κάτι να ρωτήσω, κ. Πρόεδρε, τον...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Βλέποντας εδώ την εισήγηση, θέλω να ρωτήσω, κ. Αντιδήμαρχε, γιατί, μέχρι 

τώρα τουλάχιστον, βέβαια είναι παλιά τα μισθώματα, βλέπω σε κάποιο μίσθωμα 518€ το μήνα, 

ήταν δηλαδή, το άλλο... ενώ το άλλο πολύ χαμηλότερο, υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα; Και αν 

δεν υπάρχει ιδιαιτερότητα γιατί δεν φροντίσαμε να τα αλλάξουμε αυτά τα μισθώματα; Μου 

φαίνεται μεγάλη η διαφορά του ενός προς το άλλο ως προς το τίμημα. Είναι κάτι το ιδιαίτερο; 

Έχει...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε...  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Ναι, κ. Μηλίδη, τα μισθώματα αυτά... μεταβιβάστηκαν σε εμάς στο Δήμο,... 

από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και ίσως από την Περιφέρεια, έγινε η νόμιμη μείωση των 

μισθωμάτων κατά 20% όπως προέβλεπε ο Νόμος. Κάθε κτίριο ήταν χωριστά για τη 

διαπραγμάτευση που είχε γίνει για την ενοικίασή του και τα συμβόλαια που κάναμε δεν ήταν 

από εμάς, εμείς συνεχίσαμε το ήδη υπάρχον καθεστώς.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια ιδιαιτερότητα... αυτό θέλω να πω. Ήταν περίπου το 

ίδιο.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Περίπου ήταν το ίδιο, άλλο ήταν μεγαλύτερο, άλλο ήταν μικρότερο.... τα 

τετραγωνικά του κάθε κτιρίου.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί βλέπω μεγάλη διαφορά... 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : ...Έγινε, η νόμιμη μείωση έγινε σε όλα τα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί, κ. Μερετούδη, έχει μεγάλη διαφορά, στο ένα 518 το άλλο διακόσια... 

τεράστια διαφορά... γειτονιά... 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Εμείς δεν διαπραγματευτήκαμε κανένα μίσθωμα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μήπως θα έπρεπε;    

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Τα μισθώματα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : ...Υπάρχει μίσθωση...  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : ...Έγινε σε όλα μείωση 20%, όπως ήρθε εντολή από το Υπουργείο. Έχουν 

περάσει αυτά όλα από την Οικονομική Επιτροπή, τα γνωρίζουν όλοι. Για τις μειώσεις στα 

μισθώματα των νηπιαγωγείων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Φωτιάδης.  

Δ.Σ. : Για να διευκρινίσω κάτι... σχετικά με τη μίσθωση των νηπιαγωγείων. Αυτό είναι μια 

Επιτροπή καταλληλότητας και μίσθωσης κτιρίων η οποία ανήκει στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην οποία τυχαίνει να είμαι και εγώ στην Επιτροπή, νοικιάστηκαν 

πριν από κάποια χρόνια αυτά, με κάποιο τίμημα. Το τίμημα είχε σχέση με τα τετραγωνικά. 

...Πιθανώς, κ. Μηλίδη, το οποίο είναι 500€ πιθανόν να είναι και διπλάσιο από το άλλο.  



 1

0 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις επί του θέματος, ο κ. Φωτιάδης... και ο κ. Γκότσης.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εμάς ότι η Δημοτική Αρχή άργησε δυόμισι 

χρόνια, δύο θα πω, θα εξηγήσω... πέντε αίθουσες καλαίσθητες, τέτοιες που θα μπορούσαν να 

ανακουφίσουν και οικονομικά, διότι μπορούσαν να ξενοικιαστούν, Θόδωρε, τέτοιου είδους 

κτίρια τα οποία είναι και κακά στη λειτουργία τους και βεβαίως επιβαρύνουν. Ενδεικτικά, μόνο 

επτά με δέκα χιλιάρικα πληρώσαμε ενοίκιο και για τη μεταφορά μόνο του ενός νηπιαγωγείου 

σύμφωνα με την εισήγηση. Χρήματα τα οποία δεν θα είχαμε πληρώσει. Δεν μιλώ για την 

ανακούφιση και για την ποιότητα εκπαίδευσης που θα είχαν τα παιδιά. Όσο δε για το πότε μπήκε 

η αρμοδιότητα, γνωρίζουμε ότι από τον Καλλικράτη, από την αρχή του 2011, εξ' ου και η 

ανάληψη από πλευράς του Δήμου μας της κατασκευής του 6ου Δημοτικού, ενός σχολείου το 

οποίο είχε ετοιμάσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και δημοπρατήθηκε από το Δήμο, το πρώτο 

εξάμηνο του 2011. Συνεπώς η αρμοδιότητα, κατασκευή και συντήρηση με τον Καλλικράτη πήγε 

απευθείας στο Δήμο. Και από όσο γνωρίζω, μεταβιβάστηκε και έτσι έπρεπε να γίνει, όπως 

εξήγησα, τον Ιούνιο του 2011, για αυτό μιλώ για δύο μήνες, για δύο χρόνια. Δύο χρόνια λοιπόν, 

δύο σχολικές χρονιές, με τη δικαιολογία την οποία δεν αποδεχόμαστε, ότι δήθεν έγινε μία 

κολώνα για να αλλάξει η στατικότητα του κτιρίου. Το κτίριο στο τμήμα του ήταν πανέτοιμο και 

από πλευράς στατικότητας υπέρ επαρκές. Θεωρώ ότι ταΐσατε, κύριε συνάδελφε και δεν νομίζω 

ότι υπάρχει τέτοιου είδους δικαιολογία, καθότι από την πίσω πλευρά, λειτουργεί νηπιαγωγείο. 

Ήδη λειτουργεί νηπιαγωγείο. Συνεπώς, παιδάκια στον άλλο το χώρο γενικότερα υπήρχαν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Αντιδήμαρχε, εγώ προσωπικά θα δεχθώ αυτήν την 

καθυστέρηση, μόνο για ένα λόγο, γιατί είπατε ο εργολάβος της ΔΕΥΑΣ έκανε παρεμβάσεις και 

λοιπά. Αυτό δεν μας αφορά. Μόνο για την στατικότητα. Αν είχε χαρτιά ο εργολάβος και λοιπά 

που λέει ότι το κτίριο εγκυμονούσε κινδύνους και ότι θα έπρεπε να μπει μια κολώνα ή δεν ξέρω 

τι, αυτά τα ξέρουν οι μηχανικοί και λοιπά, μόνο τότε δικαιολογείστε. Αλλιώς η παρέμβαση του 

εργολάβου της ΔΕΥΑΣ δεν μας αφορά. Σε μια περίπτωση θα δεχτούμε, μόνο για τη στατικότητα 

του κτιρίου γιατί εκεί υπήρχαν, στεγάζονται μικρά παιδάκια και αυτό θα ήταν οδυνηρό για 

όλους μας. Αυτό θέλω να μου πείτε, εάν υπήρχαν, εάν υπάρχουνε παραστατικά ότι όντως, 

μελέτη, ότι όντως το κτίριο εγκυμονούσε κινδύνους.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Πράγματι, κ. Γκότση... αυτήν την στιγμή, να ζητήσω από τον εργολάβο να 

μου δώσει για να σας παρουσιάσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ όμως την είδα με τα μάτια 

μου. Εκτός αυτού, μέχρι πριν δεκαπέντε ημέρες, στον περίβολο έξω από αυτά τα κτίρια, τις 

αίθουσες που έχουν γίνει τα νηπιαγωγεία, υπήρχαν σκαλωσιές του εργολάβου που έκανε 

συντήρηση του επάνω ορόφου. Ήταν αδύνατο να ξεκινήσουν ενέργειες για μεταφορά των 

νηπιαγωγείων. Πήγαμε με τη σχολική σύμβουλο να δούμε τα κτίρια, τα είδαμε από μέσα, ήταν 

έτοιμα, μου λέει κ. Αντιδήμαρχε δεν γίνεται εδώ να υπάρχουν αυτές οι σκαλωσιές και να 

μεταφέρουμε μικρά παιδάκια. Υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλειά τους. Δεν μπορούσαμε να 

κάνουμε κάτι διαφορετικό, από την στιγμή που περιμένουμε να τελειώσει ο εργολάβος τις 

εργασίες για τη συντήρηση του κτιρίου. Υπήρχαν σκαλωσιές και ήταν εκεί, όποιος περνούσε τις 

έβλεπε... Τώρα, έγιναν τα κτίρια μέσα, πράγματι ήταν σχεδόν έτοιμα, έκανε αγώνα η Δημοτική 

Αρχή τα παρέλαβε το 2011 για να μπουν τα παιδιά στα καινούρια κτίρια, δυστυχώς έγινε η 

παρέμβαση του εργολάβου... 

Δ.Σ. : ...λέξη δυστυχώς... 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Ίσως ο κύριος Αραμπατζής μπορεί να πει περισσότερα γιατί αυτός είχε 

κάνει... ενέργειες με τον εργολάβο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, δύο λεπτάκια... το θέμα μας είναι... και σε λίγες μέρες περνούν τα 

παιδάκια σε ένα χώρο ωραίο, καθαρό...  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, είναι γνωστό ότι το κτίριο του πρώην 

Ορφανοτροφείου δεν είχε άδεια. Ξεκίνησε και κρίθηκε αναγκαίο αυτές οι παρεμβάσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τα κινητά σας, σας παρακαλώ πολύ, κάποια κινητά είναι ενεργοποιημένα.  
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Ξεκίνησαν να γίνουν... αυτές οι παρεμβάσεις για να ενισχύσουμε τον 

σκελετό και την παρούσα κατάσταση που υπήρχε. Άρα λοιπόν δεν ήταν μία κολώνα, ήταν ένα 

ευρύτερο σχέδιο αποκατάστασης όλου του σκελετού και για αυτό το λόγο έγιναν όλες αυτές οι 

παρεμβάσεις... άδεια ό,τι πλέον με τις σημερινές καταστάσεις είναι απαραίτητο να γίνει και αυτό 

έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες των αδειοδοτήσεων Δημοτικών, 

Νομαρχιακών, πρώην Νομαρχιακών ή Κρατικών κτιρίων, γιατί είναι θλιβερή η εικόνα η οποία 

αντιμετώπισε αυτή η Δημοτική Αρχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θλιβερή. Είναι να 

ντρεπόμαστε ως πολίτες και ως Έλληνες. Ειλικρινά το λέω και το ξέρετε όλοι σας αυτό. Λοιπόν. 

Δευτερολογία υπάρχει επί του θέματος;  Ο κ. Φωτιάδης.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι υποχρεωμένος, πολύ σύντομα... κ. Πρόεδρε, 

να δώσω μία απάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ. Διότι βιαστικά 

κάποια στιγμή στις τηλεοράσεις είπε ότι το κτίριο δεν είχε στατική επάρκεια. Είναι μισή 

αλήθεια. Δεν είπε δηλαδή, ότι επειδή άλλαξε η χρήση του και το πήγε αυτή η Δημοτική Αρχή 

στη χρήση που το πήγε, έπρεπε με βάση τον καινούριο Κώδικα, να επικαιροποιηθεί και να γίνει 

όλη αυτή η διαδικασία. Αυτό αποκόπηκε και δεν αναφέρθηκε. Ενδεικτικά θα σας πω το εξής. 

Βεβαίως, αυτό το οποίο μας απασχολεί, η στατική επάρκεια του ισογείου όπου ήταν 

ολοκληρωμένο απολύτως το κτίριο και είχε ετοιμότητα και για τις πέντε αίθουσες, δεν είχε 

κανένα πρόβλημα στατικότητας και το λένε έμπειροι πάρα πολύ έμπειροι μηχανικοί της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και βεβαίως τότε σε συνεργασία με το τότε τμήμα του Δήμου, του 

Δήμου μας. Συνεπώς δεν έγινε κάτι αυθαίρετο. Το δεύτερο που έχω να πω είναι το εξής... 

ορίστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ, μην διακόπτετε σας παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, ένα παράδειγμα θα σας πω. Εδώ το κτίριο Καπνού, κ. Πρόεδρε, επειδή 

δώσατε μία δραματικότητα και μπορεί να έχει ο κόσμος την αίσθηση που μας ακούει, ότι τα 

κτίρια του Δημοσίου θα πέσουνε επειδή δεν... θα σας πω... Το... της Διεύθυνσης Καπνού, δεν 

έχει άδεια. Και χτίστηκε πολύ παλιότερα και φιλοξενούσε εκεί μεγάλα φορτία, τεράστια φορτία, 

είναι οι μηχανικοί εδώ και όσοι μας ακούνε γνωρίζουν. Όταν λοιπόν εμείς θελήσαμε να τα 

αξιοποιήσουμε γιατί παραχωρήθηκε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, με βάση τον καινούριο 

ΓΟΚ δεν μπορούσε να το αξιοποιήσουνε. Το κτίριο είναι δέκα φορές όπως αυτό εδώ, με τη 

λογική που είπατε δεν έχει άδεια. Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σας παρακαλώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, δεν... παρακαλώ πάρα πολύ... ας μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα 

νηπιαγωγεία...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Η παρατήρησή σας λέω, άφηνε την αίσθηση της επικινδυνότητας στα κτίρια 

και σας απαντώ. Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα παλιά κτίρια, τα οποία έχουν... από τα 

σύγχρονα. Εκεί έγινε αλλαγή χρήσης και δεν αναφέρθηκε ότι όταν γίνεται αλλαγή χρήσης, 

πρέπει να βγάλουμε άδεια. Ήμαστε στο καινούριο περιβάλλον του νέου ΓΟΚ και θέλει 

διαδικασίες. Λοιπόν, χώρια ότι υπήρχε πρόβλημα στατικότητας για το ισόγειο, δηλαδή για τη 

φιλοξενία των παιδιών μας στα δύο ολοήμερα τα οποία ήταν απολύτως ολοκληρωμένα και 

χρωστούσαμε στον εργολάβο πενήντα επτά χιλιάρικα που αφορούσε το λέβητα που έπρεπε να 

τοποθετηθεί. Αυτά έτσι για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω ένα λεπτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ένα λεπτό.  

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ : Είναι ξεκάθαρη η θέση μας, κ. Πρόεδρε, δεν μπορώ εγώ να κάνω εκτιμήσεις 

όσον αφορά την στατικότητα ή την επικινδυνότητα των κτιρίων και γνωρίζω ότι δεν 

κινδυνολογώ με αυτό που είπα. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας, δεν υπήρχε άδεια. Τώρα ο,τιδήποτε 

άλλο λέτε, είναι δικαίωμα του καθενός να τοποθετείται. Είμαστε ξεκάθαροι λοιπόν και σύμφωνα 

με τον Οικοδομικό Κανονισμό έπρεπε να γίνουν κάποιες ενισχύσεις σκελετών. Δεν είπαμε εμείς 
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ότι ήταν έτοιμο να καταρρεύσει το κτίριο. Βγήκε άδεια και ό,τι προβλεπόταν έγινε μέχρι 

τελευταίας λεπτομέρειας, ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας, τη δευτερολογία σας.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : ...Κύριε Φωτιάδη, δεν ήταν παντελώς έτοιμο, αυτήν την στιγμή, φέτος 

μπήκανε, τοποθετήθηκαν κουζίνες στο κτίριο. Έτσι; Δεν ήταν παντελώς έτοιμο, τοποθετήθηκαν 

από τη Δημοτική Αρχή κουζίνες μέσα το κτίριο, ό,τι χρειαζόταν. Σύμφωνα με υπόδειξη της 

Συμβούλου για τα νηπιαγωγεία. Η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να βελτιώσει όλο το κτίριο το 

Ορφανοτροφείο, για τη μεταστέγαση και της ΔΕΥΑΣ, πήρε αυτήν την απόφαση και ήταν 

πολιτική της απόφαση και προτίμησε να καθυστερήσει ένα εξάμηνο ακόμη τη μεταφορά των 

νηπιαγωγείων, το θεώρησε σημαντικότερο, να γίνει η συντήρηση συνολικά όλου του κτιρίου. 

Για αυτό το λόγο έκανε καθυστέρηση ενός εξαμήνου ακόμη. Αλλιώς θα είχαν μεταφερθεί τα 

νηπιαγωγεία από τις αρχές του 2013. Και τώρα εντός δέκα ημερών θα μεταφερθούν και από το 

9ο και από το 34ο νηπιαγωγεία στα καινούρια κτίρια του Ορφανοτροφείου. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε, ομόφωνα ναι 

νομίζω, δεν υπάρχει αντίρρηση. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 604/2013 

ΘΕΜΑ 1ο : Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού 

διαλόγου για την επιλογή του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου με τίτλο: 

«Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων Νομού Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Με πρώτο θέμα ενημέρωση 

συζήτηση σχετικά με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή του ιδιωτικού 

φορέα σύμπραξης του έργου με τίτλο… της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Νομού 

Σερρών. Είναι το πρώτο και το δεύτερο θέμα τα οποία αφήσαμε από την προηγούμενη 

συνεδρίαση. Εισηγητής αντί του κ. Αντιδημάρχου ο οποίος πιθανόν να συμπληρώσει κάτι, ο 

Δήμαρχος θα κάνει την εισήγηση. Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, η διαδικασία του διαγωνισμού 

για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων 

στο Παλαιόκαστρο, περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση για την οποία είναι η προεπιλογή 

των συμμετεχόντων για τη διαδικασία στο διαγωνισμό και από τους επτά συμμετέχοντες 

προεπιλέγησαν οι τέσσερις. Αυτή ήταν η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση έχει δύο στάδια. Τη Β1 

φάση και τη Β2 φάση. Η Β1 φάση που περιλαμβάνει τον ανταγωνιστικό διάλογο που 

ολοκληρώθηκε τώρα και τη Β2 φάση που περιλαμβάνει την υποβολή προσφορών και την 

αξιολόγηση και την ανάδειξη του αναδόχου. Τώρα, στην Β1 φάση, του ανταγωνιστικού 

διαλόγου, τι σημαίνει ανταγωνιστικός διάλογος; Ενδεχομένως το ξέρετε εσείς αλλά το λέω για 

να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Ανταγωνιστικός διάλογος είναι ένας 

θεσμοθετημένος διάλογος, ο οποίος έχει σαν στόχο να καταθέσουν τις απόψεις τους οι 

ενδιαφερόμενοι, να κάνουν τα σχόλιά τους, τις προτάσεις τους και από εκεί και πέρα εμείς 

παίρνουμε ό,τι καλύτερο βλέπουμε από αυτές τις προτάσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις, 

ό,τι καλύτερο, για να το βάλουμε στα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να βοηθήσουν και την 

καλή λειτουργία του εργοστασίου αλλά και τα συμφέροντα των πολιτών. Λοιπόν, κατά τη φάση 

αυτή του ανταγωνιστικού διαλόγου, αναπτύχθηκαν ι απόψεις των προεπιλεγέντων και αυτές οι 

απόψεις καταλέγονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τεχνικά θέματα, χρηματοοικονομικά θέματα 

και νομικά θέματα. Τον ανταγωνιστικό διάλογο τον έκανε η Επιτροπή Διεξαγωγής Διαλόγου, η 

Επιτροπή Διεξαγωγής Διαλόγου αποτελείται, είναι τριμελής, αποτελείται από έναν υπάλληλο 
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του Δήμου Σερρών, από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και από μία κυρία της Ειδικής 

Γραμματείας ΣΔΥΠ.  

Δ.Σ. : Ποιοί υπάλληλοι ήταν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ορίστε;  

Δ.Σ. : Ποιοί υπάλληλοι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποιοί υπάλληλοι; Από το Δήμο Σερρών η κα. Μαρμαρίδου, από την Περιφέρεια 

ο κ. Ζορμπάς και την άλλη την κυρία δεν την ξέρω.  

Δ.Σ. : Τι ειδικότητα έχουν αυτοί;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είναι τεχνικοί. Τεχνικοί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας τελειώσει ο Δήμαρχος την εισήγησή του... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, δεν πειράζει, είναι τεχνικοί, εντάξει. Είναι όλοι τους τεχνικοί... Λοιπόν. 

Έγιναν, αυτοί... ανταγωνιστικός διάλογος περιελάμβανε δύο κύκλους διαλόγου. Στον πρώτο 

κύκλο κατέθεσαν ξεχωριστά ο καθένας από τους προεπιλεγέντες προφορικά τις απόψεις τους και 

εν συνεχεία γραπτώς, μετά από το διάλογο αυτό ετοιμάστηκε από τον τεχνικό σύμβουλο της 

ΕΣΑΝΣ, τον κ. Ηλιόπουλο, με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας ΣΔΥΠ ένα σχέδιο 

κειμένου για τη σύμβαση που θα διέπει την ΕΣΑΝΣ... για τα έξι-επτά χρόνια, το κείμενο αυτό εν 

συνεχεία στάλθηκε στους τέσσερις υποψηφίους αναδόχους, οι οποίοι στο γραπτό αυτό σχέδιο 

κειμένου που θα διέπει τη σύμβαση έκαναν νέα σχόλια, τα σχόλια... τα πήρε η Επιτροπή 

Διεξαγωγής Διαλόγου, έκανε το πρακτικό για το τέλος του διαλόγου, εγκρίθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ, στάλθηκε στους αναδόχους για να ξέρουν ότι τέλειωσε ο 

ανταγωνιστικός διάλογος και δηλαδή ο δεύτερος αυτός κύκλος του ανταγωνιστικού διαλόγου 

περιελάμβανε το συνολικό σχολιασμό των αποτελεσμάτων του διαλόγου. Η Επιτροπή 

Διεξαγωγής Διαλόγου, αυτήν τη δουλειά του ανταγωνιστικού διαλόγου την κατέθεσε στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού, για να συνεχιστεί ο διαγωνισμός. Τώρα, τα σχόλια, τα σχόλια, του κάθε 

προεπιλεγέντα, του κάθε υποψηφίου να πω, από το κείμενο του ανταγωνιστικού διαλόγου, έτσι; 

Το όνομα του κάθε αναδόχου, δεν πρέπει να δημοσιοποιηθούν. Δεν πρέπει να έρθουν στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, όποιος Δημοτικός Σύμβουλος θέλει να ενημερωθεί για το τι 

ακριβώς είπε ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος, μπορεί να έρθει στην ΕΣΑΝΣ να του τα δώσουμε 

όλα. Εδώ, εδώ εμείς θα πούμε σε αυτά τα τρία θέματα στα οποία ανέπτυξαν τις προτάσεις τους, 

βγαίνει ο συγκερασμός από όλα αυτά τα σχόλια, έτσι; Τεχνικά θέματα, χρηματοοικονομικά και 

νομικά. Όπως είπα και προηγουμένως, σκοπός των δύο κύκλων διαλόγου ήταν η διερεύνηση και 

ο προσδιορισμός των μέσων... πέρασε ο χρόνος; Ναι, ε, σίγουρα λήγει όμως σε δύο λεπτά, αλλά 

για να εξηγήσω όλο αυτό το θέμα χρειάζομαι λίγο περισσότερο χρόνο, εκτός αν θέλετε για κάθε 

θέμα να το ρωτάτε, όπως θέλετε. Ή αν θέλετε με αφήνετε να εξηγήσω πρώτα ή αν δεν θέλετε να 

εξηγήσω, μπορώ απευθείας να απαντώ στις ερωτήσεις. Όπως νομίζετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας αποφασίσει το Σώμα.  

Δ.Σ. : Η εισήγηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να ολοκληρώσει την εισήγηση... ωραία, ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, Όπως είπα, όπως είπα και στην αρχή... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όπως είπα και στην αρχή, ο σκοπός του ανταγωνιστικού διαλόγου είναι η 

διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο 

τρόπο την ολοκλήρωση του έργου. Αυτά τα σχόλια είπαμε τα παίρνουμε και ό,τι θεωρούμε ότι 

είναι λογικό τα προσαρμόζουμε στα τεύχη δημοπράτησης. Τα τεύχη δημοπράτησης, πριν 

αποφασίσουμε για τέλη δημοπράτησης, πριν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ, 

ασφαλώς θα έρθουνε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο και 

να γνωμοδοτήσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝΣ που θα αποφασίσει. Κατά τη 

διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου λοιπόν, οι προεπιλεγέντες κατέθεσαν προτάσεις, όπως 

είπα και στην αρχή, σε θέματα τεχνικά, χρηματοοικονομικά και νομικά του έργου. Τεχνικά 

θέματα, όπως έχετε το κείμενο αυτό, στη σελίδα 4, εκεί που λέει αν πάτε θεματικές διαλόγου, 
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στο 5.1 λέει τεχνικά θέματα. Λοιπόν, τα βασικότερα τεχνικά θέματα που έθεσαν οι 

προεπιλεγέντες ήταν τα ακόλουθα. Πρώτον, προτεινόμενο ποσοστό ανάκτησης των 

ανακυκλώσιμων υλικών 10-15% κατά βάρος και επί των εισερχομένων ανακυκλώσιμων. 

Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό; Να το εξηγήσω. Στο ΧΥΤΥ όταν θα γίνει το εργοστάσιο και θα 

λειτουργεί ως ΧΥΤΥ, θα πηγαίνει ένα σύνολο σύμμικτων σκουπιδιών. Από αυτό το σύνολο των 

σύμμικτων σκουπιδιών, ένα μέρος είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Λοιπόν, από αυτό το μέρος των 

ανακυκλώσιμων υλικών, προτείνουν να ανακυκλώνεται το 10-15%. Για να το πω ακόμη πιο 

απλά, αν είναι εκατό τα σκουπίδια και από τα εκατό τα τριάντα είναι ανακυκλώσιμα, από τα 

τριάντα ανακυκλώσιμα θα ανακυκλώνονται το 10-15%. Η δεύτερη πρόταση που κάνουν, 

προτεινόμενο ελάχιστο ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, 65-75% κατά βάρος 

επί των εισερχόμενων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Τι σημαίνει αυτό; Από το σύνολο των 

σκουπιδιών που θα πηγαίνει στο ΧΥΤΥ, ένα μέρος είναι οργανικά. Από αυτό το μέρος των 

οργανικών, θα πρέπει να αξιοποιείται, να γίνεται δηλαδή λίπασμα ή ενέργεια το 65-75% κατά 

βάρος, επί των εισερχομένων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. Αυτό σημαίνει αυτή η πρόταση η 

δεύτερη. Τρίτη πρόταση. Προτεινόμενο μέγιστο ποσοστό υπολειμμάτων, 40-50% κατά βάρος 

επί των εισερχόμενων αποβλήτων. Τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή, από το σύνολο των σκουπιδιών να 

θάβεται το 40-50%. Τέταρτη πρόταση. Προτεινόμενη απόκλιση μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης 

εγγυημένης ποσότητας, περίπου 10-20%. Αυτή είναι η πρόταση που κάνουνε οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι. Εμείς τους λέμε ότι οι τόνοι των σκουπιδιών θα είναι περίπου 70.000 τόνοι ετησίως το 

μέγιστο, μέχρι 40.000 τόνοι ετησίως το ελάχιστο. Δηλαδή τους προτείνουμε απόκλιση μεταξύ 

μέγιστης και ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας, 40%. Το 40% είναι αυτό που βγαίνει μεταξύ των 

70.000 τόνων και των 40.000 τόνων, αυτοί προτείνουν 10-20% και για ποιό λόγο; Οι 

ενδιαφερόμενοι προτείνουν απόκλιση 10-20% διότι θέλουν η απόκλιση να είναι όσο το δυνατόν 

μικρότερη, γιατί το εργοστάσιο θα το κατασκευάσουν με τη μέγιστη ποσότητα, όμως οι 

τράπεζες θα τους δώσουν δάνειο με βάση την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, άρα θα τους 

δώσουν μικρό δάνειο. Οπότε καλούνται να κατασκευάσουν ένα εργοστάσιο με τη μέγιστη 

εγγυημένη ποσότητα, παίρνοντας όμως ένα δάνειο μικρό που βασίζεται στην ελάχιστη 

εγγυημένη ποσότητα. Πέμπτη πρόταση. Προδιαγραφές δευτερογενών προϊόντων. Εδώ τι 

σημαίνει αυτό; Εδώ μπαίνουν κάποιες προδιαγραφές, με στόχο να βγαίνουν, να παράγονται όσο 

γίνεται καλύτερα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, καλύτερο λίπασμα, καλύτερη ενέργεια και για 

να παραχθεί καλύτερο λίπασμα και καλύτερη ενέργεια, θα μπούνε κάποιες προδιαγραφές. Έκτη 

πρόταση, προτεινόμενη χρονική περίοδος κατασκευής, δεκαοκτώ έως είκοσι τέσσερις μήνες. 

Αυτό νομίζω είναι απλό, δεν χρειάζεται εξήγηση. Έβδομη πρόταση, προτεινόμενη χρονική 

περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ένας έως έξι μήνες. Μέσα στους δεκαοκτώ με είκοσι 

τέσσερις μήνες κατασκευής του εργοστασίου θα είναι και η δοκιμαστική λειτουργία, ένας έως 

έξι μήνες. Όγδοη και όγδοη πρόταση για τα τεχνικά θέματα, δυνατότητα ανάληψης λειτουργίας 

ΧΥΤ Σερρών και υφιστάμενων ΣΜΑ από τους ιδιώτες ή εναλλακτική δέσμευση αναθέτουσας 

Αρχής για κάλυψη της ταφής των απορριμμάτων, της επεξεργασίας από τον υφιστάμενο ΧΥΤ. 

Οι ενδιαφερόμενοι δηλαδή, προτείνουν να έχουν και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ. 

Αυτό που δίνουν αυτοί. Τώρα, χρηματοοικονομικά θέματα, ένα άλλο, ένας άλλος τομέας στον 

οποίο κατέθεσαν προτάσεις. Συνοπτικά, τα χρηματοοικονομικά θέματα που έθεσαν οι 

προεπιλεγέντες ήταν τα ακόλουθα. Πρώτον, μηχανισμός πληρωμών, τρόπος καθορισμού 

απομειώσεων αμοιβής αναδόχου και χρεώσεων αμοιβής αναδόχου. Τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή, 

πώς θα πληρώνεται ο ανάδοχος. Δηλαδή εννοεί θα πληρώνεται με μηνιαία βάση, με βάση την 

ποσότητα των σκουπιδιών που θα διαχειρίζεται. Επίσης, τι σημαίνουν όλα αυτά που είπαμε 

προηγουμένως; Αν και πότε θα μειώνεται η αμοιβή του αναδόχου. Δηλαδή, αν πετυχαίνει τους 

στόχους ή όχι. Ή αν έχει μειωμένη απόδοση, τότε θα μειώνεται η αμοιβή του. Δεύτερη πρόταση 

σε χρηματοοικονομικά θέματα. Καθορισμός ποσοστών κατανομής εσόδων από τρίτους, μεταξύ 

αναθέτουσας Αρχής και ιδιωτικού φορέα σύμπραξης. Δηλαδή, ο ανάδοχος με την οικονομική 

του προσφορά θα υποβάλλει και ένα σενάριο βάσης, το οποίο θα τεκμηριώνει, θα αναλύει, τα 
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έσοδα και τα έξοδα βάσει των οποίων θα λειτουργεί το εργοστάσιο και βάσει αυτού του 

σεναρίου βάσης, θα καταθέσει την οικονομική του προσφορά. Δηλαδή, στο σενάριο αυτό βάσης 

θα λέει ότι τόσα έσοδα θα έχει από το χαρτί, από το μέταλλο, από το γυαλί, από το λίπασμα και 

τα λοιπά και τόσα θα είναι τα έξοδά του. Αν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου 

προκύψουν περισσότερα έσοδα από τα προβλεπόμενα, τότε αυτά τα έσοδα θα τα μοιράζονται με 

την ΕΣΑΝΣ. Παραδείγματος χάρη, μισά-μισά ή πιο λίγα η ΕΣΑΝΣ ή περισσότερα; Αυτά θα τα 

δούμε. Αν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργοστασίου προκύψουν περισσότερα έξοδα από τα 

προβλεπόμενα, τότε αυτά τα πληρώνει ο ανάδοχος και η ΕΣΑΝΣ δεν συμμετέχει σε αυτά τα 

επιπλέον έξοδα. Τρίτη πρόταση. Αναγκαιότητα συμμετοχής ΕΣΠΑ ή και JESSICA για την 

οικονομική βιωσιμότητα του έργου. Υπάρχει συμμετοχή του ΕΣΠΑ. Έτσι; Έχει τελειώσει αυτό 

το θέμα. Λοιπόν. Τρίτος τομέας στον οποίο κατέθεσαν τις προτάσεις τους ήταν τα νομικά 

θέματα. Συνοπτικά, τα νομικά διαχειριστικά θέματα που έθεσαν οι προεπιλεγέντες ήταν τα 

ακόλουθα. Πρώτον, έκταση ασφάλισης για περιβαλλοντική ευθύνη. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι 

ασφαλισμένος για οποιαδήποτε περιβαλλοντική ζημιά προκαλέσει στο χώρο, όπως 

παραδείγματος χάρη ασφαλίζουμε το αυτοκίνητό μας, έτσι πρέπει και ο ανάδοχος να είναι 

ασφαλισμένος για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει, περιβαλλοντική ζημιά προκαλέσει στο χώρο. 

Δύο. Ρήτρες για καθυστέρηση λειτουργίας του έργου. Αν καθυστερήσει η λειτουργία του έργου, 

θα υπάρξουν ρήτρες. Τρίτον. Ευθύνες για τυχόν καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική 

αδειοδότηση της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι προτείνουν, αν 

ευθύνονται οι ίδιοι για καθυστερήσεις στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας του 

εργοστασίου, τότε να υφίστανται και τις συνέπειες. Όταν όμως δεν ευθύνονται οι ίδιοι για την 

καθυστέρηση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του εργοστασίου και ευθύνονται 

παραδείγματος χάρη οι υπηρεσίες, διότι παρόλο που έχει καταθέσει όλα τα απαιτούμενα 

έγγραφα και δικαιολογητικά ο ανάδοχος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, οι υπηρεσίες 

καθυστερούν, τότε να μην αποδίδεται ευθύνη στον ανάδοχο. Τέταρτο, ποσά εγγυήσεων του 

αναδόχου για την κατασκευή και λειτουργία. Δηλαδή, κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τον 

ανάδοχο. Πέμπτο, καθορισμός γεγονότων αποζημίωσης. Δηλαδή, να καθοριστεί πότε θα 

αποζημιώνεται ο ανάδοχος. Παραδείγματος χάρη, αν ο ανάδοχος κατά τη λειτουργία του 

εργοστασίου, παράγει το υπόλειμμά του το οποίο πρέπει να ταφεί στο ΧΥΤΥ και το υπόλειμμα 

αυτό έρχεται και το δίνει στην ΕΣΑΝΣ για παράδειγμα... το δίνει στην ΕΣΑΝΣ που λειτουργεί η 

ΕΣΑΝΣ το ΧΥΤΥ, αλλά η ΕΣΑΝΣ δεν το παίρνει, γιατί παραδείγματος χάρη απεργεί, τότε ο 

ανάδοχος θα πρέπει να αποζημιώνεται για το υπόλειμμα αυτό, διότι παραμένει στις 

εγκαταστάσεις του και δεν θάβεται. Έκτη πρόταση, εγγυήσεις αναθέτουσας Αρχής για θέματα 

σύστασης, ρυθμού μεταβολής ποσοτήτων απορριμμάτων. Δηλαδή ζητάνε πιο μεγάλες εγγυήσεις 

από την αναθέτουσα Αρχή. Δηλαδή να εγγυηθεί η αναθέτουσα Αρχή ότι παραδείγματος χάρη 

επί του συνολικού όγκου των σκουπιδιών, τόσο τοις εκατό θα είναι οργανικά, τόσο τοις εκατό 

θα είναι χαρτί, γυαλί και τα λοιπά. Το θέλουν τώρα σε αυτήν τη φάση, για να θέσουν μέσα στην 

προσφορά που θα κάνουν αλλά και μετά για τη λειτουργία τους. Να έχουν απαιτήσεις σε λεφτά 

για να μην ζημιώνονται. Θέλουν λιγότερα ρίσκα, θέλουν μεγαλύτερη ασφάλεια στη λειτουργία 

τους. Έβδομη πρόταση, εγγυήσεις του Δημοσίου υπέρ της αναθέτουσας Αρχής. Δηλαδή λένε, θα 

υπάρχει αύριο η ΕΣΑΝΣ; Ή όχι; Θα υπάρχει ο ΦΟΣΔΑ; Έτσι; Και αν δεν υπάρχει αύριο η 

ΕΣΑΝΣ ποιός θα εγγυηθεί τα έσοδα; Αυτό το θέμα τέθηκε στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΥΤ και 

το βλέπει θετικά για να απαντήσει. Και όγδοο, όγδοη πρόταση, λόγοι καταγγελίας της σύμβασης 

λόγο υπαιτιότητας αναδόχου. Ποιοί πρέπει να είναι οι λόγοι καταγγελίας. Λοιπόν, αυτές είναι οι 

προτάσεις που έχουνε καταθέσει, αυτές οι προτάσεις θα επεξεργαστούν και εν συνεχεία θα πάνε 

στη δεύτερη φάση του διαλόγου και πριν βγουν στα τεύχη δημοπράτησης όπως είπαμε θα τα 

φέρουμε εδώ για να γνωμοδοτήσει και να ενημερωθεί και να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύκλος ερωτήσεων. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ό,τι ερωτήσεις έχετε, αν μπορώ να απαντήσω, ευχαρίστως.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κ. Νιζάμης, ο κ. 

Φωτιάδης, ο κ. Μπόικος. Παρακαλώ... Λοιπόν. Κύριε Μηλίδη, από εσάς.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρώτη ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παράκληση για το δεύτερο μικρόφωνο, κ. Γκότση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πρώτη ερώτηση... Υπεβλήθη μελέτη κόστους-οφέλους της μονάδας επεξεργασίας 

απορριμμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών... χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, 

λειτουργία των υποδομών της μονάδας αυτής που είναι σε σύμπραξη με το Δημόσιο ή κάποια 

μελέτη με άλλο τίτλο η οποία να εκπονήθηκε από τεχνικό σύμβουλο μια και είναι στις 

υποχρεώσεις του και να είναι και επικαιροποιημένη; Πρώτη ερώτηση. Θέλετε να κάνω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ναι, μία, μία, γιατί εγώ δεν είμαι τεχνικός... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και αν υπεβλήθη... στην ΕΣΑΝΣ, στην ΕΣΑΝΣ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στην Περιφερειακή Ενότητα είπατε, άλλο Περιφερειακή Ενότητα, άλλο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, όχι, μελέτη κόστους-οφέλους για τη μονάδα επεξεργασίας της Περιφέρειας, 

της Περιφερειακής Ενότητας, αν υπεβλήθη σε εσάς, στην ΕΣΑΝΣ. Αν υπεβλήθη 

επικαιροποιημένη, από τον τεχνικό σύμβουλο. Από αυτόν τον τεχνικό σύμβουλο που πληρώνει 

η ΕΣΑΝΣ. Αν υπάρχει τέτοια και αν υπεβλήθη θα παρακαλούσα να ενημερωθούμε επ' αυτού.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. Νομίζω ότι υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει τέτοια μελέτη και κάνει τις 

εκτιμήσεις του ο τεχνικός σύμβουλος. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και δεν θα έπρεπε να... είναι στις υποχρεώσεις...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν υπάρχει τίποτα...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όχι, είπα το... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε θα σας τα πούμε και θα σας τα δώσουμε. Αν θέλετε 

κάθε μέρα να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ερωτώ, η ερώτηση ήταν σαφής, κ. Δήμαρχε, υπεβλήθη τέτοια μελέτη; Αυτό λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Υπάρχει από ότι ξέρω, υπάρχει, όμως αυτό θα μπορεί να το πει με σιγουριά 

όταν κατατεθούν οι οικονομικές προσφορές των αναδόχων. Πριν κατατεθούν οι οικονομικές 

προσφορές των αναδόχων, δεν θέλει να το βγάλει προς τα έξω διότι δεν είναι και σωστό, 

καταλάβατε; Πρέπει να κατατεθούν οι οικονομικές προσφορές των αναδόχων για να... 

υπάρχουν...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κατά προσέγγιση, κ. Δήμαρχε. Κατά προσέγγιση μπορεί να μιλήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Πρόεδρε... διάλογο κάνουμε αλλά... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Απάντησα... Πρόεδρε, αφήστε με να ολοκληρώσω... θα είναι λιγότερο από τα 

πρόστιμα που θα τρώμε αν δεν κάνουμε το εργοστάσιο. Θα είναι λιγότερο από 80€.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Υπάρχει εύρος κόστους δηλαδή;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Υπάρχει. Σας λέω, δεν μπορούν τώρα να βγουν αυτά στον αέρα, διότι θα 

κατατεθούν οι οικονομικές προσφορές. Ελάτε αν θέλετε στην ΕΣΑΝΣ να σας τα δείξω όλα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, απαντώντας σε αυτό, θέλω...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας απάντησα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Όμως, κάποιοι Δήμαρχοι πριν από εσάς, βγήκαν, πριν την ΕΣΑΝΣ και είπαν 

κάποιο ποσό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ήταν προσωπική εκτίμηση, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Προσωπική εκτίμηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προσωπική εκτίμηση έκαναν, κ. Μηλίδη. Προσωπική εκτίμηση. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εσείς δεν έχετε προσωπική εκτίμηση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν θέλω να ρισκάρω. Σας λέω θα είναι λιγότερο από 80€. Λιγότερο από ότι αν 

δεν κάναμε εργοστάσιο. Αυτό σας το λέω με ασφάλεια. Τι να σας πω άλλο; Αν δεν καταθέσουν 

προσφορές, δεν μπορούμε να μιλάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος... έχετε και άλλη ερώτηση; Παρακαλώ. Ναι, ναι. Το μικρόφωνό σας, κ. 

Μηλίδη, ανοίξτε το.  
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Κατά τη διάρκεια του ανταγωνιστικού διαλόγου, σύμφωνα με τη διακήρυξη, θα 

εξέταζε έλεγε η αναθέτουσα Αρχή τη δυνατότητα να... στο αντικείμενο του ιδιωτικού φορέα τι 

θα γίνει με τη λειτουργία και τη συντήρηση του ΧΥΤΥ και των σταθμών μεταφόρτωσης της 

Νιγρίτας και της Ζίχνης. Αυτό, θα ήταν κατά τη διάρκεια... του ανταγωνιστικού διαλόγου. Το 

κείμενο που μας διανεμήθηκε από τον τεχνικό σύμβουλο... πάλι λέει για τη δυνατότητα 

ανάληψης... τελικά τι καθορίστηκε; Τι αποφασίστηκε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μηλίδη, για να γίνουν κατανοητά αυτά που έχουμε πει, αυτά που 

διαβάσαμε τώρα, είναι οι προτάσεις των υποψηφίων αναδόχων. Δεν είναι η απόφαση της 

ΕΣΑΝΣ. Ο ανταγωνιστικός διάλογος τι κάνει; Καλεί τους υποψηφίους αναδόχους να 

καταθέσουν τα σχόλιά τους και τις προτάσεις και από εκεί και πέρα προσπαθεί να πάρει ό,τι το 

καλύτερο μπορεί για την καλύτερη λειτουργία του εργοστασίου και προς το συμφέρον των 

δημοτών. Αυτό δεν είναι απόφαση, είναι πρόταση των αναδόχων, δεν σημαίνει ότι την 

ασπαζόμαστε εμείς. Οι ανάδοχοι λένε, να βάλουν και τη λειτουργία του ΧΥΤΑ και των ΣΜΑ. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αποδεχτούμε εμείς, καταλάβατε; Αυτό προτείνουνε. Αυτές είναι 

προτάσεις που κάνουνε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κατάλαβα. Κατάλαβα, το είπατε προηγουμένως. Απλώς θέλω να διευκρινιστεί, 

επειδή τελείωσε  ο ανταγωνιστικός διάλογος και στη διακήρυξη ελέγετο ότι με... του 

ανταγωνιστικού διαλόγου θα μπει αυτή η δυνατότητα, βλέπω πάλι η πρόταση είναι δυνατότητα, 

λέω, καθορίστηκαν;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα θα καθοριστεί, δεν κάναμε ακόμη Διοικητικό Συμβούλιο, κάνουμε 

Διοικητικό Συμβούλιο την Τρίτη για να τα καθορίζουμε αυτά, θα σας ενημερώσουμε πρώτα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ωραία. Θέλουμε να μας ενημερώσετε, γιατί για πολύ καιρό δεν μας 

ενημερώνετε... Για πολύ καιρό δεν μας ενημερώνατε... Τρίτη ερώτηση και τελειώνω, τελευταία. 

Θέλω να ρωτήσω εάν θα πληρώνεται το πρόστιμο διότι υπάρχει αδειοδότηση του ΧΥΤΥ και 

γίνεται διαλογή του ΧΥΤΥ και γίνεται ανακύκλωση. Εάν θα πληρώνεται... κάποιο όριο... το 

2014και αν θα πληρωθεί ποιές είναι οι ποσότητες; Υπάρχουν στοιχεία από τον τεχνικό 

σύμβουλο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Για το τι θα πληρώνουμε, τι πρόστιμα θα πληρώνουμε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, αυτό το θέμα όχι, πού να... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Εάν θα πληρώνεται... ο ΧΥΤΥ έχει αδειοδότηση και γίνεται διαλογή στην πηγή, 

θα υπάρξουν πρόστιμα; Γιατί αυτά τα πρόστιμα τα ακούμε πολλά χρόνια... πρόστιμα δεν 

μπήκανε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα για αυτό το θέμα δεν έχει καμιά δουλειά ο τεχνικός σύμβουλος και 

εξαρτάται... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Άλλο... ο τεχνικός σύμβουλος είπα αν ξέρει τις ποσότητες, είπα για το τεχνικό 

μέρος. Εγώ θα το δω σε διαφορετικό επίπεδο αν θα υπάρχουν αυτά τα πρόστιμα. Θα υπάρχει το 

πρόστιμο, δεδομένου ότι υπάρχει αδειοδότηση του ΧΥΤΥ και δεδομένου ότι γίνεται διαλογή 

στην πηγή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ποιός λέει ότι δεν θα υπάρχουν πρόστιμα; Αφού λέει αν έρθουν ανεπεξέργαστα 

τα απορρίμματα, αυτό λέει ο Νόμος, θα πέφτει και το ανάλογο πρόστιμο... ο Νόμος αυτό λέει, 

αν έρθουν ανεπεξέργαστα, αν δεν τα επεξεργαζόμαστε και τα ρίχνουμε, πέφτει πρόστιμο. Ο 

Νόμος το λέει.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή υπάρχει η αδειοδότηση, ο Νόμος ξέρω ότι το λέει αυτό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι σημασία έχει που υπάρχει αδειοδότηση;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γίνεται, γίνεται μία... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προσπάθεια για να... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι, ναι, γίνεται αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε, αυτό, σε αυτό, έχετε δίκιο ως προς το εξής σε αυτό που θέτετε. 

Πρέπει και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, να ζητήσουμε από την ΚΕΔΕ, έτσι; Και να ζητήσει από 
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την κυβέρνηση, όσες Περιφερειακές Ενότητες έχουν αυτήν την ωριμότητα και βρίσκονται σε 

αυτό το στάδιο της κατασκευής του εργοστασίου, σε αυτούς πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική 

αντιμετώπιση, από κάποιον που δεν έχει κάνει τίποτα και έχει ΧΑΔΑ ακόμα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό λέω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η απάντηση είναι αυτή. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει μια τροποποίηση σε αυτό 

το θέμα, καταλάβατε; Ο Νόμος όμως είναι ξεκάθαρος και λέει αν έρθουν ανεπεξέργαστα, τρώτε 

πρόστιμο. Εμείς πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα μέσω της ΚΕΔΕ και να πούμε ότι για εμάς 

πρέπει να υπάρξει μια ελαστικότητα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έγινε κάτι μέχρι τώρα στην ΚΕΔΕ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα γίνουνε αυτές οι προτάσεις. Θα γίνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κύριος... ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δήμαρχε, λίγο ακόμη στο θέμα, έτσι όπως το άνοιξε ο συνάδελφος, να κάνω μία 

ερώτηση. Η Περιφερειακή Ενότητα, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, υπέβαλε ερώτημα στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και ρώτησε συγκεκριμένα, μπορούμε να ρίχνουμε τα απορρίμματα του Νομού 

στο κύτταρο μετά την επεξεργασία και τη διαλογή και ανάκτηση όπως την κάνουμε με τους 

μπλε κάδους, να το πω έτσι; Και του Υπουργείο απάντησε ναι. Προφανώς ο συνάδελφος 

υπαινισσόταν αυτό. Άρα, εφόσον έχει πλέον και την άδεια και τη σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργείου, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι απαντά εδώ το Υπουργείο ότι γίνεται επεξεργασία. Διότι 

αλλιώς, οι περιβαλλοντικοί όροι θα εμπόδιζαν αυτού του είδους την απάντηση. Αν γνωρίζεις 

αυτήν την απάντηση του αρμόδιου του Υπουργείου. Η μία ερώτηση είναι αυτή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να τις απαντώ μία-μία τις ερωτήσεις. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό είναι αυτονόητο, ότι, καταρχήν δεν γίνεται διαλογή 100% στην πηγή. 

Εκτός αν έχει κανένας διαφορετική άποψη. Γίνεται 100% διαλογή στην πηγή; Γίνεται κάποια 

διαλογή αλλά... 

Δ.Σ. : Ούτε και στο εργοστάσιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην παρεμβαίνετε και διακόπτετε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Γίνεται κατά ένα μικρό ποσοστό. Τα υπόλοιπα τα ρίχνουμε εκεί. Είναι 

αυτονόητο, ότι τα υπόλοιπα πάνε εκεί. Ποιό είναι το ερώτημα τώρα;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το ερώτημα, μπορώ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Το ερώτημα είναι το εξής. Στο έργο περιγράφεται ότι η διαλογή και η τελική 

ανάκτηση σήμερα, σήμερα είναι σε ένα ποσοστό 10%.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. 15-20%. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : 10-15-20. Άρα το υπόλοιπο πάει εκεί. Το προϊόν αυτό είναι επεξεργασμένο, 

εφόσον απάντησε το Υπουργείο ότι ναι, μπορεί να πάει στο κύτταρο, στο ΧΥΤΥ. Έτσι 

απάντησε, ότι μπορεί. Από εκεί προήλθε και η δοκιμαστική λειτουργία, από εκεί προήλθε και η 

λειτουργία του και σήμερα. Νομίζω είναι πολύ σαφές. Άρα, αυτό που πάει σήμερα στο κύτταρο, 

μετά την απάντηση του Υπουργείου είναι επεξεργασμένο. Διότι έχει γίνει διαλογή στην πηγή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. Όχι 100%, δεν είναι επεξεργασμένο. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ποτέ δεν θα είναι 100%.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν είναι καν στα ποσοστά που βάζουνε ως στόχους. Γίνεται ανακύκλωση 

των οργανικών; Δεν γίνεται. Γίνεται κομποστοποίηση πουθενά ξέρω εγώ; Δεν γίνεται. Ούτε 

ανακύκλωση των, ούτε τα ανακυκλώσιμα 100% ανακυκλώνονται, έτσι; Ένα μικρό ποσοστό. Δεν 

έχουμε πιάσει τα επιθυμητά ποσοστά, εδώ μπαίνουνε, βάζουμε κάποια όρια για να τα πιάσουμε. 

Και πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να τα πιάσουμε αυτά τα ποσοστά. Λοιπόν, 

ανακυκλώνονται τα ανακυκλώσιμα υλικά, ένα 15-20% και τα υπόλοιπα όλα πέφτουν εκεί, αυτό 

είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ίσως... να βοηθήσω... 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε, συγγνώμη... θα κάνω την ερώτησή μου. Η ερώτησή μου είναι η εξής, 

την είχα υποβάλει και στον τεχνικό σύμβουλο. Εκείνος όμως δεν μου απάντησε. Ήταν 

συγκεκριμένη και πολύ σαφής. Είπα εφόσον το κύτταρο λειτουργεί με την άδεια του αρμόδιου 

Υπουργείου σήμερα, δεν μπορεί να υπάρχει χαριστική περίοδος με απόφαση και με υπογραφή 

του Υπουργού. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που πηγαίνουμε λογίζεται ως υπόλοιπο, άρα 

γίνεται επεξεργασία. Με την ανάκτηση του 20% που είπατε. Λέγεται, όπως και εσείς είπατε, ότι 

το οργανικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Ρώτησα το σύμβουλο, πες μου παρακαλώ σε ποιά 

διάταξη υπάρχει αυτή η υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε περαιτέρω και σε ποιό ποσοστό 

πρέπει να φτάσουμε για να λέγεται ότι το υπόλοιπο μετά την επεξεργασία τέτοιο, να είναι 

συμβατό με τον όρο υπόλοιπο και να είναι συμβατό και με τον όρο επεξεργασία; Δεν πήρα 

απάντηση. Μπορείτε να μας απαντήσετε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως. Μα σας απάντησα. Το 40-50% πρέπει από τα ανακυκλώσιμα να 

πηγαίνουν εκεί. Σας απάντησα. Δεν ξέρω τι θέλετε να πείτε, θέλετε να πείτε ότι γίνεται 

επεξεργασία, γίνεται ανακύκλωση σε όλα τα επίπεδα και δεν χρειάζεται το εργοστάσιο; Γιατί να 

σας υπενθυμίσω, κ. Φωτιάδη, το 2009, εσείς προτρέπατε την ΕΣΑΝΣ να κάνει γρήγορα για να 

κατασκευάσει το εργοστάσιο απορριμμάτων. Τώρα αλλάξατε άποψη; Εσείς ο ίδιος λέγατε ότι 

δεν θα λειτουργήσει εκεί ΧΥΤΑ, αλλά ΧΥΤΥ, μετά είπατε ΧΥΤ, μετά είπατε να πέσουν όλα τα 

σκουπίδια, λοιπόν, εκεί τώρα λειτουργεί ΧΥΤΑ. Δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. 

Με το εργοστάσιο θα λειτουργήσει ΧΥΤΥ. Και πρέπει να γίνει το εργοστάσιο. Δεν υπάρχει 

100% ανακύκλωση στην πηγή. Ούτε σε κανένα μέρος του κόσμου γίνεται 100% ανακύκλωση. 

Βρείτε μου μία χώρα στον κόσμο που να μην έχει εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Μία 

χώρα σαν παράδειγμα. Καμία δεν θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχτε και άλλη; Με συγχωρείτε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Την παρέρχομαι την προσωπική επίθεση, η οποία, Πρόεδρε, ήταν εκτός, αλλά εν 

πάση περιπτώσει, δεν έχει καμία σχέση αυτά που είπατε με την ερώτηση που σας είχα υποβάλει, 

Δήμαρχε, αλλά, καμία σχέση, διότι εγώ σας ρώτησα κάτι σαφές. Διότι αυτά που σας ρώτησα, 

είναι απόφαση του 2011, του 2011, ήρθε απόφαση από το Υπουργείο. Εσείς με πάτε στο 2009. 

Και με δεδομένο ότι όλοι οι συνάδελφοι αντιλαμβανόμαστε ότι η νομοθεσία είναι δυναμική και 

είναι τόσο συγκεκριμένο αυτό που σας λέω που ξεκινάει ακόμα και από τις Βρυξέλλες. Άμα 

πάρετε το Βήμα της Κυριακής το προηγούμενο θα δείτε εκεί τι λέει για την περιβόητη 

επεξεργασία για... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας περάσουμε στις ερωτήσεις, παρακαλώ πολύ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ερωτήσεις, όμως υποχρεώθηκα, κ. Πρόεδρε. Η άλλη ερώτηση, κ. Δήμαρχε, 

είπατε, πώς τα είπατε αυτά, προτάσεις, εγώ τα αντιλήφθηκα ότι ήτανε άξονες, σε αυτόν τον 

άξονα θα γίνει συζήτηση, σε αυτόν, σε αυτόν, σε αυτόν. Κάτι δεν άκουσα όμως και δεν 

ακούσαμε, μπορούμε κάποια στιγμή να τους πούμε ευχαριστούμε κύριοι για όλη αυτή την 

αρωγή σας και τη μέριμνά σας, απαλλάξτε μας, δεν θέλουμε περαιτέρω την παρουσία σας; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Να απαντήσω; Λοιπόν, καταρχήν δεν ήταν προσωπική επίθεση, εγώ σας 

υπενθύμισα πράγματα που είπατε και θα σας διαβάσω τις δηλώσεις σας. 12 Ιουλίου 2009. Ο 

Νομάρχης Σερρών ξεκαθάρισε πως μιλάμε για ΧΥΤΥ και όχι για ΧΥΤΑ και πως για την 

κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου επεξεργασίας και αξιοποίησης των απορριμμάτων, θα 

πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα η ΕΣΑΝΣ. Αυτά λέγατε στις 12 Ιουλίου του 2009. Τώρα η 

κωλοτούμπα είναι θεαματική. Λέτε να μη γίνει εργοστάσιο. Λοιπόν... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, Πρόεδρε, επί προσωπικού... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι προσωπικού, μα δεν είναι προσωπικό... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ερώτησή σας, κ. Φωτιάδη... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Απαντώ... Απαντώ... Απαντώ... 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μα βάση τον Κανονισμό, λόγια που δεν είπα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ε, πώς... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν είπα να μη γίνει εργοστάσιο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...καταγεγραμμένο... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...ακούστε... εγώ είμαι τώρα να μην γίνει εργοστάσιο; Και τον αφήνετε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είπατε πρέπει να τους διώξουμε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Συγγνώμη, είπα εγώ να μην γίνει εργοστάσιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως, αυτό είπατε, λέτε να τους διώξουμε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Εγώ είπα για ένα σημείο που δεν άκουσα, για έναν άξονα, εάν μας πάνε δηλαδή 

στα 150 εμείς θα πούμε προχωρήστε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια στιγμή, μια στιγμή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Επί του θέματος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια στιγμή να τα ξεκαθαρίσουμε. Προηγουμένως... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και αν λέω ψέματα να μπει η κασέτα, προηγουμένως είπατε μπορούμε να τους 

πούμε άντε να σηκωθείτε να φύγετε; Αυτό δεν είπατε; Αυτό είπατε. Πώς θα τους πούμε άντε να 

σηκωθείτε να φύγετε πριν καταθέσουν την προσφορά τους;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  Άλλο είπα εγώ τώρα, αυτό είπα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό είπατε, βεβαίως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να χαμηλώσουμε τους τόνους, για να 

χαμηλώσουμε τους τόνους...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως αυτό είπατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε εάν μπορούμε, κ. Δήμαρχε,  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σε οποιοδήποτε στάδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σε οποιοδήποτε στάδιο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άλλο αυτό. Άλλο είναι το ένα... μια στιγμή. Άλλο είναι το ένα σε οποιοδήποτε 

στάδιο και άλλο τώρα μπορούμε να τους πούμε σηκωθείτε να φύγετε... Λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άλλο το ένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν με τις οικονομικές προσφορές που 

θα καταθέσουν, τα ευρώ ανά τόνο είναι περισσότερο από τα πρόστιμα, περισσότερο από 80, 

ασφαλώς θα τους πούμε γεια σας. Δεν το συζητάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είναι ξεκάθαρο. Αν είναι λιγότερο από 80, πώς θα τους πούμε γεια σας; Θα 

προτιμήσουμε τα πρόστιμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη η επόμενη ερώτηση;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δήμαρχε, είσαι εκνευρισμένος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ είμαι εκνευρισμένος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, ηρεμήστε όλοι... είναι θέμα συζήτησης... ενημέρωσης του 

Σώματος... δεν χρειάζεται να...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Με στρέβλωση θα σου απαντήσω... Κύριε Δήμαρχε, δεν μας είπατε το ποσό της 

επένδυσης, διότι αυτοί οι εκλεκτοί οι συνεργάτες μας όλα, όλα τα έχουνε πληρώσει και σωστά 

το είπατε. Το ποσό της επένδυσης και με βάση, είπατε ότι μπήκε στο ΕΣΠΑ, τι ποσοστό 

εκτιμάτε ότι θα επιδοτηθούμε και τελικά τι ποσό αυτοί οι καλοί μας φίλοι θα επενδύσουν για το 

εργοστάσιο το οποίο σημειωτέον ότι δεν είναι προσδιορισμένο με βάση την πρώτη μελέτη, η 

πρώτη προσέγγιση, είπατε ότι θα έχει δυνατότητα, χωρητικότητα επεξεργασίας από εβδομήντα 

έως σαράντα, δηλαδή με βάση την στόχευση των ενενήντα-εκατό, πάμε περίπου στο μισό σε 

δυναμικότητα. Παρακαλώ, η ερώτησή μου είναι, κ. Πρόεδρε, πόσο θα είναι τελικά το ποσό που 

θα απαιτηθεί μαζί με την επιδότηση; Τα έχετε τα ποσά αυτά υπόψη σας;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το ποσό, ακόμη δεν κατατέθηκαν προσφορές για να ξέρουμε τι ποσά, τι 

προϋπολογισμός καταθέτουνε οι υποψήφιοι ανάδοχοι. Επί του προϋπολογισμού που θα 

καταθέσει ο καθένας και ανάλογα με τι θα μας συμφέρει εμάς, εκεί θα επιδοτηθούμε από το 

ΕΣΠΑ μέχρι και 60%. Ακόμα δεν έχουν καταθέσει τις προσφορές τους, θα καταθέσουν τις 

προσφορές τους και τότε θα ξέρουμε. Τι, πόσα λεφτά προτείνει ο καθένας για να γίνει το 

εργοστάσιο, έτσι; Και επάνω σε εκείνο θα δούμε εμείς τι μας συμφέρει, ποιός μας προτείνει το, 

τη συμφερότερη οικονομικά πρόταση για τους δημότες, αυτή θα επιλέξουμε. Αλλά δεν έχουμε 

τις προτάσεις τους ακόμα. Όσον αφορά για τη δυναμικότητα των εβδομήντα, των ενενήντα και 

των σαράντα, το εργοστάσιο αυτό το 2007 είχε σχεδιαστεί με δυναμικότητα ενενήντα χιλιάδων 

τόνων το χρόνο. Είχαν πέσει έξω όμως τότε. Και είχαν πέσει έξω γιατί; Πρώτον διότι τα είχαν 

υπολογίσει βάσει της απογραφής του 2001 που οι κάτοικοι του Νομού έβγαιναν διακόσιες και 

χιλιάδες, εν συνεχεία με την απογραφή όμως του 2011 ο πληθυσμός του Νομού έπεσε στις 

εκατόν εβδομήντα χιλιάδες. Λοιπόν, ένας παράγοντας που αλλάζει τη δυναμικότητα του 

εργοστασίου είναι αυτό και δεύτερον η οικονομική κρίση που μειώνει τα σκουπίδια. Για αυτόν 

το λόγο πέφτει η δυναμικότητα που θα φιλοξενεί το εργοστάσιο, η δυναμικότητα των 

σκουπιδιών που θα φιλοξενεί και δική μου εκτίμηση είναι, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει ένα 

εργοστάσιο για 40.000 τόνους. Αυτό εκτιμώ εγώ. Περίπου τόσο θα είναι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία τελευταία, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κ. Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, έχετε υπόψη σας αν υπάρχει στην επικράτεια αντίστοιχο 

εργοστάσιο έτσι όπως κωδικοποιήθηκε, γιατί υπάρχει μία διαφοροποίηση, αλλά εν πάση 

περιπτώσει σε αυτήν τη λογική των αξόνων που πήρατε τα στοιχεία και μας τα παρουσιάσατε, 

έχετε υπόψη σας αν λειτουργεί πουθενά και αν το παραγόμενο προϊόν όπως το ορίσατε, λίπασμα 

ή γαριδάκι να το πω έτσι απλά, το οποίο υποτίθεται πάει για καύση, αν τελικώς διατίθεται στην 

αγορά το προϊόν, αν υπάρχει δηλαδή λειτουργία και βεβαίως αν υπάρχει και αν ξέρετε ποιάς 

χωρητικότητας-δυναμικότητας είναι αυτό το φερόμενο εργοστάσιο, έτσι για να 

καταλαβαίνουμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Σας απάντησα, η εκτίμησή μου... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Αν υπάρχει κάπου αλλού στην Ελλάδα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όπως γνωρίζετε, όπως γνωρίζετε, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών είναι 

πρωτοπόρος στο θέμα του εργοστασίου. Είναι μέσα στα τρία πιο ώριμα έργα. Στην 

Πελοπόννησο αναδείχθηκε ο ανάδοχος. Είναι ίδια περίπτωση. Και θα κατασκευαστεί 

εργοστάσιο, η Κοζάνη νομίζω είναι η άλλη Περιφερειακή Ενότητα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δήμαρχε, να λειτουργήσει λέω, να λειτουργεί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν λειτούργησε, δεν λειτούργησε κανένα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αν λειτουργεί δηλαδή... ή στην Αθήνα 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι, δεν ξέρω να λειτουργεί κανένα. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λειτουργεί... και βασικά δεδομένα υπάρχουν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λειτουργεί στην Αθήνα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ξέρω, τέτοια εργοστάσια τώρα γίνονται, λοιπόν και είμαστε μέσα στα τρία 

πιο ώριμα έργα της Ελλάδας... Δεν ξέρω να λειτουργεί, δεν ξέρω. 

Δ.Σ. : Λειτουργεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ωραία, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. 

Δ.Σ. : Εγώ διάβασα στην εφημερίδα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δεν ξέρω, δεν ξέρω... αν λειτουργεί. Νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να 

λειτουργεί τέτοιο ακριβώς ίδιο εργοστάσιο, όπως πάει να κατασκευαστεί τώρα. Δεν ξέρω τι 

εργοστάσιο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε;  



 2

2 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ξέρω, κα. Σαραντίδου, δεν ξέρω τι εργοστάσιο λειτουργεί και αν 

λειτουργεί, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν λειτουργεί τέτοιο εργοστάσιο που πάει να γίνει τώρα.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μήπως μπορείτε να ρωτήσετε; Αν λειτουργεί, θα μας ενδιέφερε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως να το δω, ευχαρίστως.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Παραπλήσιο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κάθε φορά που θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, το πρώτο θέμα θα είναι 

ερωτήσεις... βεβαίως, τι να σας πω άλλο. Το πρώτο θέμα θα είναι ερωτήσεις για να 

ενημερώνεστε, ό,τι θέλετε.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ούτως ή άλλως έχουμε το δικαίωμα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως. Θα το βάλω θέμα όμως εγώ. Θα το βάλω θέμα για το εργοστάσιο. Να 

ρωτάτε ό,τι θέλετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, κ. Μπόικε έχετε το λόγο για ερώτηση. Ερωτήσεις, ερώτηση.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι. Δύο ερωτησούλες. Πόσο επί τοις εκατό των εισερχόμενων συνολικά 

απορριμμάτων αντιπροσωπεύουν τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, επί των εισερχόμενων 

συνολικά; Πρώτη ερώτηση είναι αυτή και μία δεύτερη, αν υπάρχει κάποιο όριο επί τοις εκατό 

που να διακρίνει, να προσδιορίζει, το επί της συνολικής παραγωγής αποβλήτων πάντα μιλάω, 

που να προσδιορίζει αυτό το όριο το ανεπεξέργαστο από το επεξεργασμένο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε, απάντησα, σε αυτήν την ερώτησή σας απάντησα όταν εξηγούσα. 

Είχανε προτείνει, προτεινόμενο ελάχιστο ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, 

προτείνουν αυτοί 65-75% κατά βάρος επί των εισερχομένων βιοαποδομήσιμων αποβλήτων. 

Αυτή είναι η πρόταση. Ακόμη δεν τους έχουμε απαντήσει. Δεν ξέρω να σας πω τι απάντηση θα 

δώσουμε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν ρωτάω αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι ρωτάτε;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Αυτό που λέει εδώ το έχω διαβάσει, συγγνώμη, μπορώ... Αυτό που λέτε το έχω 

διαβάσει, που λέει εδώ 65-75% κατά βάρος, επί των εισερχόμενων βιοαποδομήσιμων, δηλαδή 

από αυτά που είναι τα αποφάγια ας το πούμε έτσι, από το συνολικό αριθμό των αποφαγιών, όσα 

σαπίζουν και κάνουν ζουμιά και στραγγίσματα, αυτοί θα παίρνουν το 65% με 75%. Αυτό που 

ρώτησα εγώ είναι επί των συνολικών αποβλήτων, όλων που θα πηγαίνουν εκεί και μπουκάλια 

και χαρτιά και τα λοιπά όλα μαζί, πόσο τοις εκατό αντιπροσωπεύουν τα βιοαποδομήσιμα, αυτή 

ήταν η ερώτησή μου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο στόχος που θα βάλουμε είναι το 50%. Αυτόν τον στόχο θα βάλουμε. Είναι 

φιλόδοξος στόχος, αλλά θα βάλουμε αυτόν τον στόχο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλη ερώτηση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Άλλη ερώτηση έχετε;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ρώτησα και ένα άλλο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τι ρωτήσατε;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ποιό, αν υπάρχει κάποιο όριο επί τοις εκατό που να διακρίνει το επεξεργασμένο 

από το ανεπεξέργαστο, πάντα μιλάω επί της συνολικής παραγωγής αποβλήτων. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Στην παραγωγή των αποβλήτων;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Στο συνολικό ποσό των αποβλήτων...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά που θα ρίχνουνε δηλαδή;  

Δ.Σ. : Αυτά που περισσεύουν.... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ... Να το ξαναδιατυπώσω, γιατί ενδεχομένως...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν είμαι τεχνικός για να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Γιατί θυμάμαι έγινε συζήτηση και όταν ήταν ο κ. Ηλιόπουλος. Είναι ένα κρίσιμο 

σημείο το εξής, αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο κύριος συνάδελφος, ο κ. Φωτιάδης. Πρέπει να 

προσδιορίσουμε ακριβώς την έννοια του επεξεργασμένου και του ανεπεξέργαστου. Διότι, 

πηγαίνουν εκεί τα απόβλητα. Ήδη όμως υπάρχει ανακύκλωση. Επομένως, γίνεται μια 

επεξεργασία. Εσείς λέτε ότι δεν είναι 100%. Αλλά και εκεί που θα πάνε και πάλι δεν είναι 100%. 
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Και να πούμε και το άλλο; Αν πάνε μαζί στη σακούλα τα χαρτιά μαζί με τα αποφάγια, εκείνο το 

χαρτί που θα είναι μέσα στη σακούλα, είναι άχρηστο. Δεν μπορεί να ανακυκλωθεί. Δηλαδή, 

ακόμα και να το ανακυκλώσεις, κανείς δεν θα το ζητήσει στην αγορά αν έχει ποτιστεί με τα 

ζουμιά των αποφαγιών. Επομένως, αν μετράει και μπορεί να γίνει μια ανακύκλωση, μόνο στην 

πηγή μπορεί να γίνει. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την ανακύκλωση στην πηγή και το 

εργοστάσιο απλούστατα δεν μας χρειάζεται καθόλου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σεβαστή η άποψη, όμως διαφωνούμε κάθετα και οριζόντια. Και αν έχετε μία 

χώρα στον κόσμο που δεν έχει εργοστάσιο ανακύκλωσης, αν υπάρχει ένα τέτοιο παράδειγμα, να 

μας το φέρετε. Λοιπόν, ανακύκλωση 100% στην πηγή δεν μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει μέχρι 

50%, αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος, από εκεί και πέρα τα απορρίμματα που θα πηγαίνουν στο 

εργοστάσιο, θα υπάρχει με το καλημέρα, με το που θα μπαίνουνε, ένας μαγνήτης, που θα παίρνει 

τα ανακυκλώσιμα και από εκεί και πέρα φίλτρα που θα παίρνουν τα οργανικά. Και τα υγρά 

οργανικά και τα λοιπά θα θάβονται, τα δε ξηρά, είναι το RDF που λένε, θα παράγουν ενέργεια 

και θα τα αξιοποιούν. Αυτά γίνονται σε όλο τον κόσμο και προκαλώ ένα παράδειγμα μιας χώρας 

που κάνει 100% ανακύκλωση π.χ. και δεν έχει εργοστάσιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος, ο κ. Γκότσης.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, δυο-τρία ερωτηματάκια θα κάνω. Από ότι εγώ αντιλήφθηκα, ο 

όρος ανταγωνιστικός διάλογος αφορά τον μεταξύ προεπιλεγμένων εταιρειών. Δηλαδή, η 

ΕΣΑΝΣ ακούει μόνο. Αυτό λέω. Δεν είναι... ανταγωνιστικός δηλαδή... είναι ότι λες-λέω. Δεν 

είναι έτσι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έτσι.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Έτσι είναι; Λένε αυτοί και λέμε εμείς;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άρα λοιπόν, αυτό ακριβώς να διευκρινίσουμε. Ανταγωνιστικός όπως το έχω 

καταλάβει εγώ, είναι μεταξύ τους. Είμαστε εμείς επιτροπή. Ελάτε εδώ εσείς, ένα, δύο, τρία, 

τέσσερα. Τι μας δίνετε; Γιατί... εμπειρία... όταν πριν δυο και τρεις μήνες κάναμε μελέτη-

κατασκευή στον Άγιο Γιάννη, το κλειστό... και λοιπά, εκεί μια ομάδα επί δύο μήνες κάνανε 

αυτές τις αξιολογήσεις και απέκτησα μεγάλη εμπειρία επάνω σε αυτό, με βοήθησε δηλαδή. 

Άρα... λέω εγώ, δίνω δέκα με δεκαπέντε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Γκότση... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Δεκατρία με δώδεκα ξέρω εγώ, άρα όλες αυτές τις προτάσεις παίρνει η 

Επιτροπή... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Αυτό είναι δηλαδή; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό ακριβώς που λέτε. Έτσι.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Γιατί, ανταγωνιστικός, αλλιώς ακούγεται στα αυτιά μέσα. Ότι ανταγωνιστικό λένε 

οι εταιρείες, λέμε εμείς, γίνεται ένας διάλογος. Εγώ... όχι. Καλώς. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα. 

Όταν θα καταθέσουμε τις οικονομικές προτάσεις... θα έχουν πάρει την επιχορήγηση αυτήν τη 

χρηματοδότηση που τους δίνει, το εξήντα, σαράντα, πενήντα τοις εκατό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως θα υπάρχει. Όποια πρόταση και να κάνουν, επί της πρότασης αυτής 

που θα επιλέξουμε, εάν είναι συμφέρουσα, θα έχουμε μέχρι και 60% επιχορήγηση από το 

ΕΣΠΑ. Ας πούμε, μας καταθέτουν παραδείγματος χάρη, μας λένε ότι θα κάνουν ένα εργοστάσιο 

με είκοσι εκατομμύρια. Με είκοσι εκατομμύρια. Και με τους υπολογισμούς που βγάζουν ξέρω 

εγώ θα είναι 50€ ανά τόνο. Έτσι; Ας πούμε ότι αυτή είναι η συμφερότερη πρόταση. Πάνω στα 

είκοσι εκατομμύρια, το 60% θα επιχορηγηθούμε από το ΕΣΠΑ.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Άρα από εκεί θα βγει και η τιμή. Αν κάποια εταιρεία πάρει το 30% θα μας έχει 

τον τόνο 110€. Παράδειγμα. Λέω... Το τρίτο ερώτημα είναι ότι ο Δήμαρχος επειδή το θέμα αυτό 

έχει παιχτεί, έχει, έχει, έχει και μας αφορά όλους και σαν Αντιπολίτευση και όλους τους πολίτες 

του Νομού, όχι μόνο του Δήμου Σερρών, ο Δήμαρχος ο... της Ηράκλειας, είπε ότι δεν θα 

επιτρέψουμε, μάλλον λέει θα είναι κάτω από 60€ο τόνος και δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά 
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περίπτωση να είναι πάνω από 60€ και αν είναι πάνω από 60€ εμείς δεν θα δεχτούμε. Εσείς 

είπατε 80€. Εδώ τι γίνεται;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε... για να το διευκρινίσουμε, κ. Γκότση. Εγώ τι είπα; Ότι αν είναι, αν 

δεν κάνουμε το εργοστάσιο, θα πληρώνουμε σύμφωνα με το Νόμο, 80€ανά τόνο. Σε 2-3 χρόνια. 

Αν... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Δήμαρχε, να το δούμε... 35€ δεν είναι; Συν δεκαπέντε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Συν πέντε και είκοσι και είκοσι που πληρώνουμε τώρα; Εξήντα και είκοσι 

ογδόντα. Λοιπόν...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κακώς έγινε, εν πάση περιπτώσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν έγινε καθόλου κακώς...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Τέλος πάντων... να μην διακόπτω... αλλά έτσι... το ποσό αυτό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα 20€ είναι τώρα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είκοσι και τριάντα πέντε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και τριάντα πέντε και πέντε και πέντε και πέντε πάει εξήντα. Συν είκοσι, 

ογδόντα. Καταλάβατε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μα δεν φτάνει μέχρι τέτοιο όριο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Φτάνει, πώς δεν φτάνει; Αφού είκοσι είναι τώρα. Με τα τριάντα πέντε ευρώ και 

κάθε χρόνο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τα πέντε ευρώ... ξέρω το θέμα τώρα, λες να μην το ξέρω, Δήμαρχε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Πάει ογδόντα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μέχρι ποιού ποσού; Το ταβάνι πού είναι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ογδόντα πάει... Με τα είκοσι ευρώ που πληρώνουμε πάει ογδόντα, εξήντα πάει 

το ταβάνι... με τα πρόστιμα, συν είκοσι ευρώ που πληρώνουμε. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Καλά. Εγώ τώρα θα το διαβάσω το θέμα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Διαβάστε το...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ θα το διαβάσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν μπορώ να ακούω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Διαβάστε το και θα δείτε ότι είναι έτσι όπως σας το λέω, δεν υπάρχει 

περίπτωση.     

Δ.Σ. : Μήπως απλά το είκοσι το βάζει δυο φορές;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι δυο φορές, μα είναι 35€ την πρώτη χρονιά και πάει τριάντα πέντε και 

πέντε στις υπόλοιπες χρονιές. Πέντε, πέντε, πέντε, πάει εξήντα, πάει μέχρι εξήντα. 

Καταλάβατε;... Τώρα... για να θυμηθώ... τι ρωτήσατε;... αμ, ναι εντάξει. Ο κύριος... έκανε μία 

προσωπική του εκτίμηση. Μπορεί να πέσει μέσα. Μπορεί να πέσει έξω. Εγώ τι λέω; Αν είναι 

πάνω από 80€που θα πληρώνουμε χωρίς το εργοστάσιο, δεν θα το δεχτούμε. Αν είναι όμως 

κάτω από 80€, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αν είναι παραδείγματος χάρη εβδομήντα ή εξήντα 

πέντε τι θα επιλέξουμε, το ογδόντα ή το εξήντα πέντε; Καταλάβατε;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και μία ακόμα ερώτηση... θα υπάρχει τιμαριθμική αναπροσαρμογή, δηλαδή λέτε 

εσείς κάτω από ογδόντα, λέμε ότι είναι εβδομήντα πέντε ας πούμε. Και θα πούμε μετά από ένα-

δύο χρόνια το εργοστάσιο, ξέρετε έχουμε έξοδα αυτά, βάζουμε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 

τόσο τοις εκατό και λοιπά;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό, κ. Γκότση, εξαρτάται από τη διαχείριση που θα κάνουμε. Αν κάνουμε μία 

σωστή διαχείριση και δεν κάνουμε περισσότερα έξοδα από τα έσοδα, μπορεί και να πέσει προς 

τα κάτω. Αν όμως δεν είναι σωστή διαχείριση... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Να τα δούμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτά βεβαίως θα τα δούμε και θα τα ξέρετε με λεπτομέρειες στην επόμενη 

φάση, σύντομα, θα τα ξέρετε τώρα, αυτά να γνωρίζετε, θα τα ξέρουμε όταν κατατεθούν οι 

προσφορές.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Και προτού υπογράψετε θα τα φέρετε εδώ. 



25 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα δεν το συζητάμε. Σας είπα θα τα φέρουμε, θα ενημερωθείτε. Όσον αφορά 

για τον ανταγωνιστικό διάλογο που είπατε, κ. Γκότση, είναι ακριβώς όπως το είπατε. Βάζουμε 

τους τέσσερις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επανάληψη, κ. Δήμαρχε, σεβαστείτε λίγο το χρόνο... Κύριε Δήμαρχε, όχι 

επαναληψιμότητα και από εσάς. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Αναστασιάδη, σύντομος και 

περιεκτικός. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ως συνήθως. Οι ερωτήσεις μου έχουν συνάφεια και καλό θα είναι αφού 

ακουστούν να απαντήσει ο Δήμαρχος. Λοιπόν. Γίνεται μία επένδυση, ερώτημα πρώτον. Εάν 

υπάρχουν δείκτες βιωσιμότητας της επένδυσης. Και σε περίπτωση αστοχίας, αν υπάρχει 

εναλλακτικό σχέδιο. Αυτή είναι η μία ερώτηση και η δεύτερη, εάν η ΕΣΑΝΣ έχει εκπονήσει 

μελέτη σχετικά με το κόστος συγκομιδής και αποκομιδής. Το οποίο βέβαια κόστος επηρεάζει, 

θα επηρεάσει το τελικό ποσό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Συγκομιδή τι είναι; Αποκομιδή ξέρω, 

συγκομιδή τι είναι; Το ίδιο πράγμα;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν είναι το ίδιο. Το παίρνω και το μεταφέρω, έτσι; Το μαζεύω. Το 

μαζεύω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αποκομιδή είναι αυτά όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά είναι αποκομιδή. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Συγκομιδή... λέτε εσείς... συλλέγω, συλλέγω, αποκομιδή, από εκεί που τα 

συλλέγω τα παίρνω και τα πηγαίνω σε συγκεκριμένο μέρος. Εάν έχει γίνει μία τέτοια μελέτη 

κόστους, γιατί ετούτο θα προστεθεί υποθέτω πάνω στο γενικό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Η αποκομιδή, η αποκομιδή περιέχει την έννοια του μαζεύω και τα πηγαίνω, 

αυτό είναι η αποκομιδή. Με μία λέξη. Λοιπόν. Από εκεί και πέρα, το θέμα της αποκομιδής δεν 

έχει καμία σχέση με το εργοστάσιο. Η αποκομιδή γίνεται από το Δήμο, τον κάθε Δήμο. Δεν έχει 

καμιά σχέση με το εργοστάσιο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μάλλον δεν καταλάβατε τι σας λέω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Είπα, αν έχει γίνει καμιά μελέτη κόστους και για αυτό το κόστος θα 

προστεθεί στο γενικότερο κόστος που έχει σχέση με τα σκουπίδια και τα δημοτικά τέλη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτό σας απαντώ. Ότι αυτό το κόστος δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευή 

και λειτουργιά του εργοστασίου και είναι θέμα κάθε Δήμου, το αν θα κάνει μελέτη και πώς θα 

μαζεύει πιο φτηνά, πώς θα μεταφέρει πιο φτηνά τα απορρίμματά του. Καταλάβατε; Είναι 

ξεχωριστό.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν με απαντάτε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ε, τι δεν απαντάω;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. Και το δεύτερο, αν υπάρχουν δείκτες 

βιωσιμότητας της επένδυσης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ασφαλώς υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Μήπως θα μπορούσατε μερικούς από αυτούς τους δείκτες... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν μπορώ, δεν ξέρω να σας πω τώρα τέτοιες λεπτομέρειες, αλλά είμαστε... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν θέλω λεπτομέρειες... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν ξέρω να σας πω δείκτες βιωσιμότητας αυτήν την στιγμή με σιγουριά, αν 

δεν κατατεθούν οι προσφορές. Αν δεν κατατεθούν οι προσφορές. Για να ξέρουμε σε τι ποσό θα 

καταλήξουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε με σιγουριά. Αλλά αυτά θα είναι στη διάθεσή σας.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Το άλλο, αν σε περίπτωση αστοχίας υπάρχει εναλλακτική πρόταση; 

Δηλαδή... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όταν λέτε αστοχίας τι εννοείτε δηλαδή;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Δείκτες βιωσιμότητας, δεν τους πιάνουμε καν... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τη διαχείριση του εργοστασίου θα την έχει ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης. Λοιπόν. Και 

όπως σας έχω διαβάσει τις προτάσεις που κάνουμε, λοιπόν, όλα τα ρίσκα τα δίνουμε στον 

ιδιώτη.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Δεν θα πέσει καμιά κεραμίδα στο κεφάλι του... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Βεβαίως. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Πολύ ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα ματώσει ο ιδιώτης πρώτα, θα πληρώσει από την τσέπη του και μετά θα 

πάρει λεφτά. Αυτή είναι η φιλοσοφία.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εκεί στόχευε το δεύτερο μέρος της πρώτης ερώτησης. Καλώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Δινάκης... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Για τη συγκομιδή και αποκομιδή, αυτός ο όρος, νομίζω έπρεπε να τα ξέρετε... 

μέσα στον Περιφερειακό... κ. Δήμαρχε, μέσα στον Περιφερειακό Σχεδιασμό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Σοβαροί;... Σεν υφίσταται όρος συγκομιδή σκουπιδιών. Είναι λάθος.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μπορεί να είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πείτε το έτσι, δεν υφίσταται όρος συγκομιδής. Συγκομιδή υπάρχει όταν 

θερίζουμε τα σιτάρια, τα κριθάρια και λοιπά... Αλλά συγκομιδή απορριμμάτων δεν υπάρχει. Σας 

παρακαλώ, κλείνει το θέμα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζω πολύ καλά... συγκομιδή... το ξέρω, αλλά δυστυχώς 

μέσα περιγράφεται έτσι. Σε όλο τον Περιφερειακό Σχεδιασμό... Να ζητήσετε συγγνώμη 

δημόσια... 

Δ.Σ. :Εγώ να ζητήσω συγγνώμη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Μηλίδη, υπεύθυνος είναι αυτός που το έγραψε, όχι εμείς. Θα ζητήσουμε 

συγγνώμη εμείς γιατί γράφει κάποιος συγκομιδή. Σας παρακαλώ. Κύριε Δινάκη, ερώτηση.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Κύριε Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Λιτά τα ερωτήματα. Πόσο 

σίγουρο είναι ότι θα πάρουν επιδότηση από το ΕΣΠΑ; Πόσο σίγουρο είναι, το τονίζω. Διότι κάτι 

ακούγεται εκεί... Χάθηκε το... η επιδότηση. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να μου απαντήσετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε, λέτε, κ. Δινάκη, ότι κάπου ακούγεται κάτι. Αν πούμε το τι 

ακούγεται... μα δεν... Μας διαβεβαιώνει το Υπουργείο θα υπάρξει αυτή η επιχορήγηση. Αλλά αν 

δεν υπάρξει, επαναλαμβάνω και πάλι και δεν μας συμφέρει και ο τόνος θα πάει πάνω από 

ογδόντα, δεν το συνεχίζουμε.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Εγώ, κ. Δήμαρχε εκλαμβάνω ότι θα υπάρχει επιδότηση. Θα υπάρχει; Ωραία. Και 

κάτι ακόμη. Είπατε ότι θα είναι οι δυνατότητες σαράντα τόνους. Θα είναι το μέγιστο ή το 

ελάχιστο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το εργοστάσιο είναι, εκτίμησή μου, από την εικόνα που έχω μέχρι τώρα, 

πιστεύω ότι θα βγάλουμε μία προκήρυξη ότι να γίνει ένα εργοστάσιο για σαράντα χιλιάδες 

τόνους δυναμικότητα. Αυτή είναι η προσωπική μυ εκτίμηση, μπορεί να πέσω έξω, δεν ξέρω. 

ΔΙΝΑΚΗΣ : Δηλαδή θα είναι έως σαράντα τόνους.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σαράντα χιλιάδες, τουλάχιστον.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Το ελάχιστο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τουλάχιστον. Τουλάχιστον σαράντα χιλιάδες. Πιστεύω ότι θα είναι εκεί μέσα, 

για σαράντα χιλιάδες. Είναι όμως επαναλαμβάνω προσωπική μου εκτίμηση.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τέλειωσε ο κύκλος ερωτήσεων... Δεν τους έγραψες... Εγώ δεν είπα; Ο κ. 

Νιζάμης;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ας εκλάβω ως παράλειψη αυτή... Αν και... αν και το φαινόμενο είναι 

επαναλαμβανόμενο και αρχίζει να με κουράζει και να μην με αρέσει καθόλου...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Νιζάμη, δεν νομίζω ότι...  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Μπαίνω στην ερώτηση κατευθείαν. Εάν η ΕΣΑΝΣ μετά την ολοκλήρωση του 

διαλόγου του ανταγωνιστικού έχει σκεφτεί ενδεχόμενο η επένδυση να την κάνει μόνη της μαζί 

με τους  Δήμους, με την Περιφέρεια. Το βάζω ως προβληματισμό και ως ερώτημα για μένα 
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μπορεί να το σκεφτεί. Ένα. Δεύτερο. Να δώσει μεγάλη βαρύτητα στις υποσημειώσεις που έχετε 

γράψει εκεί πέρα η ΕΣΑΝΣ, στο σημείο που λέει οι επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες συμμετέχουν 

στο διάλογο, θα δανειοδοτηθούν με τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα. Αυτό έχει μεγάλη 

σημασία. Γιατί, η δανειοδότηση με τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα, αντιπροσωπεύει ένα άλφα 

ποσό εκατομμυρίων ευρώ. Εμάς όμως ως πολίτες, ως δημότες, η εγγυημένη ποσότητα μας 

ενδιαφέρει να είναι τόση ούτως ώστε το κόστος αποκομιδής και επεξεργασίας των σκουπιδιών 

να μην επιβαρύνει πολύ τον πολίτη. Και ένα άλλο σημείο για να ολοκληρώσω, δεν είναι αυτό, το 

οποίο επίσης πρέπει να προσέξει, είναι ο... ο ανάδοχος πρέπει να είναι ασφαλισμένος για 

περιβαλλοντικές μολύνσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, ζημιές. 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Είναι ένα σημαντικό αυτό, το οποίο μπορεί να επιβαρυνθούν οι πολίτες. Δηλαδή 

αυτήν την ανάληψη υποχρέωσης ασφάλισης από την πλευρά της ΕΣΑΝΣ ή των δημοτών για 

λογαριασμό του αναδόχου για περιβαλλοντικές μολύνσεις, να μην την αναλάβουν ποτέ, 

ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, να ξεκινήσω από το τρίτο... δεν το αναλαμβάνει η ΕΣΑΝΣ... δεν το 

συζητάμε. Αυτές είναι προτάσεις, προτάσεις των ενδιαφερομένων, έτσι;  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Ναι, κ. Δήμαρχε, οι δυο τελευταίες σε ότι αφορά την περιβαλλοντική μόλυνση και 

σε ότι αφορά τη μέγιστη, είναι επισημάνσεις, σημειώσεις δικές μου προς την ΕΣΑΝΣ να τις 

προσέξει. Όχι ως αυτό. Γιατί το μέγιστο, έχει μεγάλη βαρύτητα για την... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο το εξήγησα και δεν θα το αποδεχτούμε αυτό. Αλλά, 

αυτό θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση και γνωμοδότηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Τώρα όσο αφορά αυτό που είπατε, αν υπάρχει σκέψη για να κατασκευάσει και να 

χρηματοδοτήσει από μόνη της η ΕΣΑΝΣ, δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη, διότι η ΕΣΑΝΣ για 

να το κατασκευάσει το εργοστάσιο πρέπει να πάρει ένα δάνειο γύρω στα έξι με επτά 

εκατομμύρια ευρώ. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν έχει την τεχνογνωσία. Εδώ δεν μπορούμε να 

μαζέψουμε τα σκουπίδια. Θα έχουμε τεχνογνωσία για να δημιουργήσουμε ένα εργοστάσιο; 

Λοιπόν, δεν έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να λειτουργήσει ένα τέτοιο εργοστάσιο και 

τρίτον σχεδόν σε καμία χώρα του κόσμου τέτοια εργοστάσια δεν τα διαχειρίζονται οι Δήμιοι. 

Είναι μόνο στην Ισπανία μία περίπτωση που γνωρίζω, μία-δύο περιπτώσεις και τα αφήνουνε 

τώρα και αυτοί και μάλιστα όχι εξ ολοκλήρου, είχαν το 30% συμμετείχαν. Κατά 30% 

συγχρηματοδότηση και τα αφήνουν και ακολουθούν αυτήν την οδό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :Λοιπόν. Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κύριος... να καταγράφω προσωπικά τα 

ονόματα, Μηλίδης, Μπόικος, Γκότσης, ωραία. Ο κ. Μηλίδης... Θέλει να τοποθετηθεί επί του 

θέματος. Έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Χαίρομαι που δικαιωνόμαστε για μια ακόμη φορά, γιατί το θέμα το 

φέραμε εδώ και τέσσερις μήνες. Και τότε βέβαια, μας λοιδορούσε η Δημοτική Αρχή και ο κ. 

Δήμαρχος προσωπικά, ότι είστε εκτός τόπου και χρόνου και τα λοιπά. Η σοβαρότητα του 

θέματος φαίνεται και μάλιστα τώρα... λέει ο κ. Δήμαρχος θα το φέρνει σε κάθε Συμβούλιο. Να 

το φέρνετε, κ. Δήμαρχε, μόνο που μετά από τρία χρόνια που είστε Δημοτική Αρχή, τώρα για 

πρώτη φορά διαβάσατε κάποια πράγματα και καταλάβατε τι γίνεται. Μέχρι τώρα τρία χρόνια 

κρατούσατε σιγή ιχθύος. Έπρεπε να αποχωρήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε γιατί δεν 

το βάζατε προς ενημέρωση για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Σιγή ιχθύος τρία χρόνια και σε 

τρείς μήνες τρεις φορές το θέμα. Αυτό... Τώρα. Επί του ενημερωτικού σημειώματος του 

συμβούλου. Το είδα, το μελέτησα. Υπάρχουν πολλές γενικότητες και πολλές ασάφειες. Εγώ 

προσωπικά θα περίμενα ένα πιο ολοκληρωμένο σχέδιο και με περισσότερα στοιχεία. Νομίζω 

προσπαθήσατε να δώσετε κάποιες επεξηγήσεις, αλλά παραμένουν πολλά κενά και αυτό φαίνεται 

και από τις πολλές και σοβαρές ερωτήσεις που γίνονται και από τη συμπολίτευση και από την 

Αντιπολίτευση. Υπάρχουν πάρα-πάρα πολλά κενά. Ας πούμε για το  εύρος του κόστους, 
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επιτέλους βρε αδερφέ, έπρεπε να υπάρχει. Έπρεπε να υπάρχει. Και βέβαια, θέλω να πω ότι με 

την ενημέρωση και με την πίεση που ασκήσαμε όλοι... προσπαθήσατε, καταφέρατε, ίσως 

πετύχατε κάποια πράγματα, τα οποία αλλιώς τα αφήνατε έτσι, να έρθουν όπως... Δεν κάνατε 

καμία κίνηση. Αποτέλεσμα; Κάποιοι Δήμαρχοι, κάποιοι Δήμαρχοι βγήκαν και... φτηνά, είπαν αν 

είναι πάνω από 55€ τον τόνο δεν το υπογράφουμε. Και εσείς βέβαια τέτοια αντίδραση είχατε, 

αλλά τουλάχιστον ένα εύρος κόστους θα έπρεπε να το πείτε. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι, 

θα είναι πολλαπλάσιο, θα είναι πολλαπλάσιο, από αυτό και ότι αυτή η διαδικασία σήμερα 

γίνεται με 20€ τον τόνο, έτσι; Τώρα, μέσα σε αυτό το... που λέτε... έχει.. το εξής. Το ΦΠΑ πού 

είναι, δεν... το ΦΠΑ δεν... δεν είναι συν; Το ΦΠΑ όταν... 60€, δεν είναι συν 23% ΦΠΑ; 

Δεύτερον, τα έξοδα, τα έξοδα θα το πω και πάλι, συγκομιδής και αποκομιδής. Έτσι αναφέρεται, 

μπορεί να μην είναι σωστό, έτσι η λέξη συγκομιδής, έτσι αναφέρεται στον Περιφερειακό 

Σχεδιασμό, δείτε το. Αν θέλετε, εγώ θα τον φέρω να τον δείξω σε όλους τους συναδέλφους, λέτε 

να μην ξέρουμε... συγκομιδή; Έτσι το αναφέρει ο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Με συγχωρείτε, κ. Μηλίδη, ξεπεράστε το θέμα... συγκομιδή... πρέπει να... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Δήμαρχο... διακόπτει πάλι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο Δήμαρχος σας ενημέρωσε. Επαναλαμβάνετε τα πάντα. Απαγορεύεται από τον 

Κανονισμό... αυτό με τη συγκομιδή το τελειώσαμε. Επιτέλους. Πείτε κάτι καινούριο... Πείτε 

κάτι καινούριο. Με τη συγκομιδή ξαναμπλέξαμε;... Σας παρακαλώ... σας παρακαλώ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Με διακόπτετε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας διακόπτω και έχω δικαίωμα από τον Κανονισμό διότι κάνετε επανάληψη 

των ιδίων πραγμάτων...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ποιό είναι το ίδιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί της συγκομιδής. Τι κάνετε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Αυτό σας έμεινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. Βεβαίως. Κάνετε, κουράζετε το Σώμα. Δεν το έχετε καταλάβει; Και 

είμαι υπεύθυνος ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να σας επαναφέρω στην τάξη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Επειδή σας... το θέμα γιατί δεν είχατε... Χαμπάρι...     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ :Λοιπόν... Ιδέα δεν είχατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς δεν έχετε 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν, λοιπόν, αυτοί οι εκβιασμοί που βγαίνουν προς τα έξω για εργοστάσιο ή 

πρόστιμα, θα πρέπει να κάνουν πρώτα την αυτοκριτική μας κάποιοι. Και εδώ δεν λέω ότι είναι 

μόνο του Δημάρχου. Είναι διαχρονική η ευθύνη. Είναι διαχρονική. Αυτοί λοιπόν οι εκβιασμοί, τι 

ζητάμε από τους πολίτες δηλαδή; Ότι ή αυτό ή εκείνο; Βέβαια, εδώ που φτάσαμε ναι. Και φταίνε 

οι πολίτες που εμείς δεν τους δείξαμε το δρόμο πώς να λειτουργήσουν, πώς να γίνει 

ανακύκλωση; Έγινε ακόμη τίποτε στη δικιά σας θητεία; Φταίνε οι πολίτες δηλαδή να τους 

βάλουμε αυτό το εκβιαστικό δίλημμα; Όχι βέβαια, έτσι; Αυτό δείχνει μια τρομοκρατία, πολύς 

κόσμος με ρωτάει, πολλοί δημότες, πολλοί δημότες και μας λένε τι γίνεται; Δηλαδή μας 

τρομοκρατούν;... Όσο για την Περιφέρεια που κατήγγειλα μονομερώς και αναφέρατε., βεβαίως, 

λέτε να μην ξέρει κανείς...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Μηλίδη... 

ΜΗΛΙΔΗΣ :...Μα επιτέλους...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Δήμαρχε... όποτε πήρατε το λόγο, είπα βεβαίως, να ολοκληρώσει. Αυτό 

θέλετε τώρα; ΝΑ σταματώ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, να ολοκληρώσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα απευθύνεστε στον κ. Δήμαρχο... Σε εμένα θα απευθύνεστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τελείωσα δηλαδή; Εντάξει; Κλείνω;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, εντάξει, να ολοκληρώσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε ένα λεπτό, ολοκληρώστε. Αυτό σας είπα.  



29 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Και το χρόνο που κάναμε διαπληκτισμό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μηλίδη, συνεχίστε σας παρακαλώ... Κύριε Μηλίδη, συνεχίστε.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Λοιπόν. Ξέρουμε ότι η Βέροια είναι άλλο πράγμα. Ξέρουμε ότι η Βέροια δεν έχει 

την επιδότηση. Αλλά, αλλά η λογική, η φιλοσοφία είναι περίπου ίδια. Βέβαια εκεί μιλούσανε για 

υπέρογκα ποσά... Πάνω από 150, κοντά στα 200€. Κανείς δεν είπε κάτι για το ποσό από εμάς. 

Είπαμε όμως θα είναι πολλαπλάσιο. Και πολλά μέσα το λένε ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλο... 

Σερρών. Έτσι; Επομένως δεν είναι ούτε να χαίρομαι ούτε και να χειροκροτώ ότι ο τόνος από 

τόσο θα είναι πολύ μεγαλύτερος... Γιατί... σε αυτό το ποσό δεν βάζουν και αυτά τα έξοδα 

μεταφοράς, θα πρέπει να μπουν και αυτά και το ΦΠΑ, θα ανέβει πολύ. Τώρα, στην 

συγκέντρωση που κάνατε της ΕΣΑΝΣ, στο Διοικητικό Συμβούλιο, θυμάστε στις 24 Μαΐου ότι 

είχατε ένα θέμα για εκπόνηση φακέλου για χρηματοδότηση από το JESSICA. ΘΑ πάρουμε 

δηλαδή είναι ειλημμένη απόφαση δάνειο; Και ποιό δάνειο είναι αυτό; Και με τι τρόπο 

πληρωμής; Πόσο χρόνο; Και από πού θα αποπληρωθεί;... Κύριε Χράπα...    

ΧΡΑΠΑΣ : Διαμαρτύρομαι, κ .Πρόεδρε, ερωτήσεις...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι ρητορική η ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χράπα... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Η ερώτηση είναι ρητορική, αν δεν την αντιλαμβάνεσαι είναι άλλο. Λοιπόν, πάμε 

παρακάτω... Λοιπόν. Για το ΕΣΠΑ λέτε ότι κλείδωσε. Δεν ξέρουμε όμως το ποσοστό και δεν 

ξέρουμε και σίγουρα αν κλείδωσε, γιατί βλέπω στην εισήγηση του τεχνικού συμβούλου λέει 

ΕΣΠΑ ή και JESSICA. Ή και JESSICA. Ή ΕΣΠΑ ή JESSICA. Μπορεί να είναι δηλαδή μόνο 

δανειοδότηση. Είστε κατηγορηματικός σε αυτό. Το ποσοστό δεν το ξέρετε. Δέκα, είκοσι, 

τριάντα, σαράντα, δεν το ξέρετε. Γιατί βλέπω... για αυτό σας το λέω. Λοιπόν. Υπάρχει μια 

μεγάλη, ένας μεγάλος... και αναφέρεται και από άλλες Περιφερειακές Ενότητες για 

επικαιροποίηση. Για επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Πιστεύω ότι θα έπρεπε ως 

Πρόεδρος της ΕΣΑΝΣ να κάνετε μία τέτοια συζήτηση. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο και νομίζω 

ότι θα έπρεπε να γίνει μια επικαιροποίηση, διότι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός του 2007 δεν έχει 

καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Τόσο ως προς τον πληθυσμό όσο και σχετικά με την 

οικονομική κρίση, στην παραγωγή σκουπιδιών. Τελείωσα, κ. Πρόεδρε. Εγώ, θα πρέπει να 

θυμόμαστε ότι οι Περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ της ανακύκλωσης... 70% και για 

πέντε... στερεά απόβλητα... στόχους. Θα ήθελα δηλαδή μεγαλύτερη δράση από εσάς. Δυστυχώς 

πολύ αργά πήρατε μπρος. Σας το λέω και σας το ξαναλέω. Τώρα έρχεστε και μας λέτε κάθε 

φορά θα φέρνετε θέμα. Καλά κάνετε. Τώρα για το... στο σαράντα με εβδομήντα χιλιάδες, θέλει 

μεγάλη προσοχή,.. τόνους εννοώ, θέλει μεγάλη προσοχή το εβδομήντα χιλιάδες, γιατί παντού 

αναφέρεται η εγγυημένη ελαχίστη ποσότητα. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και από εσάς 

σαν ΕΣΑΝΣ και από τον τεχνικό σύμβουλο. Αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι, όχι, θα απαντήσω... Λοιπόν. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνετε για λόγους 

εντυπωσιασμού, λέτε τα ίδια πράγματα. Δικαιωθήκατε που σας ενημερώνουμε. Μας ζητήσατε 

ποτέ να ενημερωθείτε για κάτι και σας είπαμε όχι; Τότε για να δημιουργήσετε εντυπώσεις και 

θόρυβο και χάσατε τις εντυπώσεις από τον κόσμο, αποχωρήσατε από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μα και σας είπαμε ότι το θέμα θα το φέρουμε. Θέλατε σεις καλά και ντε εκείνη την ημέρα να 

συζητηθεί. Σας είχαμε πει θα το φέρουμε στο επόμενο και το φέραμε. Πείτε μου, πότε ζητήσατε 

ενημέρωση και δεν σας δώσαμε ενημέρωση; Όσον αφορά το θέμα αυτό, στην πρώτη φάση για 

το εργοστάσιο, ο διαγωνισμός, οι διαδικασίες, η πρώτη φάση από τους επτά επέλεξε τους 

τέσσερις. Εδώ τι ενημέρωση θα θέλατε να σας κάνουμε; Δεν μας ζητήσατε κιόλας αλλά είναι 

τόσο απλό. Η δεύτερη φάση είναι που αρχίζει να έχει ενδιαφέρον με τον ανταγωνιστικό διάλογο 

και τα λοιπά και τα λοιπά και σας ενημερώνουμε. Τι άλλο θέλετε δηλαδή από ενημέρωση; Μα 

εγώ βλέπω όσο περισσότερο σας ενημερώνουμε, τόσο περισσότερο αντιδράτε ότι δεν 

ενημερώνεστε. Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές που συμβαίνει στο Δήμο Σερρών. Ασάφειες, 
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κινητικότητες έχει το ενημερωτικό σημείωμα του ανταγωνιστικού διαλόγου. Μα, κ. Μηλίδη, το 

ανταγωνιστικός διάλογος, αυτά που περιέχει ο ανταγωνιστικός διάλογος, δεν είναι δικά μας. 

Είναι προτάσεις των ενδιαφερομένων, το καταλαβαίνετε αυτό; Είναι προτάσεις που κάνουν οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι. Εμείς δεν ανοίξαμε το στόμα ακόμα. Τι ασάφειες; Άμα είχαν αυτοί 

ασάφειες και δεν καταλάβατε κάτι από αυτά που σας είπα, πείτε το τι δεν καταλάβατε να σας το 

εξηγήσω. Και αν μπορώ. Δεν υπάρχει καμία ασάφεια. Αν θέλετε μάλιστα να ενημερωθείτε με το 

ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου αναδόχου για το τι λέει, διότι απαγορεύεται να το φέρουμε 

στη δημοσιότητα, ελάτε στην ΕΣΑΝΣ, να σας τα δείξουμε όλα τι λέει ο καθένας με 

λεπτομέρειες. Αλλά αυτά που λέει τώρα το σημείωμα, δεν είναι δικά μας. Είναι προτάσεις, είναι 

ιδέες των υποψηφίων αναδόχων. Το εύρος κόστους. Μα στο είπα. Δεν, σε καμιά περίπτωση δεν 

θα δεχτούμε να είναι πάνω από το πρόστιμο που θα πληρώνουμε, πάνω από 80€ ανά τόνο, με το 

ΦΠΑ. Αν είναι πάνω από 80€, δεν θα το δεχτούμε. Θα το σταματήσουμε. Λοιπόν. Άμα είναι 

κάτω από 80, ε, ασφαλώς θα επιλέξουμε το κάτω από 80 παρά το 80. Τι πιο καθαρό δηλαδή από 

αυτό που λέω; Τώρα όσον αφορά τη συγκομιδή και αποκομιδή εγώ πουθενά δεν είναι λέξη 

συγκομιδή. Πάντα η αποκομιδή αναφέρεται. Και δεν είναι κακό αν κάνουμε και κάποιο λάθος, 

να πούμε κάναμε λάθος, δεν λειτουργούμε τόσο... Λοιπόν. Στη θητεία μας κάναμε πάρα πολλά 

στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θα σας τα υπενθυμίσω και όποτε θα το θίγετε 

αυτό το θέμα, θα σας το υπενθυμίζω. Προσθέσαμε στον τομέα της διαχείρισης των 

απορριμμάτων, ως Δήμος Σερρών, ως Δημοτική Αρχή, 900.000€. 230.000€ μέσω προγράμματος 

κλείσαμε τους ΧΑΔΑ των πρώην Δήμων. Κωνσταντινάτου, Προβατά, Άνω Βροντούς...   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Είναι η δέκατη φορά σε λίγες μέρες που το ακούω... Δεν λέτε τίποτα όμως... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πενήντα φορές θα τα ακούσετε, κ. Μηλίδη... χωρίς δικαίωμα διακοπής... διότι 

προκαλείτε κάθε φορά... Αυτή είναι η δημοκρατία... με γεια σας με χαρά σας... εσείς 

επαναλαμβάνεστε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν είπατε ότι δεν κάναμε τίποτα στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων; 

Και σας απαντώ, είμαστε παράδειγμα προς μίμηση σε όλη την Ελλάδα ο Δήμος Σερρών. 

900.000€ προσθέσαμε στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων. 230.000€ με την 

αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, μέσω προγράμματος. 300.000€ παίρνοντας 500 κάδους 

ανακύκλωσης και ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης. 180.000€ τώρα, ένα απορριμματοφόρο 

για σύμμικτα απορρίμματα και κάδους κομποστοποίησης. Επίσης, μπήκαμε σε πρόγραμμα για 

τη μείωση δαπανών στο απορριμματοφόρα 147.000€. Με δικά μας έσοδα, 70.000€ πήραμε 150 

κάδους πράσινους για σύμμικτα σκουπίδια και καταθέτουμε τώρα πρόταση για να πάρουμε και 

άλλους κάδους κομποστοποίησης. Λοιπόν και σε επίπεδο ΕΣΑΝΣ, Περιφερειακής Ενότητας 

αλλά σε επίπεδο Δήμου, κλείσαμε και το ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας λειτουργήσαμε το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου, λειτουργήσαμε τους δύο 

ΣΜΑ, προχωράμε στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την κατασκευή του εργοστασίου, 

είμαστε στα τρία πιο ώριμα έργα του Νομού Σερρών. 

Δ.Σ. : Της Ελλάδας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Της Ελλάδας. Αν βρείτε άλλο Δήμο και άλλη Περιφερειακή Ενότητα να έχει 

τέτοια, να έχει κάνει τέτοια βήματα, ελάτε να μιλήστε με στοιχεία όμως, με στοιχεία. Όχι γενικά 

και αόριστα. Η Βέροια; Η Βέροια είναι ξεχωριστό πράγμα τελείως. Η Βέροια, δεν μπήκε καν 

στο θέμα το να κάνει διαγωνισμό, διότι η Βέροια θα έκανε το εργοστάσιο με χρήματα 100% 

δικά της. Με δικούς της πόρους. Και είδε ότι έβγαινε πολλά, πέραν του ότι δεν είχε πάρει και τις 

απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και η Βέροια δεν έκανε τίποτα, ρίχνει τα σκουπίδια της στην 

Κοζάνη και πληρώνει αυτήν την στιγμή 40€. Δηλαδή θέλετε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα 

της Βέροιας; Να μην κάνουμε τίποτα και εμείς; Διότι η Βέροια δεν έκανε τίποτα. Τα πάει τα 

σκουπίδια της σε άλλο Νομό και πληρώνει 40€ ανά τόνο. Μα το φέρνετε αυτό σαν 

παράδειγμα;... Λοιπόν... Αυτά...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, γιατί διακόπτετε; Δεν σας έδωσα το λόγο... Δεν σας έδωσα το 

λόγο, κ. Φωτιάδη. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ό,τι να 'ναι λέει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εσείς λέτε ότι να 'ναι και σας ανακαλώ στην τάξη... Εσείς λέτε ότι να 'ναι και 

σας ανακαλώ στην τάξη. Επιμένετε δηλαδή... Επιτέλους... Αρχηγός παράταξης είστε...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέει ό,τι να 'ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, να ανακαλέσετε για το ό,τι να 'ναι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ό,τι να 'ναι λέει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Όχι δεν θέλω να ανακαλέσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Διότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε ως αρχηγός παράταξης... είναι 

απαράδεκτο... Σας ανακαλώ στην τάξη...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σοβαρά μιλάτε; ...Τον Δήμαρχο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας ανακαλώ στην τάξη... Και δεύτερη φορά, κ. Φωτιάδη, να καταγραφεί. Σας 

παρακαλώ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σας παρακαλώ εγώ. ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τι είναι αυτά που λέτε;... Τι είναι αυτά που λέτε;... Διακόπτετε το Δήμαρχο κατ' 

επανάληψη... αυτό είναι το πολιτικό σας επίπεδο... σας παρακαλώ... σταματήστε επιτέλους...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αφήστε με να απαντήσω... Αφήστε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε, κ. Δήμαρχε... Πώς θα απαντήσετε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αφήστε με να απαντήσω... και όταν θα απαντήσω θα σιωπήσει παταγωδώς. Με 

θόρυβο θα σιωπήσει. Διότι αυτό που λέτε, εγώ δεν αδικώ κανέναν, εγώ είπα σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας τι έγινε και σε επίπεδο Δήμου, τα ξεχώρισα. Και ποτέ δεν αδικώ 

κανέναν, διότι ο ΧΥΤΑ στο Παλαιόκαστρο πώς έγινε, να υπενθυμίσω. Την ένταξη για τη 

χρηματοδότηση στο ΧΥΤΑ και τη μελέτη την έκανε ο Παπαναγιώτου. Επί Παπαπαναγιώτου 

έγινε η ένταξη του ΧΥΤΑ και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η μελέτη. Και εν συνεχεία 

ο κ. Φωτιάδης, στο τέλος της θητείας του, το δημοπράτησε το έργο και το κατασκεύασε. Αυτή 

είναι η αλήθεια για το ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου και δεν κρύβουμε τίποτα. Εσείς λέγατε 

προεκλογικά το 2006 δεν θα κάνετε ΧΥΤΑ στο Παλαιόκαστρο, τον κάνατε τον ΧΥΤΑ, λέγατε 

δεν θα γίνει ΧΥΤΑ, θα γίνει ΧΥΤΥ, μετά ήτανε ΧΥΤ, μετά έγινε, ρίξατε όλα τα απορρίμματα.... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κάνατε... ΕΣΑΝΣ για να γίνει το εργοστάσιο και τώρα είστε κατά του 

εργοστασίου. Έχουμε μνήμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, έχει τελειώσει ο χρόνος...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, λοιπόν, το JESSICA, ποιός είπε ότι θα πάρουμε δάνειο; Είπε, γράφει... 

ότι μπορείτε να πάρετε δάνειο ή ΕΣΠΑ. Πάμε μέσα από το ΕΣΠΑ και μπορούμε να 

χρηματοδοτηθούμε μέχρι και 60% και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε από το Υπουργείο μέχρι 

τώρα λένε ότι μάλλον θα πάμε μέχρι και 60%. Αυτές είναι οι διαβεβαιώσεις. Αυτά όλα θα τα 

δούμε, γιατί τα προεξοφλείτε; Γιατί τα προεξοφλείτε; Θα το δούμε, σε λίγο θα φανεί. Κοντός 

ψαλμός αλληλούια. Όσον αφορά την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, καλά, 

έχετε την εντύπωση ότι λειτουργούμε έτσι μόνοι μας και κάνουμε ό,τι θέλουμε; Υπάρχει ένας 

ΦΟΣΔΑ που λειτουργεί στην Κεντρική Μακεδονία. Υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχει 

Πρόεδρος ο οποίος έρχεται σύντομα εδώ, συμφωνεί με όλα όσα κάνουμε και το Διοικητικό 

Συμβούλιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ολοκληρώστε, κ. Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Δεν κάνουμε τίποτα από το μυαλό μας και αν ο ΦΟΣΔΑ έχει κάτι 

διαφορετικό να μας πει ασφαλώς θα ακολουθήσουμε αυτό που θα μας πει ο ΦΟΣΔΑ, της 

Κεντρικής Μακεδονίας που ακόμα φυσικά δεν άρχισε, δεν πήρε δηλαδή χόλους τους ΧΥΤΑ 

επάνω... Όμως δεν μας λέτε, είστε υπέρ του εργοστασίου ή κατά; Εγώ θέλω μια ξεκάθαρη 

απάντηση από την Αντιπολίτευση. Να πει είμαι κατά του εργοστασίου ή υπέρ. Διότι εδώ δεν 

υπάρχει άλλη λύση. Ή λέμε θα γίνει το εργοστάσιο ή λέμε δεν θα γίνει όπως λένε κάποιοι άλλοι 

και το σέβομαι, κανένα εργοστάσιο, διαλογή 100% στην πηγή. Πάρτε θέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος... Ο κ. Μπόικος έχει το λόγο για πέντε λεπτά. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Θα ξεκινήσω από μια φράση που την έχουμε ακούσει πολλές φορές από τον κ. 

Δήμαρχο κυρίως, πείτε μας μια χώρα στον κόσμο που δεν έχει εργοστάσιο επεξεργασίας 

απορριμμάτων. Πρώτον, η λογική του έτσι κάνουν όλοι, δεν είναι ασφαλώς επιχείρημα. Πολύ δε 

ασφαλώς περισσότερο δεν είναι, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δικαίωση άποψης. Μπορεί 

να χρησιμεύσει ως δικαιολογία. Το δέχομαι ως δικαιολογία. Δεύτερον. Όταν λέμε ότι πουθενά 

στον κόσμο δεν γίνεται ανακύκλωση 100%, ασφαλώς και δεν γίνεται. Αυτό όμως πώς μας 

οδηγεί λογικά στο συμπέρασμα ότι πρέπει να πάμε στο εργοστάσιο; Γιατί, μήπως στο 

εργοστάσιο θα γίνεται 100%; Όχι βέβαια. Τρίτον. Το 10%-15% κατά βάρος επί των 

εισερχομένων ανακυκλώσιμων και αφού τα ανακυκλώσιμα όπως μας είπε ο κ. Δήμαρχος, ίσως 

να έκανα λάθος, αυτό συγκράτησα, αποτελούν το 30%-35% του συνολικού όγκου των 

απορριμμάτων, έχω αν καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στο εργοστάσιο, η κακής ποιότητας 

ανακύκλωση και το είπα προηγουμένως γιατί θα είναι κακής, όταν τα χαρτιά ποτιστούν με τα 

ζουμιά από τα αποφάγια, τι να ανακυκλώσεις; Εκείνο είναι άχρηστο. Η κακής ποιότητας λοιπόν 

ανακύκλωση, στην ουσία θα αποτελεί το 3%-5% του συνολικού βάρους των αποβλήτων. 

Τέταρτον. Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, αποφάγια ας το πούμε έτσι, ανακατωμένα με χαρτιά, 

χαρτόνια και λοιπά, είπαμε θα τα λιώσουν θα γίνουν ένα σώμα και ας πούμε ότι πάνε να 

κάνουνε με αυτά λίπασμα. Θα είναι και αυτό το λίπασμα κακής, κάκιστης ποιότητας; Γιατί θα 

περιέχει μέσα... χαρτιά; Θα είναι. Θα μένει στα αζήτητα αυτό το λίπασμα, θα συσσωρεύεται και 

τελικά τι θα το κάνουμε; Μήπως κρυφά-κρυφά θα το θάβουμε και αυτό; Κρυφά-κρυφά κανένα 

βραδάκι...; Πολύς, πολύς ντόρος,,, αφήστε με να συνεχίσω... πολύς ντόρος λοιπόν για ένα 

μηδαμινό αποτέλεσμα. Αν τώρα πούμε ότι το εργοστάσιο δεν το κάνουμε για αυτό καθαυτό το 

περιβαλλοντικό όφελος, όπως θα έπρεπε, αυτό άλλωστε το όφελος το περιβαλλοντικό είναι 

ελάχιστο ή και μηδαμινό όπως εξηγήσαμε, αλλά το κάνουμε απλά και μόνο για να γλυτώσουμε 

πρόστιμα. Επανέρχεται εδώ το κρίσιμο ερώτημα. Ποιό είναι το όριο επί τοις εκατό που 

διαχωρίζει τους όρους επεξεργασμένου - ανεπεξέργαστου; Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν 

υπάρχει και εδώ προκαλώ οποιονδήποτε, να μου φέρει έναν Κανονισμό, μια Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει μας αναγκάζει να πάμε στο εργοστάσιο για επεξεργασία. Εγώ σας 

ρωτάω, το είπα και στον κ. Ηλιόπουλο όταν είδα και δεν το αρνήθηκε, αλλά απλώς είπε ο 

άνθρωπος ότι τώρα δρομολογήσαμε άλλο πράγμα, δεν μπορεί αυτό να γίνει. Λοιπόν, με 

ανακύκλωση κομποστοποίηση, είτε στην πηγή, στα σπίτια δηλαδή, είτε σε διάσπαρτες στο Νομό 

μονάδες μικρές, χωρίς μεγάλες μηχανολογικές απαιτήσεις, τέτοιες που μπορούν να 

κατασκευαστούν και να διαχειριστούν από τους Δήμους, θα έχουμε και ανακύκλωση καλύτερη 

ποιοτικά και λίπασμα καλύτερο ποιοτικά από ό,τι στο εργοστάσιο και το εξήγησα αυτό γιατί θα 

είναι ποιοτικά καλύτερο και δεν θα αντιμετωπίζουμε κίνδυνο επιβολής προστίμων, διότι, σας το 

ξαναλέω, οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μας υποχρεώνουν, πείτε ποιός είναι αυτός 

που μας υποχρεώνει να πάμε σε καμιά περίπτωση να πάμε στο εργοστάσιο για την επεξεργασία. 

Σε μεγάλα εργοστάσια. Εξάλλου, οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζονται στα 

γνωστά από παλιά τρία R. Reduce, Reuse, Recycle. Δηλαδή μείωση, επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωση. Ανακύκλωση είναι τρίτη προτεραιότητα. Τελειώνω λοιπόν, κάνοντας μία αν θέλει 

τελευταία στιγμή να την ακούσει η Δημοτική Αρχή, μια συμβιβαστική πρόταση. Λέω το εξής. 

Και καλά που είπε ο κ. Δήμαρχος προηγουμένως ότι πήραμε κάδους ανακύκλωσης, 

κομποστοποίησης, σε πολύ καλή κατεύθυνση είναι όλα αυτά. Λοιπόν. Να προχωρήσουμε ακόμα 

πιο γρήγορα προς τα εκεί και αν έχουν φτάσει εκεί τα πράγματα ώστε να αναγκαστεί να 

υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία, να την υπογράψει για δύο-τρία χρόνια και όχι για είκοσι 

επτά, με την όποια εταιρεία προκύψει και σε αυτά τα δύο-τρία χρόνια εάν η ανακύκλωση - 

κομποστοποίηση στην πηγή ή σε μικρές διάσπαρτες μονάδες στο Νομό το τονίζω ξανά, θα 

αυξάνει το ρυθμό γρήγορα και αντιστρόφως θα μειώνει τη δραστηριότητα του εργοστασίου, 

μέχρι την τελική παύση του. Να μια συμβιβαστική πρόταση., Είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. 

Αλλά δυστυχώς από αυτά που βλέπω, η βούληση της Δημοτικής Αρχής, ένα επιχείρημα μόνο 

γνωρίζει. Έτσι κάνουν όλοι. Και αφού κάνουν όλοι έτσι, αυτό είναι το σωστό.  
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, Αντιπρόεδρε, δεν έχετε δικαίωμα να... 

Παρακαλώ.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητώ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν γίνεται να ζητήσετε, μην ζητάτε... ακόμα ζητάτε, δεν γίνεται βάσει 

Κανονισμού. 

Δ.Σ. : ...Κύριε Πρόεδρε, θέλουν να μάθουν από κάποιον υπεύθυνο, τι θα πει κομποστοποίηση 

και πού μπορεί να γίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας 

τον κύριο... να εξηγήσει τι είναι κομποστοποίηση. 

Δ.Σ. : Όχι, να το ακούσουμε στο Σώμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πολύ, όχι εδώ, όχι τώρα, σας παρακαλώ πολύ.  

Δ.Σ. : Κύριε Δήμαρχε, θα απαντήσετε;  Ο κ. Μπόικος είπε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, εμείς είμαστε μια χώρα 

εκτός Γης φαίνεται, είμαστε ξεχωριστή χώρα και δεν έχουμε καμία σχέση με τον υπόλοιπο 

κόσμο. Και πάλι δεν απάντησε αν σε μία χώρα του κόσμου δεν υπάρχει εργοστάσιο. Διότι ξέρει 

πολύ καλά ότι σε όλες τις χώρες υπάρχει εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Αλλά λέει 

εμείς να αποτελέσουμε την εξαίρεση, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Είναι δυνατόν να 

μην μας ενδιαφέρει; Δηλαδή όλος ο κόσμος πορεύεται έτσι, εμείς τι είμαστε; Κάτι το ξεχωριστό; 

Λοιπόν... επαναλαμβάνω και πάλι. Με το που θα πέφτουν τα σκουπίδια στο ΧΥΤΑ, με το 

καλημέρα, με το μαγνήτη βγαίνουν τα ανακυκλώσιμα και όσα προορίζονται για λίπασμα από τα 

οργανικά τα παίρνουμε με φίλτρο. Ένα κομμάτι είναι το RDF. Τι είναι το RDF; Είναι το 

κομμάτι που μένει μετά τα ανακυκλώσιμα, που τα παίρνουμε μαζί με ένα οργανικό που δεν 

μπορέσαμε να το απομονώσουμε. Δηλαδή, ο μαγνήτης παίρνει τα ανακυκλώσιμα. Τα φίλτρα 

παίρνουν το οργανικό και ό,τι έμεινε είναι το RDF. To RDF... θα σας πω τώρα... θα σας πω, 

αφήστε... Το RDF είναι τα βρώμικα οργανικά με τα βρώμικα ανακυκλώσιμα. Ξηραμένα όμως. 

Τα υγρά, βρώμικα και ανακυκλώσιμα, θάβονται. Εμείς τι στόχους βάζουμε; Να μην θάβονται τα 

κομπόστ και τα RDF, αλλά να τα αξιοποιούμε όλα σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους 

ευρωπαϊκούς στόχους. Λέμε στον εργολάβο αν δεν τα αξιοποιήσεις δεν θα πληρώνεσαι. Άρα, 

αυτό το RDF και το κομπόστ δεν θα το θάβει. Θα θάβει ό,τι απομένει από το RDF και το 

κομπόστ. Θα θάβει δηλαδή το βρώμικο οργανικό υπόλειμμα που δεν μπορούμε να το 

αξιοποιήσουμε και δεν μπορεί να γίνει καύσιμο. Κύριε Μπόικο,... μία πολιτική όχι σε όλα. Να 

μην γίνει εργοστάσιο. Να μην κάνουμε συμφωνία... Να μην πέσει η Δημοτική Αγορά, να μην 

γίνει πλατεία ο χώρος της Δημοτικής Αγοράς. Να μην ανακαινιστεί το Ορφανοτροφείο. Όχι σε 

όλα. Όχι σε όλα, να μην γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Τόση αντίδραση δηλαδή και τόση 

άρνηση δεν σας ωφελεί και εσάς και σαν πρόσωπο και σαν παράταξη. Αυτό έχω να σας πω και 

αυτό εισπράττω και από τον κόσμο. Είδατε να γίνεται πουθενά ανακύκλωση 100% στην πηγή; 

Δεν μου απαντάτε. Πουθενά δεν γίνεται. Μου λέτε να γίνουν σε διάφορα σημεία... σε διάφορα 

σημεία... σε διάφορα σημεία του Δήμου... σε διάφορα σημεία του Δήμου... δεν σας διέκοψα. Σε 

διάφορα σημεία του Δήμου... σε διάφορα σημεία του Δήμου, να γίνουνε μικρές μονάδες. 

Λοιπόν, βγείτε και πείτε σε ποιά σημεία του Δήμου να γίνουν μικρές μονάδες, αν έχετε θάρρος 

και τόλμη, διότι ξέρετε ότι θα σας κυνηγήσουν όλοι, κανένας δεν θα θέλει σε κανένα σημείο του 

Δήμου να γίνουν αυτές οι μονάδες που λέτε. Βγείτε και πείτε θέλω να γίνουν δέκα μονάδες ξέρω 

εγώ στο Σκούταρι, στο Λευκώνα, εδώ, εκεί. Βγείτε και πείτε αυτό, συγκεκριμένα όμως, έτσι; 

Και καθαρά. Όχι αόριστα. Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέτε δεν μας λένε να 

κάνουμε εργοστάσιο. Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε επεξεργαστείτε τα 

απορρίμματα.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ακριβώς. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αν θέλετε να τα φάτε, φάτε τα. Αρκεί να μην μολύνουν το περιβάλλον. Αυτό 

λένε. Αυτό λένε. Εσείς λέτε να γίνει ανακύκλωση 100% στην πηγή. Ε, δεν γίνεται 100% 
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ανακύκλωση στην πηγή. Και σε κανένα μέρος του κόσμου. Κάνουμε αυτό που γίνεται σε όλο 

τον πλανήτη... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Το ψέμα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Φέρτε μου ένα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας το έχω πει πενήντα φορές και δεν το ακούτε... Φέρτε μου ένα παράδειγμα 

μιας χώρας στον πλανήτη Γη που να κάνει 100% ανακύκλωση και να μην έχει και να μην έχει 

εργοστάσιο. Όσον αφορά δε για τα τρία-τέσσερα χρόνια, ποιός εργολάβος, ποιός ιδιώτης, ποιός 

επενδυτής θα πάρει μία τέτοια λειτουργία για τρία-τέσσερα χρόνια;... Και αυτό πρώτα-πρώτα 

δεν είναι απόφαση Δημοτικής Αρχής, είναι απόφαση της ΕΣΑΝΣ... Στην ΕΣΑΝΣ έχω μία ψήφο, 

το καταλαβαίνετε;... Στην ΕΣΑΝΣ ψηφίζουν όλοι οι Δήμαρχοι και ο Αντιπεριφερειάρχης. Και 

όλοι ομονοούν, το καταλαβαίνετε; Ομόφωνες είναι οι αποφάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δεν θα έπαιρνα το λόγο, αναγκάζομαι όμως, σε δυο λεπτά θα τελειώσω. Κύριε 

Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις, 

αλλά μπαίνουνε στην τεχνογνωσία πώς θα λειτουργήσει το εργοστάσιο. Πού να ξέρουμε εδώ 

τελικά; Και μηχανικοί να είμαστε, αν δεν έχουμε την εξειδίκευση να... έλεος ρε παιδιά, έλεος, 

είναι δυνατόν να ξέρουμε πώς το καζάνι, πώς θα λειτουργήσει και λοιπά; Τι πράγματα είναι 

αυτά; Μαζευόμαστε μια παρέα δηλαδή και λέμε α, έτσι θα γίνει αυτό, έτσι θα γίνει το άλλο;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Να το θυμάσαι ότι είναι πολιτικό, γιατί...   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εμείς σαν παράταξη και τελειώνω, σαν παράταξη, είμαστε υπέρ της μονάδας 

αυτής της κατασκευής, όμως με όλες διασφαλιστικές δικλείδες που έχουμε πει, με όλα αυτά, τα 

έχετε σημειώσει, με μόνο ένα γνώμονα. Το συμφέρον των δημοτών. Τίποτε άλλο, κλείνω. 

Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Γκότση, μπράβο για την ξεκάθαρή σας θέση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δεν θέλω τα μπράβο... δεν θέλω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Και εσάς και τον κ. Γκότση. Δεν χρειάζεται... τοποθετήθηκε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Όχι, δίνω τα εύσημα στην παράταξή του...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε συνάδελφοι... Έκλεισε το θέμα. Και πάμε στο δεύτερο θέμα. 

Ενημέρωση - συζήτηση σχετικά με το έργο: αναβάθμιση υποδομών αυτοκινητοδρομίου και 

πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Μισό λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέλετε δευτερολογία, κύριε... παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Τρία λεπτά. Εσείς, κ. 

Μπόικε, θέλετε να δευτερολογήσετε;... Κύριε Γκότση εσείς;... Δευτερολογία; Παρακαλώ, κ. 

Μηλίδη.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να διευκρινίσω κάτι. Όταν αναφέρθηκα, όταν αναφέρθηκα για το JESSICA, κ. 

Δήμαρχε, έχω εδώ τη σύσκεψη που κάναμε στις 24/5. Το λέω στο Σώμα για να το καταλάβει και 

ο κόσμος. Λέει το θέμα 4ο. Λέει έγκριση της τεχνικής έκθεσης και του προϋπολογισμού σε 

απευθείας ανάθεση για την... υποστήριξης... ΕΣΑΝΣ, για την εκπόνηση φακέλου συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας και την υποβολή φακέλου πρότασης έργου στο χρηματοδοτικό εργαλείο 

JESSICA. Ήθελα μια απάντηση, θα πάρουμε δάνειο; Δεν θα πάρουμε δάνειο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Σας απάντησα. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θα το δούμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είπαμε... ΕΣΠΑ, ΕΣΠΑ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Θέμα της ΕΣΑΝΣ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν απαντάμε, κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Σας παρακαλώ, γιατί 

απαντάτε;  Τελειώσανε οι ερωτήσεις προ μιας ώρας, επιτέλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα, αφού ρωτάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και επειδή ρωτάει; Μην απαντάτε. Επιτέλους. Συνέλθετε όλοι. Επιτέλους. 
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ΜΗΛΙΔΗΣ : Λέω, αυτό το θέμα με το JESSICA το έθεσα διότι ήτανε θέμα όπως ακριβώς το 

διάβασα στην... 24 Μαΐου. Λοιπόν. Για το άλλο. Το θέμα του εργοστασίου. Λοιπόν. Εμείς ως 

παράταξη, είχαμε τοποθετηθεί. Τι θέλουμε όμως; Θέλουμε ένα μικρό εργοστάσιο, διότι τα 

δεδομένα έχουν αλλάξει, η κρίση είναι μεγάλη, δεν παράγουμε τόσα σκουπίδια, ο πληθυσμός 

έχει μικρύνει. Λοιπόν, θέλουμε ένα συμμαζεμένο εργοστάσιο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

για τον πολίτη. Αυτά όμως τα έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και μάλλον δεν 

παρακολουθείτε. Τα έχουμε και... και... συνεδρίαση, για τα οποία θέλω να πω εν παρενθέσει ότι 

δυστυχώς δεν γνωρίζατε τίποτα. Τώρα τελευταία και εσείς το ψάξατε, μετά από την επιμονή τη 

δική μας. Δεν γνωρίζατε απολύτως τίποτα. Και το είχαμε πει και νωρίτερα. Δεν ξέρω... 

πολιτικός προϊστάμενος και πολιτικός της ΕΣΑΝΣ. Λοιπόν. Για την ανακύκλωση που είναι το 

βασικό που λένε και οι Περιφέρειες εδώ πέρα, η Περιφέρεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι βασικός 

στόχος είναι η ανακύκλωση... και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, σας λέω ότι στην ανακύκλωση 

παρόλα με πολλή κομπορρημοσύνη λέτε κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο, κάναμε πολύ λίγα, 

ελάχιστα, έως μηδαμινά και προς την ενημέρωση του κόσμου αλλά και ως προς την ουσία για τη 

μεγάλη παραγωγή ανακυκλωσίμου υλικού. Αυτά θέλω να πω και θα ήθελα να πω ότι να 

ξεκαθαριστεί αυτό με το JESSICA, αν έχουμε ειλημμένη απόφαση για λήψη δανείου. Γιατί αυτό 

πάλι να δούμε ποιός θα το επωμιστεί και για ποιό ποσό μιλάμε. Έτσι λέει η δικιά σας η τέτοια. 

Ως προς το πρώτο που είπατε, ως προς το πρώτο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και εσείς και ο 

Αντιδήμαρχος ο κ. Χράπας, είστε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι; Στα εξήντα επτά 

μέλη, είστε δύο μέλη. Επομένως θα πρέπει και εκεί πέρα να κάνετε προτάσεις. Και να μιλάτε... 

όσες φορές... γιατί... Πρόεδρος. Ενώ εντέχνως αποφύγατε να πείτε για τη... Επιτροπή. Εγώ ως 

Αντιπολίτευση... Δήμο... δεν δέχομαι ο Δήμος, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της 

Κεντρικής Μακεδονίας, να είναι εκτός της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα έπρεπε να είστε μέσα. 

Και το αποφύγατε για κομματικούς λόγους.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Το είπα στην τοποθέτησή μου. Πάμε στο ΕΣΠΑ, όχι JESSICA. Το 

ρώτησε ο κ. Μηλίδης, ξανά απαντώ. Ξανά τα ίδια. Ε, αν θέλετε το καταλαβαίνετε, αν θέλετε δεν 

το καταλαβαίνετε. Δεν πρόκειται να απαντήσω ξανά. Γιατί, πόσες φορές πρέπει να απαντάμε και 

να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα; Μέσω του ΕΣΠΑ θα γίνει η όλη χορήγηση. Μέχρι 60% 

από ό,τι μας διαβεβαιώνουν. Λοιπόν. Λέτε, είπατε τη θέση σας για το εργοστάσιο. Είπαμε εμείς 

ποτέ ότι είμαστε αντίθετοι με αυτήν τη θέση που εκφράσατε όταν ήταν εδώ ο τεχνικός 

σύμβουλος ή και τώρα; Εγώ έδωσα τα εύσημα μέσω του κ. Γκότση στην παράταξή σας που 

έχετε αυτήν τη θέση. Και είναι ξεκάθαρη, λέτε θέλω ένα μικρό εργοστάσιο προς το συμφέρον 

των δημοτών. Αυτήν τη θέση έχουμε και εμείς. Είπαμε ποτέ ότι είμαστε αντίθετοι πάνω σε αυτό 

που είπατε ποτέ; Και την προηγούμενη φορά που είχατε...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Δεν θυμάμαι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προς τον τεχνικό σύμβουλο... είπατε κάτι τέτοιο... μα εμείς είπαμε όχι σε αυτό 

που λέτε; Εμείς συμφωνούμε. Εμείς δηλαδή τι λέτε, λέμε να μην γίνει το εργοστάσιο; Λέμε να 

γίνει το εργοστάσιο. Σας είπα η εκτίμησή μου είναι οι 40.000 τόνοι δυναμικότητας, αυτήν την 

εκτίμηση έχω. Λοιπόν. Ανακύκλωση, κάναμε πολλά. Δύο απορριμματοφόρα... Βεβαίως. Εφόσον 

το λέει θα το λέω, κ. Πρόεδρε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. 900.000€ προσθέσαμε στον 

τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων αυτή η Δημοτική Αρχή, μέσα σε δύο χρόνια, πήραμε 500 

κάδους ανακύκλωσης, ένα απορριμματοφόρο ανακύκλωσης, κάδους κομποστοποίησης, ένα 

απορριμματοφόρο, πράσινους κάδους, εμείς λειτουργήσαμε το Eco Festival, έναν 

περιβαλλοντικό θεσμό για τα σχολεία, για τους μαθητές των Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων, 

για να τους ευαισθητοποιήσουμε σε οικολογικά θέματα, κάναμε σποτ που παίζουν στην 

τηλεόραση και τα ραδιόφωνα. Αυτά όσες φορές με προκαλείτε, θα τα λέω συνέχεια. Διότι δεν θα 

αφήσουμε τίποτα να αδικηθούμε. ...ένα παράδειγμα ενός Δήμου σε όλη την Ελλάδα που έκανε 

περισσότερα από εμάς στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όσον αφορά το ΦΟΣΔΑ, 

να παρακολουθούμε τις προτάσεις και τα λοιπά. Μα καθημερινώς είμαστε σε επαφή με τον 

Πρόεδρο. Τον κ. Γεράνη. Καθημερινώς είμαστε σε επαφή. Και σήμερα πάλι είμαστε σε επαφή. 
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Θα έρθει, αύριο-μεθαύριο θα είναι εδώ ο κ. Γεράνης. Λέμε, το είπα πάλι, θα το ξαναπώ. Δεν 

κάνουμε κάτι του κεφαλιού μας. Πάντα σε συνεννόηση με το ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. 

Δηλαδή τι πρέπει να... Ρωτήστε και αυτούς. Ρωτήστε τους. Ρωτήστε τους αν έχουν παράπονο 

από εμάς. Ή αν κάνουμε κάτι πέραν της συλλογικής γραμμής που έχει ο ΦΟΣΔΑ. Δηλαδή 

πρέπει να αποδεικνύουμε κάθε μέρα εδώ γιατί θέλουν κάποιοι να εντυπωσιάζουν τις 

τηλεοράσεις, ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Κάθε μέρα πρέπει να λέμε δεν είμαστε ελέφαντες.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εγώ το Δήμαρχο ξανά ρωτάω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δεύτερο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τον Δήμαρχο ξανά ρωτάω...   

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 605/2013 

ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με το έργο: «Αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με το έργο: αναβάθμιση υποδομών 

αυτοκινητοδρομίου και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών. Εισηγητής ο 

Αντιδήμαρχος Έργων, ο κ. Παύλος Μυστακίδης. Παρακαλώ, κ. Μυστακίδη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσοι έχουν 

απομείνει την ώρα αυτή. Το θέμα του αυτοκινητοδρομίου είναι πολυσυζητημένο, αυτήν την 

στιγμή είχαμε κάποιες εξελίξεις για αυτό και σας ενημερώνουμε και οι εξελίξεις αυτές είναι οι 

εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κώδικα της Τεχνικής Νομοθεσίας των Δημοσίων Έργων, 

είχαμε επιδώσει στον ανάδοχο μια ειδική διαταγή, σύμφωνα με την οποία έπρεπε ο ανάδοχος σε 

σαράντα μέρες να αποκαταστήσει όλες τις βλάβες τις οποίες παρουσιάστηκαν στον τάπητα, στο 

αντιολισθηρό, στην αντιολισθηρή επιφάνεια του τάπητα του αυτοκινητοδρομίου. Ο εργολάβος 

εφόσον έχει κάνει κάποια σύνθεση η οποία είναι καλύτερη προφανώς και είναι τροποποιημένη 

άσφαλτος την οποία υπέβαλε και στο Δήμο, προέβη στην αποκατάσταση και σήμερα 'έχουμε 

αποκαταστήσει ένα μικρό τμήμα, δηλαδή έχει διαστρωθεί το νέο υλικό, έχουμε δημιουργήσει 

όλη την υποδομή, δηλαδή έχει φρεζάρει με λίγα λόγια όλα τα τμήματα τα οποία παρουσίασαν 

φθορά και είμαστε έτοιμοι από υποδομές... θα ξεκινούσαμε με τη βοήθεια πάντα του καιρού, 

διότι θέλουμε για να ολοκληρώσουμε το έργο, να μην είναι η θερμοκρασία μεγάλη, πιστεύω ότι 

με καλό καιρό θα τελειώσουμε σε, θα τελειώσει ο εργολάβος την εργασία σε πολύ λίγες μέρες. 

Αυτά ήθελα να πω, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα νομίζω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Θα ήθελα να... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι. Να μπούμε σε κύκλο 

ερωτήσεων... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απλώς να προσθέσω και εγώ κάτι πάνω σε αυτήν την ενημέρωση... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Παρόλο που είναι μπροστά και μετά να τεθούν... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Όπως γνωρίζετε, η πρόταση για να γίνει το έργο αυτό είχε κατατεθεί 

από το Δήμο τον Οκτώβριο του 2009, η πρόταση εγκρίθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 2010, το 

έργο υλοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η μελέτη του έργου έχει γίνει σύμφωνα 

με την αρχική μελέτη, όπως είχε γίνει πριν από δεκαπέντε χρόνια και με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές οδοποιίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, η προμελέτη για το έργο έγινε στις 9 Σεπτεμβρίου του 

2010 και βάσει αυτής της προμελέτης έγινε εν συνεχεία η μελέτη και ψηφίστηκε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο όπως και όλες, όλη η διαδικασία μέχρι την ανάδειξη του εργολάβου και 

την κατασκευή του έργου, εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της 

Οικονομικής Επιτροπής. Όπως γνωρίζετε τέλος Αυγούστου είχε τελειώσει το έργο, το 

Σεπτέμβριο κατά τη χρήση του εμφανίστηκε το πρόβλημα, αμέσως ενημερώθηκε το Διοικητικό 
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Συμβούλιο του αυτοκινητοδρομίου, έγιναν συσκέψεις μεταξύ Δήμου, του Προέδρου του 

αυτοκινητοδρομίου, υπηρεσιακών παραγόντων και σε κάποιες συσκέψεις και ο ανάδοχος 

συμμετείχε, ο ανάδοχος, ενημερώθηκε αμέσως η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων, 

διότι μέσω προγράμματος γινότανε το έργο, η Διαχειριστική δηλαδή Αρχή της Θεσσαλονίκης, 

ενημερώθηκε το Υπουργείο, είχαμε ένα αλισβερίσι ενημερώσεων με τη Διαχειριστική Αρχή και 

το Υπουργείο μέχρι τις 20 Μαΐου, μόλις ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος ενημέρωσης φέραμε το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση, εγώ έκανα πολλές συναντήσεις στην Αθήνα, 

στην Αθήνα, συνάντησα το νομικό σύμβουλο του ΥΠΕΧΩΔΕ, τον Προϊστάμενο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Αρχής Πληρωμών, τον κ. Σουσούνη, συναντήθηκα και με άλλους νομικούς που 

ασχολούνται με τεχνικά έργα, με δικηγόρους ιδιώτες που επίσης ασχολούνται με τέτοια έργα και 

επισκέφτηκα και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συζήτησα και με τους καθηγητές Λοΐζο Ανδρέα 

και Κανελαΐδη Γιώργο και όλα αυτά με στόχο να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο το 

πρόβλημα το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην κατασκευή του έργου. Εν συνεχεία οι 

ενέργειες που... βάσει του άρθρου 60 του Νόμου 3669 του 2008, δώσαμε την ειδική διαταγή να 

αποκαταστήσει τις βλάβες ο εργολάβος, ορίσαμε ειδικό εμπειρογνώμονα τον καθηγητή του 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον κ. Λοΐζο, αναθέσαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο να μας πει τι 

έφταιξε και δημιουργήθηκε το πρόβλημα, κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά κατά παντός 

υπευθύνου, εκτελώντας την εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου, αναθέσαμε τη διενέργεια 

προκαταρκτικής εξέτασης για να δούμε αν υπάρχουνε πειθαρχικά παραπτώματα εκ μέρους των 

υπαλλήλων, απορρίψαμε την ένσταση του εργολάβου που έκανε κατά της ειδικής διαταγής και 

από εκεί και πέρα ήρθε ο Λοΐζος εδώ το καλοκαίρι, είδε πώς είναι η πίστα, από εκεί και πέρα 

υπήρξε μία συνεργασία, ένα αλισβερίσι με τον εργολάβο, όταν λέω αλισβερίσι τι εννοώ; Όσον 

αφορά τη σύνθεση, τη νέα σύνθεση της μελέτης βάσει της οποίας θα αποκαθιστούσε των 

τάπητα, τις ζημιές, είχαμε, εδώ επειδή θέλω τα πάντα να ειπωθούν εδώ μέσα, να είναι 

ενημερωμένοι οι πάντες για όλα, το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ποιό ήτανε; Είχαμε 

συνεννοηθεί με τον καθηγητή να γίνει ένα δοκιμαστικό, θα έκαναν ένα δοκιμαστικό ο 

εργολάβος, θα παίρναμε, αυτό θα γινότανε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και πράγματι 

έγινε το δοκιμαστικό στις 4 Σεπτεμβρίου, πιο μπροστά δεν μπορούσε να το κάνει διότι ο 

εργολάβος την πίστα, το υλικό που θα έπαιρνε από το εργοστάσιο, είχε ξεκινήσει τη λειτουργία 

του το εργοστάσιο στις 2 ή στις 3 Σεπτεμβρίου. Κάναμε το δοκιμαστικό, στείλαμε τα δείγματα 

στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο την προηγούμενη Πέμπτη για να τα εξετάσουν και πέσαμε πάνω 

στην απεργία τους. Με αποτέλεσμα, να συνεχίσουν να έχουν απεργία, να μην μπορούν να 

εξετάσουν τα δείγματα, ο εργολάβος εν των μεταξύ μας έστειλε ένα έγγραφο και μας λέει εγώ 

δεν μπορώ να κρατάω την πίσσα... δεν μπορώ να την κρατήσω περισσότερο οπωσδήποτε να την 

στρώσουμε και από εκεί και πέρα έχει γίνει όλη η προεργασία και θα στρώσει και τα υπόλοιπα 

τμήματα στα οποία είχε κάνει την προεργασία και εν συνεχεία θα πάρουμε τα δείγματα από τις 

αποκαταστάσεις που θα κάνει για να δούμε αν πράγματι χρησιμοποίησε το κατάλληλο υλικό ή 

όχι. Το πρώτο δείγμα, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον οπτικά, εγώ δεν ξέρω, δεν έχω γνώσεις 

από αυτά τα θέματα αλλά κάποιοι και συμπολίτες μας που το είδα, διότι ήμουν σε συνεχή επαφή 

και με τη ΛΑΝΣ και με άλλους συμπολίτες μας που ξέρουν από αυτά, όπως είναι ο κύριος... ο κ. 

Κωνσταντινίδης, που ήρθαν, τα είδανε αλλά και κάποιο άλλοι που γνωρίζουν μου λένε ότι είναι 

καλό το υλικό αυτό που έχει πέσει ότι μάλλον δεν θα υπάρχει πρόβλημα και ευχόμαστε να μην 

υπάρχει πρόβλημα, λοιπόν, αύριο αν ο καιρός πάει καλά θα συνεχίσει τις αποκαταστάσεις στα 

υπόλοιπα σημεία και πιστεύουμε να πάνε όλα καλά και το αυτοκινητοδρόμιο να ξεκινήσει τη 

λειτουργία του διότι θα έχουμε αγώνες μετά τις 20 Σεπτεμβρίου.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Θα κάνουμε ερωτήσεις και μετά τοποθετήσεις 

αν έχει να τοποθετηθεί κάποιος. Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Μπόικος, ο κ. 

Γάτσιος, άλλος συνάδελφος; Όχι. Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Ναι. Κύριε Δήμαρχε, έχω εδώ την έκθεση του κυρίου Λοΐζου. Λέει κάτι πολύ 

σημαντικό για αυτό το δοκιμαστικό. Κάνατε μία ανάλυση, αλλά δεχόμαστε τώρα μία πίεση 
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εντός εισαγωγικών... μία πίεση εκ μέρους του εργολάβου, ότι δεν μπορεί να... Πώς όμως αυτό 

είναι ασφαλές χωρίς να έχουν γίνει τα βήματα, δηλαδή ο κύριος Λοΐζος είναι σαφής και 

κατηγορηματικός, ότι πρέπει να γίνουν... να πάρουμε και να κάνουμε. Πόσο είναι ασφαλές αυτό 

που λέτε... Με αυτό που πάθαμε... το έργο... να το ξαναπάθουμε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κοιτάξτε, ο κ. Λοΐζος ο καθηγητής είπε αυτό είναι το καλύτερο. Και είπε ποιό 

είναι το καλύτερο. Δεν σημαίνει ότι αν πάμε έτσι ότι μπορεί να μην πάνε καλά τα πράγματα. 

Όμως, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, χωρίς να φταίμε... πέσαμε πάνω στις απεργίες τους. 

Λοιπόν, πείτε μου τι άλλη λύση υπάρχει; Η άλλη λύση ξέρετε ποιά είναι; Να μην λειτουργήσει 

το αυτοκινητοδρόμιο, να μην γίνουν οι αγώνες μετά την 20ή Σεπτεμβρίου και να περιμένουμε να 

τελειώσει η απεργία τους, να... τα δείγματα και να συνεχίσουμε. Λοιπόν, όμως είμαστε σε 

συνεχή επαφή και με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μην νομίζετε ότι αυτές τις δικαιολογημένες 

απορίες που έχετε και φόβους και επιφυλάξεις τις έχουμε πολύ περισσότερο εμείς, έτσι; Λοιπόν. 

Τι συζητάμε; Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Η άλλη λύση είναι να κλείσουμε και να περιμένουμε 

να λειτουργήσει, να ανοίξει το Πανεπιστήμιο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Να επεκτείνω λίγο... Πιστεύετε δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως, για τους 

ειδικούς τους οποίους είχαμε πει πολλές φορές να τους συμβουλευτούμε, ότι είναι σε καλό 

δρόμο αυτό που, αυτό που στρώνεται τώρα. Γιατί οι ειδικοί, όπως είναι ΛΑΝΣ παραδείγματος 

χάρη, έχουν μια άλλη γνώση, εμείς δεν έχουμε τέτοιες γνώσεις. Ούτε... σε καμιά λέσχη να 

οδηγούμε σε πίστες, οδηγούμε σε απλούς δρόμους.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είμαι σε συνεχή επαφή με οποιονδήποτε απλό πολίτη και φορέα του Δήμου μας 

ή και του Νομού μας έχει σχέση με το θέμα αυτό. Εγώ τους θερμοπαρακάλεσα, 

θερμοπαρακάλεσα και τον κ. Κωνσταντινίδη, το Σάββατο ήρθε και ο κ. Κωνσταντινίδης το είδε 

και ο κύριος... που ασχολείται με το αυτοκινητοδρόμιο όπως γνωρίζετε, μάλιστα είναι εδώ και 

αν θέλει, δεν ξέρω, αν θέλετε, κ. Προεδρεύοντα, να του δώσετε το λόγο να πει δυο λόγια, 

λοιπόν, ο κύριος... είναι συνεχώς εκεί και επιβλέπει, εγώ δεν γνωρίζω από αυτά τα θέματα, 

λοιπόν, μάλιστα κάναμε και ένα δοκιμαστικό με το αυτοκίνητο οι δυο μας ανεβήκαμε επάνω, 

έκανε εκεί τα κόλπα του, μέχρι τώρα δεν υπάρχει πρόβλημα, ας ευχηθούμε να μην υπάρξει, τι να 

σας πω. Δηλαδή, κάνουμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε μέσα στα πλαίσια του Νόμου. Αν 

κάποιος έχει να μας πει ότι παραλείψαμε κάτι και δεν το κάναμε, να μας το πει ότι αυτό δεν το 

κάνατε, το ξεχάσατε. Ή ότι αυτό που κάνατε είναι λάθος και εν το κάνατε σωστά.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε, το λόγο έχει ο κ. Μπόικος.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ΝΑ συμπληρώσω ότι ο εργολάβος υπέβαλε μία σύνθεση θεωρητική, όμως 

εμείς δεν αρκεστήκαμε ότι αυτά θα χρησιμοποιήσουν, ότι θα τα χρησιμοποιήσει κιόλας, για 

αυτό και κάναμε έλεγχο εάν αυτά τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι όντως σε αυτά που αναφέρει 

σε αυτήν τη σύνθεση τη θεωρητική. Το επιβεβαιώσαμε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ευχαριστούμε, κ. εισηγητά. Το λόγο έχει ο κ. Μπόικος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μια απλή ερώτηση, η Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών ΑΕ, ως εταιρεία, επωμίζεται το 

μέρος του κόστους που αντιστοιχεί στο 20%, νομίζω αυτό είναι το ποσοστό συμμετοχής 

ιδιωτών; Στην ΑΕ; 15-20; 

Δ.Σ. : Είκοσι επτά. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πόσο;  

Δ.Σ. : Είκοσι επτά.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Είκοσι επτά. Η ερώτησή μου είναι αυτή. Επωμίζεται από το συνολικό κόστος του 

έργου το 27% των εξόδων;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ... Ερώτηση, κ. Μπόικο... ποιός; Ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Δήμαρχος.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Οι ιδιώτες δηλαδή πληρώνουν κάτι σε αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Καταρχήν, δεν υπάρχει κόστος για το Δήμο αυτήν την στιγμή. Ο Δήμος 

δεν πληρώνει κάτι αυτήν την στιγμή. Δεν ξέρω αν μεθαύριο ο εργολάβος αν πάει στα 

δικαστήρια... 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δήμαρχε, ξοδεύει εργατοώρες όμως, βάζοντας το προσωπικό του.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Πρώτον αυτό. Δεν υπάρχει κόστος. Από εκεί και πέρα, το έργο επαναλαμβάνω 

για μία ακόμη φορά, δεν το κατασκευάζει το αυτοκινητοδρόμιο. Το κατασκευάζει ο Δήμος 

Σερρών. Όχι η ανώνυμη εταιρεία του αυτοκινητοδρομίου. Δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Το 

καταλαβαίνετε αυτό; Το έχω πει πολλές φορές, δεν ξέρω τι άλλο να πω για να το κάνω πιο 

ξεκάθαρο. Το έργο κατασκευάζεται από το Δήμο. Δεν έχει καμία σχέση η ανώνυμη εταιρεία του 

αυτοκινητοδρομίου με το έργο. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, ήσασταν σαφέστατος, ευχαριστούμε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Συγγνώμη, δεν ήταν σαφέστατος, γιατί; Το 20% των ιδιωτών επιβαρύνεται με 

κάτι; Αυτό ρώτησα, κ. Δήμαρχε, πείτε ένα ναι ή ένα όχι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα πώς να επιβαρυνθεί αφού δεν έχει σχέση με το έργο;... Αφού δεν έχει σχέση 

με το έργο, πώς να επιβαρυνθεί;... Τόσο καθαρό είναι αυτό που λέω. Δεν έχει σχέση το 

αυτοκινητοδρόμιο...  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Ο λόγος στην κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν ήθελα να κάνω ερώτηση, αλλά αυτά που λέτε κ. Δήμαρχε. Σε όλο το 

πακέτο που μας δώσατε προς ενημέρωσή μας για το αυτοκινητοδρόμιο, στην αρχική σύμβαση 

τότε που είχε γίνει επί θητείας του κ. Βλάχου νομίζω, το 1999 πότε έγινε, δεν θυμάμαι ακριβώς 

τη χρονολογία. Εκεί ακριβώς δεν το έχω και μαζί μου τώρα, έπρεπε να το πάρω, λέει ότι, 

ο,τιδήποτε γίνει για συντήρηση επιδιόρθωση, είναι ευθύνη αυτουνού που παραχωρείται προς 

χρήση. Δηλαδή της ανώνυμης εταιρείας. Για αυτό δεν μπορώ εγώ να το καταλάβω αυτό που 

λέτε τόσο καιρό, ότι όλα αυτά έπρεπε να τα κάνει η ανώνυμη εταιρεία. Ο Δήμος απλά της 

παραχώρησε μια έκταση και λέει ο,τιδήποτε χρειαστείς από εδώ και πέρα, αναλαμβάνεις εσύ τα 

πάντα... Δεν ξέρω αν το έχει... εκεί πέρα, μπορούμε να το αναγνώσουμε και να...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Και βέβαια μπορούμε να το αναγνώσουμε και δεν ξέρω σε τι γλώσσα πρέπει να 

τα πούμε για να τα καταλάβουμε... Ο Δήμος...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Η σύμβαση που έγινε με την παραχώρηση...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Φέρτε το, φέρτε το... Λοιπόν.  Ο Δήμος παραχώρησε στην ανώνυμη εταιρεία 

την έκταση κατά χρήση. Εντάξει; Την έκταση κατά χρήση. Αν γίνει κάτι στις εγκαταστάσεις ας 

πούμε το αυτοκινητοδρομίου, έτσι; Να χαλάσει μία τουαλέτα, μία ξέρω γω...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Η άσφαλτος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Λοιπόν... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε, κα. Σαραντίδου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ωραία, ωραία, η άσφαλτος, στη χρήση ναι. Εδώ, γίνεται έργο. Καινούριο έργο, 

το κάνει ο Δήμος. Δεν το παρέλαβε ακόμα το έργο, δεν έχει καμία σχέση το αυτοκινητοδρόμιο 

με το έργο, το καταλαβαίνετε αυτό; Το έργο, τα χρήματα για... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου... σας παρακαλώ...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Τα χρήματα, κα. Σαραντίδου... πού είναι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Από εδώ...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Άμα δεν ακούγεται...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μπορούσε η ΑΕ να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο πρόγραμμα INTERREG. Πήρε τα λεφτά για να 

κάνει... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Χωρίς να λέει ότι είναι ανώνυμη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ορίστε;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Χωρίς να λέει ότι είναι ανώνυμη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο Δήμος...  

Δ.Σ. : Ο Δήμος...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Αυτοκινητοδρόμιο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης. Μα ο Δήμος πήρε το έργο, όχι η ανώνυμη 

εταιρεία.    

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν θα εγκρινόταν άμα έλεγε ο Δήμος.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... να διαβάσω, κα. Σαραντίδου, να δείτε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ο Δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα, όχι η ανώνυμη εταιρεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ακούστε, κα. Σαραντίδου, κ. Δήμαρχε. Αποφασίζει λέει η απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, λοιπόν. Ημερομηνία 16 Σεπτεμβρίου 1999. Ακούστε το αποφατικό. Άλφα. 

Εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση για 20 χρόνια έκτασης 293.213 τετραγωνικών μέτρων η 

οποία αποτελεί τμήμα του με ΑΚΔ 282 αριθμός αγροτεμαχίου 3776 δημοτικού ακινήτου 

συνολικού εμβαδού 617.910 τετραγωνικών. Από αυτή φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα που συνέταξε ο τοπογράφος μηχανικός του Δήμου, κύριος... Γεώργιος, με τις εξής 

προϋποθέσεις. Πρώτον, η Δημοτική Επιχείρηση θα χρησιμοποιεί το χώρο για τον σκοπό που 

κατασκευάστηκε. Δεύτερον. Όλα τα έργα υποδομής που κατασκευάστηκαν ή θα 

κατασκευαστούν από το Δήμο Σερρών θα συντηρούνται και θα φυλάσσονται... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Από την εταιρεία... Θα συντηρούνται...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Έχουμε συντήρηση, κα. Σαραντίδου; Συντήρηση έχουμε εδώ πέρα;... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Συντήρηση; Είναι καινούρια πίστα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Τα ρημάδια τα ελληνικά μας... Έργο ολόκληρο γίνεται, μείνατε στη 

συντήρηση εσείς...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μια στιγμή λίγο, Πρόεδρε. Κυρία Σαραντίδου...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ήτανε η πίστα η παλιά, η οποία συντηρείται...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κυρία Σαραντίδου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Κατασκευάστηκε το 1999.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κυρία Σαραντίδου... Κυρία Σαραντίδου... Μα είναι τόσο καθαρό...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε εδώ 

πέρα, να συνεννοηθούμε; Σας παρακαλώ τέλος πάντων. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, λίγο να πω τα εξής. Ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε στο πρόγραμμα 

INTERREG. Πήρε τα λεφτά μετά για να κατασκευάσει το έργο. Το έργο δεν ολοκληρώθηκε. 

Δεν παραδόθηκε προς χρήση ακόμα στην ανώνυμη εταιρεία για να έχει την ευθύνη της 

συντήρησης. Δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά. Αν δεν το καταλαβαίνετε δεν φταίω εγώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Δεν κατάλαβα και πάλι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Δεν κατάλαβε, δεν θα...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, σας παρακαλώ... Κύριε Γάτσιο, έχετε το λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Να επαναλάβω την ερώτηση... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, όχι, να μην επαναλάβετε... Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου, 

καταλάβαμε.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ μιλάω... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, ευχαριστούμε... Δεν έχετε το λόγο, κα. Σαραντίδου, 

ευχαριστούμε... Σας παρακαλώ, κ. Γάτσιο, το λόγο έχετε. Ευχαριστώ. Κύριε Γάτσιο.    

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ήθελα να ρωτήσω με ποιά τεχνική συμβουλή, δηλαδή ποιός φορέας είναι αυτός 

που αποφάσισε τώρα να γίνει αυτή η διαδικασία που εξελίσσεται τώρα στο αυτοκινητοδρόμιο, 

αν δόθηκε εντολή στον εργολάβο από ποιόν δόθηκε, ποιός πήρε απόφαση για να γίνει αυτό και 

αν θα έχουμε ή όχι κόστος ως Δήμος.  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Έχω την αίσθηση επειδή είμαι στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και κάποια εξ αυτών που λέμε έχουν απαντηθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απαντήθηκε αυτό. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, κάποια εξ αυτών. Σε αυτά που δεν έχουν απαντηθεί, κ. Δήμαρχε, 

δώστε την απάντηση.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μα αυτή η ερώτηση απαντήθηκε, αν θέλετε να την ξανα απαντήσω.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Η ερώτηση από ποιόν φορέα, δηλαδή ποιός ο τεχνικός φορέας που λέει ότι έτσι 

πρέπει να γίνει το αυτοκινητοδρόμιο, αυτή είναι η σωστή μέθοδος και ποιός πήρε την απόφαση, 

αυτά τα δύο...  
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ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Γάτσιο, με το άρθρο 60, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει το αυτοκινητοδρόμιο με τον ίδιο τρόπο τον οποίο υπαγόρευε η σύμβαση. 

Δηλαδή, με εκείνη την άσφαλτο πάλι. Όμως, σας είχα πει στο προηγούμενο Συμβούλιο, ότι 

επειδή δέχτηκε τη γνώμη του καθηγητή Νικολαΐδη, ότι και θεωρήσαμε ότι το πρόβλημα ήταν η 

ποιότητα της ασφάλτου, ότι έπρεπε να μπει τροποποιημένη άσφαλτος και όχι κοινή άσφαλτος, 

για αυτό το αποκατέστησε ναι μεν με την ίδια σύνθεση, αλλά με άσφαλτο τροποποιημένη. Η 

οποία είναι πολύ καλύτερη και σας είχα πει εδώ μέσα ότι υπάρχει κανένας που έχει αντίρρηση, 

αν αποφασίσουμε κάτι καλύτερο, ένα υλικό καλύτερο από το προηγούμενο; Η υποχρέωσή του 

ήταν αυτή. Και το κόστος είναι μηδενικό για το Δήμο. Και επίσης θέλω να πω ότι... ορίστε; 

Πολύ πιο ακριβή από την άλλη την άσφαλτο. Είναι 2€ το τετραγωνικό παραπάνω θα σας πω. 

Λοιπόν. Ξέχασα το δεύτερο ερώτημα που ήθελα να απαντήσω. 

ΓΑΤΣΙΟΣ : Ποιός πήρε την απόφαση για να αναθέσει στον εργολάβο... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Υπέβαλε, ναι, υπέβαλε τη σύνθεση στο Δήμο, στην Τεχνική Υπηρεσία, η 

οποία υπηρεσία έκανε αυτήν την κίνηση με το Μετσόβιο, δηλαδή έστειλε και το θεωρητικό 

μέρος της πρότασης αλλά έστειλε και δείγματα από τα χρησιμοποιηθέντα και διασταυρώσαμε 

ότι αυτά που περιέγραφε...  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Συγγνώμη... απλό. Εμείς ως Δήμος θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω... εργολάβο να 

αλλάξει και αποδέκτη και αυτός είπε ότι θα το αλλάξω εγώ και χωρίς να πληρωθώ εγώ; Αυτό 

είπα.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σας είπα... Ακριβώς. Ήταν υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το έργο... χωρίς 

καμία δαπάνη του Δήμου, επιπλέον δεν συνεχίζει να έχει την ευθύνη για δεκαπέντε μήνες μετά 

από την περαίωση του έργου και μετά από την, από τη βεβαίωση περαίωσης την οποία θα πάρει. 

Δηλαδή είναι ακόμα υπεύθυνος και θα είναι για ακόμα δεκαπέντε μήνες.  

ΓΑΤΣΙΟΣ : Αποδέχτηκε ότι ο εργολάβος θα κάνει αποκατάσταση με δικά του χρήματα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σαφώς.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε. Έχουμε και τοποθετήσεις. 

Θέλει κάποιος συνάδελφος να τοποθετηθεί; Ο κ. Μηλίδης, η κα. Σαραντίδου, ο κ. Μπόικος. Οι 

τρεις. Κύριε Μηλίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι... δεν θα μακρηγορήσω, δύο-τρεις 

επισημάνσεις. Όλοι βέβαια σε αυτόν τον τόπο στις Σέρρες ξέρουμε ποιό είναι το 

αυτοκινητοδρόμιο και ποιά είναι η προσφορά του, τον τουρισμό που προσελκύει. Πιστεύω ότι... 

κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως, δεν μπορώ να μην επισημάνω κάποια πράγματα. 

Δηλαδή, κ. Δήμαρχε, κακώς από την πρώτη στιγμή υιοθετήσατε την πραγματογνωμοσύνη του κ. 

Νικολαΐδη, τον οποίο έφερε εδώ ο εργολάβος, δεν έχω τίποτε με τον κ. Νικολαΐδη... ήταν όμως 

ο τεχνικός σύμβουλος και ο επιστήμονας που έφερε ο εργολάβος. Ούτε με ενδιαφέρει... Κακώς 

υιοθετήσατε εξ αρχής. Αργήσατε πάρα πολύ να υιοθετήσετε την πρόταση που είχαμε κάνει 

ευθύς εξ αρχής ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν ουδέτερο ειδικό εμείς, σαν Δήμος και 

μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη, αφού ρωτήσουμε τους ειδικούς. Δηλαδή τη ΛΑΝΣ και όσους 

ασχολούνται, πιλότους και τα λοιπά, όπως αναφέρθηκε ότι κάνουμε τώρα, πολύ αργά. Επίσης, 

έπρεπε δηλαδή να έχουμε ρωτήσει οι οποίοι ξέρουν και ξέρουν και ποιούς θα ρωτήσουμε. 

Ακόμα και τον κατασκευαστή της... στην Ιταλία... πόσα χρόνια, θα μπορούσαμε και εκεί να 

ρωτήσουμε για ένα τόσο σοβαρό έργο. Εκείνο επίσης που θέλω να επισημάνω, είναι ότι τώρα 

λέμε και έτσι είναι, ότι οι χρόνοι πιέζουν πάρα πολύ. Όλοι το παραδέχονται εδώ μέσα. Όμως δεν 

υπάρχει πολιτική ευθύνη ότι τόσο καιρό από τον Οκτώβριο πέρυσι κρατιόταν επτασφράγιστο 

μυστικό αυτό; Έχετε ευθύνη εδώ, θα έπρεπε να είχε αναδειχθεί το θέμα και να... η άρνηση 

αποκατάστασής του. Τώρα, για την τροποποιημένη άσφαλτο που αναφέρθηκε ο κ. Μυστακίδης, 

βεβαίως, αν είναι καλύτερη, έστω και λίγο ακριβότερη, αυτό είναι το ζητούμενο και έτσι πρέπει 

να γίνει. Όμως θα πρέπει να σας πω, διαβάζω τρεις σειρές από ένα έγγραφο που υπάρχει εδώ 

στα χέρια μου και είναι πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής, όπου λέει ότι ο κ. Νικολαΐδης ότι 

οφείλεται το φαινόμενο της αποκόλλησης στην υδροφιλία. Επίσης, προσέξτε το, από το αρχείο 
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της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι κατά την κατασκευή του ίδιου ασφαλτοτάπητα στην 

προηγούμενη εργολαβία, ενσωματώθηκαν πέντε τόνοι... υλικού για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της... το οποίο είχε εγκαίρως επισημανθεί. Θέλω να πω δηλαδή, άρα εδώ στα 

αρχεία υπήρχε, το ξέραμε, μέχρι τώρα, πρώτη φορά το διαβάζω εγώ. Πρώτη φορά το βλέπω και 

μου κάνει τρομερή εντύπωση, το ξέρω ότι δεν δώσαμε τη δέουσα προσοχή και μπορεί να μην 

έχουμε τεχνικές γνώσεις, δεν θα έπρεπε, δεν έχουμε... πολιτικά προϊστάμενους;  Η Δημοτική 

Αρχή δεν είναι πολιτική προϊστάμενη όλων των Υπηρεσιών; Όλων των επιχειρήσεων; Λοιπόν. 

Αυτά όμως έπρεπε να είχαν επισημανθεί. Και ο εργολάβος τα είχε αναφέρει, τι φταίει τι δεν 

φταίει, τα έχει πει και ο κ. Μυστακίδης, τα γράφει για μη έντεχνη κατασκευή και τα λοιπά και τα 

λοιπά. Είναι πολύ τεχνικό, νομίζω δεν πρέπει να κουράζουμε. Όμως εδώ επί λέξει λέει από τα 

αρχεία μας. Πρώτη φορά το βλέπω, μέχρι τώρα δεν το ήξερα, Πρόεδρε. Λέτε κανείς δεν ήξερε. 

Και γιατί δεν το επισημάναμε; Γιατί δεν το επισημάναμε; Έχετε την ευθύνη σας είπα, την 

πολιτική ευθύνη.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μηλίδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Προεδρεύων;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κοιτάξτε, επειδή... ορίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εγώ να απαντώ;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και στις τοποθετήσεις... Απαντήστε, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Εμείς δεν μείναμε στην πραγματογνωμοσύνη του κ. Νικολαΐδη. Πήγαμε και στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και όχι μόνο. Και μάλιστα σας είχαμε πει στο τότε Δημοτικό 

Συμβούλιο που κάναμε, κάντε μας προτάσεις πού θέλετε να πάμε, προτείνετε εσείς να πάμε σε 

όποιον επιστήμονα μας πείτε. Είχατε πει ότι θα μας προτείνατε, κ. Μηλίδη, δεν μας προτείνατε... 

μας παραπέμψατε στη ΛΑΝΣ και στη ΛΑΝΣ πήγαμε και τη ΛΑΝΣ τη ρωτήσαμε, πείτε μας σε 

ποιόν να πάμε, δεν μας είπε κανένας, πρόταση δεν μας κατέθεσε κανένας.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κάναμε γραπτή πρόταση, κ. Δήμαρχε, κάναμε γραπτή πρόταση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προτείνατε ποιόν να βάλουμε;  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Με τη ΛΑΝΣ... συνεργαζόμασταν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν. Και στη ΛΑΝΣ πήγαμε... και στη ΛΑΝΣ πήγαμε και η ΛΑΝΣ δεν μας 

έκανε πρόταση για το να πάρουμε κάποιον που θα μας προτείνει η ΛΑΝΣ. Πήγαμε σε ό,τι 

καλύτερο υπάρχει στην Ελλάδα. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πήγαμε στις δύο κορυφές, 

στον κ. Λοΐζο και στον κ. Κανελαΐδη, που είναι ο κ. Κανελαΐδη μάλιστα και Πρόεδρος του 

Τεχνικού Συμβουλίου. Και εξπέρ σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν. Λέτε οι χρόνοι πιέζουν και έχετε 

ευθύνη. Και σας λέω εγώ το εξής. Λέτε να μην ξέρουμε τους χρόνους; Αλλά μπορούσε να γίνει 

αποκατάσταση μέσα στο χειμώνα; Δεν μπορούσε να γίνει αποκατάσταση μέσα στο χειμώνα. 

Πέραν του ότι δεν παρουσίαζε πρόβλημα η πίστα, πέραν του ότι υπήρχαν αγώνες, δεν μπορούσε 

να γίνει αποκατάσταση και λόγω του καιρ0ού. Αποκατάσταση μπορούσε να γίνει μόνο το 

καλοκαίρι, μόνο αυτήν την εποχή. Και αυτή... αυτό κάνουμε τώρα. Δηλαδή, έτοιμοι, πανέτοιμοι 

να ήμασταν από τον Οκτώβριο, από το Νοέμβριο, η αποκατάσταση θα γίνονταν τώρα. Δεν 

μπορούσε να γίνει σε άλλη περίοδο. Σας είπα για ποιούς λόγους. Τώρα, το πρόβλημα είναι 

καθαρά τεχνικό πρόβλημα. Προσπαθείτε να το μετατρέψετε σε πολιτικό, λέγοντας πολιτικές 

ευθύνες. Και όσο το λέτε αυτό, θα σας απαντώ όσες πολιτικές ευθύνες έχω εγώ, άλλες τόσες 

έχετε και εσείς που ψηφίσατε όλες τις διαδικασίες από την αρχή.,.. όλες... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι ομόφωνα... Όχι ομόφωνα...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ομόφωνα... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... Κύριε Αναστασιάδη... Σας παρακαλώ... Κυρία 

Σαραντίδου... σας παρακαλώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ομόφωνα μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι ομόφωνα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου μην διακόπτετε, σας παρακαλώ... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου, ομόφωνα ψηφιζόταν και στα Δημοτικά 

Συμβούλια και στις Οικονομικές Επιτροπές και ποτέ κανένας δεν είπε τίποτα. Εσάς δεν σας 

ενδιαφέρει η λειτουργία... Δεν σας ενδιαφέρει η λειτουργία του αυτοκινητοδρομίου και η 

αποκατάσταση του τάπητα. Αλλά πώς θα επιφέρετε πλήγμα στο Δήμαρχο και στη Δημοτική 

Αρχή. Για αυτό από την πρώτη στιγμή μιλήσατε για πολιτικούς τάφους, για καράβια που 

βουλιάζουν και τα ποντίκια φεύγουν και τι δεν είπατε. Αυτό σας ενδιέφερε και πάλι περιμένετε 

πιστεύω με το δάχτυλο στην σκανδάλη κάτι να πάει στραβά για να πυροβολήσετε. Εγώ πιστεύω 

ότι θα πάνε όλα καλά για το αυτοκινητοδρόμιο... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Σώμα... ο κ. Δήμαρχος... Προσβάλλει το Σώμα.  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κύριε Μπόικο, έχετε το λόγο. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Συγγνώμη... Κύριε Δήμαρχε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Αναστασιάδη... Σας παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Διαπιστώνουμε περίτρανα ότι... Κύριε Δήμαρχε...  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Αν χρειαζόσαστε συνήγορο, να προσλάβουμε έναν.   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μερετούδη, γιατί το υποδαυλίζετε το θέμα; Σας παρακαλώ... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ε, όχι τώρα...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο, έχετε το λόγο, σας παρακαλώ.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ευχαριστώ, κύριε... Σε αυτήν την υπόθεση, εντάξει, εγώ δεν θα μείνω στις 

λεπτομέρειες, τις είπαμε και άλλες φορές, αν θυμάστε τότε και με τον επιστήμονα που είχε έρθει 

και μας έκανε και μαθήματα πολιτικής παιδείας... 

Δ.Σ. : Κυρία Σαραντίδου... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Αυτό λέτε τώρα... σας παρακαλώ λοιπόν. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τι...; 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τίποτα. Συνεχίστε, κ. Μπόικο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έχουμε τα εξής δεδομένα σε αυτήν την περίπτωση. Το ξαναστρώσιμο της πίστας 

είναι έργο του Δήμου. Οι ιδιώτες που συμμετέχουν στην εταιρεία Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ, δεν 

βαρύνονται με το μέρος του κόστους που τους αντιστοιχεί. Η υποχρέωση του Δήμου να 

ξαναστρώσει τον ασφαλτοτάπητα είναι σύννομη ασφαλώς, γιατί βασίζεται σε απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε και από την Περιφέρεια, εκεί που πάνε για τον έλεγχο 

νομιμότητας. Σαφέστατα. Λοιπόν, όλα αυτά εμένα με κάνουν να παρατηρήσω το εξής πρώτα. 

Πληρώνουμε και δεν αμφισβητώ σαφέστατα το νόμιμο της διαδικασίας για το ξαναστρώσιμο 

του ασφαλτοτάπητα. Δεν το συζητάμε αυτό. Όμως επισημαίνω, ότι τις ζημιές και τις κακουχίες 

τελικά τις αναλαμβάνει ο Δήμος. Είναι έτσι; Εγώ έτσι κατάλαβα, αν... να μου πείτε. Και εδώ 

μπαίνει ένα ερώτημα, το θέτω εγώ. Δεν ξέρω. Είχε ποτέ κέρδη η εταιρεία Αυτοκινητοδρόμιο; 

Και αν είχε, αποδόθηκε το ποσοστό που αντιστοιχεί στα ταμεία του Δήμου, πόσο ποσοστό έχει ο 

Δήμος; 73%; Λοιπόν, εδώ αυτό δεν, το είχα ρωτήσει και την άλλη φορά και αυτό δεν 

απαντήθηκε. Εδώ λοιπόν είναι ολοφάνερο ότι ο Δήμος φορτώνεται τις ζημίες και τις 

υποχρεώσεις, ενώ η εταιρεία το μέρος της τουλάχιστον εκείνο που αντιστοιχεί στους ιδιώτες, 

μένει ήσυχο και ενδεχομένως, δεν το ξέρω αυτό, το λέω με κάθε επιφύλαξη και για αυτό το 

ρωτάω με ερωτηματικό, αν είχε κάποιες στιγμές και κέρδη, αυτά μοιράστηκαν μεταξύ των 

ιδιωτών. Και έρχεται ο Δήμος τώρα να αναλάβει μόνο τις ζημίες. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει 

να απαντήσει η Δημοτική Αρχή. Και, κ. Δήμαρχε, επειδή το είπατε και τότε και το σημειώνω, 

όσες ευθύνες έχετε εσείς, έχω εγώ είπατε, εσείς δηλαδή και η Δημοτική Αρχή βέβαια, άλλες 

τόσες έχουμε και όλοι εμείς που ψηφίσαμε το έργο. Μα το έργο, όταν ψηφίστηκε, ψηφίστηκε να 

γίνει αναβάθμιση του ασφαλτοτάπητα. Να σας πω έτσι σαν παραβολή, φανταστείτε ένα νεαρό 

ζευγάρι, που αποφασίζει να κάνει παιδί. Λοιπόν, πάνε στην κλινική και ο μαιευτήρας κάνει 

λάθος και το παιδί πεθαίνει. Λοιπόν, ποιός φταίει τώρα; Φταίει και οι γονείς που αποφάσισαν να 

κάνουν το παιδί μαζί με το μαιευτήρα; Αυτή είναι η λογική σας.   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μπόικο. Κύριε Δήμαρχε...  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μόνο που στους γονείς είμαι και εγώ. Μαιευτήρες είναι άλλοι. Στους γονείς 

είμαι και εγώ. Όπως και εσείς, έτσι; Που αποφασίσαμε να κάνουμε το παιδί. Να αναβαθμίσουμε 

την πίστα. Αυτό αποφασίσαμε. Εντάχθηκε ο Δήμος από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και 

πολύ καλά έκανε στο πρόγραμμα για να κάνει το παιδί, ο γονέας, εντάχθηκε στο πρόγραμμα για 

να κάνει το παιδί, συνεχίσαμε τη διαδικασία όλοι οι γονείς εδώ, λοιπόν, όλοι μαζί είπαμε ναι, 

στην διαδικασία, τώρα το αν πήγε λάθος, ο μαιευτήρας είναι άλλος, ο μαιευτήρας, δεν είμαστε 

εμείς. Λοιπόν... Τώρα... Τώρα... Τώρα, τώρα, πόσες χρονιές θα τα πούμε αυτά για να γίνουν 

κατανοητά; Έχετε δεν ξέρω, μία ψύχωση με τους ιδιώτες.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Έχω, έχω. Δεν φαίνεται;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι,... Δηλαδή είστε κατά...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δημητρίου... Κύριε Δημητρίου...  

Δ.Σ. : Μιλάει ο Δήμαρχος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, λοιπόν, μια στιγμή. Πόσες φορές θα το επαναλάβουμε; Το έργο το 

κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος εντάχθηκε στο πρόγραμμα. Ο Δήμος πήρε τα λεφτά, ο Δήμος 

κατασκευάζει το έργο. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αυτοκινητοδρομίου, στο οποίο 

συμμετέχουν και ιδιώτες, δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Το καταλαβαίνετε; Και με ό,τι ζημιές 

υπάρχουν στο έργο. Ούτε έχει πληρώσει ο Δήμος μέχρι τώρα καμιά ζημιά. Δεν ξέρω τι άλλο 

πρέπει να πούμε για να γίνουν κατανοητά κάποια πράγματα. Ο Δήμος κάνει το έργο. Ο Δήμος, 

ακόμα δεν ολοκληρώθηκε το έργο, δεν δόθηκε για χρήση στο αυτοκινητοδρόμιο για να το 

χρησιμοποιήσει. Δεν πρόκειται να ξανα απαντήσω σε τόσο καθαρά πράγματα, έτσι;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ήσασταν σαφέστατος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Τώρα, όσον αφορά τα κέρδη του αυτοκινητοδρομίου ή τις ζημιές, αυτό είναι 

ένα άλλο θέμα, αν θέλετε θα το φέρουμε σε μια άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

για να δούμε την πορεία του αυτοκινητοδρομίου, από την αρχή μέχρι τώρα, τι έχει προσφέρει, τι 

δεν έχει προσφέρει, πού πήγε καλά, αν δεν πήγε καλά ή όχι στα οικονομικά. Αυτό είναι ένα 

άλλο θέμα. Δεν έχει καμιά σχέση με την πίστα. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Κυρία Σαραντίδου, έχετε το 

λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που η Διάβαση Πεζών κατάλαβε ότι είναι 

ανώνυμη εταιρεία η οποία μέχρι τώρα δεν... αλλού... μέχρι τώρα δεν... εγώ ήμουν η μόνη που 

φώναζα... για την ανώνυμη...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν. Υπάρχει μία σύμβαση του 1999. Που λέει ότι ο Δήμος παραχωρεί 

στην ανώνυμη εταιρεία, κάνει το έργο και από εκεί και πέρα οποιαδήποτε συντήρηση είναι 

ευθύνη της εταιρείας.  

Δ.Σ. : Δεν τα λες καλά.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ αναφέρομαι στην κατασκευή του έργου του 1999 και τελειώνει η 

αρμοδιότητα του Δήμου. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε συντήρηση αυτού του έργου, είναι 

ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας. Δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο πράγμα 

από αυτό. Φτάνουμε λοιπόν στο INTERREG. Ποιός σας είπε ότι εσείς μπορούσατε σαν Δήμος 

να πάρετε INTERREG, λεφτά από το INTERREG για ανώνυμη εταιρεία; Όταν το καταθέσατε, 

την πρόταση στο INTERREG, δεν βάλατε δίπλα Αυτοκινητοδρόμιο ΑΕ εντέχνως, βάλατε 

θέλουμε τα λεφτά για την αναβάθμιση της πίστας του αυτοκινητοδρομίου σκέτο. Θεωρεί το 

INTERREG τώρα, η Διαχειριστική Αρχή, α, το αυτοκινητοδρόμιο του Δήμου. Αν βάλετε 

Ανώνυμη Εταιρεία, δεν θα παίρνατε το 1.000.000. Και αν το... σκαλίσει η Διαχειριστική Αρχή 

ότι κάνατε αυτό, μπορεί και να ζητήσουν και το 1.000.000 πίσω.  

Δ.Σ. : Εσείς σκαλίζετε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. Κύριε Μυστακίδη.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Καταλαβαίνετε λοιπόν... Κύριε Μυστακίδη...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Χρήματα στο Δήμο... 



45 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη, σας παρακαλώ.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Λοιπόν, άμα δεν μπορείτε να διαχειριστείτε ανώνυμες εταιρείες, μην τις 

φτιάχνετε. Άμα δεν ξέρετε να τις διαχειριστείτε . Ή καταργήστε τες... Ή καταργήστε τες... Κάντε 

το αυτοκινητοδρόμιο αποκλειστικά δημοτική περιουσία. Τι δουλειά έχει η ανώνυμη εταιρεία 

μέσα;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μπορείτε να το καταλάβετε; Όχι, δεν τελείωσα, να πω το ψέμα γιατί πρέπει 

να διορθωθεί αυτό. Οι αποφάσεις δεν είναι ομόφωνες. Ούτε για το INTERREG, την αποδοχή, 

την υποβολή πρότασης, την αποδοχή, ούτε για την έγκριση μελέτης, ψάξε τα λίγο Δήμαρχε και 

μην ψεύδεσαι, με πνίγει το δίκιο, για αυτό φωνάζω. Δεν είναι ομόφωνες οι αποφάσεις. Και 

επιτέλους, υπάρχει και κίνδυνος να τιναχτεί στον αέρα, αυτός είναι ο προγραμματισμός σας.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, ηρεμήστε, ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτός είναι και ο πόθος σας, να τινάζονται όλα στον αέρα... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι δεν είναι ο πόθος μου... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Τίποτα...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μπορείτε να σταματήσετε τώρα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Αυτός είναι ο κρυφός πόθος σας. Να μην γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο, πώς 

θα τα μπλοκάρουμε, πώς θα κάνουμε ενστάσεις, προσφυγές και ό,τι άλλο μπορούμε για να μην 

γίνει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Όμως, γίνονται σε αυτόν τον τόπο, διότι υπάρχει πολιτική 

βούληση. Λοιπόν. Μα, ασφαλώς η ανώνυμη εταιρεία δεν μπορούσε να πάρει τα λεφτά από το 

πρόγραμμα. Τα πήρε, το πήρε ο Δήμος, διότι το ακίνητο ανήκει στο Δήμο. Είναι περιουσία του 

Δήμου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Παραχωρημένη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Ναι, κατά χρήση. 

Δ.Σ. : Κατά χρήση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Λοιπόν, είναι όλα νόμιμα. Αν νομίζετε ότι κάτι δεν είναι νόμιμο, είστε 

πρωταθλητές στις ενστάσεις και στις προσφυγές, ιδού η Διαχειριστική Αρχή, ιδού και το 

πήδημα.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ας μην προκαλούμε, κ. Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Προκαλώ, προκαλώ, βεβαίως προκαλώ, όπως προκαλούμαι. Για όνομα του 

Θεού δηλαδή, πήραμε λεφτά. Τα χρήματα, τα χρήματα, η πρόταση υποβλήθηκε το 2009, από 

την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Όλες οι άλλες οι αποφάσεις, πλην μιας, που ο κ. 

Αναστασιάδης δεν ψήφισε την πρώτη φορά στη μελέτη για εθνικούς λόγους, επειδή είναι... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Και η Σαραντίδου, επιμένω...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, υπάρχουν τα πρακτικά...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Σας παρακαλώ... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, σας παρακαλώ... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Μπορείτε να τις πάρετε τις αποφάσεις όλες...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Δεν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ναι, τις ξέρω, τις διάβασα, μέχρι την ανάδειξη του αναδόχου και ελάτε να 

μου πείτε μειοψηφήσατε... Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, ελάτε... ωραία, ελάτε να πείτε πού έχετε 

και στο κάτω-κάτω... ωραία και αν, αν, αν, αν, αν δηλαδή διαφωνήσατε εσείς σε μία απόφαση 

και με συντριπτική πλειοψηφία πήρε αποφάσεις...  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ναι, να μην λέτε ομόφωνα όμως...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Ελάτε να μου πείτε, ελάτε να μου πείτε σε ποιά απόφαση μειοψηφήσατε. Τι 

να σας πω από εκεί και κάτω; Αν μειοψηφήσατε σε μία απόφαση σε όλη αυτήν τη διαδικασία 

που είχε δέκα αποφάσεις;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σε όλες τις αποφάσεις.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, αυτό το πρόβλημα έχουμε τώρα;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είμαι βέβαιος... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε, αυτό το πρόβλημα έχουμε τώρα; Δεν καταλαβαίνω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Είμαι βέβαιος ότι δεν είναι έτσι. Είναι σίγουρο αυτό που λέω. Λοιπόν, λοιπόν. 

Δεν, δεν μπορώ να το πω άλλο πιο απλά, το έργο το έκανε ο Δήμος, το ακίνητο ανήκει στο 

Δήμο, το έδωσε προς χρήση στη Διαχειριστική Αρχή, μόνο έτσι μπορούσε να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα, καλά έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και υπέβαλε την πρόταση, καλά έκανε 

και το Δημοτικό Συμβούλιο που θέλησε ως γονέας να γεννήσει το παιδί. Τώρα αν κάτι πήγε 

στραβά εκεί στη γέννα με τη μαμή, αυτό είναι άλλη ιστορία, για αυτό λέω και ξαναλέω το 

πρόβλημα είναι τεχνικό. Προσπαθείτε διακαώς να το μετατρέψετε σε πολιτικό πρόβλημα. Γιατί 

έχετε έναν στόχο.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε... Σας παρακαλώ... κ. 

Μυστακίδη, σας παρακαλώ...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Να διαβάσω δύο σειρές από το παραχωρητήριο. Όλα τα έργα υποδομής 

που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευαστούν από το Δήμο Σερρών, θα συντηρούνται και θα 

φυλάσσονται από την Εταιρεία.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μυστακίδη, το διαβάσαμε και προ ολίγου... Λοιπόν, έχω 

την αίσθηση ότι... να μην δευτερολογήσουμε, εκτός και αν το θέλετε... να πω όμως κάτι, προτού 

δευτερολογήσουμε, να δώσω το λόγο στον κ. Κανίογλου... 

ΝΙΖΑΜΗΣ : Επί της διαδικασίας... κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, παρακαλώ.  

ΝΙΖΑΜΗΣ : Θα παρακαλούσα, κ. Πρόεδρε, τους επί κεφαλής των παρατάξεων, να σέβονται 

και τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε και 

καταλαβαίνουμε... ποιός έχει δίκιο, ποιός έχει άδικο. Πολύ δε περισσότερο οι πολίτες που μας 

ακούνε. Τα επαναλαμβανόμενα δεν είναι ωραία. Σοφά είναι, να σιωπούμε εκεί που πρέπει να 

σιωπούμε. Καταλαβαίνει ο κόσμος. Πολύ καταλαβαίνει.   

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Νιζάμη, ευχαριστούμε. Λίγο να δώσουμε για δύο λεπτά 

στον κ. Κανίογλου το λόγο, ο οποίος είναι στο αυτοκινητοδρόμιο μέσα εκεί, ζει μία κατάσταση 

πώς γίνεται το έργο, πώς λειτουργούσε το έργο πριν, πώς θα λειτουργήσει τώρα, πώς το βλέπουν 

αυτοί. Κύριε Κανίογλου... 

Δ.Σ. : Ως πολίτης.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ως πολίτης, ναι, αυτό εννοώ. Δεν έχει κανέναν θεσμικό ρόλο εκεί πέρα. 

Κύριε Κανίογλου, έτσι, πολύ επί τροχάδην,... 

ΚΑΝΙΟΓΛΟΥ : Σίγουρα η συζήτηση είναι εποικοδομητική και αφορά την επαναλειτουργία 

στην κυριολεξία ενός έργου το οποίο έχει έναν οραματικό χαρακτήρα και όχι στενό αν το 

πάρουμε, ένα χαρακτήρα αναπτυξιακό, ένα χαρακτήρα που έχει και έναν στόχο, να βγάλει την 

πόλη μας έξω από τα στενά της σύνορα. Αυτός ήταν ο δικός μου στόχος, όταν το ανέθεσα, το 

1975. Κοντά μου από τότε είναι ο κ. Δημητρίου και ο κ. Μαυρομάτης που τον βλέπω απέναντι. 

Αυτοί μπορούν να το καταμαρτυρήσουν. Μια προσπάθεια πολύ μεγάλη. Θέλω να πω ότι ο 

μέσος όρος ζωής ενός ασφαλτοτάπητα που ξέρει περισσότερα ο κ. Παύλος ο... ήταν περίπου 

επτά με δέκα χρόνια. Τα είχαμε ξεπεράσει αυτά, άρχισαν τα παράπονα από αυτούς που 

χρησιμοποιούσαν το αυτοκινητοδρόμιο, ότι πρέπει σιγά-σιγά η άσφαλτος να ξαναγίνει από την 

αρχή. Θέλω... στην κα. Σαραντίδου, δεν ήταν επισκευή ούτε συντήρηση, ήταν ξανά διάστρωση 

της ασφάλτου από την αρχή. Δηλαδή... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Κανίογλου, σας παρακαλώ,... σας παρακαλώ να επικεντρωθείτε για 

την άσφαλτο, για αυτό που γίνεται.  

ΚΑΝΙΟΓΛΟΥ : Θέλω να πω ότι ξεκίνησε από την αρχή, ο Δήμος πήρε το έργο, δώρο έκανε 

στο αυτοκινητοδρόμιο μέσα από τις διαδικασίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έκανε δώρο 

στο αυτοκινητοδρόμιο μια καινούρια άσφαλτο για να συνεχίσει να λειτουργεί. Γιατί ήδη 

άρχισαν τα προβλήματα. Περίπου έτσι έγινε. Παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα, το 

παρακολουθώ και εγώ ένα χρόνο σχεδόν τώρα, ήταν μεγάλο πρόβλημα, έτεινε το 
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αυτοκινητοδρόμιο και τείνει να γίνει ένα μνημείο και για αυτό ήταν και η εμπλοκή μου. Δηλαδή, 

λυπήθηκα πάρα πολύ που αυτό το πράγμα αν κατεβείτε κάτω στο αυτοκινητοδρόμιο αυτήν την 

στιγμή ια λυπηθείτε ότι όλη αυτή η εγκατάσταση τείνει να γίνει μνημείο. Θεωρώ ότι αυτό που 

γίνεται τώρα, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει σε αυτήν την εποχή, αυτήν την στιγμή. Να 

δώσει πάλι μια ώθηση στη λειτουργία αυτού του χώρου, που... τα μάλα στην οικονομική 

ανάπτυξη μιας πόλης και όχι μόνο. Και φυσικά, το πέρασμά της εκτός συνόρων. Αυτό που 

γίνεται αυτήν την στιγμή, είναι ό,τι καλύτερο κατά την άποψή μου τώρα. Το τι θα γίνει 

αργότερα, είναι πάλι δικιά σας απόφαση φυσικά, αλλά ο στόχος και η δικιά μου εμπλοκή ήταν 

να ξαναλειτουργήσει το αυτοκινητοδρόμιο, να φέρει αυτόν τον κόσμο που έφερνε και σιγά-σιγά 

να ξαναμπούμε πάλι σε μια ροή.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Κανίογλου, ήσασταν στο χρόνο που σας.. Αν πρέπει 

κύριοι συνάδελφοι να κάνουμε δευτερολογίες, έχω την αίσθηση ότι καλυφθήκαμε. Αν εσείς δεν 

καλυφθήκατε... Ορίστε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εγώ, κύριε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος... και ο κ. Μηλίδης... και η κα. Σαραντίδου. Ναι. Κύριε 

Μηλίδη, έχετε το λόγο, σας παρακαλώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Εδώ δεν πρέπει να ακούγονται κάποια πράγματα υπό μορφή προσβολής. Δεν 

νομίζω ότι υπάρχει Σερραίος που να μην θέλει να λειτουργήσει το αυτοκινητοδρόμιο και να 

είναι αυτό που φέρνει στον κόσμο και χρήματα. Και ικανοποιεί και τόσους πολλούς. Νομίζω ότι 

αυτό πρέπει να σταματήσει να λέγεται και μάλιστα διά στόματος θεσμικών οργάνων του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος, προσβολή, όλοι θέλουν το καλύτερο, το είπε και ο κ. Κανίογλου 

που αγωνίζεται από το 1975 με τους... θέλω να πω δηλαδή πρέπει να σταματήσει αυτό. Τώρα, το 

μόνο που θα ήθελα να πω είναι μακάρι, για αυτό ρώτησα εάν και πόσο λήφθηκαν σοβαρά υπόψη 

και νομίζω ότι λήφθηκαν οι θέσεις του κ. Λοΐζου, τότε έπρεπε να είχαν γίνει πιο μπροστά. Αυτό 

ήταν ένα άλλο θέμα. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι βεβαίως και ψηφίσαμε. Ψηφίζουμε, 

κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να γίνει ένα έργο. Δεν ψηφίσαμε ένα έργο να καταστραφεί. Ήταν 

δυνατόν να είμαστε αντίθετοι; Δηλαδή, μας προσάπτει ο κ. Δήμαρχος και το γεγονός ότι 

ψηφίσαμε να γίνει το έργο; Είναι δυνατόν; Δηλαδή εδώ δεν πρέπει να... εντυπώσεις, πρέπει... επί 

της ουσίας. Βεβαίως ψηφίσαμε να γίνει ένα έργο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πρόταση 

όμως που ανέγνωσα, κ. Πρόεδρε, που επισήμανα, δεν χρησιμοποιήθηκε δεόντως, ενώ υπήρχε 

στα αρχεία. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Εκεί μίλησα για πολιτική ευθύνη. Αυτό μόνο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Αντιλαμβάνομαι, κ. Μηλίδη, γίνεται μία φιλότιμη προσπάθεια την οποία 

πρέπει να τη δούμε όλοι εδώ μαζί αυτήν την στιγμή και να συμπαρασταθούμε ει δυνατόν και όχι 

να βάζουμε ας πούμε κάποια... θα πω εγώ. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι... Κύριε Δήμαρχε, μήπως είναι σκόπιμο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Απλώς θέλω να συμπληρώσω και να πω μα εμείς ψηφίζαμε ένα έργο για να 

καταστραφεί; Μα όχι, όπως ψηφίζετε εσείς για να γίνει ένα έργο, έτσι ψηφίζουμε και εμείς για 

να γίνει ένα έργο. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Κύριε Μπόικε, έχετε το λόγο.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : ...Μην το... μην το χρησιμοποιείτε επομένως... 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μπόικο.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ειπώθηκε ότι εγώ έχω ψύχωση με τους ιδιώτες. Το αν έχω ή δεν έχω ας το κρίνει 

ο καθένας, αν έτσι βολεύει σε κάποιος και χάρη παιδιάς ας παραδεχτώ ότι έχω. Πρέπει να 

παρατηρήσω ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, ενός πολιτικού οργάνου, το 

εξής. Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε πολιτική θεωρία ούτε πολιτική πράξη αν προηγουμένως δεν 

έχουμε χαράξει σαφέστατο όριο μεταξύ δημόσιου, δημοτικού και ιδιωτικού κόσμου. Μεταξύ 

δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών συμφερόντων. Και το χρέος όλων μας ως Δημοτικών 

Συμβούλων, είναι να προασπίζουμε και να διαφυλάττουμε πρωτίστως το δημόσιο δημοτικό 

συμφέρον απέναντι στο ιδιωτικό. Καμία λοιπόν ψύχωση με τους ιδιώτες. Συναισθάνομαι εγώ 
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όμως αυτό το χρέος, μου, να διαφυλάξω το δημόσιο συμφέρον και θεωρώ κατά τη γνώμη μου 

την ταπεινή, ότι δεν διασφαλίζεται το δημόσιο δημοτικό συμφέρον. Επίσης, να πω πολύ σωστά 

είπε ο κ. Δήμαρχος, ότι στην περίπτωση αυτή όλη είμαστε γονείς, μαζί το γεννήσαμε, μαζί 

αποφασίσαμε να κάνουμε τον ασφαλτοτάπητα. Πολύ σωστή η παρατήρηση. Το μόνο που πρέπει 

να συμπληρωθεί είναι το εξής. Ναι, είμαστε όλοι γονείς, αυτός όμως που έπρεπε να 

παρακολουθεί και να επιβλέπει τη σωστή εκτέλεση του έργου, τη σωστή γέννηση του παιδιού, 

είναι οι Υπηρεσίες του Δήμου. Και αυτοί, ο Δήμος μάλλον, η Δημοτική Αρχή, μέσω των 

Υπηρεσιών. Άρα, αυτός φέρει την ευθύνη, είτε το θέλει είτε όχι.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κ. Μπόικο. Η κα. Σαραντίδου έχει το λόγο. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι να... γιατί από την αρχή ούτε την υποβολή 

πρότασης ψηφίσαμε, γιατί ακριβώς ξέρετε πολύ καλά την άποψή μας για τις ανώνυμες εταιρείες 

και γιατί ακριβώς λέγαμε όχι σε όλο αυτό, γιατί ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι δεν θέλουμε να 

λειτουργεί ο Δήμος για τα συμφέροντα μιας ανώνυμης εταιρείας που ποτέ δεν έχει κέρδη προς 

το συμφέρον του σερραϊκού λαού, αλλά όπως αποδείχτηκε στο τέλος, προς το χάσιμο, τη 

χασούρα. Είναι αυτό που λέτε για το παιδί, ήταν κάποιος που σας προειδοποιούσε ότι θα βγει με 

σύνδρομο Down αλλά δεν το καταλαβαίνατε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ευχαριστούμε, κα. Σαραντίδου. Κύριε Δήμαρχε...  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μισό λεπτό, σας παρακαλώ,... διαβάζω... Κυρία Σαραντίδου; Εδώ έχω την 

απόφαση.  

Δ.Σ. : Σύνδρομο Down... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Το 2011, 13/7/2011... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Τι λες; Δεν ήμουν... Πες ότι... Ε, ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως... 

Δ.Σ. : ...Δεν θυμάμαι απέξω τον αριθμό της απόφασης, αν μιλάμε για την 620... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Την 620 πρέπει να είναι... 

Δ.Σ. : Ωραία λοιπόν, υπάρχει ορθή επανάληψη, εδώ ο κ. Δήμαρχος, χωρίς να φταίει αυτός όμως, 

έχει από την Τεχνική Υπηρεσία... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Ε, ναι, όμως για να επιμένω και εγώ δεν μπορεί... να επιμένω σε κάτι...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μετά από αυτήν την απόφαση υπάρχουν άλλες... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Μα σας είπα,... μην επιμένετε... δεν μπορεί να λέω ψέματα...   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : ...Όλες τις αποφάσεις...  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Ευχαριστούμε... το θέμα ολοκληρώνεται... Το θέμα ολοκληρώθηκε, 

μπαίνουμε στο τρίτο θέμα.  

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 610/2013 

ΘΕΜΑ 8ο : Διατύπωση θετικής γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για 

την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών υλικών σε έκταση εμβαδού 40.167 στρ. του 

αγροκτήματος Βύσσιανης της Δ.Ε. Λευκώνα του Δήμου Σερρών της Π.Ε. Σερρών στην ΚΞ 

Τέρνα ΑΕ - ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο «Κάθετος άξονας 60 Εγνατίας Οδού 

Δερβένι - Σέρρες - Προμαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ 

Λαχανά και Στρυμωνικό - Α/Κ Χριστού» (60.1.1-60.1.2-60.2.2). 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο 

επόμενο θέμα; Επειδή υπάρχουν στην αίθουσα πέντε εκπρόσωποι από τη Θεσσαλονίκη για το 

θέμα της εταιρείας Εγνατία Οδός, κάθετος άξονας Εγνατία Οδού, Εγνατίας Οδού, το όγδοο θέμα 

θα παρακαλέσω το Σώμα μετά από συναίνεσή σας δηλαδή, να συζητηθεί ως τρίτο θέμα. 

Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Και διαβάζω. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικής 

έκτασης για την εγκατάσταση δανειοθαλάμου αδρανών υλικών σε έκταση εμβαδού 40 

στρεμμάτων κόμμα 167 του αγροκτήματος Βύσσιανης της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα του 

Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ένωσης Σερρών στην ΚΞ Τέρνα ΑΕ - ΕΓΕΚ, ΑΕΓΕΚ, 

συγγνώμη Κατασκευαστική Α.Ε. για το έργο κάθετος άξονας 60 Εγνατίας Οδού Δερβένι - 

Σέρρες - Προμαχώνας, εργασίες ολοκλήρωσης τμημάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και 

Στρυμωνικό - Α/Κ Χριστού 60.1.1-60.1.2-60.2.2. Εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος 

Έργων ο κ. Μυστακίδης, παρακαλώ κ. Μυστακίδη, έχετε το λόγο. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όπως θα θυμάστε όλοι, ήρθε αυτό το θέμα και το Δημοτικό Συμβούλιο 

αρνήθηκε να δώσει την άδεια στην εταιρεία, με το σκεπτικό ότι η ίδρυση λατομείου έτσι όπως 

αναφερόταν στην εισήγηση που παραπέμπει σε κάποια λειτουργία κάποιου εργοταξίου με χρήση 

υλικών ίσως ή με κάποιους σπαστήρες, ότι δεν ήτανε δόκιμη, δεν ήταν ενδεικνυόμενη για αυτήν 

την περιοχή, που είναι σχετικά κοντά στα χωριά. Το Τοπικό Συμβούλιο τότε, έχοντας και στην 

εισήγηση της εταιρείας την απαίτηση για περισσότερα στρέμματα, γύρω στα εκατό από τρία 

αγροτεμάχια... έχοντας αυτήν την απαίτηση, να δημιουργήσει λατομείο από τρία αγροτεμάχια, 

το Τοπικό Συμβούλιο του Λευκώνα ομόφωνα αποφάσισε ναι, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφάσισε όχι. Στη συνέχεια η εταιρεία επανήλθε με καινούρια της αίτηση και περιόρισε τη 

ζητούμενη έκταση από τα τρία αγροτεμάχια σε τμήμα του ενός μόνο αγροτεμαχίου, του 62 και 

από τα συνολικά 121 στρέμματα ζητάει μόνο τα 40 στρέμματα περίπου. Το Τοπικό Συμβούλιο 

του Λευκώνα, που η γνωμοδοτική του υπόσταση και η απόφαση είναι προαπαιτούμενο για να 

μπει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα είχε αρνητική θέση σε αυτήν την απαίτηση της 

εταιρείας. Πιστεύω ότι είχε τους ενδοιασμούς αυτούς και τους εξέφρασαν και προφορικά για το 

φόβο που υπάρχει στην κατολίσθηση του χώρου κυρίως και για τη γενικότερη λειτουργία. 

Παρόλο που διευκρινίστηκε στη αίτηση της εταιρείας την καινούρια ότι πλέον η απαίτηση δεν 

είναι για λατομείο με τη γνωστή έννοια, αλλά μόνο θα είναι η δημιουργία δανειοθαλάμου με 

μηχανικά μέσα. Δηλαδή θα κάνουν αμμοχάλικα με σκαπτικά μηχανήματα. Επίσης ο φόβος, να 

δώσω μια εικόνα μάλλον, της μελέτης, στη μελέτη η εταιρεία αναφέρεται σε λήψη περίπου 

250.000 κυβικών μέτρων από τα 32 στρέμματα του χώρου των 40 στρεμμάτων και το πλάνο της 

είναι η δημιουργία επτά βαθμίδων, περίπου επτά μέτρων ύψους η κάθε μία βαθμίδα ούτως ώστε 

να υπάρχει μια τεχνική λειτουργία και τεχνική απόρριψη των αμμοχάλικων και το τελικό, η 

τελική εικόνα του χώρου να μην δημιουργεί κινδύνους κατολίσθησης. Άλλωστε, για αυτό το 

θέμα συζήτησα και με τον γεωλόγο του Δήμου, ο οποίος μου είπε ότι τα εδάφη έχουν συνοχή, 

δεν έχουν πρόβλημα κατολίσθησης για αυτό και στους υπολογισμούς το επίχρισμα είναι 40% 

πάνω στον όγκο του αμμοχάλικου. Επίσης, η εικόνα που υπάρχει από την προηγούμενη 

αμμοληψία που έγινε χωρίς τεχνικό τρόπο, δείχνει ότι δεν υπάρχει κατολίσθηση. Εκεί στην... η 

αμμοληψία έγινε σε ένα χώρο, το πρανές που δημιουργήθηκε είναι κατακόρυφο, χωρίς 

αναβαθμούς. Και εμείς τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή το έργο είναι εθνικής σημασίας 

και είναι και έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και οι χρόνοι τρέχουνε και υπάρχει 

κίνδυνος ακόμα και απένταξης του έργου, θέλουμε να βοηθήσουμε την εταιρεία για να βοηθηθεί 

τελικά η κοινωνία με αυτόν το δρόμο που θα γίνει και εισηγούμαστε παρόλη την αρνητική θέση 

των τοπικών παραγόντων, εισηγούμαστε να δοθεί αυτή η άδεια, να πούμε ναι δηλαδή σε αυτό το 

θέμα και άλλωστε είναι το πρώτο βήμα αυτή η αδειοδότηση,... στη συνέχεια θα ακολουθήσουν 

και άλλες γνωμοδοτήσεις και άλλες αδειοδοτήσεις από τις υπηρεσίες. Οι όροι λοιπόν της 

συμφωνίας θα καθοριστούνε κατά την υπογραφή της σύμβασης. Αυτά είχα να πω.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Φωτιάδης, ο κ. 

Μπόικος, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, άλλος κανείς; Ο κ. Δινάκης αν δεν καλυφθεί. Παρακαλώ, κ. 

Μηλίδη... Και ο κ. Μερετούδης. Ωραία.  

Δ.Σ. : Η εταιρεία...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα μιλήσει όταν θα έρθει η ώρα. Κύριε Σταυρόπουλε, μην βιάζεστε. Όχι, όχι, 

όχι, όχι... Ερωτήσεις, ερωτήσεις εάν χρειαστεί, θα καλέσουμε κάποιον εκπρόσωπο, εάν είναι 

τεχνικής φύσεως... πολιτικές ερωτήσεις μπορεί να κάνουμε. Παρακαλώ, κ. Μηλίδη. Ερωτήσεις.   

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, πριν από την έναρξη του Συμβουλίου, μας διανεμήθηκαν δυο 

εικόνες εδώ, δυο φωτογραφίες. Δεν ξέρω αν τα έχετε, τα έχετε στη διάθεσή σας;...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι, εγώ δεν τα έχω. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τώρα, τώρα, μας τα διένειμε η Γραμματεύς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η Γραμματεύς μέσω της Προέδρου του Τοπικού, της Τοπικής...  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Το έχετε δει. Θέλω να ρωτήσω, δεν είμαι και τόσο ειδικός, τι θέλει να δείξει εδώ; 

Πάνω στο ένα δείχνει... στο άλλο δείχνει το χώρο, θέλει να δείξει ότι η προηγούμενη εταιρεία 

δεν έκανε ξανά... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Να ρωτήσουμε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Έλεγα μήπως ξέρατε...  

Δ.Σ. : Είναι μια εικόνα της ευρύτερης περιοχής και απλώς μας δείχνει πού έχει κάνει αμμοληψία 

η Αττικά και πού ζητάμε τώρα.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Γιατί μας το δείχνει;... Κατά αντιπαράθεση...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ρωτήστε αν θέλετε την κυρία, την κα. Πρόεδρο.  

Δ.Σ. : ...Δεν έγινε... αποκατάστασης... δεν έγινε.. 

Δ.Σ. : Δεν ήταν μόνο το θέμα της αποκατάστασης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ρωτήστε, σας παρακαλώ, είμαστε σε κύκλο ερωτήσεων, αν θέλετε να ρωτήσετε 

στην κα. Πρόεδρο κάτι.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Στην κα. Πρόεδρο, κύριε... 

Δ.Σ. : Ο ένας λόγος είναι αυτός, ότι δεν έγινε αποκατάσταση, φαίνεται εκεί το τι καταστροφή 

έχει γίνει, από μία έκταση πάρα πολύ μικρότερη από αυτήν που ζητά σήμερα η εταιρεία και 

φαίνεται αν δείτε προσεκτικά ότι υπάρχει κατολίσθηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από την ίδια εταιρεία αυτό το... 

Δ.Σ. : Όχι, από την προηγούμενη εταιρεία... Η Τέρνα-ΑΓΕΚ είναι η εταιρεία που συνεχίζει την 

Εγνατία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Δεν το έχω υπόψη μου, κ. Μηλίδη, δεν ήρθε σε εμένα κάποιο χαρτί... ορίστε; 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Τώρα τα πήρα και εγώ, κ. Πρόεδρε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στο Προεδρείο τα καταθέτετε, κα. Πρόεδρος και όχι στο Δήμαρχο ή κάπου 

αλλού, εγώ δεν έχω... 

Δ.Σ. : Στη Γραμματεία τα κατέθεσα, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν με ενημερώσατε, δεν με ενημερώσατε καθόλου... Αν τα καταθέσατε στη 

Γραμματεία, ας απαντήσει η Γραμματεία.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ... Η στάση μας τώρα, δεν, δεν... τέτοιες πληροφορίες που να πούμε α, κάτι 

ανακαλύψαμε κάτι το σπουδαίο και πρέπει να προσαρμόσουμε την άποψή μας πάνω σε αυτό το 

συμπέρασμα... Και εγώ σας απαντάω... Δεν μου λέει εμένα τίποτα αυτό... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, σε αυτά η εταιρεία Τέρνα-ΑΓΕΚ δεν 

βλέπω,... ένα χώρο... που είναι σημαντικό ας πούμε... αντισταθμιστικά οφέλη δεν βλέπω 

πουθενά.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτά τα, πληρώνονται με το κυβικό κανονικά. Θα έχει έσοδα ο Δήμος, 

ανάλογα με τα κυβικά. Αλλά, εγώ θα πρότεινα και θα ήθελα να συμφωνήσει και η 

Αντιπολίτευση, όλοι μαζί, θα πρότεινα να γίνουνε καλύτερα κάποια ανταποδοτικά έργα μέσα 

στο χωριό του Λευκώνα, εκεί στο κτήμα του Λευκώνα... να γίνουνε κάποια έργα, αντί να 

πηγαίνουνε στο ταμείο του Δήμου, όπου δεν θα μπορούνε εύκολα να χρησιμοποιηθούν προς 

όφελος πάλι της ίδιας της κοινωνίας του Λευκώνα, να γίνουν απευθείας έργα. Αυτό μπορεί να 

συζητηθεί, κατά την υπογραφή της σύμβασης και να γραφεί στους όρους της σύμβασης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Άλλη ερώτηση, ο κ. Φωτιάδης. 
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ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, στην προηγούμενη απόφασή μας στην ομόφωνη, στην 

οποία βέβαια καταλήξαμε μετά από διάλογο και την παρουσίαση όλης της κατάστασης εκεί, 

παραδείγματος χάρη δεν θυμηθήκατε ότι εκεί είναι κτηνοτροφική ζώνη. Δεν θυμηθήκατε ότι 

εκεί δίπλα υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες στο συγκεκριμένο τεμάχιο σε επαφή. Δεν 

θυμηθήκατε ότι έχει σπίτια εκεί, αγροτόσπιτα, σε διασπορά. Επίσης, είπαμε ότι οι δρόμοι έχουν 

τεράστια καταπόνηση, ο δρόμος μάλλον. Αυτά. Δεν θα έπρεπε να τα συναξιολογήσουμε; Τι 

άλλαξε; Άλλαξε τίποτα σε αυτήν τη λογική που σας αναλύω για να εισηγηθείτε σήμερα θετικά; 

Γιατί στην προηγούμενη εισήγησή σας ήσασταν αρνητικός.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σαφώς ήμουν αρνητικός, γιατί είπαμε ότι η έννοια του λατομείου μα 

παρέπεμπε σε εκρηκτικά και σε σπαστήρες που και θόρυβο κάνουν και σκόνη. 

Αποσαφηνίστηκε, ήρθε καινούρια μελέτη από την εταιρεία και ξεκάθαρα, πέρα από κάθε 

ορολογία που χρησιμοποιείται, που είναι επιβεβλημένη λόγω προσαρμογής στην αδειοδότηση, η 

ουσία, η ουσία είναι ότι η εταιρεία αυτή θα πάρει με μηχανικά μέσα μόνο αμμοχάλικα. Έχουμε 

συζητήσει και για τη μεταφορά και είπαμε ότι πριν ακόμη ξεκινήσει, θα στρώσει άσφαλτο στο 

δρόμο που θα κινείται, όσο για τις αγροτικές κτηνοτροφικές μονάδες, έβαλα τον τοπογράφο του 

Δήμου και είδε εκεί αν έχουν παραχωρηθεί τίποτα χώροι για σταβλικές εγκαταστάσεις, δεν 

υπήρχε πρόβλημα. Άλλωστε και τα σπίτια που λέτε, αν είναι διάσπαρτα και υπάρχουνε σπίτια, 

αν αυτά τα σπίτια δεν έχουν άδεια, δεν μπορούν να καθορίσουν τις δράσεις του Δήμου. Και 

επιπλέον δεν έχει χαρακτηριστεί επίσημα κτηνοτροφικό πάρκο. Εξάλλου, ακόμα, η δέσμευση 

για οποιαδήποτε άλλη δράση του Δήμου ή χαρακτηρισμούς ή οικιστικές εγκαταστάσεις, η 

δέσμευση είναι μόνο για δώδεκα μήνες, συν δύο μήνες δεκατέσσερις μήνες για αυτήν την 

παραχώρηση. Μετά αποδεσμεύεται, δηλαδή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε δράση σε αυτό 

ζήτημα.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Δεύτερη ερώτηση, κ. Αντιδήμαρχε. Αν υπάρχει οργανωμένη κτηνοτροφική ζώνη 

αυτό δεν χρειάζεται, όλη η κτηνοτροφία του Νομού είναι εκεί. Και μεταφέρθηκε αφού... θέσανε 

οι του Δήμου Λευκώνα εκεί γήπεδα για πολλά χρόνια και έγιναν και εγκαταστάσεις. Ποτίστρες, 

αγωγοί, πρόσβαση και τα λοιπά. Άρα αυτό που λέτε δεν ισχύει, Το δεύτερο που θέλω να 

ρωτήσω είναι το εξής. Εδώ, αν θεωρείται αυτό μελέτη, λέει εδώ πίσω η εταιρεία... ότι θα 

φυτευτούν τόσες εκατοντάδες, χιλιάδες... και τα λοιπά. Η ερώτησή μου είναι προς εσάς. Εκεί 

γύρω και μέσα στα πόδια των ζώων, αυτή η φύτευση μπορεί να γίνει και να διατηρηθεί; Θέλω 

να πείτε... και να μας ακούσουν όλοι. Γιατί εκεί, όλο το ζωικό κεφάλαιο του Λευκώνα είναι εκεί.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Επιμένω ότι... δεν υπάρχει επίσημα κτηνοτροφικό πάρκο εκεί πέρα, σαφώς 

και δεν υπάρχει. Όσο για την αποκατάσταση, μάλλον θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στην εικόνα 

που βλέπουμε στις φωτογραφίες και το χώρο που έχει εγκαταλείψει πραγματικά η Αττικά που 

φαλίρισε και τα άφησε έτσι, δεν έκανε αποκατάσταση. Εδώ τώρα, εμείς μιλάμε για μια εταιρεία 

η οποία υγιώς θα δράσει μέχρι το τέλος και θα κάνει αποκατάσταση με 6.000 περίπου... 

Αυτά, σε αυτό απαντώ. Είναι τριάντα στρέμματα, δεν είναι καμιά έκταση τεράστια, θα την 

περιφράξει. Θα την περιφράξει. Για να μην μπορούν να μπουν μέσα ζώα. Και δεν νομίζω ότι η 

ενόχληση στις μονάδες τις κτηνοτροφικές είναι τόσο μεγάλη. Δηλαδή τι θα...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Αν μπορώ να επαναλάβω, κ. Πρόεδρε. Ρώτησα, είναι μέσα στην κτηνοτροφική 

περιοχή, δίπλα στη ζώνη ακριβώς, σε απόσταση πενήντα μέτρων, εκατό, είναι το ποιμνιοστάσιο 

του... σας το λέω. Από κάτω είναι του Γεωργαντά και πάει λέγοντας. Λοιπόν, λέω. Αυτά τα 

δενδρύλλια, για τα δενδρύλλια σας ρώτησα, μπορούν να φυτευτούν;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό δεν σας απάντησα;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι και εγώ σας ερωτώ.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όταν περιφράσσεις το χώρο, δεν προστατεύεις τα δενδρύλλια; Αυτό δεν 

είπα;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Στα μεγάλα και τα μικρά ζώα; Δηλαδή τι είδους περίφραξη; Δεν περιγράφει εδώ. 

Ούτε περίφραξη λέει, λέει θα φυτευτεί και θα... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτά... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτές οι λεπτομέρειες... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Η αποκατάσταση εννοείται ότι θα πρέπει να έχει ουσία. Λέτε δηλαδή ότι θα 

μας κοροϊδέψει; Θα μας κοροϊδέψει δηλαδή ότι φύτεψε μερικά δέντρα και τα άφησε στο έλεος 

των προβάτων και των αγελάδων εκεί πέρα; Εννοείται ότι θα υπάρχει κάποια εγγυητική και θα 

δοθεί κάποια εγγυητική για την αποκατάσταση. Αυτή η εγγυητική θα επιστραφεί όταν γίνει 

σωστά η αποκατάσταση. Και ένα μέρος αυτής της αποκατάστασης είναι και η προφύλαξη των 

όσων θα γίνουν. Και αυτό που λέτε θα γίνει με μια περίφραξη απλή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι. Ο κ. Μπόικος;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ερωτήσεις... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. 

ΜΠΟΪΚΟΣ :  Έχω μια απορία, γιατί βλέπω εδώ στο... στο έγγραφο της Κοινοπραξίας, 

αναφέρεται ότι το εμβαδόν περιοχής δανειοθαλάμου είναι σαράντα στρέμματα, ενώ στην 

απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας του Λευκώνα 8/7/2013 αναφέρεται μια έκταση 77 

στρεμμάτων.  

Δ.Σ. : Άλλαξε η... απάντησε... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Είπαμε ότι η πρώτη φορά...  

Δ.Σ. : Την πρώτη φορά δεν υπήρχε καν μελέτη.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, για την πρώτη απόφαση μιλάω. Η πρώτη απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου του Λευκώνα είχε δοθεί, είχε προκύψει, με βάση την απαίτηση της εταιρείας για 

100 στρέμματα... περισσότερα. Στη συνέχεια περιορίστηκε η εταιρεία με δεύτερη αίτηση και 

ζητάει 40 στρέμματα. Και από ένα χωράφι μόνο, το νούμερο 62. Το είπα και στην αρχή, δεν το 

προσέξατε.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Και μια δεύτερη απάντηση, ακούσαμε προηγουμένως την κα. Πρόεδρο της 

Δημοτικής Κοινότητας να λέει ότι εκεί υπάρχει, έχει συμβεί από προηγούμενη δραστηριότητα 

μια κατολίσθηση. Αυτό εσείς το επιβεβαιώνετε ή το αρνείστε;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Σε οποιαδήποτε περίπτωση και κατολίσθηση να έγινε, έγινε διότι η εταιρεία 

που έκανε την αμμοληψία τότε τα εγκατέλειψε. Δεν έκανε σωστά τη διαμόρφωση του πρανούς, 

δηλαδή δεν έκανε βαθμίδες, αναβαθμούς όπως λέμε τώρα των επτά μέτρων, έγινε ένα κεκλιμένο 

επίπεδο... Για αυτό και ενδεχομένως να έγινε και κάποια κατολίσθηση...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Αναστασιάδης έχει το λόγο για ερώτηση. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Κύριε Μυστακίδη, θα ξεκινήσω από τη διατύπωση που κάνατε. 

Αναφέρετε στη διατύπωση δανειοθάλαμος. Αυτό που έχω ακούσει πέρα από δανειοθαλάμους, 

είναι και απόρριψη αδρανών υλικών. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν έγινε από αβλεψία. Πρώτο 

ερώτημα. Το δεύτερο. Αυτό το οποίο έχω διαβάσει, είναι το εξής. Πουθενά καθαρά... εκτός από 

αυτά... δεν αναφέρει για τη ρήτρα αποκατάστασης. Θα δώσουμε. Θα κάνουμε. Η ρήτρα 

αποκατάστασης η οποία βέβαια θα έχει και ένα βάθος χρόνου. Σε αυτό επιμένω. Γιατί η 

εγγυητική επιστολή μπορεί να καταπέσει ευθύς μόλις φυτέψουν και δεκαπέντε δέντρα, τρόπος 

του λέγειν. Το τρίτο, πουθενά δεν αναφέρεται αντισταθμιστικό όφελος. Πουθενά. Για την 

Τοπική Κοινότητα Λευκώνα. Αυτό για την Τοπική Κοινότητα Λευκώνα και για το Δήμο στη 

συνέχεια. Αυτά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερώτησή σας ποιά είναι, κ. Αναστασιάδη;  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Σε αυτά μου τα ερωτήματα θα ήθελα απάντηση, αν γνωρίζετε κάτι το 

οποίο εγώ δεν ξέρω.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Αναστασιάδη, η έννοια του δανειοθαλάμου είναι αυτή. Τι άλλο θα 

μπορούσε να εννοεί κάποια εταιρεία που ζητάει ένα χώρο που να πάρει αμμοχάλικα; Έτσι είναι 

η ορολογία στη Νομοθεσία για αυτό και χρησιμοποιούνται αυτοί οι όροι. Δηλαδή, 

δανειζόμαστε, παίρνουμε κάποια αμμοχάλικα, πώς να πω, τα οποία τα πληρώνουμε με το 

κυβικό. Από εκεί και ύστερα δηλαδή προηγουμένως απάντησα ότι θα προτιμούσα και προς 

όφελος της κοινωνίας και για να τους καθησυχάσουμε κιόλας, στους όρους της σύμβασης,... 
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εμείς τώρα δεν κάνουμε σύμβαση, εμείς παίρνουμε μια απόφαση, Όταν θα έρθει η ώρα της 

υπογραφής της σύμβασης να δεσμευτούνε, να δεσμευτούνε με κάποια έργα τα οποία θα γίνουν... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Πρέπει να υπάρχει και μια πολιτική απόφαση. Σύννομη. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : ...Τι λέτε; Τους όρους τους καθορίζει η... στο άλφα βήτα... Τους όρους τους 

καθορίζει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ο νομοθέτης... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Τους όρους τους καθορίζει... τι λέτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ πάρα πολύ... Κύριε Αναστασιάδη... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Κύριε Πρόεδρε... προς Θεού δηλαδή... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Δεν θα γίνει δημοπρασία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη, σας παρακαλώ πολύ... μία τάση έτσι... θορύβου. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Ε, μα, Πρόεδρε... συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, συγγνώμη, συγγνώμη, πόσο συγγνώμη δηλαδή;... Απαντά στα ερωτήματά 

σας, δεν χρειάζεται να εξάπτεστε όλοι.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Εγώ δεν αναφέρθηκα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Είτε καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή είτε αναγραφούν στη 

σύμβαση είναι το ίδιο πράγμα, θα δεσμευτούμε με συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θέλουμε να 

κάνουμε στα χωριά εκεί.   

Δ.Σ. : Ποιά Χωριά;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Στο Λευκώνα, πιθανό και στο Χριστός, γιατί είναι πιο κοντά στο Χριστός... 

Τέλος πάντων...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... η κα. Πρόεδρος του Λευκώνα δεν χρειάζεται να παίρνει το λόγο 

αυθαίρετα... Το ίδιο ισχύει και για εσάς, έτσι;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Θεωρείστε ότι αυτό... θα συζητηθεί, δεν υπάρχει θέμα να το συζητήσουμε 

τώρα αυτήν την στιγμή. Όσο για την αποκατάσταση, είπαμε, νομίζω ότι ο νομοθέτης δεν το 

άφησε έτσι, δηλαδή δεν μπορεί η εγγυητική επιστολή, η εγγυητική να δοθεί αμέσως με τη 

φύτευση των δέντρων, χωρίς να δοθεί κάποια πλήρης και σαφής εικόνα αποκατάστασης. 

Υπάρχει κάποιος χρόνος μετά από τον οποίο αποδίδεται ξανά στην εταιρεία. Και εμείς θα το 

φροντίσουμε αυτό, Δηλαδή θα δούμε εμείς το αποτέλεσμα, θα το δούμε. Σας είπα προ ολίγου ότι 

δεν θα μας κοροϊδέψει η εταιρεία να βάλει πέντε δέντρα και να πει έκανα αποκατάσταση. 

Θέλουμε εμείς αποκατάσταση στην ουσία. Στην πραγματικότητα. Και τότε μόνο θα απεμπλακεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Δινάκη, εφόσον δεν καλυφθήκατε, ερώτηση.  

ΔΙΝΑΚΗΣ : Σαφέστατος και γρήγορος βλέπω ο κ. Μυστακίδης, πιστεύω να μας απαντήσει και 

γρήγορα. Κύριε Μυστακίδη, στο μόνο που μένει αυτήν την στιγμή, είναι να σας ρωτήσω το 

εξής. Πώς θα διασφαλίσουμε την εταιρεία με κάθε τρόπο εμείς ως Δήμος ώστε να έχουμε τα 

οφέλη  που πρέπει να έχουμε και να μην φύγει όπως η Αττικά και έχουμε τέτοιες φωτογραφίες; 

Τίποτε άλλο, τη διασφάλιση αυτήν ψάχνω, κατά τα άλλα είναι ένα... που πρέπει να γίνει. Αυτήν 

τη διασφάλιση ψάχνουμε, αν δεν.... Ευχαριστώ.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αν κατάλαβα καλά, κ. Δινάκη, εννοείτε σε μια προοδευτική ικανοποίηση 

αυτών που θέλουμε. Αυτό θα... Και όπως σας είπα πάλι, ότι πριν ακόμη ξεκινήσει να 

κυκλοφορεί φορτηγό σε εκείνους τους δρόμους, συζητήσαμε προφορικά να στρωθεί με άσφαλτο 

ο δρόμος κυκλοφορίας. Και βοηθάει και μια δικλείδα να υπάρχει... 

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

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Το πώς θα τα βάλουμε στη σύμβαση. Δεν θα περιμένουμε να τελειώσει η 

εταιρεία και μετά να κάνει τα έργα που θα βάλουμε στη συμφωνία μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και ο κ. Μερετούδης, εφόσον δεν καλύφθηκε, ερώτηση.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Η ερώτησή μου εμένα θα απευθυνθεί και προς τον κ. Αντιδήμαρχο και προς 

την κα. Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας του Λευκώνα... Αν η προηγούμενη αίτηση της 
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εταιρείας αφορούσε το ίδιο σημείο. Και αν αφορούσε το ίδιο σημείο και ήταν 100 στρέμματα 

και τώρα είναι 40, τι πιστεύει ο Αντιδήμαρχος; Γιατί άλλαξε το Τοπικό Συμβούλιο αυτήν την 

στιγμή άποψη; Ενώ γνώριζε ή η κα. Πρόεδρος ας μας απαντήσει, ενώ γνώριζε ότι η 

προηγούμενη αποκατάσταση δεν είχε γίνει, γιατί την πρώτη φορά ήταν θετικοί και τώρα είναι 

αρνητικοί; Αν αφορά το ίδιο σημείο, εκεί που είναι η στάνη. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αυτό... να απαντήσει η Πρόεδρος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η Πρόεδρος, παρακαλώ. 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Ό,τι πιστεύετε εσείς...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν το είχανε δει τόσο εμπεριστατωμένα το 

θέμα, πήραν μια απόφαση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Νομίζω ότι πρέπει να απαντήσει η Πρόεδρος, διότι αυτή...  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Αφορά το ίδιο σημείο;... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Αφορά το ίδιο σημείο, είναι τμήμα των τμημάτων που είχαν ζητηθεί αρχικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ, κα. Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Στην πρώτη απόφαση εισηγηθήκαμε θετικά, βασισμένοι... 

στον άξονα ότι είναι έργο εθνικής σημασίας, προσπάθησα να διαφυλάξω με την εισήγησή μου 

και όλο το Τοπικό Συμβούλιο, τα συμφέροντα του χωριού, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς την 

αντίστοιχη τεχνογνωσία και χωρίς ουσιαστική δουλειά από την Κτηματική Αρχή. Τι εννοώ; 

Νομίζω ότι για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δεν θα έπρεπε να είμαστε τόσο επιδερμικοί. Θα έπρεπε 

να είχαμε όλους τους αρμόδιους αιρετούς και την αντίστοιχη Υπηρεσία, έτσι ώστε να μας 

κατατοπίσουν για την παραμικρή λεπτομέρεια. Κινηθήκαμε το ξαναλέω και πάλι με γνώμονα ότι 

ήτανε έργο εθνικής σημασίας, όπως μας ενημέρωσαν, με έγγραφο από την Τεχνική. Ήρθε το 

θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο... τα λέτε πάρα πολύ καλά στην 395 απόφαση. Αλλοιώθηκε το 

θέμα, μπήκε η λέξη λατομείο και το είπατε πολύ καλά, ήσασταν αρνητικός και προτρέψατε όλο 

το Δημοτικό Συμβούλιο να αρνηθεί. Ομόφωνα πήρατε μία απόφαση.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εξήγησα και τους λόγους όμως...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Για το Δήμο. Από την εταιρεία βεβαίως έχω τη θέση ότι η 

λέξη λατομείο έπρεπε να μπει διότι ήταν απαραίτητη από τη Νομοθεσία. Σήμερα βλέπουμε όμως 

ότι το θέμα ξανάρχεται χωρίς τη λέξη λατομείο. Σήμερα δεν είναι... από τη Νομοθεσία; 

Ερχόμαστε λοιπόν στη δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βλέποντας όλη αυτήν 

τη χαλαρότητα, να χρησιμοποιήσω μία πιο soft λέξη, φοβηθήκαμε. Φοβηθήκαμε να 

συνεχίσουμε... εμπεριστατωμένο το θέμα. Κάναμε επίσκεψη, δέχθηκα μάλλον τα παράπονα... οι 

οποίοι όχι μόνο κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν... αλλά υπάρχουν και καλλιέργειες λίγο 

παραπέρα από το σημείο αυτό. Βλέποντας λοιπόν εκεί την κατάσταση, δεχόμενη τα παράπονα 

των ενδιαφερομένων εκεί στην περιοχή, είδαμε ότι αυτό που πάει να γίνει εκεί είναι πραγματική 

καταστροφή, αν πάρουν από αυτό το σημείο. Σας έδωσα μία εικόνα και χάραξα από ποιό σημείο 

θέλουν, ζωγράφισα μάλλον, σχεδίασα, από ποιό σημείο θέλουν να πάρουν. Βλέπετε ότι 

παραδίπλα φαίνονται οι καλλιέργειες. Και ο... και οι στατικές εγκαταστάσεις του... Νομίζω ότι 

θα μπει σε κίνδυνο. Λόγω του ότι ο Λευκώνας έχει μια ιστορική διαδρομή με... 

επιφυλασσόμαστε, ζητήσαμε βεβαίως στην πρώτη απόφαση να υπάρχει και εποπτεία από το 

Δήμο, από εμάς, βλέποντας όλη αυτήν τη διαδικασία, εγώ επιφυλάσσομαι, κύριοι Σύμβουλοι, κ. 

Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν, θέλω να δώσω... να απαντήσετε εσείς; Να δώσω και το λόγο στον 

εκπρόσωπο της εταιρείας, για να δώσει κάποιες απαντήσεις, διότι υπάρχουνε από την Πρόεδρο...  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως δεδομένη την εικόνα που άφησε η 

Αττικά και να μην κάνουμε καθόλου τέτοιες δράσεις, έτσι; Εδώ μιλάμε τώρα για μια μελέτη, για 

μια δέσμευση σύμφωνα με το Νόμο... καταλαβαίνω τους ενδοιασμούς... επίσης για τις... 

εγκαταστάσεις απάντησα και λέω πάλι ότι και ο γεωλόγος λέει ότι δεν έχουνε πρόβλημα, ούτως 

ή άλλως ο τρόπος που θα διαμορφωθεί η επιφάνεια δεν θα δημιουργεί πρόβλημα 

κατολισθήσεων. Όλα αυτά, θα φροντίσουμε να τηρηθούνε. Όσο για αυτό που είπατε...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε σας παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : ...Και γελάσατε με τον κ. Φωτιάδη... εγώ... διότι αυτό,... αυτή η όχληση θα 

γίνεται στο Χριστός. Δηλαδή, από εκεί θα πηγαίνουν για να πάνε τα φορτηγά, θα περνάνε μέσα 

από το αγρόκτημα Χριστού η διαδρομή. Εκεί θα δημιουργήσει πρόβλημα, για αυτό λέω ότι 

πρέπει να γίνουν και εκεί κάποιες... Για αυτό είπαμε, όπου ενοχλήσουμε, θα γίνουν κάποια έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Να απαντήσω. Κ. Πρόεδρε, πάνω σε αυτό που είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος. Δεν ισχύει αυτό. Ο δρόμος είναι κομμάτι του Λευκώνα. Είναι από τα 

κοιμητήρια... μισό λεπτό και κάτι άλλο.   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μετά... 

Δ.Σ. : Δεν λέει για αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, μην κάνετε διάλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Και να το αντιστρέψουμε αυτό που είπατε. Ας βγάλουμε 

αμμοχάλικα από το Χριστός και να κάνουμε έργα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν έχουμε τέτοιο θέμα προς συζήτηση, αν θα πάρουμε αμμοχάλικα από το 

Χριστός ή από το Λευκώνα. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον υπηρεσιακό παράγοντα τον κ. 

Σαραντέα Αριστείδη να έρθει κοντά σε ένα μικρόφωνο γιατί πρέπει να καταγράφονται αυτά και 

τον εκπρόσωπο της εταιρείας να πλησιάσει κοντά σε ένα μικρόφωνο, ποιός εκπροσωπεί την 

εταιρεία; Ουδείς; Παρακαλώ... Μην βιάζεστε... Θα διατυπώσουμε γνώμη, είναι γνωστό αυτό, ότι 

θα διατυπώσουμε γνώμη... Λοιπόν... καθίστε, κ. Σαραντέα. Εδώ έχουν τεθεί κάποια σοβαρά 

ερωτήματα, έτσι; Και προς την εταιρεία αλλά και προς τον υπηρεσιακό παράγοντα, τον κ. 

Σαραντέα. Σταβλικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν; Κάνατε αυτοψία;  

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Υπάρχουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχουν σταβλικές εγκαταστάσεις. Θα ενοχληθούν; Αυτά είναι τα ερωτήματα.  

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Κατά πόσο θα ενοχληθούν, είναι οι αγελάδες... δεν το γνωρίζω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανοίξτε το μικρόφωνό σας... το θέμα, κ. Σαραντέα, δεν είναι αν θα ενοχληθούν 

οι αγελάδες και αν φωνάζουν, το θέμα είναι αν θα καταστραφούνε οι σταβλικές εγκαταστάσεις. 

Δηλαδή θα... 

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Όχι, δεν θα καταστραφούν οι σταβλικές εγκαταστάσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τώρα... υπάρχει... διασφάλιση... αυτά είναι τα ερωτήματα... πρέπει να 

απαντηθούν.  

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Νομίζω κατά δεύτερον ότι μετά από την περιβαλλοντική μελέτη που θα 

κατατεθεί και θα μπουν περιβαλλοντικοί όροι συγκεκριμένοι για το έργο και δεν μπορεί να τους 

παραβεί η εταιρεία, θα γίνει και μελέτη εκμετάλλευσης που θα κατατεθεί στη Διεύθυνση 

Μεταλλείων και θα πρέπει να εγκριθεί και αυτή και εξασφαλίζει όλα αυτά τα πράγματα και θα 

γίνει και μελέτη αποκατάστασης η οποία επίσης θα κατατεθεί... Δεν τελειώνει εδώ το θέμα με 

αυτήν την απόφαση. Πολύ απλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Προς την εταιρεία, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες θέλετε να 

κάνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μία ερώτηση, μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Προς τον Αριστείδη θέλω να κάνω μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μπορείτε να μας διευκρινίσετε τι σημαίνει, πότε χρησιμοποιούμε τον όρο 

δανειοθάλαμος και πότε λατομείο; Διότι εδώ, θα πάρουμε εκτός χειμάρρου, θα πάρουμε ένα 

λοφίσκο εκεί, έτσι;  

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Να σας πω. Ορισμός δανειοθαλάμου στο Νόμο δεν υπάρχει. Υπάρχει λατομείο 

αδρανών υλικών. Και για αυτό χρησιμοποιήθηκε, για αυτό έγινε αυτή η παρεξήγηση. Υπάρχει 

όμως στην κατάταξη περιβαλλοντικών των έργων περιβαλλοντικά, υπάρχει ο όρος 

δανειοθάλαμος. Και επειδή στην ουσία αυτό είναι δανειοθάλαμος, ούτε εκρηκτικά θα 
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χρησιμοποιηθούν, ούτε... Χρησιμοποιήσαμε τον όρο δανειοθάλαμος... Κακώς χρησιμοποιήθηκε 

ο όρος λατομείο, τι να σας πω. Δεν ήταν λατομείο. Και βέβαια εγώ είχα τις προσωπικές 

διαβεβαιώσεις του τότε εργοταξιάρχη ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά, αλλά δεν υπήρχε 

επίσημη τοποθέτηση της εταιρείας επ' αυτού και δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω στην 

εισήγηση. Μου είπε ο εργοταξιάρχης ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εκρηκτικά. Δεν μπορούσαμε...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Να κάνω άλλη μία ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όταν μιλούμε για δανειοθάλαμο, μιλούμε για αυτό που περιέχει ο χείμαρρος... 

που παγιδεύεται, είναι φερτό, είναι συγκεκριμένο, ορισμένο και βεβαίως δεν το διευρύνουμε 

κατά πλάτος να το πω έτσι απλά για αυτό... φάρδος, το λέει η λέξη και μαζεύουμε υλικά 

σύμφωνα με την εναπόθεση. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Εδώ τώρα, πάμε σε ένα λόφο. Που 

βεβαίως δεν ξέρουμε, ούτε γεωτρήσεις έγιναν να δούμε τι σκληρότητα έχει. Μπορεί επιφανειακά 

να έχει ίσως αμμοχάλικα που είναι και τροφοδότες του από κάτω υπάρχοντος χειμάρρου, μπορεί 

όμως να είναι και συμπαγές το υλικό. Εγώ γνωρίζω, για αυτό ζήτησα διευκρίνιση, ότι όταν 

μπαίνεις σε έναν τέτοιο χώρο, θα χρησιμοποιήσεις μέσα. Και εκεί μιλούμε για λατομείο. Αυτήν 

τη διευκρίνιση είχα... στο μυαλό όταν ακούσαμε για δανειοθαλάμους ή ακούσαμε ή όταν είδαμε 

το λατομείο.  

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Ορισμός στο Νόμο δεν υπάρχει του δανειοθαλάμου, έτσι όπως το περιγράφετε. 

Δεν υπάρχει.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Πάντως δανειοθαλάμους μιλούσαμε πάντοτε για τους χειμάρρους. 

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Όχι απαραίτητα.  

Δ.Σ. : Όταν πας σε ένα λόφο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Να μην κάνουμε συνεχή διάλογο, νομίζω ότι διευκρινίστηκε το θέμα 

δανειοθαλάμου λατομείου και λοιπά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια απορία.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι τώρα, τελειώσαν οι ερωτήσεις, κ. Γαλάνη. Λοιπόν... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Στον κ. Σαραντέα δεν ήξερα ότι θα μπορέσω να κάνω ερώτηση... πού να ξέρω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Φωτιάδης ήταν στη λίστα... έχει δικαίωμα να ρωτήσει. Λοιπόν. Γράφτηκε 

στη λίστα και ρωτάει ο κ. Φωτιάδης, για δεύτερη φορά και καλά κάνει. Οι εγγραφόμενοι στη 

λίστα, κύριοι συνάδελφοι, έχουν δικαίωμα να ρωτήσουν, έτσι; Σας παρακαλώ. Ο εκπρόσωπος 

της εταιρείας. Έχετε να μας πείτε κάποια πράγματα επί του θέματος αυτού, του δανειοθαλάμου, 

αυτά τα οποία θα βγάλετε αυτά τα υλικά ας πούμε και θα χρησιμοποιήσατε;... Δεσμεύσεις, επί 

της ουσίας δεσμεύσεις. 

Δ.Σ. : Κύριε Πρόεδρε, να δεσμευτεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά που είπαμε, για την 

άριστη αποκατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μπορείτε να απαντήσετε; Παρακαλώ. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΡΝΑ-ΑΕΓΕΚ : Καλησπέρα. Εδώ κάνουμε μια πρώιμη συζήτηση και 

ζητάμε μια καταρχήν έγκριση της Δημοτικής Αρχής για να προχωρήσει μια μελέτη 

ολοκληρωμένη, να πάει στο Υπουργείο κάτω και μετά να μεταβιβαστεί σε όλες τις αρμόδιες 

Υπηρεσίες, αν έχουν απορίες ή όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για το θέμα της 

αποκατάστασης,... θα έχει συγκεκριμένο βαθμό εκσκαφής, πλάτος και ύψος και θα γίνει και 

αποκατάσταση με δενδροφυτεύσεις, περίφραξη που ρωτήσατε πιο πριν, για να μην... 

καταστραφεί η δενδροφύτευση και στην υπογραφή της σύμβασης με τους συγκεκριμένους... 

όρους, θα υπάρχει μία εγγυητική και ένα τίμημα. Αυτά είναι συγκεκριμένα. Δεν νομίζω τι 

άλλο...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Υπάρχει από το Σώμα; Παρακαλώ, κύριε Αντιδήμαρχε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Εγώ ήθελα να ακουστεί και από τα δικά σας τα χείλη ότι θα τηρήσετε όλες 

αυτές τις, που λέει ο Νόμος, αυτά που ορίζει ο Νόμος και αυτά που συζητάμε τώρα. Ότι δεν 

είναι εικασίες δικές μας αλλά και εσείς είστε διατεθειμένοι να εφαρμόσετε το Νόμο.  

Δ.Σ. : Υποχρεωμένοι, όχι... 
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ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΕΡΝΑ-ΑΕΓΕΚ : Στη μελέτη μέσα θα αναφέρεται ότι δεν θα γίνουνε 

ανατινάξεις, δεν θα... σπαστήρες, όλα θα γίνουν με σκαπτικά μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

Δ.Σ. : Διαφοροποίηση... σπαστήρα;  

Δ.Σ. : Τζάμπα κάναμε... 

Δ.Σ. : Ρε παιδιά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην πετάγεστε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Δούκα. Κύριε Γκότση... το θέμα 

νομίζω... 

Δ.Σ. : Έχει κλείσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εφόσον δεν υπάρχουν... Γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν 

πραγματικά δέχεται, γνωμοδοτεί...  

Δ.Σ. : Να ψηφίσουμε.     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως θα ψηφίσουμε. Υπέρ ή κατά.  

Δ.Σ. : ...Γνωμοδότηση...  

Δ.Σ. : Τοποθετήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις, βεβαίως. Ποιοί θα τοποθετηθούν; Ο κ. Μηλίδης, ο κ. Γκότσης, ο 

κ. Αναστασιάδης. Σημειώστε σας παρακαλώ τα ονόματα... Ο κ. Μπόικος, η κα. Πρόεδρος του 

Λευκώνα, ο κ. Μερετούδης, Φωτιάδης... ο κ Σταυρόπουλος... 

Δ.Σ. : Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου και ο κ. Χασαπίδης... Ωραία, σημειώστε σας παρακαλώ τα 

ονόματα, χωρίς σχόλια... Περιμένετε, κ. Μηλίδη. Σαραντίδου... 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Σαραντίδου δεν είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν είπε η κα. Σαραντίδου... Λοιπόν, η Πρόεδρος του Λευκώνα,  κ. Φωτιάδης, ο 

κ. Μπόικος, τα γράψατε;... Ο κ. Γκότσης, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας, ο κ. Στεργίου, ο κ. 

Χασαπίδης, ο κ. Σταυρόπουλος. Λοιπόν. Και ξεκινάμε από εσάς...  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Και Μερετούδης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, σωστά... Παρακαλώ.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω γιατί 

παίρνουμε αποφάσεις πολύ διαφορετικές σε τόσο μικρό διάστημα, έδωσε κάποιες εξηγήσεις ο κ. 

Αντιδήμαρχος και η Πρόεδρος και η εταιρεία, οι εκπρόσωποι της εταιρείας, όμως νομίζω ότι 

έχουν μείνει κάποια κενά ως προς αυτά που ρωτήθηκαν περί... και τα λοιπά. Επειδή το θέμα έχει 

ασχοληθεί ιδιαίτερα ο κ. Αναστασιάδης, τον ορίζουμε ειδικό αγορητή και αν χρειαστεί...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία. Ο κ. Φωτιάδης. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς είμαστε αρνητικοί. Είμαστε αρνητικοί, διότι 

θεωρούμε ότι όλα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη... συνεδρίαση, είναι επί της ουσίας 

βασικοί παράγοντες να... Και τούτο διότι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ησυχία, παρακαλώ. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αν κάνουμε διαίρεση, θα δούμε ότι θα μεταφερθούν και θα κινηθούν 250.000 

τόνοι, τουτέστιν 13.500 φορτηγά θα κατέβουν από την οδοποιία. Από την εμπειρία μου σας 

διαβεβαιώνω, τα φορτηγά θα είναι εικοσάτονα στο περιεχόμενο ή είκοσι πέντε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : 250.000 κυβικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μυστακίδη, γιατί διακόπτετε;... Κύριε Μυστακίδη, κ. Μυστακίδη... Σας 

παρακαλώ... 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μια διευκρίνιση κάνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ. Μια τοποθέτηση κάνει, στην τοποθέτηση... στοιχειώδεις κανόνες 

λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου δεν τους τηρείτε.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Πρόεδρε, μια διόρθωση έκανα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν χρειάζεται. Αν έκανε λάθος ο κ. Φωτιάδης, υπεύθυνος και υπόλογος είναι 

για το λάθος του.  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Μα δεν θα συνεννοηθούμε.  



 5

8 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποτέ να μην συνεννοηθούμε, δεν χρειάζεται.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Θα το πω διαφορετικά, όπως το λέει και το θέμα, θα κινηθούνε είκοσι τόνοι, είτε 

σε περιεχόμενο είτε σε αυτοκίνητο, μικρό ή ωφέλιμο. Έστω και έτσι. Οι δρόμοι, ο δρόμος ο 

συγκεκριμένος, θα καταπονηθεί. Και επειδή γνωρίζω ότι έχει κομμάτια του τα οποία, δεν το 

ξέρει ο κ. Μυστακίδης, που εδώ και τρία χρόνια υπόσχεται στους κτηνοτρόφους ότι θα γίνει... 

εκεί που έχει... και δεν κάναμε τίποτε, θα κινηθούμε να αποκαταστήσουμε και τα χρήματα που 

θα πάρουμε και θα συνεχίσω και θα πω πώς μπορούμε να πάρουμε και τι θα πάρουμε, δεν θα 

μας φτάσουν για την αποκατάσταση μόνο του συγκεκριμένου δρόμου. Το κύριο όμως και 

ουσιαστικό για μένα είναι ότι επαναφέρω αυτό που είπα, υπάρχει απόφαση εκεί είναι 

κτηνοτροφική ζώνη. Είναι όλη η κτηνοτροφία του Λευκώνα εκεί, μικρά και μεγάλα ζώα, θα 

γίνει μία μίξη δράσεων και βεβαίως εκεί λέει και αυτή η πρόχειρη προσέγγιση μελέτης, θα 

έχουμε επικλινή εδάφη και θα έχουμε πατάρια που θα έχουν ύψος επτά μέτρα. Επικίνδυνα 

δηλαδή αυτά τα κομμάτια για την κτηνοτροφία στο διηνεκές. Η άποψη ότι θα περιφραχθεί και 

τα λοιπά, θεωρώ ότι όπως καταλαβαίνετε ότι δεν θα λειτουργήσει, ούτε η περίφραξη, τι είδους 

περίφραξη θα είναι, τούτα τα φυτά θέλουν τρία-τέσσερα χρόνια εκεί πότισμα, διότι αν είναι 

δανειοθάλαμος είναι αμμοχάλικα και ξέρετε πόσο δύσκολα θα φυτρώσει, θα ζήσει εκεί 

οποιοδήποτε φυτό. Λοιπόν, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι ευχές. Από την άλλη, είναι ένα μεγάλο 

ερώτημα... έχει μείνει πίσω. Έλεγα στον εκπρόσωπο της Εγνατίας ΑΕ ότι αυτή η ιστορία πρέπει 

να τελειώνει. Δημοπρατείται ένα έργο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και δεν ορίζεται από πού 

θα γίνει η προμήθεια του υλικού που θα στρωθεί. Και βάζουν τον εργολάβο να τρέχει να ψαχτεί 

και να κάνει μελέτες,. Η προηγούμενη εμπειρία, είναι εταιρεία που δεν πάει καλά, να αφήνει 

εκεί τα πράγματα και να αποχωρεί ή να είναι καλοπροαίρετη και να μην υπάρχουν αντικειμενικά 

οι προϋποθέσεις να είναι συνεπής. Διότι μετά από δύο χρόνια θα φύγουν. Ένα χρόνο... θα 

δραστηριοποιηθούν, θα φύγουν. Τι θα μείνει εκεί;... Όπως σας εξήγησα και αν κάνετε μια 

επίσκεψη θα πειστείτε. Και πώς μπορεί να δημοπρατεί το ελληνικό δημόσιο, η Εγνατία ένα 

έργο, όταν δεν ξέρουν από ποιά απόσταση θα μεταφέρουν τα αμμοχάλικα; Θα είναι από το 

Λευκώνα, δηλαδή πέντε συν δέκα δεκαπέντε; Ή θα είναι τριάντα τριανταπέντε; Αυτά ως 

Νομάρχης προσπάθησα να τα σταματήσω. Και όταν δημοπρατούσα εγώ ως Νομάρχης έλεγα 

από πού θα είναι το υλικό το οποίο θα πάρει ο εργολάβος. Εδώ μένω πάλι έκπληκτος. Αυτή η 

λογική του εργολάβου να τρέχει για να βρει υλικά, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Θα μου πείτε 

τώρα... εργολάβος. Ο χρόνος δεν είναι, συνάδελφοι, ο κατάλληλος. Σας το λέω ευθέως, είμαι 

αυτός που πάλεψε για αυτό το έργο και με το θεσμικό μου ρόλο και στη συνέχεια. Υπάρχουν 

όμως υλικά τα οποία θα μπορούσαν να αναζητήσουν και θα μπορούσε να γίνει η δουλειά τους 

εξαιρετικά καλά. Αλλά εύκολα... στο χείμαρρο του Λευκώνα. Όλες οι εταιρείες, με καθοδήγηση 

αυτών οι οποίοι συντάξανε μελέτες. Εκεί θα δημιουργήσουμε τεράστια προβλήματα. Και 

βεβαίως αν σήμερα δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι εδώ, είναι γιατί είχαν δουλειές. Θα μείνει εκεί 

μία τεράστια βλάβη και θα χάσκει συνεχώς. Χώρια, σας είπα, που ωφέλεια δεν θα έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αν θέλετε ολοκληρώστε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ε, για όνομα του Θεού, κ. Πρόεδρε. Εμείς δεν μπορούμε να συνηγορήσουμε, 

διότι σας είπα, ότι ο δρόμος ο συγκεκριμένος διέρχεται από τον οικισμό, είναι ο ΟΑΕΔ, είναι τα 

νεκροταφεία, είναι σχολείο, μπροστά από το Γυμνάσιο του Λευκώνα κατεβαίνουν τα 

αυτοκίνητα. Και σας είπα ότι θα είναι δεκατρισήμισι χιλιάδες δρομολόγια. Δεν μπορώ εγώ να 

συμφωνήσω, μπροστά από το Γυμνάσιο, από το δρόμο του ΟΑΕΔ, από όλη αυτήν τη μαθητική... 

θα περνούν αυτά τα φορτηγά και θα βγαίνουν στον εθνικό δρόμο χωρίς επί της ουσίας εκεί καλή 

δυνατότητα πρόσβασης. Εκείνος ο κόμβος εξόδου δεν είναι ο καλύτερος, γιατί αριστερά δεν 

έχεις καλή δυνατότητα ελέγχου του δρόμου. Κλείνοντας, κ. Πρόεδρε, εγώ θα έλεγα ο Δήμος να 

βοηθήσει βεβαίως, να βρούμε εκ των εν όντων, ο Άρης είναι εξαιρετικός, συνεργάστηκα και τον 

εκτιμώ ιδιαιτέρως, να αναζητήσει χώρους οπουδήποτε αλλού, αλλά όχι προς Θεού από το 

συγκεκριμένο χώρο, που έχει αυτές τις επικινδυνότητες που σας έθεσα και εκ του πράγματος δεν 

μπορούν οι άνθρωποι να είναι συνεπείς. Δεν θα μπορέσουν να είναι συνεπείς. Διότι θα φύγουν. 
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Και μέσα στα αμμοχάλικα φυτά δεν μπορεί να ευδοκιμήσουν, έστω και αν τα φυτέψουν τον 

επόμενο χρόνο... Το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Για να ριζώσουν κάποια φυτά μέσα στο 

χείμαρρο παρακάτω, δώσαμε τιτάνια μάχη. Λοιπόν, να βοηθήσουμε, Αντιδήμαρχε να αποσυρθεί 

το θέμα, να ψάξουμε με το γεωλόγο μας όλη την επικράτεια του Δήμου και να βοηθήσουμε την 

εταιρεία. Όχι όμως στη λογική της πεπατημένης, κάνοντας βλάβη. Και επί της ουσίας, εδώ θα 

έπρεπε να τα συζητήσουμε όλα. Αυτό που είπατε να δεσμευτούν, γιατί να δεσμευτούν οι 

άνθρωποι; Γιατί;... Δεν το κάνουμε εμείς. Εμείς θα κάνουμε... Αντιδήμαρχε και εμείς θα 

διασφαλίσουμε, δεν θα απαλλοτριώνουμε τους ιδιώτες που θα είχαν συμφέρον να μείνουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Τελείωσα. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Κύριε Φωτιάδη. Μην έχετε επιλεκτική αντιμετώπιση στο ίδιο θέμα. Διότι 

όταν... είκοσι δύο φορτηγά που τα έβλεπα μπροστά στο σπίτι μου κουβαλούσανε μέρα νύχτα και 

χωρίς άδεια, τότε είχα κάνει, εγώ ήμουν αυτός που αντέδρασα και τους υποχρέωσα τουλάχιστον 

να γίνει μια συμφωνία, έστω και άτυπα, έγινε μια συμφωνία να γίνουν κάποια έργα, κάτι... 

διαδρόμους, τότε σας είχαν βγάλει στην τηλεόραση και είπατε ναι, αλλά...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ποιός, εγώ;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ναι, βεβαίως... και είπατε ότι εντάξει δεν έχουν άδεια και τα λοιπά αλλά 

είναι ένα έργο εθνικής σημασίας που πρέπει να γίνει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ πολύ... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Εγώ υπέγραψα άδειες... συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, λέγεται επί προσωπικού κάτι...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Έτσι; Και εγώ υπέγραψα σαν Νομάρχης στη συνέχεια δόθηκε άδεια από την 

Περιφέρεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη για τη διακοπή, επειδή έχουμε φτάσει τις τέσσερις ώρες,... επειδή 

έχουμε φτάσει τις τέσσερις ώρες... ζητώ... δεν καταγράφεται τίποτε από αυτά που λέτε, λοιπόν, 

ζητώ από το Σώμα παράταση μιας ώρας. Συμφωνείτε ομόφωνα να παραταθεί κατά μια ώρα το 

Δημοτικό Συμβούλιο; Είμαστε... Σε ψηφοφορία λοιπόν. Ναι; Ναι... Ναι, ναι,  ναι, ναι, ναι... 

ΜΠΟΪΚΟΣ :  Κύριε Πρόεδρε...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για παράταση μιας ώρας. Κύριε Μπόικε;  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, ναι, ναι, ναι, κ. Χρυσανθίδη;  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, να μην παραταθεί... όχι... ναι, ναι, ναι. Κατά πλειοψηφία, παρατείνεται κατά 

μία ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίστε παρακαλώ. 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Ε, αυτό ήταν, τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος.  

Δ.Σ. : Ο κ. Μπόικος.  

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη... έχει οριστεί από την παράταξή μας ειδικός αγορητής 

ο κ. Αναστασιάδης και νομίζω ότι πρέπει να τοποθετηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ε, τότε γιατί δεν τοποθετηθήκατε... 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, είπαμε μια κουβέντα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι, παρακαλώ... ναι, εκείνη την στιγμή όμως, επειδή πήγα στον κ. Φωτιάδη... 

Τέλος πάντων, παρακαλώ, παρακαλώ, κ. Αναστασιάδη, μπείτε στο θέμα... μπείτε στο θέμα.  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : Λοιπόν. Λαμβάνω υπόψη όλα όσα ακούστηκαν, ιδιαιτέρως σοβαρά. 

Λαμβάνοντας υπόψη ακόμη το γεγονός ότι η εταιρεία έρχεται όχι με ρήτρα αποκατάστασης 

αλλά με μία εγγυητική επιστολή, λαμβάνοντας υπόψη ότι πουθενά δεν αναφέρεται για 

αντισταθμιστικό όφελος για το Δήμο και για την Τοπική Κοινότητα, ούτε καν γίνεται λόγος για 

το οικονομικό, για την οικονομική πιθανή καταστροφή των μονάδων, των παραγωγικών 

μονάδων, οι οποίες... δραστηριοποιούνται σε εκείνη την περιοχή, κρίνω ότι το θέμα θα πρέπει να 

αποσυρθεί και να έρθει με ιδιαίτερη προσοχή διατυπωμένο, σε όλα τα σημεία τα οποία 
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επισημάνθηκαν. Γιατί η απόφαση που παίρνουμε, είναι πολιτική και με βάση αυτήν την πολιτική 

απόφαση θα κινηθούν τα υπόλοιπα όργανα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο επόμενος; ... Τοποθετήσεις κάνουμε, δεν απαντάτε, κ. Μυστακίδη. Όταν θα 

έρθει η σειρά σας, τότε θα τοποθετηθείτε. Επόμενος, Αντιπρόεδρε.  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Πάλι;  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετήσεις έχουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Προηγουμένως ερώτηση έκανα... Άκουσα από τον κ. Αντιδήμαρχο να λέει ότι η 

εταιρεία είχε αρχικά ζητήσει 100 στρέμματα περίπου το λατομείο, στη συνέχεια πρότεινε 40 και 

όχι λατομείο αλλά δανειοθάλαμο, ακούσαμε ότι από νομικής πλευράς δεν υπάρχει η έκφραση 

δανειοθάλαμος και για αυτό τέθηκε ως λατομείο, ήταν επί της ουσίας λάθος όμως. Μας 

διαβεβαιώνετε ότι θα φυτευτούν 2.840 θάμνοι, 2.890 αναρριχόμενα καθώς και 133 θάμνοι σε 

συστάδες. Τέθηκε ένα ερώτημα. Πώς θα τη γλυτώσουν και θα διατηρηθούν τόσα, τόσοι μικροί 

τρυφεροί θάμνοι και αναρριχόμενα; Είπε ο κ. Αντιδήμαρχος θα περιφραχτεί η έκταση και στη 

συνέχεια και ο κύριος εκπρόσωπος της εταιρείας μας είπε ότι θα περιφραχτεί... Αυτά μέχρι 

στιγμής είναι όλα προφορικά, έτσι; Δυο παρατηρήσεις. Πρώτον βέβαια η δέσμευση ήταν 

προφορική από τον Αντιδήμαρχο και ύστερα ήταν η δέσμευση της εταιρείας. Είναι κάπως 

ανάποδο. Επίσης άκουσα ότι η έκταση αυτή είναι βοσκότοπος, έστω ανεπίσημος, το είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος, ότι δεν είναι χαρακτηρισμένος επίσημα ως βοσκότοπος... ή... ή.. κτηνοτροφική 

ζώνη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το λέω βοσκότοπος με την έννοια ότι βόσκουν ζώα, έτσι; Επί 

της ουσίας, της πραγματικότητας. Ακόμη λοιπόν, λέω τη γνώμη μου, ακόμη και αν περιφραχτεί, 

αυτό σημαίνει ότι για όσο διάστημα μένει περιφραγμένη η έκταση, διαγράφεται από 

βοσκότοπος. Και εδώ έχω μεγάλη βέβαια επιφύλαξη αν... ένα μέρος που είναι χαλίκια άμμος και 

τα λοιπά... αν αυτά τα φυτά θα πιάσουν, θα ζωντανέψουν και θέλει και τεράστιες ποσότητες 

νερού. Άκουσα επίσης, ότι μετά όταν η εταιρεία καταθέσει ολοκληρωμένη μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τότε θα προσδιορίζονται αναλυτικά και επακριβώς οι όροι οι 

περιβαλλοντικοί. Σωστό. Βεβαίως, τότε θα λέγονται αυτά με ανάλυση και ακρίβεια. Ναι, αλλά 

εμείς καλούμαστε εδώ να γνωμοδοτήσουμε τώρα, με τα δεδομένα του τώρα έχουμε μπροστά 

μας και τα δεδομένα είναι αυτά τα γραπτά, ούτε οι προφορικές διαβεβαιώσεις ισχύουν, ότι θα 

περιφραχτεί... δεν έχουν κανένα, καμιά εγκυρότητα εδώ για να αποφασίσουμε. Αποφασίζουμε 

λοιπόν με αυτά τα δεδομένα και όχι επί κάποιων υποθετικών αυτήν την στιγμή, μελλοντικών, 

που στο μέλλον θα μας γίνουν γνωστά. Όταν λοιπόν θα έχουμε στο μέλλον επίσημα και τι λέω 

επίσημα; Εγγράφως με σφραγίδες και υπογραφές αυτά τα νέα αναλυτικά δεδομένα, τότε το 

ξαναβλέπουμε. Συμπερασματικά, έχοντας σαν δεδομένο την ασάφεια και τη χαλαρότητα των 

όποιων δεσμεύσεων της εταιρείας, έτσι όπως έρχεται το θέμα σήμερα, όχι επί μελλοντικών έτσι 

περιβαλλοντικών μελετών, λαμβάνοντας ακόμα υπόψη την ευκολία με την οποία η εταιρεία από 

τα 100 στρέμματα και λατομείο που ζητούσε στην αρχή, πέρασε και έκανε τόσο μεγάλο σκόντο 

σε 40 στρέμματα και δανειοθάλαμο κατόπιν, εγώ έχω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για την 

αξιοπιστία και τι σοβαρότητα της συγκεκριμένης πρότασης της κοινοπραξίας και για αυτό το 

δηλώνω από τώρα ότι ψηφίζω αρνητικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επόμενος είναι ο κ. Γκότσης. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε. Εδώ σήμερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, παίρνουμε 

καταρχήν απόφαση για την παραχώρηση αυτού του χώρου. Όπως μας είπε ο εκπρόσωπος της 

εταιρείας, θα φέρει μελέτη, όπου στη μελέτη θα είναι εμπεριστατωμένη και θα λέγονται τα 

πάντα. Θα καταγράφονται τα πάντα. Άρα, εάν, δεν ξέρω, νομίζω δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα, 

να κάνουμε και ανάκληση της απόφασης. Εάν δεν είναι αυτά που θέλουμε... κάνουμε ανάκληση 

της απόφασης. Ο παλιός είναι αλλιώς δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Πάμε παρακάτω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Κύριε Φωτιάδη... Μην διακόπτετε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : ...Ανάκληση, παίρνουμε καινούρια απόφαση... Λοιπόν... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μην διακόπτετε σας παρακαλώ τον τοποθετητή... Μην διακόπτετε σας 

παρακαλώ...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... 

Δ.Σ. : Από την Καμήλα να δώσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ... σας παρακαλώ... Λοιπόν... Μην διακόπτετε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ... Και επειδή είμαι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ σταματήστε επιτέλους... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Δηλαδή οι άλλοι θα μιλάνε, θα το λιβανίζουνε και δεν θα μιλάει... 

δεν έχουμε το δικαίωμα να υψώσουμε την άποψή μας εδώ μέσα;... Άντε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εάν ξαναμιλήσετε θα περάσετε έξω, κύριε... Σας παρακαλώ πάρα πολύ... 

Περάστε έξω... Επιτέλους δηλαδή, δεν υπάρχει σεβασμός εδώ μέσα, δεν υπάρχει σεβασμός εδώ 

μέσα... Στους Δημοτικούς Συμβούλους; Τι είναι αυτά τα πράγματα;  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. Και επειδή θεωρώ και επειδή θεωρώ, ξέρετε εμένα όσο μου πάνε 

αντίθετα τόσο πωρώνομαι. Είμαι τόσο ελεύθερος και δεν φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Γιατί 

είμαι καθαρός, είμαι πεντακάθαρος. Είκοσι πέντε χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα ψεγάδι 

δεν έχω. Ας βρεθεί κάποιος, ένα ψεγάδι. Τεχνικές υπηρεσίες, από τα έργα και λοιπά. Ένα. Για 

αυτό μιλάω ελεύθερα, κ. Γαλάνη. Για αυτό μπορώ και μιλάω ελεύθερα. Και επειδή θεωρώ το 

έργο αυτό εθνικής σημασίας και επειδή θεωρώ και λυπάμαι αυτό που λέω ότι σε εκείνο το 

δρόμο έχουμε γίνει ατυχήματα, έχουν σκοτωθεί νέοι άνθρωποι... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ μην διακόπτετε...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Νέοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Φίλοι μας και συγγενείς μας. Δεν είναι δυνατόν 

να βάζουμε φρένο, πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερο. Τι δηλαδή θέλουμε; Να πάει 

αλλού; Αλλού; Αλλού; Θα απενταχθεί και το έργο. Αν πάμε δηλαδή αλλού, αλλού, αλλού, 

αλλού, αν μεταθέτουμε το χρόνο, θα απενταχθεί και το έργο. Λοιπόν. Μπορεί να αντιδρούνε 

δέκα άτομα, αλλά ένας μεγάλος πληθυσμός θα πει μπράβο γιατί επιτέλους περιμένει αυτό το 

έργο να γίνει. Επιτέλους θα προχωράνε σε αυτόν το δρόμο χωρίς κινδύνους. Εγώ προσωπικά 

ψηφίζω ναι, γιατί είναι ένα έργο το οποίο αγγίζει όλο ότι το Νομό, όλη την Ελλάδα, όσοι ξέρουν 

αυτόν το δρόμο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Πρόεδρος του Λευκώνα δύο λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Ακούγοντάς σας, κ. Γκότση, έχω την εντύπωση ότι αδίκως 

είπαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τοποθετηθείτε χωρίς σχόλια επί των άλλων συμβούλων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Λίγο, είναι ουσίας, ουσίας, εμείς δεν είπαμε να μην γίνει το 

έργο. Εμείς δεν είπαμε να μην γίνει το έργο. Να δούμε λίγο πιο προσεκτικά από πού μπορούμε 

να πάρουμε αμμοχάλικα, ειδικά έτσι ώστε να μην έχουμε καταστροφή εκεί. Δηλαδή να 

χαλάσουμε μια περιοχή. Είπαμε ότι υπάρχουν κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπουν 

σε κίνδυνο αν τυχόν και κάτι πάει στραβά. Θα χαθούν περιουσίες, έχει καλλιέργειες. Αυτά 

είπαμε. Λοιπόν, νομίζω ότι η καλή μας προαίρεση έχει αποτυπωθεί, η άρνησή μας έρχεται από 

την κοινωνία και από τη λογική. Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Στεργίου. 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Καταρχήν με έχει καλύψει ο Ηλίας ο Γκότσης, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή 

τοποθέτηση και είναι η πραγματικότητα αυτή. Το έργο έπρεπε να είχε τελειώσει από το 2008. 

Από το 2008 έπρεπε να είχε τελειώσει ο κάθετος άξονας και δεν έγινε. Και όπως είπε και 

πραγματικά για αυτό, καθημερινά όσοι κινούνται σε αυτόν τον οδικό άξονα, κινδυνεύει η ζωή 

τους και έχουν χαθεί και ζωές. Εάν συνεχίσουμε να κωλυσιεργούμε θα χαθούν και άλλες ζωές. 

Υπάρχουν επιστήμονες εδώ πέρα όπως είναι ο κ. Σαραντέας που πραγματικά είπε ότι και έτσι 

πρέπει να γίνεται, το έργο παίρνει από... λατομείο. Έτσι είναι. Για αυτό... άδειες σε διάφορες 

περιοχές του Νομού Σερρών, για να μπορούν να εξυπηρετούνται τα έργα εθνικής σημασίας. 

Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει μελέτη συγκεκριμένα από την εταιρεία που λέει ότι θα κάνω αυτό 
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και αυτό και αυτό και θα την ελέγξουν και οι τεχνικές οι υπηρεσίες μας, υπάρχει ο κ. Σαραντέας, 

υπάρχουν και η Οικονομική Επιτροπή να δουν τους όρους. Ποιό είναι το πρόβλημά μας; Να μην 

γίνει το έργο δηλαδή; Δεν μπορώ να το εξηγήσω, να απενταχθεί το έργο; Γνωρίζετε ότι η χώρα 

περνάει τη χειρότερη περίοδο... Και πέραν από αυτού, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι εδώ πέρα,... 

οι οποίοι είναι άνεργοι. Η ανεργία στο Νομό Σερρών είναι στο 40%. Θα απασχοληθούν 

άνθρωποι εκεί πέρα. Επί τέλους, να κοιτάξουμε και τους ανθρώπους και το Νομό Σερρών. Αυτό 

είναι το καθήκον του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα για τους περιβαλλοντικούς 

όρους θα το δούμε. Και μην μιλάτε τώρα για δέντρα. Εκεί στην περιοχή όλο πουρνάρια έχει. 

Από τη μια... αμμοχάλικα, από την άλλη... θα χρησιμοποιούνται εκρηκτικά. Ή είναι εκρηκτικά ή 

είναι αμμοχάλικα. Και ερωτώ εγώ, τα σαράντα στρέμματα τώρα βλάπτουν και δεν βλάπτουν τα 

εκατό που ήταν ομόφωνη η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν πρωτοήρθε το θέμα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή ήξερα ότι ο χείμαρρος... του Λευκώνα είχε ταλαιπωρηθεί από 

αμμοληψίες και μάλιστα υπήρχε μια περίοδος που είχε διχάσει και την κοινωνία του Λευκώνα, 

ήθελα να κάνω μία αυτοψία να πάω να δω την περιοχή. Μου κάνει φοβερή εντύπωση η 

αντίδραση του... του Αλέξανδρου, του Τοπικού Συμβούλου, γιατί πήγαμε μαζί. Πήγαμε μαζί 

στην περιοχή γιατί εγώ είχα τους ενδοιασμούς μου βασίζοντας τη σκέψη... που είχε και ο κ. 

Φωτιάδης. Πήγα μαζί του εκεί και του είπα, Αλέξανδρε, δείξε μου την περιοχή και πήγαμε στην 

περιοχή. Και όταν του έβαλα το θέμα γιατί εκεί δεξιά στο βάθος υπήρχε μία στάνη, του έλεγα 

Αλέξανδρε, αυτή η στάνη δεν θα επηρεαστεί; Όχι, εμείς θέλουμε το έργο να γίνει. Τα 

αντισταθμιστικά οφέλη λέει για το χωριό είναι τεράστια. Αυτή ήταν η απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου, τότε. Το ίδιο εντύπωση μου κάνει και η διαφοροποίηση της Προέδρου. Δεν, στη 

δεύτερη απόφασή σας, κάνετε μια αξιολογική κρίση, βγάζετε ένα συμπέρασμα και λέτε η 

εταιρεία είναι αναξιόπιστη, η Δημοτική Αρχή είναι αναξιόπιστη για αυτό είμαστε αρνητικοί. Δεν 

αιτιολογείτε την άρνησή σας στη δεύτερη, στο δεύτερο αίτημα της εταιρείας. Γιατί για να 

μπορούσαμε να δούμε ποιά είναι τα επιχειρήματά σας, γιατί αυτό που ζητάνε τώρα, αυτό που 

κατατέθηκε τώρα ως αίτημα, είναι και ηπιότερο και λιγότερο κόστος θα έχει σε ό,τι σχέση με 

τον όγκο τον ειδικό που θα πάρουν. Και ενώ θα έπρεπε να ήσασταν θετικότεροι τώρα, είστε 

αντίστροφα αρνητικοί. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω από τι επηρεαστήκατε. Οφείλατε να 

το εξηγήσετε, δεν το εξηγήσατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ : Το εξήγησα.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Δεν το εξηγήσατε. Κύριε Φωτιάδη, είχα πει και την προηγούμενη φορά, αν 

θυμάστε στο Συμβούλιο εδώ, ότι επειδή το έργο είναι εθνικής σημασίας και την πατήσαμε μια 

φορά ο Δήμος Λευκώνα τότε, που είχαμε απαγορεύσει στην εταιρεία να πάρει αμμοχάλικα για 

το αρδευτικό Σκουτάρεως-Καμήλας και το έχω διασταυρώσει αυτό, είχε έρθει απόφαση από το 

Υπουργείο ΥΠΕΧΩΔΕ και μας υποχρέωσε να δώσουμε αμμοχάλικα δωρεάν, πολύ φοβάμαι ότι 

θα έχουμε, αν είμαστε αρνητικοί και τώρα, θα έχουμε την ίδια κατάληξη γιατί το έργο αυτό είναι 

εθνικής κλίμακας. Και πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε και αυτά που ευελπιστούμε. Θεωρώ 

δεδομένο ότι τα οφέλη θα πρέπει να είναι στη Δημοτική Κοινότητα του Λευκώνα, δεν το 

συζητάω, θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε τη μετάβαση των οχημάτων της εταιρείας από το 

βοηθητικό δόμο του Χριστός για να μπούνε στην άσφαλτο, θα μπορούσαμε να τους 

υποχρεώσουμε να πάνε από τον εθνικό το δρόμο, αλλά είναι αδύνατο να γίνει στον κόμβο του... 

εκεί πρέπει να γίνει παρέμβαση, για να μπορούν να πάνε εκεί, για να μην επιβαρυνθεί ο 

παράδρομος για το Χριστός γιατί με τον όγκο που θα μετακινηθεί από εκεί είναι δεδομένο ότι 

εκείνος ο δρόμος θα καταστραφεί. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού, μπορώ να πω κάτι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ποιό είναι το προσωπικό, κ. Φωτιάδη; Αναφέρετε το επί προσωπικού. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Έκανε μία αναφορά ο κ. Χασαπίδης και αυτά που είπε δεν είναι ακριβή.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Επί προσωπικού ζητάτε το λόγο επί προσωπικού. Ποιός είναι ο λόγος; 

Αναφέρετέ τον.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μην θυμώνετε, κ. Πρόεδρε, επί προσωπικού, μην θυμώνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι, δεν θυμώνω, απλά χρησιμοποιώντας τη λέξη επί προσωπικού, οφείλετε να 

πείτε το λόγο επί προσωπικού. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέω ότι αυτά που είπε ο Κώστας ο Χασαπίδης δεν είναι έτσι, διότι δημιουργούν 

μία εντύπωση εσφαλμένη. Και χειριστής ήμουνα εγώ. Δεν πρέπει επί προσωπικού να... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αναφέρθηκε το όνομά σας... ωραία. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λέω λοιπόν ότι τότε πήραμε τα 14.000.000 δραχμές, 14.000.000 και τότε 

Κώστα, δεν θυμάσαι, αφορούσε δανειοθαλάμους εντός του χειμάρρου, ενώ εδώ είναι τεμάχιο 

που είναι έξω από το χείμαρρο... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Αυτό είναι το τεχνικό θέμα, εγώ το διασταύρωσα... εγώ το διασταύρωσα, κ. 

Φωτιάδη, τα χρήματα αυτά τα πήραμε στην πρώτη φάση, μετά μας υποχρέωσε το Υπουργείο να 

δώσουμε δωρεάν, γιατί θεώρησε το αρδευτικό εθνικής κλίμακας. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Όχι, αυτό μπορώ να στο αποδείξω αύριο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : ...Ότι 14.000.000 πήραμε, αλλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Σταυρόπουλε, δύο λεπτά και εσείς.  

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ : Εγώ θέλω να πω το εξής. Εδώ φτάσαμε να αμφισβητούνε οι πολίτες τους 

πολιτικούς. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί... θα κληθούν, όταν θέλουμε εμείς να κάνουμε κάτι λέμε 

αυτό,... ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, ΧΥΤ, παίρνουμε αποφάσεις, τώρα παίρνουμε άλλες αποφάσεις. Γιατί να 

μας πιστέψουν οι πολίτες; Για αυτό φτάσαμε εδώ πέρα... να μην λένε ξέρεις ότι δεν θα γίνει, 

όντως γιατί κάποιος ξέρω εγώ δεν έκανε αυτό που έκανε... κάποια στιγμή να κάνουμε τα έργα ή 

να μην τα κάνουμε όχι... η αποκατάσταση. Κύριοι, εδώ πρέπει να πούμε. Πρέπει να γίνει το 

έργο;... Λοιπόν. Κύριοι της εταιρείας; Ποινικές ρήτρες... αν από τη μελέτη προκύπτει ότι δεν θα 

πρέπει να γίνει... βοσκοτόπους και τα λοιπά... Οι ίδιοι, η ίδια η μελέτη...  Αν όμως γίνει... από 

εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούμε... κάθε φορά... για ταυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ότι 

ξέρεις εν είναι αυτό το έργο γιατί δεν... σωστά. Κύριοι, να ξέρουν οι κύριοι ότι αν δεν το 

αποκαταστήσουν θα τους πάρουμε και τα εσώρουχα. Πρέπει κάποια στιγμή να... πολιτικά αλλά 

να το εφαρμόσουμε πολιτικά. Για αυτό φτάσαμε εδώ πέρα. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ να λένε 

επειδή δεν θα μπορέσουν... δεν θα μπορέσουν να τους κάνουνε, να μην παίρνουμε καμία 

απόφαση. Εγώ είμαι πεπεισμένος ότι εφόσον περάσουν οι περιβαλλοντικές μελέτες τους, έτσι; 

Και γίνουν σωστά, εκτός αν... και εκεί που θα πάνε, αυτό έχουν μάθει... εκεί θα βρεθούν κάποιοι 

υπάλληλοι οι οποίοι θα περάσουν τις μελέτες τους κατά τον τρόπο που τους περνάνε. Ε, δεν 

γίνεται, δεν γίνεται να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε ότι 

ξέρεις, θα γίνει η μελέτη, θα είναι σωστή και θα εφαρμοστεί... θα... Τελειώσαμε, κύριοι. Δεν 

μπορεί να αναβάλλουμε έργα συνέχεια για το εμπορικό τους κέρδος... Λοιπόν, εγώ είμαι της 

άποψης ότι να γίνουν πρώτα οι περιβαλλοντικές μελέτες, να δούμε... ακούω εδώ εκεί θα 

φυτέψουμε δέντρα λέει, πού, σε αμμοχάλικα. Είναι λέει βοσκότοποι... αμμοχάλικα λέει, πρώτη 

φορά ακούω σε αμμοχάλικα... βοσκοτόπους... Για να μην... να τελειώσω, θέλω να πω τα εξής. 

Είναι υποχρεωμένοι, εφόσον κάνουν σωστές περιβαλλοντικές μελέτες και εφόσον τις ελέγξουν 

τις περιβαλλοντικές μελέτες, να τις εφαρμόσουν. Εάν δεν τις εφαρμόσουν... λοιπόν... δεν 

μπορεί... καλώς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Μερετούδη.  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ : Ναι, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, δεν θα ήθελα να πάρω το λόγο, έχω καλυφθεί 

από τον κ. Γκότση, τον κ. Στεργίου, τον κ. Χασαπίδη, τον κ. Σταυρόπουλο. Αλλά δεν γίνεται, να 

πούμε δυο κουβέντες, γιατί εδώ μέσα μάλλον τα πράγματα δεν... καλά. Τη μία λέμε ναι στα 

εκατό στρέμματα, όχι στα σαράντα στρέμματα. Είναι ένα έργο πράγματι εθνικής σημασίας, 

πρέπει να γίνει, να αποφευχθούν τα ατυχήματα όπως είπανε οι προλαλήσαντες,... πρέπει να 

είμαστε θετικοί προς αυτήν την κατεύθυνση. Εδώ μέσα ακούσαμε να συμφωνούν οι 
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υποστηρικτές της φιλελεύθερης οικονομίας με υποστηρικτές της ελεγχόμενης οικονομίας και να 

μείνει ένα έργο εθνικής σημασίας. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Για αυτό... Για αυτό... 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ο κ. Μερετούδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ...  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Ο κ. Μερετούδης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ...Φορά παρατήρηση... Δευτερολογία. Εκτός αν θέλει, σας παρακαλώ... 

Κανονισμό. Έχετε να τοποθετηθείτε επί του θέματος, Αντιδήμαρχε;  

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Δευτερολογία κανείς από τους προλαλήσαντες; Ο κ. Αναστασιάδης, αν 

χρειαστεί ο κ. Μπόικος... αν χρειαστεί ο κ. Μηλίδης... αν χρειαστεί ο κ. Στεργίου... αν χρειαστεί 

ο κ. Χασαπίδης... αν χρειαστεί ο κ. Φωτιάδης και ο κ. Μπόικος. Ξεκινώ από τον αγορητή, 

δευτερολογία, ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ : ...Πως κανένας από εμάς δεν είπε όχι στο έργο. Το έργο να γίνει. Πού ήταν 

η επιφύλαξη και τι επισημάναμε; Ότι η εταιρεία η οποία θα κληθεί να κάνει την... των αδρανών 

υλικών και τα λοιπά, οφείλει να έρθει με σαφήνεια δεσμευμένη ότι θα κάνει αυτό, εκείνο και το 

άλλο. Μίλησα για ποινική ρήτρα, όχι, πώς το λένε, για εγγυητική. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα 

σε αυτούς τους δύο όρους. Και είναι ουσιαστική... Μίλησα για αντισταθμιστικό όφελος. Λέει θα 

κάνουμε. Τι θα κάνουνε; Μίλησα για να δούμε ποιό θα είναι το κόστος το οικονομικό για 

αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε εκείνη την περιοχή. Εγώ δεν είπα να μην γίνει το έργο, 

κανένας από εμάς δεν είπε να μην γίνει το έργο. Αλλά δεν μπορούμε να μην τα λάβουμε αυτά 

υπόψη. Νομίζω εδώ άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνουμε... 

Δ.Σ. : Άντε καλά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ, ησυχία. Ο κ. Φωτιάδης, εφόσον δεν καλύφθηκε.   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Μια κουβέντα θα πω... μια κουβέντα θα πω... για την οικονομία. Πριν κάποιοι 

συνάδελφοι μίλησαν με επιθετικότητα και με μεγάλη... δεν ξέρω τι θέλουν να καλύψουν. Σε 

αυτούς απαντώ με ερώτημα. Πότε υποβάλατε το αίτημά σας στο Δήμο μας; Το Σεπτέμβριο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν κάνουμε ερωτήσεις, κ. Φωτιάδη, τοποθέτηση... δευτερολογία... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ρητορική ερώτηση κάνω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αφήστε τις ρητορικές ερωτήσεις... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σοβαρά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν επιτρέπονται. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σοβαρά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από τον Κανονισμό, δεν επιτρέπονται. Βεβαίως. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Σοβαρά μιλάτε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δευτερολογία χωρίς ερώτηση.  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν. Γνωρίζω... πρέπει να προσέξετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι η εξής... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δεν θα κάνετε ερώτηση που δεν θα απαντηθεί. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Είναι ρητορική, είναι ρητορική λέω. Η αίτηση κατατέθηκε από την εταιρεία 

πέρυσι τον Σεπτέμβριο. Κάνατε δέκα μήνες, ένα χρόνο για να το φέρετε. Άρα, αυτά που 

ακούστηκαν από κάποιους που φωνάζανε, που κόπτονται για την τοπική οικονομία, για την 

εθνική οικονομία για το μεγάλο έργο και τα λοιπά, είναι για... Εδώ θα έπρεπε να είχατε 

επισπεύσει από πέρυσι και τότε θα είχατε το δικαίωμα κάποιοι να φωνάζετε. Στο θέμα λοιπόν, 

τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Γιατί αργήσατε δέκα μήνες, είναι ένα θέμα. Και τώρα βιάζεστε 

για θέσεις εργασίας. Θα είχε τελειώσει το έργο, αν το είχατε φέρει όταν έπρεπε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Μπόικος... Κύριε Μπόικε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Κύριε Πρόεδρε, θέλω να είμαστε ακριβοδίκαιοι και για τον εαυτό μου, ο κύριος... 

το όνομά σας;  

ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ : Σαραντέας.  
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ΜΠΟΪΚΟΣ : Σαραντέας, μόλις τελείωσα την πρωτομιλία μου, μου λέει ότι υπάρχει 

περιβαλλοντική μελέτη ολοκληρωμένη. Και εγώ τώρα ξαφνιάστηκα και θεωρώ ότι έπρεπε να 

μας γίνει γνωστό στους Δημοτικούς Συμβούλους, ότι υπάρχει μελέτη και να τη δούμε, όποιος 

θέλει να δει τα αναλυτικά στοιχεία. Δεν μας έγινε γνωστό όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σοβαρά, κ. Μπόικε; Δεν ξέρετε πώς λειτουργεί ο Δημοτικός Σύμβουλος και 

αρχηγός παράταξης μάλιστα; Δεν το ξέρετε; Πάει, ρωτάει τους υπηρεσιακούς παράγοντες... 

πρέπει να κάνετε μαθήματα επιτέλους κάποια στιγμή, να μάθετε πώς λειτουργεί ο Δημοτικός 

Σύμβουλος και δη αρχηγός παράταξης...  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν είμαι αρχηγός παράταξης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σας παρακαλώ πολύ, κ. Μπόικε. Αν ενημερώνεστε εδώ μέσα, είναι πρόβλημα 

δικό σας. Και όχι της Δημοτικής Αρχής. Αυτό σας υποτιμά, να το ξέρετε. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εντάξει. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εδώ απόψε δεν γνωμοδοτούμε για το έργο του κάθετου άξονα που είναι έργο 

εθνικής σημασίας, μην τα μπερδεύετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι; Εδώ γνωμοδοτούμε για 

τον τρόπο που θα γίνει απόρριψη των υλικών. Είναι άλλα πράγματα. Ας αφήσουν λοιπόν στην 

άκρη μερικοί τις πατριωτικές κορώνες, ότι έχουν έργο εθνικής σημασίας και εσείς το εμποδίζετε. 

Δεν μιλάμε για το έργο. Εσείς, κ. Πρόεδρε, που άλλες φορές λέτε ότι εύκολα εκτός θέματος 

είσαι, γιατί δεν τους είπατε αυτούς ότι εκτός θέματος είστε; Δεν μιλάμε για το έργο εθνικής 

σημασίας, αλλά για το πώς θα πάρουμε τα χαλίκια και τα υλικά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 

Επίσης, κάποιος συνάδελφος απευθύνθηκε κατά λάθος αλλού για μια φράση που είπα εγώ. Την 

είπε λάθος. Είπε ότι μερικοί μιλάνε για την αξιοπιστία της εταιρείας.  Εγώ μίλησα για 

αναξιοπιστία, αλλά επειδή τα έχω γράψει αυτά που μίλησα, τα ξαναδιαβάζω. Δεν μιλάω για 

αναξιοπιστία της εταιρείας, λέω έχω πολύ μεγάλες επιφυλάξεις για την αξιοπιστία και τη 

σοβαρότητα της συγκεκριμένης πρότασης της εταιρείας. Άλλο αναξιοπιστία της εταιρείας και 

άλλο αναξιοπιστία συγκεκριμένης πρότασης μιας εταιρείας. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Χασαπίδης. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Θα απαντήσω λίγο στο τελευταίο που είπε ο κ. Μπόικος, εγώ δεν μίλησα για 

την τοποθέτηση τη δική σου, αν διάβασες την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου, εκεί μιλάει 

για αναξιοπιστία της εταιρείας.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Εσύ και εγώ... 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Όχι, εγώ άλλο εννοούσα, έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συνεχίστε, κύριοι συνάδελφοι το διάλογο μεταξύ σας... σε εσάς. Ο κ. Στεργίου; 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ : Μια κουβέντα. Πρώτον, το έργο βρίσκεται κάτω από την Εγνατία, η οποία σαν 

εταιρεία έχει κάνει ένα έργο κόσμημα για την πόλη. Έτσι; Και δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα 

μόνο εδώ, έτσι; Λειτούργησε σε όλη την Κεντρική Μακεδονία στη Θράκη και παντού. Και δεν 

άφησε κανέναν. Τουλάχιστον αυτό αποτελεί εγγύηση. Και ένα δεύτερο, είπε θα ενοχληθούν 

κάποιοι κτηνοτρόφοι. Σίγουρα θα υπάρχει όχληση, Όταν γίνεται ένα έργο θα υπάρχουν και 

οχλήσεις. Αλλά να... Δεν έγινε το έργο του ΧΥΤΑ στο Στρυμωνικό γιατί υπήρχε κάποιος 

τσοπάνης που θα ενοχλιότανε. Και πάμε είκοσι χρόνια τώρα. Ε, να μην πάμε στην ίδια 

κατάσταση. Για να θυμίσω μερικούς πώς...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ο κ. Σταυρόπουλος όχι, ο κ. Μερετούδης όχι. Το θέμα ολοκληρώθηκε... 

Συγγνώμη, κ. Γκότση αν σας προσπέρασα. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Λοιπόν. Και εγώ λέω όχι και επιμένω σε αυτά που είπα στην πρωτομιλία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,... την πρότασή σας. Ναι 

ή όχι; Ναι. Ναι. Ο κ. Γκότσης ναι,... βεβαίως... Ωραία. Όχι ο κ. Χρυσανθίδης, όχι ο κ. 

Φωτιάδης,... όχι και εσείς, ο κ. Μπόικος όχι, κ. Δημητρίου ναι, ναι, ναι, ναι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
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    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 606/2013 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ανάπτυξη δομών και 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση 

της βίας - δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε 

τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 08» του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-

2013 του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Και πάμε στο επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τρίτο θέμα της 

Ημερήσιας, έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - 

δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο 

στον άξονα προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013 του Δήμου Σερρών. Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 607/2013 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 4η Τεχνική Συνάντηση του 

έργου: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (Energy 

efficiency in city logistics services - ENCLOSE)» στην πόλη Norwich του Ηνωμένου 

Βασιλείου, από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου 2013. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα τέταρτο, συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 4η Τεχνική Συνάντηση του 

έργου ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές στην πόλη Norwich 

του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις 8 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2013. Αφορά καθαρά 

υπηρεσιακούς παράγοντες. Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 608/2013 

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στην 3η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος 

προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007-2013». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα πέμπτο, έγκριση υποβολής πρότασης στην 3η προκήρυξη του τοπικού 

προγράμματος προσέγγισης LEADER του άξονα 4 του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 

Ελλάδας 2007-2013.  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

Δ.Σ. : Ναι. 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 609/2013 

ΘΕΜΑ 6ο : Διόρθωση της υπ' αριθμ. 546/2013 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα έβδομο, αναβάλλεται το έβδομο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Δ.Σ. : ...Το έκτο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Συγγνώμη. Θέμα έκτο, διόρθωση της υπ' αριθμ. 546/2013 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το όνομα. 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

  

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΠΡΑΚ. 1/20/2013 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση προγραμματικής σύμβασης διερεύνησης αποκατάστασης 

ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας αυτοκινητοδρομίου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα έβδομο αναβάλλεται λόγω νεότερων δεδομένων πάνω στην 

προγραμματική αυτή σύμβαση, λόγω της απεργίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα έρθει 

σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Το οκτώ το συζητήσαμε.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 611/2013 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικού για το γραφείο Τύπου και 

Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Σερρών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα ένατο, έγκριση διενέργειας προμήθειας κλιματιστικού για το γραφείο 

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Σερρών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 612/2013 

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 30-09-2013 για την 

«προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας 

FOERST τύπου TUTOR» του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα δέκατο, έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης έως και τις 30-09-2013 για 

την προμήθεια λογισμικού αναβάθμισης του εκπαιδευτικού προσομοιωτή οδήγησης μάρκας 

FOERST τύπου TUTOR του αυτοκινητοδρομίου Σερρών. 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Εγώ όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι η κα. Σαραντίδου... Λόγω καθυστέρησης της εισαγωγής...  

Δ.Σ. : ...Ήταν κλειστές οι εταιρείες... 

Δ.Σ. : Για τον Αύγουστο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι υπόλοιποι ναι λοιπόν. Ενδέκατο θέμα. 
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ΜΠΟΪΚΟΣ : ...Εγώ είχα κάποια ερώτηση να κάνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΜΠΟΪΚΟΣ : Πόσο κοστίζει και πώς θα το πληρώσουμε;  

Δ.Σ. : Μέσω προγράμματος είναι ο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αυτά είναι... Ναι... Για το αυτοκινητοδρόμιο... Ομόφωνα ναι;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η κα. Σαραντίδου Όχι. Ωραία.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 613/2013 

ΘΕΜΑ 11ο : Μη έγκριση συνέχισης της διαδικασίας της εκμίσθωσης με δημοπρασία 

τμήματος του υπ' αριθμ. 1574 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θέμα ενδέκατο. Συνέχιση ή μη της διαδικασίας της εκμίσθωσης με δημοπρασία 

τμήματος του υπ' αριθμόν 1574 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα. Εισηγητής ο κ. 

Γαλάνης. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών της Διοίκησης. Δυο λόγια να μας πείτε.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε... δυο λόγια να πω ότι όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει στον 

πρώην Δήμο Λευκώνα είναι στον αέρα, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε σε ισχύ, όλες οι αποφάσεις 

που ελήφθησαν από τον έλεγχο που έκανε... και στη συζήτηση που έγινε... Δήμου Λευκώνα... κ. 

Θεοδωρίδη αλλά και με την Προϊσταμένη Προσόδων αλλά και από τη συζήτηση που έχει γίνει 

με το Κτηματολόγιο που ελέγχει την ακίνητη περιουσία, δεν, οι αποφάσεις αυτές δεν πήραν, δεν 

έτυχαν ποτέ εγκρίσεως, επομένως δεν ισχύει κάτι από όλα αυτά που... στο παρελθόν και το 

ζήτημα που τίθεται είναι, γιατί... μιλάμε για... στρέμματα, 150 στρέμματα... που υπήρχε αυτή η 

προοπτική... να γίνει εκεί το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου σε συνεργασία με την ΠΑΕ 

Πανσερραϊκός, όλα αυτά δεν έχουνε καμία ισχύ. Το ζήτημα... το ζήτημα που τίθεται αυτήν την 

στιγμή, όχι γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα με την ΠΑΕ, θα εξηγήσω γιατί οι αποφάσεις αυτές που 

σας είπα δεν έχουν εγκριθεί ποτέ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ό,τι συμφωνητικά 

έγιναν δεν έχουν τύχει εγκρίσεως από τα υπερκείμενα όργανα, επομένως δεν υπάρχει μίσθωση, 

ούτε δημοπρασία... Επομένως το ζήτημα που τίθεται αυτήν την στιγμή είναι το εξής. Και θα σας 

εξηγήσω... παραπάνω όσο μπορώ. Να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία της μίσθωσης για αυτόν τον 

σκοπό, για αθλητικές εγκαταστάσεις όπως ακριβώς είχε ξεκινήσει από τον παλιό Δήμο 

Λευκώνα; Ή να μην συνεχιστεί; Όπως αντιλαμβάνεστε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δυστυχώς, η 

πολύ αγαπημένη ομάδα μας δεν υπάρχει πλέον σαν Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία. Η ομάδα 

βρίσκεται στην Τρίτη Κατηγορία, λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Μουσικογυμναστικού 

Συλλόγου Πανσερραϊκός, δηλαδή ο ερασιτέχνης Πανσερραϊκός πλέον ελέγχει και διαχειρίζεται 

την ομάδα. Αυτό τι σημαίνει; Ότι Στη συζήτηση έκανα... σας παρακαλώ. Τις δύο τελευταίες 

μέρες και σήμερα το πρωί και με τον Πρόεδρο του ΜΓΣ Πανσερραϊκός... έχω αντιληφθεί και 

πράγμα το οποίο μετέφερα στη συζήτηση που έγινε και στην προσύσκεψη, ότι εξ αιτίας του 

λόγου ότι δεν υπάρχει η ΠΑΕ και φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο αυτήν την 

στιγμή, ακόμη και αν προχωρήσαμε τη δημοπρασία και ήθελε να έρθει κάποιος, δεν θα 

μπορούσε να υλοποιηθεί εξ αιτίας αυτής της δυσμενούς εξέλιξης, επομένως και επειδή υπάρχει 

ατμόσφαιρα αρνητική από πλευράς του ΜΓΣ Πανσερραϊκού δηλαδή να μισθώσει 150 

στρέμματα με όποια τιμή θα έχουν, τα οποία 150 στρέμματα μπορεί να έρθει να τα χτυπήσει ο 

οποιοσδήποτε, η γνώμη τους είναι ότι θα είναι καλό να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία, σαν 

δηλαδή να το πω έτσι... της ΠΑΕ Πανσερραϊκός, ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος, δεν μπορεί, 

δεν δύναται, να έρθει να παρακολουθήσει μια τέτοια διαδικασία και να ανταποκριθεί και 

οικονομικά. Εδώ γνωρίζετε πολύ καλά τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στην πόλη, 

δυσκολευόμαστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν στη Γ' Εθνική. Άρα, η δικιά 
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μου η θέση είναι και η θέση της παράτασης... από... τη συζήτηση που έγινε στην προσύσκεψη, 

να μην προχωρήσουμε αυτήν την στιγμή στη διαδικασία αυτή, δηλαδή να μην γίνει δημοπρασία 

για να γίνει μια διαδικασία ολόκληρη δημοπρασίας για 150 στρέμματα στα οποία ουσιαστικά 

δεν μπορεί με τίποτα... όχι η ΠΑΕ Πανσερραϊκός που δεν υπάρχει, αλλά ούτε ο ΜΓΣ 

Πανσερραϊκός και αυτήν την στιγμή να αποφασίσουμε αρνητικά, να μην προχωρήσουμε τη 

διαδικασία και μάλιστα όταν σας λέω ότι δεν έχει καμία ισχύ... έγινε ποτέ, άρα δεν ισχύει ούτε 

κανένα συμφωνητικό και να δούμε σε συνεργασία των Προσόδων με το Κτηματολόγιο των 

Σερρών... κ. Μυστακίδης και ουσιαστικά κάνει όλες τις διαδικασίες για την εκμετάλλευση 

ακίνητης περιουσίας... Προσόδων... περιουσίες, να δούμε την προοπτική την εξής. Και σας λέω 

την πρότασή μου. Σήμερα αποφασίζουμε να μην προχωρήσει. Κατά την άποψη που σας 

προτείνω... Να δούμε σε ένα επόμενο στάδιο την αξιοποίηση αυτής της ακίνητης περιουσίας, 

των στρεμμάτων αυτών, για όποια χρήση κατά κύριο λόγο... και για όσα στρέμματα έχει μέσα 

αθλητικές εγκαταστάσεις, να δούμε την προοπτική, δηλαδή πού βρίσκονται τα γήπεδα, που από 

ό,τι ξέρω και συζήτησα όπως σας είπα και με τον παλιό Διευθυντή του Δήμου Λευκώνα και σε 

συζητήσεις που έχω κάνει και με τον κ. Χασαπίδη και με τον κ. Μυστακίδη, στο παρελθόν και 

με τον κ. Χρυσανθίδη... συζητήσουμε το θέμα, να δούμε την προσέγγιση της μίσθωσης, της 

χρήσης των γηπέδων αυτών σε μια επόμενη φάση. Δηλαδή σήμερα να αποφασίσουμε, δηλαδή 

σε αυτό το θέμα που βάζει η Υπηρεσία τη μη συνέχιση της διαδικασίας, των 150 στρεμμάτων 

γιατί αδυνατεί όχι η ΠΑΕ Πανσερραϊκός και ο ΜΓΣ Πανσερραϊκός να ανταποκριθεί και δεν 

υπάρχει και ΠΑΕ και είναι όλη η διαδικασία στον αέρα, να μην προχωρήσουμε σε αυτήν την 

κατεύθυνση, να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα... Πρόεδρε, να μισθώσουμε δηλαδή αυτά τα 

χωράφια σε κομμάτια όπως τα μίσθωνε παλιά ο Δήμος Λευκώνα, πριν γίνει αυτή η προσπάθεια 

συνεργασίας και για εκεί που υπάρχουν γήπεδα... και προκύπτει από το φάκελο, να δούμε τη 

δυνατότητα, να το εκτιμήσει και το Κτηματολόγιο, να κάνει τα τοπογραφικά, είναι πάρα πολλή 

δουλειά και για το Προσόδων, τη δυνατότητα να εκμισθώσουμε κατά χρήση, μόνο τις 

συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, ξέχωρα από τα υπόλοιπα στρέμματα. Και κ. Πρόεδρε,  

φυσικά σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε, εγώ τουλάχιστον το εισηγούμαι, ότι αν με το καλό 

προκύψει πάλι ΠΑΕ Πανσερραϊκός και ανέβουμε κατηγορία, εδώ είμαστε, να μην κάνουμε 

μεγάλες μισθώσεις πολυετείς, εδώ είμαστε, να δούμε την προοπτική ξανά για αυτό το θέμα. 

Γιατί όχι δηλαδή, αν προκύψει κάτι πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε ξανά δηλαδή να 

διαθέσουμε αυτό το χώρο για αυτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ερωτήσεις. Ο κ. Γκότσης, ο κ. Μπόικος, ο κ. Χρυσανθίδης, μισό λεπτό να 

γράφω, θα προσπεράσω κανέναν και θα παρεξηγηθεί. Μπόικος, Χρυσανθίδης... ερώτηση; 

Μηλίδης. Δημητρίου. Άλλος; Δινάκης. Και ξεκινώ από εσάς, κ. Μηλίδη. 

ΜΗΛΙΔΗΣ : Πάντως... κ. Αντιδήμαρχε, συμφωνώ και εγώ, δεν υπάρχει ΠΑΕ, νομίζω είναι 

δύσκολο και έχει δίκιο ο κ. Μιχαηλίδης... Το ερώτημά μου είναι, δηλαδή το αφήνουμε έτσι όπως 

έχει μέχρι να δούμε τι θα γίνει; Τα 150 στρέμματα;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κοιτάξτε, όπως σας εξήγησα, σήμερα να αποφασίσουμε να μην προχωρήσει αυτή 

η διαδικασία. Γιατί φανταστείτε να προχωρήσει και κανένας εκπρόσωπος του Πανσερραϊκού να 

μην μπορεί να χτυπήσει τη δημοπρασία, μιλάμε για 150 στρέμματα, χρειάζονται πάρα πολλά 

χρήματα, αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν από αυτά που... Σε ένα ύστερο στάδιο να δούμε, γιατί 

δεν μπορεί αυτή η έκταση να παραμείνει έτσι... ανεκμετάλλευτη, να δούμε κάποια 

εκμετάλλευση για να έχουμε έσοδα, όχι με μεγάλες μισθώσεις, γιατί θέλουμε και είμαστε 

αισιόδοξοι ότι η ομάδα σίγουρα θα ξαναγίνει ΠΑΕ... και θα μπορέσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χρυσανθίδη;  

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ : Κύριε Αντιδήμαρχε, ο ερασιτέχνης Πανσερραϊκός, επειδή και εγώ είχα 

κάποιες συζητήσεις και επειδή και η διαδικασία είναι τελείως διαφορετική σε ερασιτεχνικό 

σύλλογο, δεν ενδιαφέρθηκε για... αίτηση παραχώρησης της έκτασης αυτής; Δεν μιλάω για 

εκμίσθωση... Ο ερασιτέχνης νομίζω έχει το δικαίωμα ο Δήμος, έχει τη δυνατότητα το Δημοτικό 

Συμβούλιο, να παραχωρήσουμε... νομίζω ναι... ερασιτεχνικά σωματεία...  
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας πω. Το ερώτημα εδώ είναι αν θα βγει δημοπρασία, για δημοπρασία 

εκμίσθωσης... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σαφέστατο το θέμα. Εκμίσθωση ή όχι. Αυτό ψηφίζουμε σήμερα.     

ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε, συνάδελφοι. Ο Δήμος Λευκώνα ο παλιός, διά δημοπρασίας είχε 

ξεκινήσει όλη αυτήν τη διαδικασία... Ναι, απλά δεν την ολοκλήρωσε ποτέ, είχε βγάλει... τα έχετε 

διαβάσει... 

Δ.Σ. : Δεν έγινε καθόλου η διαδικασία. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Η διαδικασία δεν έγινε καθόλου... 

Δ.Σ. : Η διαδικασία ήταν όχι παράνομη, για εισαγγελέα ήταν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω... 

Δ.Σ. : Για εισαγγελέα είναι ο φάκελος αυτός.    

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αυτό, εδώ ήρθε το θέμα για να το συζητήσουμε. Όφειλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Απαντήστε μονολεκτικά. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Αν με αφήσετε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ερώτηση απορρίπτεται αποκλειστικά και μόνο από το θέμα βρε παιδιά, δεν 

έχετε οικονομία χρόνου, ειλικρινά μου κάνει εντύπωση. Λέτε, λέτε, λέτε, λέτε... η απάντηση έχει 

δοθεί από το θέμα... Δεν θα έπρεπε να ρωτήσετε καν. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε; Κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έλεος. Έλεος.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πολύ όμως, αυτό το θέμα είναι σημαντικό, 

πέντε ώρες ακούγαμε...  

Δ.Σ. : Πέντε ώρες... πέντε ώρες... και λέτε έλεος... πέντε ώρες...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εμένα διακόπτετε, κ. Χρυσανθίδη. Η απάντησή μου είναι ότι και όπως είπε ο 

Πανσερραϊκός διά του Προέδρου του αλλά και... θέμα έτσι όπως το ανέλυσε η υπηρεσία και το 

είδε από τον παλιό φάκελο, η μόνη διαδικασία είναι δημοπρασία, εκμίσθωση διά δημοπρασίας,  

σε αυτήν τη διαδικασία δεν έρχεται όμως ο Πανσερραϊκός, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παρακαλώ. Κύριε Γκότση. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εγώ θέλω να το καταλάβω. Σήμερα, επειδή δυο πράγματα είπατε. Σήμερα 

παίρνουμε απόφαση για εκμίσθωση ή μη; Ή...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Τίποτε άλλο. Αυτό.  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Απλά ναι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σας είπα, σας είπα και κάποιες σκέψεις για το πώς να διαχειριστούμε... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Γιατί είπατε σε πρώτη φάση λέμε...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Όχι σε πρώτη φάση, σας είπα σήμερα, αυτό. Τίποτε άλλο. Σας εξωτερίκευσα τις 

σκέψεις μου...  

ΓΚΟΤΣΗΣ : Εκμίσθωση ή όχι στην ΠΑΕ Πανσερραϊκός;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Για δημοπρασία σε οποιονδήποτε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σε όποιον θέλει να έρθει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε οποιαδήποτε ομάδα ενδιαφέρεται. Εκμίσθωση ή μη.  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Μα δεν μπορείς να το κάνεις και αλλιώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τόσο απλά. Τόσο απλά. Κάποιες σκέψεις έκανε ο Αντιδήμαρχος. 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Πρόεδρε; Συγγνώμη, συγγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, να έρθει... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να ολοκληρώσει... 

ΓΚΟΤΣΗΣ : Δηλαδή σε ένα άλλο Συμβούλιο θα αποφασίσουμε... σήμερα...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Από σαράντα κόσκινα. Παρακαλώ, κυρία... ναι. 

Δ.Σ. : Στη δημοπρασία, ποιοί έχουν δικαίωμα να... και ιδιώτης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Οι πάντες.  
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ΓΑΛΑΝΗΣ : Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση... Αυτό 

λέω... δεν με αφήσατε, κα. Πρόεδρε. Εγώ ούτε καν, για να δείτε πόσο έντιμος είμαι, ούτε καν 

έθιξα το θέμα της απόφασής σας στο Τοπικό Συμβούλιο. Εσείς...  

Δ.Σ. : ...Εφόσον υπήρχε η ΠΑΕ ακόμα... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Εσείς αποφασίσατε αυτό που αποφασίσατε. Ναι, να γίνει η δημοπρασία. 

Μίσθωση δημοπρασίας για αθλητικές εγκαταστάσεις. Όμως σας λέω εδώ, σας λέω εδώ... ούτε 

καν το ανέφερα. Εδώ σας λέω ευθαρσώς ότι και ο Δήμος Λευκώνα ο παλιός να το έβγαζε, 

ακόμη και αν είχε κάνει συνεννόηση με τον Πανσερραϊκό, την ΠΑΕ Πανσερραϊκός, πάλι έπρεπε 

να βγάλει δημοπρασία. Εκμίσθωση διά δημοπρασίας. Και μπορεί να έρχονταν ο Χι παράγοντας 

και εγώ δεν ξέρω από πού και να το χτυπούσε. Άρα σήμερα σας προτείνω να μην τη 

συνεχίσουμε αυτήν τη διαδικασία, γιατί μπορεί να έρθει ο οποιοδήποτε τρίτος και αυτό είναι 150 

στρέμματα και να τα δεσμεύσει. Αυτό θέλω να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο κ. Δημητρίου... Μισό λεπτό. Κύριε Δινάκη;... Να 

περιμένει η κα. Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Περιμένω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Εγώ λέω αν θα τη βάλω. Τιμής ένεκεν. Κύριε Δημητρίου.  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ. Αντιδήμαρχε, θα ήθελα σαφέστατα να μου 

απαντήσετε σε κάτι. Θα υπάρχει δικαίωμα από ιδιώτες προπονητές οι οποίοι έχουν ομάδες 

μικρών παιδιών να μπορούν να νοικιάζουν εκτός από το μεγάλο γήπεδο, από ότι γνωρίζω 

υπάρχουν και άλλα γηπεδάκια τώρα, να νοικιάσουν τους χώρους αυτούς;  

Δ.Σ. : Ναι. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ : Με δημοπρασία; Ακαδημίες;...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Σήμερα δεν παίρνουμε τέτοια απόφαση. Αποφασίζουμε να μην προχωρήσουμε τη 

διαδικασία εκμίσθωσης των 150 στρεμμάτων για αθλητικές εγκαταστάσεις. Σήμερα αυτό. Σας 

είπα και κάποιες σκέψεις για το μέλλον. Τίποτε άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου.  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : Αφού είπαμε ότι καμιά από τις παλιές διαδικασίες δεν ισχύει και είναι όλες 

στον αέρα, γιατί μιλάμε για συνέχιση; Δεν πρέπει καθόλου να πάρουμε απόφαση. Εκείνος ο 

χώρος είναι δημοτικός χώρος...  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Χαίρομαι πολύ... χαίρομαι πολύ που μου το λέτε, αλλά εδώ υπάρχουν συνάδελφοι 

που είτε έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έθεσαν το θέμα. 

Είχε υποχρέωση η Υπηρεσία και το... μα έπρεπε να φέρουμε το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κυρία Σαραντίδου, διαβάσατε την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου; Έχει 

κανένα νόημα; Μην με κάνετε να βγω από τα ρούχα μου στο τέλος... Δεν καταλαβαίνετε ότι... 

αποφάσεις  εκεί πέρα να εκμισθώσουμε; Πού να εκμισθώσουμε;  

ΓΑΛΑΝΗΣ : Δεν καταλαβαίνετε μου φαίνεται... Ένα λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έλεος δηλαδή. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Κυρία Σαραντίδου;  

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ : ...Να μην το θεωρήσουμε... 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να σας απαντήσω καλοπροαίρετα; Τέθηκε από συναδέλφους έξω από το 

Δημοτικό Συμβούλιο και κάποια στιγμή μέσα, το θέμα. Θέσανε το θέμα στην Τοπική Κοινότητα 

και η Τοπική Κοινότητα είπανε να συνεχίσουμε τη μίσθωση των 150 στρεμμάτων. Διά 

δημοπρασίας. Όμως σας λέω κάποια στοιχεία εδώ και συζητήσεις που έγιναν και με τον ΜΓΣ 

Πανσερραϊκός και ότι ο φάκελος είναι στον αέρα και δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα. Το 

αντιλαμβάνεστε, σας το λέω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία... έλεος... παρακαλώ, επί της διαδικασίας. 

Τοποθέτηση. 

Δ.Σ. : Δύο λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Έχετε το δικαίωμα. 
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Δ.Σ. : Θα συμφωνήσω με τον κ. Μηλίδη. Επειδή... πολλοί συνάδελφοι, έχει γίνει μία πολύ καλή 

δουλειά από την ΑΝΕΣΕΡ και ο χώρος εκείνος μεταξύ άλλων έξι περιοχών του Νομού μας 

επιλέχθηκε ότι είναι ο καλύτερος για αθλητικές εγκαταστάσεις. Υπάρχει αξιολόγηση, έρευνα, 

μελέτη από την ΑΝΕΣΕΡ. Άρα λοιπόν συμφωνώ στο να μην γίνει, να προχωρήσει η διαδικασία, 

αλλά ας περιμένουμε λίγο για το χώρο αυτόν, να μην πάει για εκμίσθωση για αγροτική αυτή, για 

να δούμε...  έχει χαρακτηριστεί ο καλύτερος χώρος...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Θα δούμε... εκείνο θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο... Ομόφωνα... 

Ομόφωνα... Όχι... Παρακαλώ, κ. Χασαπίδη, έχετε δικαίωμα από τον Κανονισμό. Δύο λεπτά.  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Κύριε Πρόεδρε, το θέμα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί είχα υποβάλει 

ερώτημα εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως. 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Τι γίνονται τα γήπεδα Λευκώνα. Τα γήπεδα Λευκώνα είναι περιουσία του 

Δήμου. Όλη η διαδικασία ήτανε καραμπινάτα παράνομη. Καμιά διαδικασία δεν προχώρησε 

βάσει, εφαρμόζοντας τη νομιμότητα. Παίρνανε αποφάσεις τα Δημοτικά Συμβούλια, χωρίς να 

δικαιώνονται από τις υπερκείμενες Αρχές, υπόγραψαν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο είχε 

αποικιοκρατικά χαρακτηριστικά εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Για το μόνο που 

δεσμευόταν η ΠΑΕ τότε ήταν ότι θα ονομάσει το γήπεδο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Όλα τα 

άλλα τα χρεώνονταν ο Δήμος. Σε αυτήν την τετραετία ο Δήμος από αυτές τις παραλείψεις, έχασε 

κατά την ταπεινή μου άποψη γύρω στις 80.000€. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα σε ό,τι έχει 

σχέση με το γήπεδο εκεί. Και απορώ πώς όλοι παίζανε παιχνίδια πολιτικά. Και τοπικοί 

παράγοντες και Υπουργοί. Δεν μπορεί, είχε εντάξει στο πρόγραμμα Θησέας χρηματοδότηση, για 

την περίφραξη του γηπέδου Πανσερραϊκού, πριν ακόμη παρθεί απόφαση και υπογραφεί το 

ιδιωτικό συμφωνητικό. Και εγώ απορώ πώς ο Ιωαννίδης υπέγραψε, γιατί ήταν προεκλογική 

χρονιά τότε, να τα λέμε όλα. Δύο χρόνια, από το 2008 ως το 2010, δεν έγινε καμιά διαδικασία 

και τη χρονιά που ήτανε προεκλογική από τις Δημοτικές Εκλογές και με τις ευλογίες του κ. 

Φωτιάδη, υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό... Υπογράφηκε το ιδιωτικό συμφωνητικό και με 

τις ευλογίες του κ. Φωτιάδη. Αυτό είναι... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αυτή είναι η πραγματικότητα, Χασαπίδη.. Σε παρακαλώ, Χασαπίδη... Φεσώσατε 

το Δήμο... Και μιλάτε για τον Πανσερραϊκό... Φεσώσατε το Δήμο με τις συμπεριφορές σας..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Φωτιάδη... 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Και μιλάτε κιόλας από πάνω...  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κύριε Χασαπίδη, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας...  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Αντί να κρύβεσαι... συγκέντρωση δική μας... πρώτη σειρά... σε προεκλογική 

συγκέντρωση της παράταξής σας ήταν στην πρώτη σειρά...  

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ : Και λοιπόν; Ο Πανσερραϊκός τι είναι δηλαδή; Έχει χρώμα;  

Δ.Σ. : Τον κατάστρεψαν και ησύχασαν. 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ : Ναι, αντί να κρύβεστε, μιλάτε για Πανσερραϊκό. Φεσώσατε το Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Λοιπόν... Κύριοι συνάδελφοι... 

Δ.Σ. : Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Είπαμε όχι. 

ΓΑΛΑΝΗΣ : Να μην συνεχιστεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνη απόφαση; 

Δ.Σ. : Ναι.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Μπορώ, κ. Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βεβαίως.  

ΜΠΟΪΚΟΣ : Δεν το συζητάμε και εγώ λέω όχι, θέλω όμως να γραφτεί στην απόφαση και κάτι 

επιπρόσθετο. Ότι ζητώ να εξεταστεί η καταγγελία που έκανε ο συνάδελφος ο κ. Χασαπίδης ότι 

χάθηκαν λεφτά για το Δήμο Σερρών, πρέπει να εξεταστεί αυτό, δεν είναι παίξε γέλασε. Και ζητώ 

αυτό να καταγραφεί στα πρακτικά. Να εξεταστεί... σαν παρατήρηση. Όχι βέβαια, να μην γίνει 
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μίσθωση, αλλά να γραφεί στα πρακτικά, το ζητώ και το απαιτώ... Αυτή η καταγγελία για τα 

ογδόντα χιλιάρικα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τελείωσε... ψηφίσαμε το θέμα, συνάδελφοι... Όχι, όχι, όχι και ο Πρόεδρος.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 

   

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 614/2013 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ' αριθμ. 18 καταστήματος 

του Δημοτικού Μεγάρου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δωδέκατο θέμα. Έγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης του υπ' αριθμ. 18 

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι;  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 615/2013 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

«Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως». 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τρίτο. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου 

διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ομόφωνα ναι; 

Δ.Σ. : Ομόφωνα ναι. 

Δ.Σ. : Επιβαρύνεται ο Δήμος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Όχι. Κατηγορηματικό.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 616/2013 

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στις Σέρρες, 

στην οδό Εξοχών. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο τέταρτο θέμα, έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας κολυμβητικής 

δεξαμενής στις Σέρρες, στην οδό Εξοχών. 

Δ.Σ. : Ναι. 

Δ.Σ. : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 617/2013 

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου από 22 έως 23 Αυγούστου 

2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο πέμπτο, έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου από 22 έως 23 

Αυγούστου 2013... Δεν τέλειωσε, κ. Δήμαρχε...  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 618/2013 

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της κας Μερτζιάνη Ειρήνης και κας Κούκου 

Αντωνίας  κατά το μήνα Ιούνιο 2013. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 619/2013 

Ομοίως των κ.κ. Αθανασιάδη Εμμανουήλ, Πενολίδη Βασιλείου, Κουκούτση Ελένης και 

Κοκκινίδου Αθηνάς στις 27-3-2013. 

    

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 620/2013 

Ομοίως των κ.κ. Παπαδίκη Νικόλαου, Παπακωνσταντίνου Μαρίας και Μίκικη Φωτεινής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 621/2013 

Ομοίως των κ.κ. Πάλλα Χρήστου και Βαρναλίδου Ελένης για τις 17-7-2013. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δέκατο έκτο θέμα, έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 

του Δήμου. Ομόφωνα ναι.  

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

 

     Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε 

το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                     ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

 

 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 

 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
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ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

 

 

 

ΜΠΟΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 

 

 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΡΜΟΦΥΛΗ 

 

 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

 

 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 


