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7η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1995 

 

  

 

 κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.  

 κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση 

είναι αφιερωμένη στη λειτουργία  της ΔΕΥΑΣ. Όπως  γνωρίζετε όλοι, η προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή, δημιούργησε και λειτούργησε την ΔΕΥΑΣ, και η νέα Δημοτική Αρχή 

κληρονόμησε αυτήν την επιχείρηση και καλείται τώρα να την λειτουργήσει, όπως αυτή 

αντιλαμβάνεται. Ήθελα πω δύο πράγματα   στη γενική τοποθέτηση, και ύστερα να δώσω τον 

λόγο στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία θα εξηγήσει για ποιο λόγο, πως σκέφτηκε 

και πορεύτηκε τους 26 μήνες που λειτουργεί η ΔΕΥΑΣ και σε ποιο σημείο είναι σήμερα. 

Διότι μην ξεχνάτε  ότι εγώ προεκλογικά, είχα παραδεχτεί ότι ο τομέας Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης στην πόλη μας, είναι καθαρά τομέας, καθαρά της ΔΕΥΑΣ. Κι έλεγα τότε 

προεκλογικά, ότι η πρώτη μας φροντίδα, θα είναι η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

οικονομικής, οργανωτικής ή τεχνικής. Το θεσμικό πλαίσιο της ΔΕΥΑΣ, λέγαμε ότι το 

θεωρούμε δεδομένο. Εγώ σαν νέα Δημοτική Αρχή έχω να παρατηρήσω το εξής, από πλευρά 

οικονομική και οργανωτική. Η εταιρεία που εμείς έχουμε παραλάβει, δεν είναι σε καθόλου 

ευχάριστη θέση. Αλλά προσωπικά με ενδιαφέρει περισσότερο ο σκοπός  που έγινε η ΔΕΥΑΣ, 

ο καθαρά κοινωφελής στόχος της εταιρείας δηλαδή. Το προφίλ της ΔΕΥΑΣ έναντι του 

Σερραϊκού Λαού, ο οποίος  πληρώνει την τιμή αυτού του νερού,  και έχει στις πλάτες του την 

εταιρεία γιατί του προσφέρει  το πολύτιμο αυτό αγαθό, το νερό. Η οικονομική ή οργανωτική 

κατάσταση δεν είναι  καλή, αλλά ο Σερραϊκός Λαός δεν την βλέπει καλά, κατά την άποψή 

μου. Γιατί έλεγα τότε, και αποδεικνύεται σήμερα εκ των πραγμάτων ότι θα παίρνουν τους 

λογαριασμούς της Ύδρευσης και Αποχέτευσης  οι κάτοικοι και θα τρομάζουν. Θα είναι πολύ 

περισσότερο  από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις  αυτό 

συμβαίνει. Κύριοι Συνάδελφοι,  θα ήθελά να ακούσω από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή  

για όλα αυτά τα οποία εδώ παρατήρησα, βέβαια εγώ θα επανέλθω και θα κάνω  τις 

αναλυτικότερες  παρατηρήσεις μου. Θα ήθελα να ακούσουμε με ποιόν τρόπο  σκέφτηκαν και 

οδήγησαν την ΔΕΥΑΣ στην κατάσταση  την οποία εμείς βρήκαμε. Εκείνο που διαβεβαιώνω   

είναι ότι η ΔΕΥΑΣ πορεύτηκε σε λάθος δρόμο κι εμείς προσπαθούμε τώρα, απασχολούμενοι 

όλοι για να βγάλουμε την ΔΕΥΑΣ σε ένα δρόμο ανάπτυξης. 

 κ. Πρόεδρος: Μήπως θα ήθελε κανείς να απαντήσει σε αυτά που είπε ο κ. Δήμαρχος;  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.: Εμείς σχετικά με τον τρόπο που λειτουργήσαμε την ΔΕΥΑΣ, 

έχουμε δώσει επανειλημμένες εξηγήσεις και στον Σερραϊκό Λαό  και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Εμείς ζητήσαμε  να γίνει μια συζήτηση γενικά για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις  

και άρα δεν εξαιρούμε  και την ΔΕΥΑΣ, με σκοπό να γίνει  ένας προβληματισμός, έτσι ώστε  

να ειπωθούν κάποια πράγματα  για την καλύτερη πορεία. Στην συγκεκριμένή περίπτωση, 

ζητήσαμε ξεχωριστή συνεδρίαση  για την ΔΕΥΑΣ, για ένα συγκεκριμένο λόγο. Η διοίκηση 

της ΔΕΥΑΣ η καινούργια, πήρε  στην αρχή της χρονιάς να απολύσει δυο μηχανικούς, κατά 

την γνώμη μας αναιτιολόγητα και παράνομα και ζητήσαμε εξηγήσεις. Από κει και πέρα  

όμως, έχω την γνώμη, ότι  το να έρχεται ο καινούργιος Δήμαρχος  και να βάζει σαν θέμα, να 

εξηγήσω εγώ, για ποιόν λόγο λειτουργήσαμε την ΔΕΥΑΣ έτσι, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. 

Αυτές ήταν και οι πολιτικές μας ευθύνες, έτσι λειτουργήσαμε και έτσι κριθήκαμε από τον 

Σερραϊκό Λαό.  
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 Σε κάποια απ’ αυτά θα χρειαστεί  να απαντήσουμε, εκτός  αν απαγορευτεί και τελικά 

θα μιλήσει και θα κλείσει  βέβαια ο Δήμαρχος ή η πλευρά της Διοίκησης. Αυτή η διαδικασία, 

είναι πρωτοφανέρωτη. Εγώ προτείνω  να πει τις απόψεις της για την ΔΕΥΑΣ η καινούργια 

Δημοτική Αρχή, να πούμε  εμείς τις απόψεις μας και να απαντήσουμε και να κλείσει η 

υπόθεση.  

 κ. Πρόεδρος: Εγώ είχα πει, με την προϋπόθεση μήπως θα ήθελε η τέως Δημοτική 

Αρχή να αναφέρει σχετικά την ενέργειά της. Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε  δηλαδή δεν 

μπορούμε πάντα να λέμε ότι είναι  επιζήμιο ή ότι είναι  τρωτό.  

 κ. Μητλιάγκας: Δεν είναι για μένα πρόβλημα, η διαδικασία όμως δεν είναι σωστή.  

 κ. Πρόεδρος: Όταν εσείς νομίζω προκαλέσατε  την συζήτηση, έτσι έπρεπε να γίνει 

εάν θέλατε, να μιλήσετε εσείς. Κι από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να εντοπίσουμε το 

θέμα μόνο  στις απολύσεις.  

 κ. Μητλιάγκας: Την συζήτηση την προκαλέσαμε για να ρωτήσω την διοίκηση της 

ΔΕΥΑΣ λίγα πράγματα. Για την γενική κουβέντα της εισήγησης, νομίζω ότι αυτός που φέρνει 

το θέμα, κάνει και την εισήγηση.  

 κ. Γεωργούλας: Αυτό το θέμα ανακινήθηκε ύστερα από μια συζήτηση στον αέρα, 

όπου συναντήθηκαν κάποιες απόψεις με την απόφαση την δική σας, όσον αφορά την 

αποζημίωση  του προσωπικού και επί της δαπάνης, σε βαθμό σπατάλης, που έγιναν κατά το 

26μηνο της λειτουργίας της ΔΕΥΑΣ. Αν αναλογιστείτε  ότι στη προηγούμενη συνεδρίαση 

έλεγε ο κ. Μπάρκας ότι πρέπει να συζητηθεί σε βάθος το θέμα, αυτό τι σημαίνει. Ότι η 

υπάρχουσα Δημοτική Αρχή έχει μελετήσει το πώς λειτουργεί η ΔΕΥΑΣ και φαίνεται ότι τα 

συμπεράσματά της δεν είναι τιμητικά για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ή την Διοίκηση 

της ΔΕΥΑΣ. Συνεπώς, δεν είναι μόνο το θέμα των δύο μηχανικών και της  όποιας 

αποζημίωσης αποφασίσετε εσείς για το προσωπικό, είναι και ένα βαθύτερο νόημα που αρχίζει 

και με ποια προοπτική κατά την άποψή μου. Ότι οι όποιες αδυναμίες παρουσίασε στο 

ξεκίνημα της λειτουργικότητάς της αν μπορούν να γίνουν λιγότερες, αν δεν μπορούν να 

αποφευχθούν όλες. Νομίζω  ότι αυτός θα είναι ο στόχος και προς τα κει θα πρέπει να τείνουν 

οι απόψεις μας.  

 κ. Δήμαρχος: Κύριε Πρόεδρε, εγώ είπα στην τοποθέτησή μου την αρχική, ότι η 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή πορεύτηκε σε έναν δρόμο, που τα αποτελέσματά του δεν ήταν 

καθόλου ευχάριστα. Διότι εκτός αυτού, υπάρχει και η δέσμευση  η δική μου, ότι εμείς θα 

δημοσιοποιήσουμε το τι παραλαμβάνουμε όσον αφορά την ΔΕΥΑΣ, και όχι μόνο για την  

ΔΕΥΑΣ, αλλά και για τα οικονομικά  του Δήμου. Και σε επόμενο συμβούλιο, όταν θα κλείσει  

η 31/3/95, για να έχουμε τους ισολογισμούς καθαρογραμμένους, θα έρθουμε και σ’ αυτά.  

 κ. Μητλιάγκας:  Δεν είμαστε δικαζόμενοι κ. Δήμαρχε για να μας καλείτε να 

απολογηθούμε.  

 κ. Δήμαρχος: Να αναφέρουμε τα οικονομικά της ΔΕΥΑΣ δεν είναι δικαστήριο. Όσον 

αφορά   ότι  πήρατε  αφορμή από  τις απολύσεις   δύο υπαλλήλων, στις οποίες αναφέρεστε και 

υπήρχε και σχετική ανακοίνωση του συνδυασμού σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα 

απαντήσουμε και σ’ αυτά. Απλώς ήταν μια δέσμευση δική μου η μείωση του κόστους 

προσωπικού. Θέλουμε λιγότερους υπαλλήλους αορίστου χρόνου και το είπα και στους ίδιους 

τους μηχανικούς, όταν τους κάλεσα. Και τους είπα ότι θα σταματήσουν να δουλεύουν για όσο 

καιρό προβλέπουν οι νόμοι και θα ξανάρθουν στην δουλειά τους. Άλλο τώρα αν εμείς δεν 

μπορούσαμε από τους νόμους αυτό το πράγμα να το κάνουμε. Αμέσως το παραδεχτήκαμε  ότι 

δεν γινότανε. Γιατί τροποποιήσατε  τον εσωτερικό κανονισμό  της υπηρεσίας, προβλέπατε τις 

θέσεις τις οργανικές τις οποίες προβλέπατε,  φροντίσατε  να τις καλύψετε  και δεν αφήσατε  

περιθώρια σε κανέναν,  δηλαδή, στην νέα Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει την δική της 

φιλοσοφία,   την δική της  πολιτική και οικονομική  και οργανωτική και τεχνική πολιτική. Δεν 
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μπορέσαμε και δεν μπορούμε και να δούμε και πότε θα μπορέσουμε. Ανακεφαλαιώνοντας,  

πρώτον  ότι δεσμεύτηκα να πούμε  το τι περιλαμβάνουμε και δεύτερον θα πούμε σε ποιόν 

δρόμο θα οδηγήσουμε την ΔΕΥΑΣ από εδώ και πέρα, συγχρονίζοντάς την και αναπτύσσοντάς 

την.  

 κ. Μπάρκας: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, από ότι θυμάμαι,  στο 

2ο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στο 1995, το οποίο ήταν στις 10 Ιανουαρίου, εκείνη την ημέρα 

αποφασίσαμε για τα Νομικά Πρόσωπα, ο κ. Μητλιάγκας ζήτησε να γίνει μια συζήτηση για 

την ΔΕΠΚΑ και την ΔΕΥΑΣ. Για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, όχι ειδικά για τους δύο 

μηχανικούς  που λέτε τώρα. Και είχε πει μάλιστα, ότι θα ήθελε  να μας πει τις εμπειρίες του, 

που πιστεύω έχει πολύτιμες εμπειρίες  και τις ανησυχίες του και να μας πει ακόμα, την 

πολιτική του ευθύνη που είπε τώρα. Το να πει τηλεγραφικά και  10 λεπτά αυτές τις αγωνίες ή 

να μας πει κα τα θετικά ή αρνητικά σημεία. Είναι καλό να τον ακούσουμε. Δεν θα μπορούμε 

εμείς   αυτή την στιγμή, να πούμε τι έγινε και να αρχίσουμε να μπαίνουμε στους 

ισολογισμούς, στα μηχανήματα, στα εργαλεία, στις συντηρήσεις, στον βιολογικό  καθαρισμό 

κ.λ.π. Οπότε αν θέλετε κύριε Μητλιάγκα  θα σας ακούσω για 10 λεπτά και μετά θα μπω 

κατευθείαν στο θέμα. 

 κ. Μητλιάγκας:  Ευχαριστώ, αλλά δεν έχετε καμιά αρμοδιότητα.  

 κ. Μπάρκας: Λυπάμαι πάρα πολύ, που ένας Δήμαρχος και ταυτόχρονα εκπρόσωπος  

της πολιτείας στον 2ο βαθμό  Τοπικής Αυτ/σης, για να έχει ένα λαικίστικο άλλοθι, προχώρησε  

σε μια ανακοίνωση  η οποία μπορώ να πω ότι ήτανε προβληματική για τη νέα Δημοτική Αρχή 

και προς τον συνδυασμό. Να αρχίσω από τις τελευταίες λέξεις, λέει, η ανωμαλία αυτή πρέπει 

να σταματήσει. Αν ξεκινήσω  με την λέξη ανωμαλία, θα την συναντήσω παντού στους 26 

μήνες. Εδώ μέσα για το ότι μειώσαμε μισθούς, ότι διώξαμε υπαλλήλους και τέλος πάντων 

έμμεσα, αφήσατε να εννοηθεί ότι είμαστε και τρομοκράτες. Θα ήθελα όμως να σας πω το 

εξής: ότι κλείσατε την χρονιά σας με 4 – 5 Δ/κά Συμβούλια στην ΔΕΥΑΣ, τα οποία σίγουρα 

στα τρία τελευταία συμβούλια  υπήρχε θέμα προσλήψεων αορίστου χρόνου. Στις 27/12 λέει η 

πρόσκληση, πρόσληψη προσωπικού και προχωράτε στις 27/12 σε δύο εργάτες. Αν ήταν 

τεχνοκράτες,  αν ήταν ΠΕ ή ΤΕ οι οποίοι είχαν κάποιες προϋποθέσεις, εσείς όμως 

προχωρήσατε . Στις 15/11 καλύψατε οργανικές θέσεις της ΔΕΥΑΣ, περίπου 23-30. Και ξέρετε 

πως τις καλύψατε; Δίχως να γίνει κάποια νόμιμη προκήρυξη γι’ αυτές  τις οργανικές θέσεις, 

και τον Μάρτιο ή Φεβρουάριο του 1994  τις προκηρύξατε, εφόσον μπορέσατε και 

τροποποιήσατε  τον κανονισμό κατ’ επανάληψη  και βάλατε ένα ειδικό άρθρο στις 26/9/94. 

Έχετε κάνει πάλι μια τροποποίηση στον οργανισμό με ΦΕΚ και κάνατε ειδική περίπτωση,  όχι 

ειδική διάταξη και θα σας το διαβάσω. Λέει,  εάν  ο εργαζόμενος απασχολείται στην ΔΕΥΑΣ 

επί  12 μήνες συνεχόμενα, χωρίς  να λαμβάνεται υπόψιν το όριο  ηλικίας και εφόσον έχει τα 

απαιτούμενα προσόντα και την κενή  οργανική θέση, όπως προβλέπεται  από τον κανονισμό, 

μπορεί να  αποφασίσει το Δ/κό Συμβούλιο  για να καταλάβει την οργανική θέση, ενώ 

προηγουμένως,  ήσασταν υποχρεωμένοι  να ανακοινώσετε τις οργανικές θέσεις προς τον 

Σερραϊκό Λαό. Κι αυτό, το κάνατε μετά που χάσατε τις εκλογές. Σας ρωτώ ευθέως.  Πέστε 

μου στην Ελλάδα ποιος Δήμαρχος  που κέρδισε ή έχασε τις εκλογές και ήταν Πρόεδρος της 

ΔΕΥΑΣ και έκανε 30 άτομα  αορίστου χρόνου, χρέωσε στην επόμενη  Δημοτική Αρχή 

150.000.000 δρχ. μισθοδοσία με όλα τα συν που θα πάρουν στο χρόνο. Απαντήστε μου εδώ.  

Το 1994 κάνατε τρεις με τέσσερις τροποποιήσεις  του κανονισμού. Στις 15/11/94 έχετε πάρει 

μια απόφαση,   την οποία σας την διαβάζω: « Η απόφαση 32, με θέμα: <Μισθοδοσία  

υπαλλήλων> και θα αναφέρω και τα θέματα. Γιατί όταν εμείς πήραμε κάποια απόφαση στις 

19 του μηνός το 1995 για αποδοχές προσωπικού, λέμε ότι από το διάστημα Ιανουαρίου – 

Απριλίου η νέα Δημοτική Αρχή κόβει τα μπόνους.  
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 Εφόσον όλο το 1994 δώσατε μπόνους και ξεκινάτε  με την εξής απόφαση: στις 

10/2/1994, απόφαση 34 «Αποδοχές Προσωπικού»  και λέτε, προς ανταμοιβήν  της 

εργατικότητας που υπέδειξαν οι κάτωθι, εφόσον έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στον 

οργανισμό του 1993, δίνετε 50% αύξηση στον βασικό μισθό του κ. Σαφαρίκα, Τσιάλα, 

Αδαμούση, Χατζηπαπά, κ.α. Κι από εδώ πίσω, αν δούμε ότι κάποιοι μόλις είχαν κλείσει 

χρόνο κι αμέσως η διοίκηση αξιολόγησε ότι πρέπει να δώσει 50%  επί του βασικού κι από κει 

άρχισαν οι πιέσεις και οι εκβιασμοί. Τις 14/6/1994 συνεχίζεται αυτό με την απόφαση 129, 

Σπύρος Στυλιανού, Σινίκα Φανή, Παυλίδη Σάββα, Παλιού και σε κάποιον εργοδηγό  του 

Δήμου 30%.  Και μάλιστα κάποιοι δεν έχουν κλείσει χρόνο ακόμα. Φτάσατε σε κάποιο 

σημείο  να ρθείτε  με την απόφασή σας στις 15/11 και να τα πάρετε όλα πίσω, διότι 

φροντίσατε και τροποποιήσατε τον οργανισμό και εκεί μέσα στην μισθοδοσία  τα περάσατε 

από ΦΕΚ και δώσατε πάρα πολλά άλλα μπόνους. Ξέρετε κ. Μητλιάγκα ότι μόνον οι 

υπάλληλοι είχανε 4.163.000 δρχ. Αφήσατε στη νέα Δημοτική Αρχή  και γνωρίζατε ότι ο 

σημερινός Δήμαρχος είχε δεσμευτεί στον Σερραϊκό Λαό ότι θα μειώσει την τιμή  του νερού, 

εσείς όμως φροντίσατε για όλα. Το 1994 φροντίσατε να μειώσετε το ποσοστό την 

Αποχέτευση από 60% σε 30% . Φροντίσατε τις 15.000 δρχ.  που πλήρωνε ο Σερραϊκός Λαός 

για την σύνδεση, να το κάνατε 8.000 δρχ., πάντα μεταξύ Ιανουαρίού και Μαρτίου. 

Φροντίσατε να ψαλιδίσετε περίπου 27.000.000 δρχ. λογαριασμούς.  Ο χ που πήγαινε  ένα 

γραμμάτιο 12.000 δρχ. ερχότανε μετά στην υπηρεσία,  ψαλίδισμα ο λογαριασμός. Περίπου 

5.500.000 δρχ. ήταν αυτά που μηδενίστηκαν  εντελώς. Όλα αυτά, συν τα χρονοεπιδόματα που 

θα πάρουν αυτοί οι 30, συν κάποιες άλλες υποχρεώσεις, γύρω στα 150.000.000  αφήσατε να 

το πω έτσι, τρέχοντα έξοδα στη νέα Δημοτική Αρχή.  Δεν μας αφήσατε καμιά υποτεχνική 

υποδομή, σε τέτοιο βαθμό  που εμείς να πούμε ότι καλά κάνατε και βάλατε το 30%.  Δεν 

νοείται μία τεχνική υπηρεσία αυτή τη στιγμή να έχουμε τέτοιες εισηγήσεις που θα πρέπει να 

δώσουμε  τουλάχιστον 50.000.000 για υποτεχνική υποδομή. Ίσως να μην το ξέρετε, ότι 

έκλεισε  ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας με 107.000.000 δρχ.  το 1994  αρνητικό. Ενώ το 

1993 κλείσατε με 107.000.000 δρχ. αρνητικό. Δηλαδή περίπου όλα μαζί 300.000.000 δρχ. Κι 

άλλες υποχρεώσεις θα σας πω, τις οποίες δεν τις  φροντίσατε στον προϋπολογισμό. Το ένα 

είναι, ότι η μελέτη του κ. Μωϋσιάδη, κοστίζει κάποια εκατομμύρια, διότι η πρόβλεψη είναι 

περίπου στα 4.500.000.000  δρχ. Και βάλατε  στον προϋπολογισμό του 1995, βάλατε 

1.000.000 δρχ., ενώ έπρεπε τουλάχιστον να βάλετε 30 – 40.000.000 δρχ. Μια άλλη 

υποχρέωση που έχετε ως υπηρεσία για κάποιο κτίριο του κ. Ανδρονούδη, που θα πρέπει αυτή 

η περίπτωση να κλείσει με 30 - 40 – 50.000.000  δρχ. δεν ξέρω, που κι αυτά δεν  

προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Δώσατε 1.500.00 δρχ. η πραγματογνωμοσύνη προβλέπει 

γύρω στα 70.000.000 δρχ. κι αυτά αν τα βάλω όλα, θα δείτε ότι έχουμε   φτάσει στα 

500.000.000 δρχ. Ο νέος Δήμαρχος που δεσμεύτηκε  στον Σερραϊκό Λαό, να κατεβάσει το 

νερό, πως θα το κάνει; Για τα έργα, έχετε πάρει  περίπου 450.000.000 – 500.000.000 δρχ. από 

το 80% στα  3 χρόνια. Αν πέφτω έξω, να μου το πείτε τώρα. Αυτό το 80% έπρεπε  να πάει για 

έργα υποδομής και συντήρησης. Το 1993, η ΔΕΥΑΣ  πλήρωνε  20 άτομα και πήγαιναν  στον 

Δήμο για την καθαριότητα. Σ’ αυτό δεν κάνω κανένα άλλο σχόλιο, το σταματώ εδώ. Το 1994 

δεν έγιναν έργα μπορώ να πω, έγιναν κάποια μικρά έργα με διαγωνισμό ή με απευθείας  

ανάθεση, αλλά σίγουρα έγιναν πολλά έργα με αυτεπιστασία, τα οποία είχανε μεγάλη 

απόκλιση ως προς την μισθοδοσία, διότι έφτασε σε κάποιο σημείο, 130 άτομα να εργάζονται 

στην ΔΕΥΑΣ και μάλιστα κάνατε και προσλήψεις στις 1 Σεπτεμβρίου  και 28 Αυγούστου.  

Αυτά δεν είναι επιλήψιμα  κ. Δήμαρχε; Έτσι πηγαίνουν στον προεκλογικό αγώνα; Βγήκατε 

στο τέλος της χρονιάς και μας είπατε ότι μας αφήσατε κάποια μεγάλα έργα, τα οποία 

προχωράνε. Δεν ξέρω αν σήμερα θα  πρέπει να συζητήσουμε αυτά τα έργα,  του Βιολογικού 

Καθαρισμού, κι εδώ έχω να προτείνω  ότι μετά ή  
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πριν το Πάσχα, θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση αποκλειστικά  για τον Βιολογικό Καθαρισμό, 

γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, που πάμε;  Δεν θα ήθελα να γίνει αυτή η συζήτηση 

σήμερα. Γιατί για τον Βιολογικό Καθαρισμό  και το Ταμείο Συνοχής πρέπει να συγκλίνουν 

όλες οι δυνάμεις για να μπορέσουμε  πολύ γρήγορα να φύγουμε  από κάποια προβλήματα     

που υπάρχουνε μεταξύ των δύο Υπουργείων και ίσως και της υπηρεσίας μας. Στους 26 μήνες 

1.596.000.000 δρχ.  ήταν τα ανταποδοτικά τέλη που πήρατε από το Σερραϊκό Λαό κι εγώ δεν 

είδα κανένα μεγάλο έργο υποδομής. Αν μέσα απ’ αυτά τα χρήματα μπορούσατε και 

λειτουργούσατε τις δεξαμενές των Αγίων Αναργύρων, κάνατε ένα έργο με τα αντλιοστάσια, 

δώσατε κάποιους μεταφορικούς αγωγούς που στοίχισαν περίπου 50.000.000 δρχ. κι άλλα 

50.000.000 δρχ. δόθηκαν σε κάποιο συνεχιζόμενο έργο του κ. Καμελίδη. Στο προεκλογικό 

σας φυλλάδιο, μιλάτε ότι τον μήνα Οκτώβριο κάνατε έναν μεγάλο  μεταφορικό αγωγό μεταξύ 

Μ. Αλεξάνδρου και ΚΟΜΔΕ, έναν άλλο μεταφορικό αγωγό μεταξύ  Ι. Δραγούμη, Γρ. 

Ρακιτζή, Εμ. Παπά και Ναούσης. Στην ουσία δεν έγινε τίποτα.  Υπάρχει μέσα στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα  του 1994, ξαναμπαίνει στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 1995, αλλά  δεν 

προχωρήσατε σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Ξοδέψατε  3.500.00 δρχ. στην δεξαμενή του Ι. 

Θεολόγου πέρσι,  θα ξοδέψουμε κι εμείς  άλλα  τόσα και να δούμε αν λειτουργήσει. Δεν 

υπήρχε έλεγχος, συντονισμός.  Η πολιτική ηγεσία  της ΔΕΥΑΣ, παρακολουθούσε  με τα 

κιάλια την υπηρεσία.  Όλα τα είχατε δώσει  στις παροχές, στα μπόνους, στις προσλήψεις, στις 

μισθοδοσίες  και σε κάποιες μειώσεις που κάνατε.  Αλλά τι χρωστάει ο Σερραϊκός Λαός να  

πληρώνει το 80%  και να μην γίνονται έργα. Και ευτυχώς, ενώ ήτανε για μια δεκαετία το 

80%, με  μια τροποποίηση προτού ένα χρόνο, πήγε για 20 χρόνια. Αλλιώς το 2000 εφόσον 

έφυγαν 450.000.000 δρχ. και δεν γίνανε έργα ΄Υδρευσης και Αποχέτευσης, θα ερχόταν  ο τότε 

Δήμαρχος του 2000 και θα έπρεπε να βάλει χοντρό χαράτσι για να καλύψει το 80%, γιατί τα 

χρόνια περνάνε. Ήδη πέρασαν δύο χρόνια, εισπράξατε το 80%  και ήταν υποχρέωση της 

στρατηγικής  να πάνε ειδικά σε έργα ύδρευσης, διότι η αποχέτευση είχε περάσει  στο ταμείο 

συνοχής και υπάρχει κι εκεί πρόβλημα, γιατί το αντικείμενο είναι για 13 χλμ.  και υπάρχουν 

και περιοχές που δεν είχαν μπει καθόλου, είναι εκτός σχεδίου πόλεως, όπως είναι η  

Ευαγγελίστρια, τα Σφαγεία, δεν θέλω να πω,  μήπως πέσω κάπου έξω  για τις συνοικίες, ενώ 

για την ύδρευση   δεν γίνανε τα μεγάλα έργα που έπρεπε να γίνουν.  Κι ερχόμαστε  τώρα εμείς 

και τι να κάνουμε πρώτα. Θα πρέπει πρώτα να μαζέψουμε τις διαρροές,  να εντοπίσουμε τις 

διαρροές.  Θα πρέπει πρώτα να μαζέψουμε όλα τα νερά από τα  υπόγεια. Δεν υπάρχει υπόγειο 

από Κύπρου έως τέρμα Ορφέως  που να μην έχει πλημμυρίσει. Φυσικά η υπηρεσία  δίνει 

μεγάλη μάχη, οι μηχανικοί, για να βρεθεί λύση και θα βρεθεί, όμως χρειάζεται και το ανάλογο 

χρήμα. Θα πρέπει κάποιους μεταφορικούς αγωγούς εντελώς να τους ξηλώσουμε. Θα σας 

απαντήσω  και για τους δύο μηχανικούς. Γνωρίζετε όλοι ότι το νέο Δ/κό Συμβούλιο, στην 

ουσία είχε αναλάβει  στην ΔΕΥΑΣ, μετά από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

δηλαδή στις 10-11 Ιανουαρίου. Αν υπάρχουν  στελέχη που θέλουν να κάνουν  καριέρα στην 

ΔΕΥΑΣ, εμείς δεν θα τα εμποδίζαμε.  Αλλά πως μπορούσε  μια πολιτική ηγεσία να 

αξιολογήσει τον επιστήμονα και να του πει ότι θα πρέπει να υπάρχει δικαιολογημένη 

εισήγηση ως προς την απόλυση.  Εμείς δεν θέλαμε αυτούς τους μηχανικούς  να τους 

αξιολογήσουμε μέσα σε 10 ημέρες σαν επιστήμονες.  Εσείς όμως, πολιτικό μηχανικό που τον 

πήρατε εδώ και τον κάνατε εκεί προϊστάμενο  τεχνικής υπηρεσίας και μετά  ανακαλύψατε  ότι 

δεν σας κάνει και εννοώ τον κ. Αβραμίδη. Αμέσως βγήκατε στα ραδιόφωνα  και δεν αφήσατε 

καθόλου τον χρόνο να περάσει για να δούμε που θα πάει. Η πολιτική του κ. Δημάρχου και της 

νέας Δημοτικής Αρχής, ήτανε να λιγοστέψουν  οι αορίστου χρόνου. Στην τελευταία 

τροποποίηση που κάνατε στις 26-3-1994 στον οργανισμό από 71 θέσεις οργανικές τις κάνατε 

84.  Μπορεί να λειτουργήσει με αυτό το οργανόγραμμα  η υπηρεσία  όταν δεν υπάρχει 

αποθήκη,  όταν δεν  υπάρχει μηχανογράφηση  στην αποθήκη,  όταν τα  αναλώσιμα υλικά 

ήταν 
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 15.000.000 δρχ., όταν δώσαμε μόνο για σκαπτικά 20.000.000 δρχ. και είχατε και δύο 

χειριστές σκαπτικών που πληρώθηκαν από 2.500.000 – 3.000.000 δρχ. Δηλαδή φτάσαμε στα 

25.000.000 δρχ. Αυτό είναι σπατάλη.  Γι’ αυτό θα ήθελα  να ακούσω το πρόγραμμά σας, αν 

βγαίνατε ποιο θα ήταν;  Σας ρωτάω. Ο κ. Χαλκιόπουλος  είχε πει κάτι πολύ σωστό, ότι το 

επιλήψιμο είναι, όταν κάποιοι μπαίνουν για εργασία, όταν είναι από το περιβάλλον. Εκεί το 

30% των προσλήψεων δεν γίνανε από το περιβάλλον, γίνανε  από τους πολύ κολλητούς και 

αυλικούς. Πήρατε τις νοικοκυρές και τις πωλήτριες  και τις βάλατε στα κομπιούτερ,  και 

τελικά έφτασε ή υπηρεσία να λειτουργεί και σαν ινστιτούτο μάθησης  για ορισμένους. Και 

καλά  κάνατε που τους βάλατε.  Δεν αναλογιστήκατε ότι αυτούς θα τους πλήρωνε ο 

Σερραϊκός Λαός;  Κι ενώ η εργασία θα έπρεπε να είναι από  τις 07.00  έως τις 15.00,  τους 

αφήνατε άτυπα να φεύγουν  14.30. Υπήρχαν και καταγγελίες προφορικές από τους 

προϊσταμένους  με κάποιες κλεμμένες παροχές ή λαθραίες.  Δεν μπορεί να πληρώνουν άλλοι 

και άλλοι να μην πληρώνουν. Εδώ θα πρέπει όλοι να πληρώνουν αυτό που πρέπει, να μην 

πληρώνουν τίποτα παραπάνω  για μισθοδοσία, τίποτα παραπάνω  για σπατάλη, τίποτα 

παραπάνω για μπόνους, τίποτα παραπάνω για καύσιμα. Να πληρώσουν όλοι ακριβώς το ίδιο, 

γιατί πιστεύω  ότι ο Σερραϊκός Λαός είναι δεσμευμένος  τουλάχιστον για τα επόμενα 15 

χρόνια να πληρώνει. Εμείς δίνουμε μάχη κάθε μέρα, για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα 

στο γύρισμα του έτους. Διότι προβλέψατε μέσα στον προϋπολογισμό,  το Νοέμβριο  που 

κάνατε και  τον ανασυντάξατε αμέσως, περίπου  330.000.000 δρχ. για μισθοδοσία. Αν είναι 

δυνατόν, από τα ανταποδοτικά τέλη των 670.000.000 δρχ.  το 50% πηγαίνει  για μισθοδοσία. 

Εδώ υπάρχει ένα έγγραφο της υπηρεσίας στις 21-10-1994  ή πριν ή μετά τις εκλογές, δεν ξέρω 

πότε, με αρ. πρωτ. 3372, το οποίο σας λέει,  ότι τα έξοδα της επιχείρησης προβλέπονται ως το 

τέλος του 1994, άλλα 230.000.000 δρχ. ενώ το σύνολο θα είναι 170.000.000 δρχ. Ήδη λέει η 

υπηρεσία, εδώ δεν έχουμε απόκλιση.  Σε κάποιες άλλες εισηγήσεις σας λέει ότι υπάρχουν 

κάποιοι υπεράριθμοι  κ.λ.π. Εσείς  όμως, και στις 21-6-1994  εισήγηση, ότι δεν πάμε καλά ως 

προς τα οικονομικά  και ως προς την μισθοδοσία, προχωρήσατε  και κάνατε 30 άτομα 

αορίστου. Και μάλιστα,  νομίζω ότι μετά τις εκλογές, έπρεπε να εξηγήσετε στο νέο Δήμαρχο,  

όποιος και να ήταν, την κατάσταση της ΔΕΥΑΣ, τα οικονομικά της, τα ανταποδοτικά της  

κ.λ.π. Αυτό σημαίνει καλή θέληση. Εσείς όμως ίσως εγκλωβιστήκατε πιστεύω σε κάποιους 

συμβούλους της ΔΕΥΑΣ, οι οποίοι λένε ότι εμείς είμαστε, εδώ μέχρι  τις 31/12, ώρα 24.00 

και εγκλωβιστήκατε  και στις άλλες αποφάσεις. Να σας πω ονομαστικώς πόσα παίρνει ο 

καθένας.  Έχω εδώ την μισθοδοσία του μηνός  Φεβρουαρίου της υπηρεσίας του Δήμου. Ένας 

εργοδηγός με την ίδια υπηρεσία και με  τα  ίδια παιδιά, παίρνει  157.167.000 δρχ., ο ίδιος 

εργοδηγός με απόσπαση εκεί παίρνει 198.000 δρχ., έπαιρνε πριν 214.000 δρχ. που το κόψανε  

το 10%. Τα παίρνει όλα τα επιδόματα, αλλά όλα τα επιδόματα  εσείς τα βάλατε  25%, ενώ 

κανονικά είναι 10-15%. Ερχόμαστε τώρα εμείς  και δεν ξέρουμε τι να συμμαζέψουμε πρώτα.  

Κύριε Μητλιάγκα γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένα άλλο τμήμα το οποίο έχει κάποιο πρόβλημα,  

είναι το τμήμα  με τους υδρομέτρες. Υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις  ότι κάποιοι δεν ξέρουν  να 

βάζουν ούτε την υπογραφή τους, κι  εσείς προχωρήσατε  και τους κάνατε αορίστου χρόνου 

και ξέρετε  πολύ καλά ότι αυτοί δεν πήγαιναν   να κάνουν μετρήσεις. Φτάσαμε  στο σημείο να 

έχουμε 3.000.000 δρχ., ψαλίδισμα λογαριασμού, από 1/1 έως 8/3. Φυσικά το ψαλίδισμα έγινε 

με την  αιτιολογία ότι υπήρχανε  ενδεικτικές μετρήσεις. Και αυτοί είναι οι πωλητές, είναι 

αυτοί που θα φέρουν τα έσοδα, είναι αυτοί που θα περάσουν την αξιοπιστία, την διαφάνειας 

ως προς την ΔΕΥΑΣ. Εμείς πήραμε αμέσως μια απόφαση  και είπαμε: ότι θα γίνει μια άλλη 

εργασία όπου δεν θα αμφισβητούν  οι πολίτες για το αν πήγε ο υδρομετρητής εκεί για να 

κάνει την μέτρηση και να έχουν την  ευχέρεια αν δεν συμφωνούν  με τα κυβικά που τους 

χρεώνουμε,  να ρθούνε στην υπηρεσία, να πάει ο ανάλογος  για να κάνει την επαλήθευση  και 

αν ακόμη δεν συμφωνούμε,  μπορούν να πάνε στον  σύλλογο των υδραυλικών,   να πάρουνε 

έναν υδραυλικό  
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κι έναν από την υπηρεσία μας και να γίνει η ανάλογη πραγματογνωμοσύνη  ως προς την 

αξιοπιστία. Φτάσαμε στο σημείο, κι ας  μου επιτρέψει  ο κ. Γεωργούλας, κάποιοι 

προεκλογικά,  κάνανε κάποιες καταμετρήσεις και πήγανε στο σπίτι του κ. Γεωργούλα και 

βάλανε 0 κυβικά. Το παίρνει το χαρτί ο κ. Γεωργούλας και πάει στην ΔΕΥΑΣ και 

διαμαρτυρήθηκε. Δεν  είναι δυνατόν να δουλεύουν αυτοί οι υδρομετρητές και να μην υπάρχει 

διαφάνεια. Πρόσφατα ήρθε ο κ. Πισώκας  και εντόπισε ότι έκανε λάθος η υπηρεσία. Ο κ. 

Πισώκας είναι δημοτικός σύμβουλος. Στην Χρυσοπηγή δεν χρεώνουμε υπονόμους. Αυτοί στα 

κομπιούτερ έκαναν λάθος και τα χρέωσαν. Θα ήθελα να κλείσω  την πρωτομιλία  μου και να 

πω ένα θέμα που είναι και προσωπικό, ότι ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΣ και βγήκατε  στα  

ραδιόφωνα και βγάλατε μια καταγγελία και μάλιστα δεν σας τιμά καθόλου κ. Μητλιάγκα, 

γιατί αυτή την καταγγελία όταν την γράψατε  πήγατε και σε κάποιον άλλο αρχηγό 

συνδυασμού να την υπογράψει και δεν δέχτηκε, στον κ. Σιδέρη. Και λέω   εγώ, μα γιατί δεν 

πήγατε και στον κ. Γεωργούλα και στον κ. Τζιτζιγιάννη; Αλλά δεν γνωρίζω αν αυτά  τα 

γράψατε εσείς ή αν έγινε συντονιστική.  Και τελειώνοντας,  θα ήθελα να μου πείτε τις 

εμπειρίες σας πάνω στις προσλήψεις. Εμείς θέλουμε να κάνουμε προσλήψεις γιατί πρέπει να 

γίνουν συντηρήσεις σε κάποια έργα, και δεν αποφασίζουμε διότι βλέπουμε το πρόβλημα πολύ 

ανοιχτά. Διότι θέλουμε και το κοινωνικό πρόσωπο της ΔΕΥΑΣ, διότι θέλουμε να βάλουμε, 

μέσα και τους πολύτεκνους. Κι ενώ υπήρχαν πολύτεκνοι, δεν κάνατε κανέναν αορίστου. Η 

ΔΕΥΑΣ δεν έχει το ανάλογο κοινωνικό πρόσωπο που πρέπει να έχει ως προς τον εργαζόμενο 

ή ως προς τις προσλήψεις. Σίγουρα υπάρχει μία επενδυτική αταξία, διότι έργα δεν γίνονται. 

Υπήρχε μια απόκλιση, το 55% των ανταποδοτικών, πηγαίνανε  ως προς την μισθοδοσία. Τα 

γενικά έξοδα  ήταν μεγάλα, μόνο η ΔΕΗ  ήταν 100.000.000 – 105.000.000   δρχ.  που 

σημαίνει ότι από τα 670.000.000 δρχ.  που είχαμε  από τις εισπράξεις μας, τα 102.000.000 

δρχ. ή 112.000.000 δρχ. που είναι από την αποχέτευση πάνε στη ΔΕΗ. Και τα 313.000.000 

δρχ. – 315.000.000 δρχ. που είναι από την ύδρευση πάνε στη μισθοδοσία. Μας μένουν μόνο 

τα 250.000.000 δρχ. με αυτά έχουμε τα καύσιμα, τα ενοίκια και δεν μένουν πολλά για έργα. 

Και συνεχίζω και θα ήθελα να μου απαντήσετε, ήθελα να δώσετε μια εξήγηση, γιατί αυτή 

ήταν και η καμπάνια που κάνατε για να έχετε το ανάλογο λαϊκίστικο άλλοθι, διότι η πολιτεία 

σας τίμησε και πήγατε και Περιφερειακός Δ/ντής και έχετε  εκεί 3 ΔΕΥΑ, την ΔΕΥΑ 

Αλεξάνδρειας, Ναούσης και Βέροιας, θέλω να μου πείτε πως παίρνω εγώ 400.000 δρχ., να 

μου πείτε την μισθοδοσία μου του Μαρτίου, του Φεβρουαρίου κ.λ.π. Δεν μπορεί να βγαίνει 

πρώην Δήμαρχος, με κάποια ανακοίνωση, κι όχι μόνον αυτό αλλά βγήκατε και στο 

ραδιόφωνο και κάνατε μια καμπάνια και εντοπίσατε το θέμα αυτό. Τις αποδοχές, λέτε του 

Προέδρου κι αυτό δεν σας τιμά, γιατί σας λέω κ. Μητλιάγκα τώρα ευθέως, οι  αποδοχές σας 

ενώ ήταν η εισήγηση  50.000 ή 70.000 δρχ. εσείς παίρνατε 15.000 δρχ. Γιατί τις παίρνατε και 

δεν τις χαρίζατε, εφόσον εσείς μας κάνετε μομφή. Κανένας Δήμαρχος και κανένας  Πρόεδρος 

ή κανένας Νομάρχης δεν μπορεί να δώσει την ανάλογη  μισθοδοσία στον Χ Αντιπρόεδρο ή 

στον Χ Πρόεδρο.  Όλα αυτά προβλέπονται από τον 1069/80, προβλέπονται από τα δύο 

συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών  και βγαίνει ανάλογα με τον πληθυσμό 

της πόλης και τον προϋπολογισμό, το χ ποσό και είναι μία αποζημίωση. Και το γνωρίζετε 

πολύ καλά. Ο συνάδελφός σας ο κ. Λιόγκας, είναι  ένα υψηλό στέλεχος στην ΔΕΥΑΣ, δεν 

έπαιρνε αμοιβή, που ήταν γύρω στις 170.000 δρχ.  Δεν υπήρχε η σωστή χρήση των πόρων, 

δεν υπήρχε η  στρατηγική και ο ανάλογος στόχος. Είμαστε  υποχρεωμένοι απέναντι στον 

Σερραϊκό Λαό και το προβλέπει και ο κανονισμός, ότι θα πρέπει να γίνει  ένα φυλλάδιο ανά 

διετία, το οποίο να λέει την χρήση την οικονομική. Τίποτα  άλλο δεν ήθελα να πω,  θα 

συμπληρώσω  στην ομιλία μου.  

 κ. Γεωργούλας: Κύριε Πρόεδρε, τελικά πάρθηκε απόφαση 400.000 δρχ. αποζημίωση; 
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 κ. Μπάρκας: Μπορείτε να μας φέρετε τα πρακτικά και την απόφαση του Δ.Σ.; Όχι τις 

μισθοδοτικές καταστάσεις.  

 κ. Δήμαρχος: Θα σας απαντήσω  εγώ. Είχα ανακοινώσει εδώ και είχε εγκριθεί και από 

το Σώμα, ότι Αντιπρόεδρος  και θα εκτελεί καθήκοντα Προέδρου, δηλαδή θα είναι από το 

πρωί μέχρι το βράδυ, θα ασχολείται με την ΔΕΥΑΣ. Αυτός ο άνθρωπος  δεν έπρεπε να πάρει 

κάποια αποζημίωση, η οποία προβλέπεται και από τον Ν. 1069; Το έθεσα στην υπηρεσία και 

μου απάντησαν ότι γίνεται και μου είπε ότι ο κ. Λιόγκας ο οποίος θα έρθει εδώ  σαν 

Περιφερειακός Δ/ντής, παίρνει αντίστοιχη αποζημίωση. Και πως γίνεται λέω αυτό, για να 

αποζημιωθούμε κι εμείς εδώ και συγκεκριμένα ο κ. Αντιπρόεδρος, ο οποίος, κρίνει το 

συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, ότι απασχολείται 10 ώρες τουλάχιστον καθημερινώς. Κι όταν έχουμε 

έναν Δ/ντή ο οποίος διευθύνει μια επιχείρηση με 2 δις   τζίρο και παίρνει το μισθό που εσείς 

καθορίσατε, σας ερωτώ και ρωτώ τον Σερραϊκό Λαό, ο διοικητής  αυτής  της εταιρείας, δεν 

πρέπει να παίρνει μια  αποζημίωση; Κύριε Σαφαρίκα, κυρία Τζιάρα, που είστε εδώ οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες και έχετε αυτούς τους μισθούς που δεν τολμώ να τους πω, αλλά θα 

τους δημοσιοποιήσω  όλους τους μισθούς, του οποίους εσείς με υπογραφή   σας τους δίνατε.  

Και να χρησιμοποιήσω κάτι που έλεγε ο κ. Δήμαρχος, ξέρατε πολύ καλά με ξένα κόλλυβα να 

κάνετε μνημόσυνα.  Και είπα, πως μπορούμε κι εμείς να  δίναμε στον Αντιπρόεδρο  ο οποίος 

ασχολείται και θα ασχολείται εδώ 10 ώρες τουλάχιστον σε καθημερινή βάση; Μας 

συμβούλεψαν, ότι πρέπει να προτείνουμε σαν Διοίκηση ένα ποσό, κι αυτή η απόφασή σας θα 

πάει στα συναρμόδια  Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών  και βάσει της πρότασής μας, 

θα αποφασίσουν οι συναρμόδιοι Υπουργοί. Και τι πρέπει να προτείνουμε; Γιατί εμείς λέμε ότι 

ο άνθρωπος που διοικεί αυτήν την μεγάλη εταιρεία, πρέπει να παίρνει γύρω στις 150.000 δρχ. 

το μήνα. Για να πετύχετε  τις 150.000 δρχ. πρέπει να προτείνετε ένα μεγάλο νούμερο, το 

οποίο προτείναμε και την οποία απόφαση, δεν έχω υπογράψει.  Θα προτείνετε  μας είπαν ένα  

μεγάλο ποσό, διότι η εμπειρία μας κι από πού την έχει  την εμπειρία; Από τον Δ/ντή μου λέει, 

τον κ. Λιόγκα, με τον οποίο χθες επικοινώνησα  και ο κ. Λιόγκας υπέδειξε  στην υπηρεσία 

πως εμείς θα τύχουμε  κάποιας αποζημίωσης 150.000 δρχ. Θα προτείνετε ένα μεγάλο ποσό 

γιατί  τα  συναρμόδια υπουργεία θα μειώσουν το ποσοστό κατά 50 – 60%. Αυτή είναι η 

αλήθεια πέρα ως πέρα κύριοι συνάδελφοι.  

 κ. Μητλιάγκας: Ο  κ. Λιόγκας δεν έχει έρθει ακόμα. 

 κ. Δήμαρχος: Το ξέρετε πολύ καλά ότι ο κ. Λιόγκας ήταν Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑ 

Καβάλας. Ξέρετε επίσης  ότι η ΔΕΥΑ Σερρών έχει  άριστες σχέσεις με πολλές ΔΕΥΑ της 

Ελλάδος και συνεργάζονται. Και πάνω  στο συγκεκριμένο θέμα, η ΔΕΥΑΣ Καβάλας δια 

στόματος Λιόγκα συμβούλεψε την ΔΕΥΑ Σερρών και έτσι το θέμα ήρθε στο Δ/κό Συμβούλιο. 

Που το μεμπτόν; Ο άνθρωπος που ασχολείται όλη την ημέρα για να συμμαζέψει  την ΔΕΥΑΣ, 

διότι εμείς είμαστε σε απόγνωση πλέον, γιατί δεν υπάρχει κανένας  που πριν παραδώσει  την 

εξουσία, να κάνει 30 άτομα αορίστου χρόνου. Κι αυτό σας βαραίνει  για όλη σαν την ζωή  και 

ποτέ δεν ήθελα να βρεθώ στην θέση σας. Σχετικά με την αποζημίωση του Αντιπροέδρου έτσι 

έχουν τα πράγματα. Για τους δύο μηχανικούς που απολύθηκαν απάντησα είπα,  η φιλοσοφία 

μας και η πολιτική μας ήταν, γιατί εμείς έξω από το πρόγραμμά μας το οποίο ετέθη  υπόψιν 

του Σερραϊκού Λαού και  βάσει αυτού του προγράμματος  μας εμπιστεύτηκε ο Σερραϊκός 

Λαός, έχω δώσει ρητή εντολή ότι δεν θα παρεκκλίνουμε καθόλου. Μείωση του κόστους 

προσωπικού, έλεγα ότι θέλουμε λιγότερους υπαλλήλους αορίστου χρόνου. Και γιατί εσείς, 

όταν έχετε  ημερομηνία 27/12 με θέμα πρόσληψη προσωπικού, δηλαδή 4 ημέρες  πριν από 

την λήξη  του έτους, γιατί δεν ασχοληθήκατε  και με τους μηχανικούς; Ξέρατε πολύ καλά 

επίσης ότι ο χρόνος δοκιμασίας   τους έληγε στις 3/1, δηλαδή μετά από 7 ημέρες  

συμβουλεύτηκαν   την ΔΕΥΑ  Καβάλας και κάναμε  την πρόταση για την αποζημίωση του 

Αντιπροέδρου.  
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Λάθος τους είπα ότι κι εσείς μας φέρατε το θέμα ανανέωσης ή μη της σύμβασης Ανδρικάκη-

Παπαδόπουλου. Μα εγώ, τους λέω, φυσιογνωμικά δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, πως θα το 

κάνω αυτό; Κι ασχολήθηκα κι εγώ με τα ραδιόφωνα γιατί εσείς δεν είχατε άλλη δουλειά να 

κάνετε, βγάλατε αυτή την ανακοίνωση, μας κατηγορήσατε ότι τρομοκρατούμε και θα δούμε 

πως τρομοκρατούσατε εσείς τους  υπαλλήλους προεκλογικά. Εμείς απλά είπαμε ότι θέλουμε 

λιγότερους αορίστου χρόνου. Εμείς μετά την μελέτη την οποία κάναμε, όσον αφορά τους 

υπαλλήλους της ΔΕΥΑΣ, δεν θα διστάσουμε να τροποποιήσουμε όλον τον Εσωτερικό 

Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΕΥΑΣ. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνουμε. Βασανίστηκα να δω πως 

σκεφτήκατε και κάνατε 30 άτομα αορίστου, 10 ημέρες πριν παραδώσετε την ΔΕΥΑΣ στη νέα 

Δημοτική Αρχή, πονηρά σκεφτήκατε.  

 κ. Μπάρκας: Θα ήθελα να κάνω ορισμένες ερωτήσεις.  

 κ. Πρόεδρος: Όταν θα έρθει η σειρά σας, τότε. Τώρα έχει σειρά ο κ. Μητλιάγκας και 

ο κ. Περδίκης.  

 κ. Περδίκης:  Πόσες τελικά είναι οι οργανικές θέσεις στον Οργανισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας, είναι 84 όπως είπε ο κ. Αντιπρόεδρος κατά την ομιλία του; Πόσες από τις θέσεις 

αυτές είναι ήδη καλυμμένες και πόσες είναι κενές;  

 κ. Μπάρκας:  Θα σας απαντήσω αμέσως. Είναι 83 θέσεις, έχουν καλυφθεί περίπου 

73-75 θέσεις, γιατί ο Ορφανίδης, ο Καλαπλιώτης ενώ γίνανε αορίστου. Δεν καλύψατε μόνο 

τις θέσεις τις οργανικές που έχουν σχέση με τον Βιολογικό Καθαρισμό. Αν υπήρχε ο 

Βιολογικός Καθαρισμός θα τις καλύπτατε κι αυτές. Δεν προσλάβατε χημικό, τον μηχανολόγο 

και κάποιους ΠΕ και ΤΕ. Όλες οι άλλες  είναι καλυμμένες.  

κ. Περδίκης:  2η ερώτηση. Για να μπορέσω να τοποθετηθώ, το σύνολο των εσόδων 

της επιχείρησης από την ημέρα που λειτούργησε μέχρι 31/12 να μου δώσετε ένα νούμερο, και 

το νούμερο της μισθοδοσίας  μέχρι 31/12.  

κ. Μπάρκας:  Κύριε Περδίκηκ, είναι 332.000.000 δρχ. η μισθοδοσία μόνο το 1994. 

Επειδή όμως δεν θέλω  να πέσω έξω  στα νούμερα, είσαστε στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ 

και μπορείτε να τα πάρετε.  

κ. Δήμαρχος:  Αν σας ενδιαφέρει είναι 213.000.000 δρχ. για το 1993. 

κ. Μπάρκας:  Η μισθοδοσία έφτασε περίπου τα 600.000.000 δρχ. για τους  26 μήνες 

λειτουργίας.  

κ. Πρόεδρος: Ο κ. Μητλιάγκας έχει το λόγο. Συγνώμη, μήπως κανείς  άλλος έχει να 

πει κάτι τώρα;  

κ. Μητλιάγκας:  Δεν θα έρθω στο ύφος και το ήθος του κ. Μπάρκα, αυτό δεν μου 

ταιριάζει. Θα κάνω μια γενική τοποθέτηση για το πώς αντιμετωπίσαμε εμείς το θέμα 

Ύδρευσης-Αποχέτευσης, τι προσπάθεια κάναμε για να λειτουργήσουμε την ΔΕΥΑΣ, το έργο 

που έγινε, τις προοπτικές αυτού του έργου, τις αδυναμίες και τις δυσκολίες και μετά βέβαια 

θα αναφερθώ και στα όσα είπε ο κ. Μπάρκας. Στην ανακοίνωση όμως που βγάλαμε, λέει 

καθαρά ότι το Δ/κό Συμβούλιο πρότεινε να παίρνει ο κ. Μπάρκας 400.000 δρχ. μισθό. Αυτό 

την απόφαση κρίνουμε. Δεν είπαμε τι αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών; Και να πούμε 

ότι η πρόταση αυτή είναι εντελών παράνομη γιατί όσοι ασχολούνται με τα κοινά το κάνουν 

και ανιδιοτελώς  και δεν βγαίνουν για να ενισχύσουνε το  οικογενειακό τους εισόδημα, διότι ο 

νόμος λέει  ότι για να είναι  κάποιος μέλος του Δ/κού Συμβουλίου επί μισθό πρέπει να έχει 

εξειδικευμένο έργο και όχι να ασκεί εποπτεία για το τι κάνουν οι υπάλληλοι. Αυτά είναι τα 

καθήκοντα του Δ/κού Συμβουλίου της  ΔΕΥΑΣ. Επομένως είναι εντελώς παράτυπη και 

παράνομη η ουσιαστική απόφαση. Ο κ. Σιδέρης εδώ δήλωση δημοσίως ότι για να προσφέρει 

τις υπηρεσίες του σαν Αντιπρόεδρος  και σαν Διευθύνων Σύμβουλος, δεν δέχεται να πάρει 

ούτε μια δραχμή. Αυτό να εξηγήσετε, τι συγκεκριμένο θα κάνετε στην ΔΕΥΑΣ.  
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Εδώ αγαπητοί συνάδελφοι, εάν κανείς ερχόταν στην πόλης μας και δεν ζούσε εδώ για 

30 χρόνια, θα νόμιζε ότι η πόλης μας βρίσκεται σε εκείνη την περίοδο, την μεταπολεμική, στο 

κλίμα του ρεβανσισμού, στο κλίμα του διχασμού, του μίσους και της εμπάθειας. Αγαπητοί 

συνάδελφοι, εμείς δεν υποστηρίξαμε ποτέ ότι λύσαμε τα προβλήματα ύδρευσης και 

αποχέτευσης της πόλης, γιατί δεν είμαστε θαυματοποιοί, μέσα σε 2 χρόνια λειτουργίας, να 

λύσουμε όλο αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Όμως ισχυριστήκαμε ότι κάναμε για τον Δήμο ένα 

εργαλείο για να  αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα και ότι φροντίσαμε με πολιτικό κόστος 

και επιβαρύνοντας και τον Σερραίο πολίτη ότι προσπαθήσαμε να βάλουμε το νερό στο 

αυλάκι. Και μάλιστα, βλέποντας ότι ο Δήμος και η πόλη των Σερρών είχε μείνει η τελευταία 

στην Ελλάδα, που δεν είχε όργανο, όχι μόνο επιστημονικής ή μεθοδευμένης δράσης πάνω στο 

πρόβλημα ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά δεν είχε καν εκείνο το όργανο κι εκείνη την 

διαδικασία με την οποία θα μπορούσε να εντάξει σε προγράμματα είτε του Εθνικού 

προϋπολογισμού, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εντάξει έργα μεγάλα, τα οποία είναι 

απαραίτητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υποδομής. Γι αυτό αν θυμάστε, 

ανάφερα εδώ πέρα, στις αρχές της θητείας μας, το 1991, όταν στις 17 Μαρτίου του 1991 

επισκέφτηκα τον τότε Υπουργό Εσωτερικών για να του θέσω τα προβλήματα του Δήμου και 

είπε ότι δεν συζητάμε για άλλα πράγματα, μόνο έργα υποδομής μπορούμε να επιχορηγήσουμε  

μου είπε ότι χρήματα υπάρχουν, αλλά εσείς στις Σέρρες είσαστε ανίκανοι να τα πάρετε, διότι 

ήταν πασίγνωστο σε όλους, ότι οι επενδύσεις για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης από το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν γίνονται αν δεν υπάρχουν Δημοτικές Επιχειρήσεις 

ύδρευσης-αποχέτευσης , στις πόλεις που έχουν πάνω από 10.000 κατοίκους. Αυτό υπάρχει 

από το 1980 κι αυτήν την καθυστέρηση προσπαθήσαμε να γιατρέψουμε. Μάλιστα στην αρχή 

έχοντας την τόλμη να πούμε στον Σερραϊκό Λαό ότι θα πληρώσουμε εμείς το 65%  των έργων 

και θα κερδίσουμε από το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων μόνο το 35%. Άσχετον, αν 

στην πορεία βγήκανε μεγάλα Εθνικά προγράμματα και υπάρχει ο Βιολογικός Καθαρισμός 

που έχει ενταχθεί με 4 δις όπου η  ιδία συμμετοχή, παρά μόνον 400 ή 600 εκατομμύρια. Ενώ η 

προηγούμενη τακτική ήτανε να γίνουν έργα ύδρευσης-αποχέτευσης, μόνο με δανεισμό 100%. 

Και με υπολογισμούς που έχουν γίνει, χωρίς να κάνουμε την ΔΕΥΑΣ, χωρίς να κάνουμε άλλα 

έργα, μόνο να  πληρώνουμε τα τοκοχρεωλύσια, και την ΔΕΗ και το τότε λειτουργούν 

προσωπικό της Υπηρεσίας ύδρευσης, έπρεπε η τιμή του νερού να  είναι 140-145 δρχ., γιατί 

βέβαια τα τοκοχρεωλύσια, άρχισαν να πληρώνονται από το 1993 και μετά. Κι εδώ είναι η 

απορία μας και το παράπονό μας. Πάντα τελευταία θα έρχεται η πόλης μας; Δημοτικές 

Επιχειρήσεις όταν ήρθαμε το 1991 δεν υπήρχανε. Αντιδρούσατε όταν εμείς κάνανε Δημοτική 

Επιχείρηση, δεν ψηφίσατε καμία και κάνατε δύο Δημοτικές Επιχειρήσεις, γιατί τελικά οι 

Δημοτικές Επιχειρήσεις  είναι το όργανο και το εργαλείο, με το οποίο ο Δήμος αποδεσμεύεται 

ασκώντας ο ίδιος πολιτική για να κάνει έργο. Η ΔΕΥΑΣ άρχισε να λειτουργεί τον Αύγουστο 

του 1992 προσλαμβάνοντας μόνο 3 άτομα προσωπικό,  για να στηθούν  λίγο κάποιες 

προϋποθέσεις και ουσιαστικά η ΔΕΥΑΣ λειτούργησε πλήρως το 1993 και κυρίως το 1994. 

Υπήρξε σε αυτό το χρονικό διάστημα μια στελέχωση από 21 ή 24 εργάτες ύδρευσης που 

υπήρχαν στην υπηρεσία του Δήμου και άλλα περίπου 40-45 άτομα, οι οργανικές θέσεις αυτή 

την στιγμή στην ΔΕΥΑΣ είναι περίπου 48 σε σύνολο των θέσεων που υπάρχουν. Πήραμε το 

εντελώς απαραίτητο προσωπικό, επιστημονικό, διοικητικό και εργατοτεχνικό. Πρώτη φορά οι 

υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης, έχουν προϊσταμένους επιστήμονες, έχουν διάρθρωση 

τεχνική, οικονομική, διοικητική, ενώ όταν είχαμε υπηρεσία Ύδρευσης στον Δήμο δεν υπήρχε 

επικεφαλής ουσιαστικά, όχι τυπικά, ούτε ένας επιστήμονας. Μόνο το φιλότιμο και το 

αναγνωρίζω  αυτό,  των  εργαζομένων  και των  εργοδηγών.  Στις  προσλήψεις,  η  αρχική  

μας  
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απόφαση ήτανε να γίνονται προσλήψεις, με προκήρυξη. Είδαμε όμως ότι και στις άλλες 

ΔΕΥΑ, αλλά και από τα πράγματα, καθιερώθηκε άλλο σύστημα. Το σύστημα της 

δοκιμαστικής πρόσβασης με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου 4-5 μηνών και από κει και 

πέρα εφόσον έκλειναν ένα ορισμένο χρόνο, εφόσον εκρίνετο ότι ανταποκρίνονται στα 

πράγματα, δικαιούνται να γίνονται αορίστου χρόνου, όπως προβλέπει και η εργατική 

νομοθεσία. Η προσαρμογή αυτή έγινε για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, διότι όταν 

προσλαμβάνεις έναν υπάλληλο για 12 μήνες δοκιμαστική υπηρεσία, είναι δύσκολο μετά να 

του πεις μήπως έκανε κάποιο παράπτωμα για να τον απολύσεις. Αυτή η τακτική εφαρμόζεται 

σε όλες τις ΔΕΥΑ της Ελλάδος, σχεδόν σε όλες. Και στις προσλήψεις που έκανε η 

Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο Πεπονή, εξαίρεσε  τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, ακριβώς για να 

υπάρχει αυτή η δυνατότητα και η ευελιξία  πρόσληψης του απαραίτητου και εντελώς 

κατάλληλου προσωπικού. Εάν υπήρχε αυτή η διαδικασία πρόσληψης των δύο μηχανικών, 

ούτε εμείς  θα είχαμε πρόβλημα με τους δύο πρώτους, γιατί κατά την γνώμη μας υπήρξε 

σοβαρό λάθος σε ένα έργο, αλλά δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα. Αν δείτε δε,  ότι από τις 

84 οργανικές θέσεις, πήραμε μόνο τις 48, δείχνει ακριβώς  και την φιλοσοφία μας, ότι μπορεί 

και πρέπει, αυτό το προσωπικό να  φέρει  σε πέρας το έργο προγραμματισμού και διάρθρωσης 

και το άλλο προσωπικό που όντως χρειάζεται πολύ περισσότερο, μπορεί να προσλαμβάνεται  

σε έργα αυτεπιστασίας τα οποία γίνονται κι εσείς πρέπει να κάνετε, οπότε μπορούμε να 

προσλαμβάνουμε προσωπικό για όσο καιρό γίνονται τα έργα, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση 

μονιμοποίησης, εκτός εάν κάποιο πρόσωπο μέσα από τα έργα κρίνουμε ότι είναι καλό, και 

του δίνουμε την δυνατότητα με δοκιμαστική υπηρεσία 12 μηνών, να γίνει αορίστου χρόνου. 

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει οικονομία στο μόνιμο προσωπικό. Θα ήθελά να σας 

πω, λίγα πράγματα για το έργο. Φυσικά, δεν ήταν δυνατόν να λυθεί ως δια μαγείας το 

πρόβλημα του νερού. Εγώ προσωπικά σας ομολογώ ότι το καλοκαίρι του 1992 κα το 

καλοκαίρι του 1993, θα ήθελα να είμαι φυγάς από την πόλη. Και το 1991 φυσικά, αλλά τότε 

το δικαιολογούσα ότι είναι η πρώτη χρονιά. Το ομολογώ αυτό και αν το καλοκαίρι του 1994 η 

κατάσταση στην τροφοδοσία της πόλης με νερό, ήταν όπως και το 1993, δεν θα έβαζα και 

υποψηφιότητα για Δήμαρχος και θα ομολογούσα δημοσίως, αποτυχία. Όμως,   αγαπητοί 

συνάδελφοι, το καλοκαίρι του 1994, είχαμε επάρκεια νερού. Το καλοκαίρι του 1995  εάν, 

κάνετε 3 έργα 26.000.00 δρχ., να λειτουργήσει η δεξαμενή με τα αντλιοστάσια, 3.000.000 

δρχ. αντλιοστάσιο στου Ι. Θεολόγου και 3.000.000  δρχ. στο αντλιοστάσιο Κατακουνόζι, δεν 

θα υπάρχουν το 195 ούτε και τα μικρά προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Για το έργο, για 

το οποίο λέτε  κ. Μπάρκα, ότι δεν είδατε τίποτα, δεν θα ζήσετε όμως αυτόν τον εφιάλτη που  

ζήσαμε εμείς και αμφιβάλλω να θα έχετε την μεγαλοψυχία να αναγνωρίσετε ότι τέλος 

πάντων, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί και λάθη να κάνανε, μπορεί και υπερβολές να κάνανε, 

αλλά τουλάχιστον εγώ σαν Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, το καλοκαίρι του 1995 θα έχω το 

κεφάλι μου ήσυχο. Βάλαμε 25  χλμ. δίκτυο εκ των οποίων, τα 10 χλμ. είναι το χοντρό δίκτυο, 

οι μεγάλοι αγωγοί και 15 χλμ. ψιλό δίκτυο  και αυτό έγινε με προσωπικό κυρίως δικό μας, 

λίγα έργα με εργολαβία, μετά από την πρώτη αποτυχημένη εργολαβία, τον αγωγό του κ. 

Καμελίδη και πληρώσαμε μόνον τα υλικά. Έγιναν 4 καινούργιες γεωτρήσεις μετά από μια 

υδρογεωολογική μελέτη κι αυτή την στιγμή υπάρχουνε 2 εφεδρικές γεωτρήσεις. 

Αποπερατώθηκαν οι δεξαμενές των Αγ. Αναργύρων που ακόμα υπάρχει πρόβλημα και ακόμη 

δεν προσελήφθησαν επισήμως από τον ανάδοχο εργολάβο, διότι είχαν σοβαρά μελετητικά και 

κατασκευαστικά λάθη, υπήρξε κεντρικό αντλιοστάσιο, έγιναν υποδομές  με δίκτυο ομβρίων  

και ακαθάρτων και υποδομές ύδρευσης στις πεζοδρομήσεις πλατείας Ελευθερίας και πλατείας 

Μποέμ, χώρια όσον αφορά την υγιεινή του νερού,   χλωριστίνες, έλεγχος ποιότητας νερού, 

φρεάτια καθαρισμού. Ακόμα, έγινε για πρώτη φορά  στην ιστορία ύδρευσης  της πόλης των 

Σερρών,  αποτύπωση  και χαρτογράφηση  του  δικτύου, και μάλιστα, με τέτοιο σύστημα, ώστε  
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σιγά-σιγά όλα να περαστούν σε  κομπιούτερ και να έχουμε πλήρως την εικόνα μας μπροστά. 

Για να καταλάβετε  τι προσέφερε αυτό το προσωπικό που το κοροϊδεύετε  και δεν θα έπρεπε, 

έπρεπε οι υπάλληλοι όταν σας βλέπουν εκεί, να αισθάνονται ότι έχουν τον συμπαραστάτη και 

όχι τον κυνηγό, ήρθε εταιρεία  που μας ζήτησε να χαρτογραφήσει το δίκτυο και μας ζήτησε 

100.000.000 δρχ. αμοιβή, για το κάνει και η ΔΕΥΑΣ Ρόδου έδωσε 70.000.000 δρχ. σε 

εταιρείες ιδιωτικές να χαρτογραφήσει το δίκτυο και εμείς αυτό το πετύχαμε με τους 

υπαλλήλους που προσλάβαμε  στην ΔΕΥΑΣ, με τους κανονικούς μισθούς  που παίρνανε, δεν 

ξέρω και αν  έπαιρναν και υπερωρίες, κι εδώ να έρθουμε  στο περίφημο μπόνους, που 

δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι τελικά εμείς κατασπαταλήσαμε   τα χρήματα για να παίρνουν 

λεφτά οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΣ. Η αλήθεια είναι, ότι υπάρχει ένα άδικο φαινόμενο. Οι 

υπάλληλοι του Δήμου και στελέχη του Δήμου, δεν μπορούν να αμοιφθούν ιδιαίτερα, ακόμα κι 

αν εγώ ή εσύ κ. Δήμαρχε κρίνουμε ότι κάποιοι προσφέρουν έργο.  

  Στις Δημοτικές Επιχειρήσεις όμως, υπάρχει αυτή η τακτική, το να δίνει πριμ 

παραγωγικότητας, για να έχεις καλύτερο έργο. Γι’ αυτό δεν σας κατηγορήσαμε, είχαμε 

διαφορετική αντίληψη. Πήρατε απόφαση να  απολύσετε κάποια άτομα και την ανακαλέσατε, 

γιατί ήταν παράνομα. Να κόψετε οργανικές θέσεις, αλλά τον προϊστάμενο της Αποχέτευσης; 

Και ποιος θα έρθει δηλαδή με πτυχίο να δουλέψει, όταν ξέρει  ότι μετά από 4-5 μήνες, είναι 

δυνατόν να απολυθεί; Και για τις μισθοδοσίες, να πούμε τα πράγματα  με το όνομά τους. Εάν 

πούμε ότι στα 3 χρόνια έχουμε περίπου 490.000.000 δρχ. μισθοδοσία, γιατί εσείς εδώ, οι 

υπηρεσίες βάζουν 577.000.000, αλλά υπολογίζετε  μέσα και τα 81.000.000 δρχ. των έργων 

αυτεπιστασίας και αν παραδεχτούμε ότι το σύνολο των εσόδων είναι 1.700.000 δρχ. διότι εδώ 

δεν βάλατε ούτε τα 75.000.000 δρχ.  που έχουμε από το  3% που καταργήθηκε και 

επιδοτούμαστε από το Υπουργείο Εσωτερικών, ούτε τα 25.000.000 που πήρατε μέσα στο 

1995 από το  3%, ούτε 39.000.000  που ήρθαν αυτές τις μέρες από το 3%. Μιλώ  για την 

οικονομική πραγματικότητα, γιατί αυτά τα λεφτά δεν τα πήρατε γιατί κάνατε κάποια πολιτική, 

αλλά διότι απολαμβάνετε τις συνέπειες της πολιτικής και της ίδρυσης της εταιρείας μέχρι 

τώρα και ενώ έχουμε ορκωτούς λογιστές στην ΔΕΥΑΣ και λένε ότι το ιδανικό για μια  σχέση 

μισθοδοσίας και εισπράξεων είναι το 33%, εδώ πέρα αν κάνετε τα 490.000.000  στο 

1.700.000 είναι 25,5%. Ενώ ο Δήμος, δεν ξέρω  την χρήση του 1994, αλλά όταν πήραμε τον 

Δήμο και μετά αγγίζει το 60%, εκτός αν κάνω λάθος. Για το προσωπικό που μιλάτε, όταν 

φύγατε από τον Δήμο, γιατί κι εσείς ήσασταν με τον κ. Ανδρέου, αφήσατε στον Δήμο 120 

άτομα μόνιμα, ενώ εμείς τελειώνοντας  την θητεία μας, αφήσαμε στον Δήμο μόνο 6 μονίμους 

υπαλλήλους, κι αυτοί όλοι επιστήμονες. Ο πόνος σας έπιασε επειδή δώσατε προεκλογικές 

υποσχέσεις και δεν μπορείτε να πάρετε τους δικούς σας και όχι για κοινωνική δικαιοσύνη. 

Σας λέω όμως ότι και τους 300 υπαλλήλους να απολύατε και της ΔΕΥΑΣ, πάλι δεν είναι 

δυνατόν οι προεκλογικές σας υποσχέσεις να πραγματοποιηθούν απ’ αυτούς  που έχουν 

ανάγκη. Στα 490.000.000 δρχ. μισθοδοσία, προστίθεται  ένα αποδεδειγμένο έργο  

600.000.000 δρχ. περίπου και στις καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται  εκτός από τα υλικά, οι 

εργασίες που έκανε το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ, για ανακαίνιση και επέκταση δικτύου. Κι 

ανεβάζουν το παραχθέν έργο πάρα πολύ μεγαλύτερο. Έχουμε 60.000.000 δρχ.  το χρόνο 

τοκοχρεωλύσια, χαρίζονται κάποια, έχουμε 180.000.000  ΔΕΗ   στους 26 μήνες,  βέβαια έγινε 

μια καινούργια υπηρεσία με κομπιούτερ  και  μηχανήματα κι έχουμε και τον εξοπλισμό, 

ενοίκια κ.λ.π., και όπως καταλαβαίνετε  όχι μόνο δεν έγινε σπατάλη αλλά έγινε και τρομερή 

οικονομία σε σχέση με το έργο που παρήχθη.  Να λέτε την αλήθεια κ. Μπάρκα, γιατί εδώ θα 

κριθούμε από τα έργα, εάν υπάρχει ισολογιστικό έλλειμμα στο κλείσιμο  του 1994, δεν 

υπάρχει ταμιακό έλλειμμα, 120.000.000  δρχ. το ταμειακό περίσσευμα  στην ΔΕΥΑΣ, 

45.000.000 το περίσσευμα  στα  ρέπους,  κι  άλλα  25.000.000  και 40.000.000  από το 3%,  

αυτή  την στιγμή  
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μπορείτε να πληρώσετε οποιαδήποτε ιδία συμμετοχή, ακόμη και για έργα 1.000.000.000   δρχ. 

κι επιπλέον με τρέχοντα έξοδα και με αυτό το αποθεματικό μπορείτε να κάνετε φέτος ειδικά, 

έργα 200.000.000 έως και 300.000.000 δρχ. Άμα δεν τα βλέπετε αυτά, είναι κρίμα. Βέβαια 

δεν θα κάνετε έργα κ. Μπάρκα, όταν τα συνεργεία  τα στέλνετε και κάνουν ιδιωτικές 

δουλειές. Η αυλή του ΞΕΝΙΑ, μπορεί να καθαριστεί από τον ιδιοκτήτη,  δεν είναι ανάγκη 

μηχανήματα της ΔΕΥΑΣ, να καθαρίζουν. Το σπουδαιότερο, μπροστά σας βρήκατε, εκτός από 

μία υποδομή και έναν προγραμματισμό έργου με μελέτες, τις οποίες τις κάνουν οι υπάλληλοι 

της ΔΕΥΑΣ και οι μελέτες αυτές σας δίνουν την δυνατότητα να κάνετε τον αγωγό επάνω. Η 

μελέτη Μωϋσιάδη ακόμα δεν έχει επικυροποιηθεί, μόλις αυτές τις ημέρες παρεδόθη, το 

ξέρετε αυτό. Και υπήρξε φοβερή συνεργασία με τους αδελφούς Μωϋσιάδη και τα παιδιά  της 

ύδρευσης για να πάρει η μελέτη αυτά  τα χαρακτηριστικά. Υπάρχει πρόταση από την Τεχνική 

Υπηρεσία, που άμεσα και μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, μπορείτε πλήρως να βάλετε 

σωστά βήματα πορείας για τα μεγάλα έργα. Εμείς εντάξαμε για τον Βιολογικό Καθαρισμό, 4 

δις και υπάρχει πρόβλημα. Μια συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και των 

Εσωτερικών. Ξέρετε όμως ότι το πρόβλημα σχεδόν έχει λυθεί. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι, 

δεν περιμένουμε βέβαια μεγαλοψυχία, αλλά όχι και αυτά τα πράγματα. Εμείς είχαμε την 

τόλμη να κάνουμε, αυτά που έπρεπε να γίνουν εδώ και 15 χρόνια και γι’ αυτό και η αδυναμία 

μας και γι αυτό και το κόστος το οικονομικό. Το νερό είχε 10 – 12   δρχ. και αν γίνονταν η 

ΔΕΥΑΣ και έμπαινε και το ειδικό τέλος θα γίνονταν το νερό 18 δρχ. κι επιπλέον θα γίνονταν 

αυτά τα έργα πριν από 15 χρόνια με πολύ μικρότερο κόστος και πολύ πιο εύκολα, διότι δεν 

υπήρξε η ανάπτυξη της πόλης που στα ενδιάμεσα υπήρξε. Εμείς κ. Δήμαρχε, ευχόμαστε να 

είστε στην θέση, στην οποία βρεθήκαμε εμείς το 1994. Τελειώσαμε την θητεία μας και 

αφήσαμε έργα για εκτέλεση, 5 δις, 4 δις για τα πρόγραμμα του Βιολογικού Καθαρισμού στην 

ΔΕΥΑΣ και 1 δις στον Δήμο. Έργα μελετημένα, χρηματοδοτικά εξασφαλισμένα και 

δημοπρατημένα. Η Χρυσοπηγή δουλεύεται, το πάρκινγκ Μεγάλων Οχημάτων δουλεύεται, τα 

αρδευτικά δουλεύονται. Κι από αυτή την άποψη, νομίζουμε ότι η πορεία μας αυτή που πάτε 

να την ακυρώσετε, ήταν πορεία μόνο ωφέλιμη για το κοινωνικό σύνολο, αλλά βλαβερή 

πολιτικά για μας τους ίδιους. Όμως το είχαμε ξεκαθαρίσει, ότι αυτή η κατάρα του πολιτικού 

κόστους πρέπει να σταματήσει. Δεν λέω, ότι δεν κάναμε λάθη, όμως δεν λογαριάσαμε το 

πολιτικό κόστος και για την ίδρυση της ΔΕΥΑΣ και για την Λαϊκή Αγορά και για την 

στάθμευση. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν ασχοληθείτε τόσες ώρες να λογαριάζετε τα 

εγκλήματα  που κάναμε εμείς και ασχοληθείτε με το έργο που βρήκατε και τις προοπτικές που 

αφήνουμε, έχετε τις προϋποθέσεις να κάνετε το μεγαλύτερο έργο που έκανε ποτέ Δήμαρχος.  

 κ. Γεωργούλας: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, με την ελπίδα 

και την προσδοκία, με τις όποιες σκέψεις διατυπώσω κι εγώ, θα γίνουν αιτία, ώστε οι όποιες 

αδυναμίες εμφάνισε ο χρόνος που πέρασε όσον αφορά την λειτουργικότητα της ΔΕΥΑΣ, 

αποφάσισα να πάρω κι εγώ τον λόγο, γιατί   κι εγώ τάχα  στο όνομα του πολιτικού κόστους 

δεν έγινα αιτία να ιδρυθεί η ΔΕΥΑΣ, είπε κυρίως ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο κ. Ανδρέου. 

Όταν εγώ ήμουν Δήμαρχος, πράγματι 3 – 4 Δήμοι δεν είχαν ιδρύσει ΔΕΥΑ, όμως άλλη 

φιλοσοφία είχαν τότε οι Δημοτικοί μας Σύμβουλοι. Στο ότι δεν το επέτυχα, φέρνω κάποια 

ευθύνη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φέρω ευθύνη για πολιτικό κόστος. Το θέμα είναι όμως 

και πως θα λειτουργήσει αυτό που κάνεις. Και καλά την άποψή μου, την στιγμή που η 

ΔΕΥΑΣ έγινε  και λειτούργησε σε κάποια χρόνια, οικονομικής καμπής, θα έπρεπε με τις 

λιγότερες δαπάνες να επιτυγχάνεται έργο κι όχι να θεωρήσουμε ευκαιρία, με την λειτουργία 

της να σπαταλήσουμε. Εγώ θα ήθελα αυτούς τους υπαλλήλους που πρωτοστάτησαν εκεί, να 

διακατέχονται  από την επιθυμία να τα δώσουν όλα, ώστε αυτό το δημιούργημα  το 

απαραίτητο, αντί να το καταφρονούν οι δημότες, να το επικροτούν  και να το αγκαλιάζουν. 
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 Και όχι από τα πρώτα βήματα, πριμ παραγωγικότητας. Θέλω οι εργαζόμενοι να αμοίβονται 

αλλά να πρωτοπορούν  και να τα δίνουν όλα. Γι’ αυτούς που στελέχωσαν την εταιρεία 

ύδρευσης, περίμενα ότι δεν θα δημιουργούσαν  τέτοιες ανησυχίες για παραπάνω απολαβές. Κι 

αν ακόμα δημιουργούσαν, έπρεπε κάποιοι άλλοι  που κουμάνταραν την εταιρεία να το 

σταματήσουν. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να αντιπαρατάξει  κάποια άλλα επιχειρήματα  ας το 

πράξει. Δεν θέλω να πω δηλαδή τώρα,  που προεκλογικά τι έφτασε στα αυτιά μου. Δύο 

τοπογράφοι, της ίδιας ιδεολογικής ανησυχίας με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μου 

έλεγαν ότι για μια αποτύπωση 90 φρεατίων στην πόλη, πήρε την αμοιβή των 2.000.000 δρχ. 

Βέβαια έμαθα εκ των υστέρων ότι τάχα είχε κάνει μια άλλη εργασία που δεν μπορούσε η 

εταιρεία να καλύψει την αμοιβή και βρήκε τρόπο με την ανάθεση αυτή να τα πάρει συνολικά 

όλα. Τέτοιες πρακτικές με βρίσκουν αντίθετο. Και για να μην πολυλογώ, κάτι δεν πήγε καλά 

στην ΔΕΥΑΣ. Γιατί δεν δόθηκε η πρέπουσα σημασία, δεν υπήρξε η πρέπουσα εποπτεία. 

Εκείνο το 80% επιπλέον, είναι για να δημιουργείται αποθεματικό, βασικά έτσι λέει ο νόμος, 

ώστε σε κάποια έργα  μεγάλες δαπάνες, να μπορεί να συνεισφέρει ανάλογα. Άρα, ένα 65% 

πρέπει να υπάρχει μαγιά από την εταιρεία, αλλιώς δεν χρηματοδοτείται.  Κι αυτό το ποσοστό 

δεν υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά που συγκεντρώνονταν  από τους Σερραίους, 

δαπανούνταν. Και για να καταλήγω, εσείς κ. Δήμαρχε και κύριε συνάδελφε Μπάρκα, που 

εκδικάσατε την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πράγματι δεν υπάρχει κανείς που να τα 

κάνει όλα στην  εντέλεια, αλλά εσείς τώρα που καταλογίζετε σπατάλη, νομίζω ότι εκεί 

καταλήγουν όλες οι σκέψεις, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, θα έπρεπε σ’ αυτήν την 

απόφαση που πήρατε, στην αποζημίωση των 400.000 δρχ., θα έπρεπε να μην αρκεστείτε κ. 

Δήμαρχε στο πόσο θα το κόψουν κάποιοι άλλοι τελικά, διότι η φιλοσοφία είναι να πάψουμε 

να εξαρτόμαστε από κάτω κι εμείς να ρυθμίζουμε την πορεία και τη νίκη μας. Γιατί εκείνο 

που έχει σημασία και μετράει είναι η εικόνα που δίνουμε εμείς, εμείς τι αποφασίζουμε; 

Δηλαδή θα αφήσουμε των Αθηνών τους κατοίκους, αυτοί να αποφασίσουν για τους 

συμπολίτες εδώ;  Να σκεφτούν ότι αυτά που αποφασίσατε εσείς είναι πολλά και οι πλάτες 

των Σερραίων στο όνομα όλων αυτών που κρατούν σήμερα στα οικονομικά, δεν αντέχουν; 

Δεν ξέρω ο κ. Λιόγκας τι έκανε. Κανονικά, πέρα από αυτά που προβλέπει ο νόμος για τους 

Αντιδημάρχους κ.λ.π.  δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τα δικαιούνται και δεν θα τα πάρουν. 

Στους άλλους τομείς όμως, όπου δεν υπάρχει τέτοια νομοθετημένη θέση, θα πρέπει πια από το 

φιλότιμό μας να παρακινούμαστε και να τα δίνουμε.  

 κ. Περδίκης: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινώ 

με δύο παρεμβάσεις που έγιναν νωρίτερα για την κοινωνιολογική πολιτική της ΔΕΥΑΣ και 

ακόμα, για την απουσία, όπως είπε ο κ. Μητλιάγκας, του θάρρους του πολιτικού. Ο κ. 

Γεωργούλας σωστά απαίτησε, ήταν αυτός που έφερε  το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για  

την σύσταση της ΔΕΥΑΣ, άσχετα αν δεν υπερψηφίστηκε. Γιατί ήμουν ένας από εκείνους που 

αρνιόταν  την σύσταση της ΔΕΥΑΣ στις Σέρρες, είτε γιατί εκείνη την εποχή 1987-1988, ότι 

δεν ήταν απαραίτητο να επιβληθεί το χαράτσι του ειδικού τέλους το 80% στην κατανάλωση 

του νερού, κι από την άλλη είχα την αυταπάτη ότι κάτω από την πίεση που ασκούσε η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και κυρίως η ένωση των ΔΕΥΑ, υπήρχαν και κάποιες προφορικές δεσμεύσεις 

και υποσχέσεις από την Πολιτεία  για το τροποποίηση του Ν. 1069 προς το καλύτερο για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς δεν έγινε και είχα το θάρρος το 1991 να πω ότι ναι, θα 

ψηφίσω υπέρ της λειτουργίας  της ΔΕΥΑΣ στις Σέρρες, γιατί είδα και αποείδα ότι δεν 

πρόκειται η πολιτεία να στηρίξει το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη. Υπάρχει 

ήδη μια εταιρεία, που λειτουργεί περίπου 2,5 χρόνια, το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

δημιούργησε στην κοινή γνώμη, ήταν το τιμολόγιο  που έφτανε στον καταναλωτή. Το 1991 

επεβλήθη, με απόφαση της πλειοψηφία  του Δημοτικού Συμβουλίου, αύξηση – 

αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης, έφτασε η τιμή του νερού στις 74 δρχ. το κυβικό μέτρο.  
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Το χειμώνα του ‘91 γιατί, θα θυμίσω στον  παρευρισκόμενο  στον κ. Ανδρέου, για λόγους 

ενότητας είχε αποφύγει το φτηνότερο του ‘90 την αναπροσαρμογή ύδρευσης. Από κει και 

πέρα είχαμε αύξηση τις τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, είχαμε επιβολή για πρώτη φορά στα 

τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης  ΦΠΑ 18% στην αρχή και αργότερα 8% για την ύδρευση και 8% 

για την αποχέτευση και 10% για το ειδικό τέλος. Από την άλλη μεριά, ήρθε ο καιρός να 

πληρώνουμε και τα χρέη, τα δάνεια. Καλά κάναμε, ήμουν απ’ αυτούς που τα υπερψήφισα, επί 

θητείας του κ. Ανδρέου, δάνεια 100.000.000  και 150.000.000 δρχ. από το Ταμείο Παρ/κών &  

Δανείων  για την δημιουργία των δύο μεγάλων υδατοδεξαμενών. Ήρθε όμως και η ώρα να 

πληρωθούν πια, και το τοκοχρεωλύσιο γι’ αυτά τα δάνεια ανέρχεται στο ποσό των 59.000.000 

δρχ. ετησίως. Και σύμφωνα με τον νόμο  της ανταπόδωσης και χωρίς ΔΕΥΑΣ, αυτά τα 

εκατομμύρια θα επιβάλλουν ανταποδοτικά και υποχρεωτικά τον λογαριασμό ύδρευσης. Θα 

είχαμε βέβαια  και έργα συντήρησης του δικτύου, θα είχαμε και τότε και θα έχουμε και στο 

μέλλον σπασίματα στους αγωγούς κόντρα στην επιθυμία κάποιου Αντιδημάρχου, θα είχαμε  

και συνδέσεις των υδατοδεξαμενών με το εσωτερικό δίκτυο και με αντλιοστάσια, θα 

αναγκαζόμασταν να αγοράσουμε και εξοπλισμό για τις υπηρεσίες ύδρευσης, θα φτιάχναμε και 

νέες γεωτρήσεις  γιατί δυστυχώς δεν επαρκούσε και ποσοτικά και ποιοτικά το νερό θα είχαμε 

και αναπροσαρμογές στα καύσιμα. Λογικά θα είχαμε μια αύξηση στην τιμή του λογαριασμού 

ύδρευσης ακόμα  κι αν δεν είχε συσταθεί και λειτουργήσει από τον Αύγουστο του ‘92 η 

ΔΕΥΑΣ. Το πόσο αύξηση θα είχαμε, αν υποθέσουμε ότι όλα αυτό το ΦΠΑ θα επιβάλλονταν  

στους λογαριασμούς ύδρευσης χωρίς να αγοραστεί ούτε ένα μέτρο σωλήνα, χωρίς να 

πληρωθεί ούτε ένα ημερομίσθιο, εκτός των μισθών του προσωπικού της υπηρεσίας, θα 

πηγαίναμε τουλάχιστον στις 150 δρχ/κυβικό. Μόνο τα τοκοχρεωλύσια  για τον 

προϋπολογισμό της υπηρεσίας ύδρευσης του ‘91 καλύπτανε το 35% των τότε ανταποδοτικών 

τελών της υπηρεσίας ύδρευσης. Για μετρήστε όλα αυτά, να δείτε πόσο θα έφτανε ο 

λογαριασμός. Τελικά η λειτουργία της ΔΕΥΑΣ αποδείχτηκε ότι ήταν μια ανάγκη για την πόλη 

μας και για μένα που για χρόνια καταψήφιζα τη σύστασή της, αλλά φαντάζομαι ότι κάποτε 

είχατε κι εσείς αρνητική άποψη και βρεθήκατε πολύ σύντομα να ομολογήσετε κι εσείς την 

ανάγκη σύστασης της ΔΕΥΑΣ στις Σέρρες. Αλλά αν δεν μπορείτε να παραδεχτείτε ότι η 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν έκανε έργο, δεν μπορείτε να μην παραδεχτείτε, ότι χάριν 

της λειτουργίας αυτής της Δημ.Επιχείρησης, ενταχθήκαμε για τα έργα Βιολογικού 

Καθαρισμού και Αποχέτευσης, με τα 3.9 δις δωρεά προς τον Δήμο Σερρών, από το Ταμείο 

Συνοχής. Μόνο γι’ αυτό, οφείλετε να αναγνωρίσετε, ότι χωρίς την ΔΕΥΑΣ δεν θα είχαμε 

αυτά τα δις στην πόλη των Σερρών. Σκεφτήκατε τι ζωή και τι μεροκάματο θα δώσουν στην 

πόλη. Από την άλλη μεριά η σημερινή Δημ. Αρχή, αντί να κάτσει να συζητήσει, να 

ανταλλάξει, να  αποδεχθεί λάθη τα οποία διέπραξε η προηγούμενη Δημ. Αρχή ή η Δ/ση της 

εταιρείας, για να μην τα επαναλάβει η παρούσα Διοίκηση και να οδηγηθεί σε καλύτερη 

λειτουργία της επιχείρησης, άρχισε έναν ολομέτωπο αγώνα σε βάρος της προηγούμενης Δ/σης 

και Δημοτικής Αρχής, κι έφτασε σε σημείο να επικαλείται πράγματα τα οποία δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, στην προσπάθειά της να υπερτονίσει τις δικές της 

καλές προθέσεις και τις κακές  επιλογές της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής και το γνωστό 

χάος που παρέλαβε. Και στις υπερβολές αυτές, καλύφθηκαν και όλες οι οργανικές θέσεις 

σκόπιμα από την απελθούσα διαχείριση της  επιχείρησης. Γι αυτό έβαλα το ερώτημα, πόσες 

είναι αυτές οι οργανικές θέσεις. Ομολογήθηκε από τον Δ/ντα Σύμβουλο ότι  είναι 84. Έχω την 

λίστα με τα ονόματα όλων των εργαζομένων στην ΔΕΥΑΣ. Σύνολο σήμερα στην ΔΕΥΑΣ 

απασχολούνται 69. Δύο εργάτες απολύθηκαν τον Γενάρη. Η αφαίρεση λέει ότι φτάσαμε στους 

67. Οι 21 είναι Δημοτικοί Υπάλληλοι  με οργανικές θέσεις ή  αορίστου χρόνου, που είτε 

δουλέψει η ΔΕΥΑΣ  είτε δεν δουλέψει τον μισθό θα τον παίρνουν. Με την αφαίρεση, 

φτάνουμε στους 46. Δεν σας δικαιολογώ κ. Δήμαρχε, που λέγατε άλλο προ ολίγου για  80 

θέσεις.  
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 Από την άλλη μεριά, περί σπατάλης και η σπατάλη δεν επικεντρώνεται ότι πήρε λεφτά 

από το συρτάρι η Διοίκηση και τα έβαλε στην τσέπη. Έδωσε λέει πολλά για ημερομίσθια της 

επιχείρησης. Σε σύνολο των 26 μηνών λειτουργίας της επιχείρησης, 1 δις και 663 

εκατομμύρια σύνολο των εσόδων, συν 75.000.000 δρχ.  το 3%, συν 30.000.000 δρχ.  το 3%  

για την δεύτερη δόση, συν το υπόλοιπο δανείου 80.000.000 δρχ., αυτά είναι τα έσοδα της 

ΔΕΥΑΣ. Με τους ίδιους πίνακες ειπώθηκαν δύο πράγματα. Το πρώτον, ότι αφήνει και 

έλλειμμα  107.000.000 δρχ. Το είπατε κ. Μπάρκα, ο κ. Μητλιάγκας το διέψευσε, αλλά δεν το 

διορθώσατε. Για κάποια ρέπους, ομόλογα, αποθεματικό που υπάρχουν σε τράπεζες, αυτά δεν 

τα είπατε.  

 κ. Μπάρκας: Στο 1.900.000.000 δρχ. μιλάτε για 70.000.000 δρχ. τα οποία αυτά είναι 

εγγυήσεις και πρέπει να είναι σε ειδικό κωδικό, κ. Περδίκη.  

 κ. Περδίκης:  Στο σύνολο αυτών των εσόδων που είπαμε της επιχείρησης, η προσοχή 

επικεντρώθηκε στα ημερομίσθια και στις προσλήψεις. Από τις ίδιες καταστάσεις που έχετε 

στα χέρια σας, 1992, 1993 έως 31/12/1994, σύνολο 577.000.000 δρχ. για μισθοδοσία, 

γενικώς. Από την αποζημίωση του τελευταίου εργάτη μέχρι την πληρωμή του ΙΚΑ είναι 

81.000.000 δρχ. για τα έργα αυτεπιστασίας, μέσα στα 577.000.000 δρχ., 123.000.000 δρχ. 

είναι εργοδοτικές εισφορές, μέσα στα 577.000.000 δρχ. Κάντε μια αφαίρεση και σε όσα 

περισσεύουν, 490.000.000 δρχ.  κάντε μια διαίρεση και έναν αναλογισμό στο σύνολο των 

εσόδων πόσο τις % πήγε για πληρωμή μισθών, ημερομισθίων κ.λ.π. Βγάζετε το νούμερο 27%. 

Τέλος πάντων, έχουμε μια επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες, δεν έχουμε μια επιχείρηση που 

χωρίς να σπαταλάει  μεροκάματα  και κεφάλαια, θέλει να έχει και κέρδη. Κι όταν έχει 

ορκωτούς  λογιστές που λένε ότι το ιδανικό κάθε επιχείρησης  είναι το 33% το 1/3 των 

εσόδων ή των εξόδων να δίνεται για μισθοδοσία. Είναι κάτω από το 1/3.  Τελικά συνάδελφοι,  

νομίζω ότι το ζήτημα των Δημοτικών Επιχειρήσεων  ξεκίνησε από τον Γενάρη να έχει μια 

πορεία στραβή. Το αν κάποιοι ασπάζονται  την λογική που αναγράφεται σε κάποια εισήγηση, 

ή συνεχίζουν να έχουν την ίδια άποψη  που είχανε πριν μερικά χρόνια, ας το πούνε. Δεν 

φταίνε σε τίποτα οι εργαζόμενες  στις Δημοτικές Επιχειρήσεις να μπαίνουν στο λούκι των 

δικών μας  προπαραταξιακών αντιπαραθέσεων. Και τελικά αντί να κοιτάξουμε πως θα 

βελτιώσουμε την οικονομική της θέση, κατατριβόμαστε  τρώγοντας τις σάρκες μας,  να τις 

βουλιάξουμε αυτές τις Επιχειρήσεις από μόνοι μας. Είμαστε τελικά νομίζω, άξιοι της μοίρας 

μας εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι στις Σέρρες και όχι μόνο εμείς και τα παλαιότερα 

Δημοτικά Συμβούλια, έτσι συμπεριφερόταν. Στις Σέρρες έχει αποδειχθεί ότι έχουμε 

αστείρευτες δυνάμεις για να αναπτύξουμε την τοπική μας κοινωνία και τελικά ασπαζόμαστε 

την λογική του άσπρο-μαύρο και δεν αφήνουμε να γίνουνε τα βήματα για την ανάπτυξη.  

 κ. Χαλκιόπουλος:  Όταν ξεκινάμε μια Δημοτική Επιχείρηση πράγμα που έγινε εδώ 

και μια δεκαετία, σε άλλες πόλεις και αναφέρομαι στην Καλαμαριά, για να μην πω ότι για 

πρώτη φορά Δημοτική Επιχείρηση έγινε το 1870 στην Κάλυμνο, πρέπει να ξέρουμε ποιος 

είναι η σκοπός της, ποια η φαντασία και ποια η προοπτική. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις πρέπει 

να έχουν ένα πλεόνασμα για τον Δήμο για να μπορεί να κάνει επενδυτικές  δραστηριότητες 

και άλλες αλλά και την ίδια την Επιχείρηση να την αναπλάθει και την αναπαράγει, αλλά και 

πρέπει να έχει κοινωνικούς σκοπούς. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνουμε στο πλεόνασμα το 

ταμειακό, απ΄ ότι στους κοινωνικούς σκοπούς. Εάν λοιπόν η Δημοτική Επιχείρηση  δεν 

καταλήξει να έχει πλεόνασμα, θα καταστεί προβληματική, με  φοβερό χρέος, δεν θα έχει την 

δυνατότητα να εμπλουτίζεται με την σύγχρονη τεχνική και επιστημονική γνώση και θα 

επιβαρύνει μονίμως τον Δήμο. Βεβαίως σαν γενικότητα πρέπει να σας πω ότι όταν ξεκινάμε 

μια  Δημοτική Επιχείρηση πρέπει επίσης να ξέρουμε το χρηματοδοτικό της σχήμα ποιο είναι 

το αρχικό της κεφάλαιο, ποια είναι τα δάνεια  τα οποία θα πάρουμε, ποιες είναι οι πιθανές 

επιδοτήσεις  που  θα  έχουμε, από το εσωτερικό μέτωπο αλλά και από το εξωτερικό διότι είναι  
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γνωστό ότι όλες οι Δημοτικές Επιχειρήσεις επιδοτούνται από το Κοινωνικό Ταμείο της 

Ευρώπης από το Αγροτικό Ταμείο, από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσες 

ασχολούνται  με βιομηχανία, με μεταποίηση αγροτικών ειδών. Υπάρχουν και Δημοτικές 

Επιχειρήσεις τελετών, αγροτικών προϊόντων, τουριστικές, διαφημίσεων, δεν είναι δηλαδή  

κάτι το πρωτόγνωρο εδώ για να το παρουσιάσουμε  σαν ένα γιγάντιο έργο. Απλώς γίνεται μια 

επανάληψη των παλαιών, όχι ότι είναι θλιβερή  αυτή η επανάληψη, θα σας πω συνοπτικά το 

παρελθόν της ΔΕΥΑΣ. Υπήρχε μια υπηρεσία ύδρευσης  στην πόλη και αποχέτευσης. Δεν έχω 

ακούσει από κανέναν ότι δεν ήταν ικανοποιητική, δεν ήταν όμως εμπλουτισμένη με την 

σύγχρονη επιστημονική και τεχνική γνώση. Και με αυτή την έννοια ήταν αναγκαίο να γίνει  η 

ΔΕΥΑΣ. Έγινε λοιπόν αυτή η νέα Δημοτική Επιχείρηση. Πως έπρεπε να γίνει; Το βασικότερο 

σημείο για μένα είναι το εξής: Υπήρχε Εσωτερικός Κανονισμός;  Υπήρχε μια αρχική 

απόφαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή για το ποιος θα ήταν ο Εσωτερικός 

Κανονισμός; Νομίζω ότι ο κ. Μητλιάγκας είπε ότι υπήρξε αρχική τους απόφαση, πως θα 

γίνονται οι προσλήψεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εισηγητής  αυτού του Εσωτερικού 

Κανονισμού, ο πρώην Δ/ντής, ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Περδίκης, δεν ξέρω. Πάντως οι 

πληροφορίες μου λένε, ότι αυτός ο Εσωτερικός Κανονισμός πήγε στο Δ/κό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΣ την εποχή του κ. Μητλιάγκα, ξαναήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο κι επικυρώθηκε κι 

εδώ. Πάρα ταύτα επικυρωθείς εκεί, επικυρωθείς στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία, ο 

Εσωτερικός Κανονισμός που αναφερόταν στην πρόσληψη του προσωπικού που έπρεπε να 

γίνει διαφανώς και αξιοκρατικώς, αλλάζει ο Εσωτερικός Κανονισμός, δεν γίνεται προκήρυξη 

θέσεων. Θέλω να πω ότι δεν υπήρξε αξιοκρατία, πιστεύω και μακάρι να διαψευστώ και να 

ανακαλέσω, ότι πήρατε τους ανθρώπους τους, έγινε επιλογή φαλλοκρατική. Ότι υπήρξε ένα 

έργο, δεν έχω μελετήσει όλη την ιστορία.  Θέλω να δω αν άφησαν ταμειακό έλλειμμα, γιατί 

αν άφησαν, δεν θα έχει την δυνατότητα αυτή η Δημοτική Επιχείρηση αύριο, να μπορεί να 

αναπλαστεί, να εμπλουτισθεί με την σύγχρονη τεχνική, να μπορεί να παρέχει νερό ποιότητας, 

αλλά και να μην καταστεί προβληματική. Βέβαια,  ένας από τους λόγους που ξεκινάει μια 

υπηρεσία του Δήμου να γίνει Δημοτική Επιχείρηση πάνω σε έδαφος ιδιωτικών κινήτρων, 

αποσκοπεί να πάρει δάνεια με εκπτώσεις και να επιδοτηθεί και με αυτή την έννοια να γίνει η 

δόμησή της πάνω σε επιστημονική βάση.  

 κ. Πρόεδρος: Έχουν περάσει ήδη 3 ώρες και θα παρακαλούσα  να μην 

επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Αν υπάρχει κάτι καινούργιο  από κάποιον θα έχει τον 

χρόνο να μιλήσει. Ορίστε κ. Αγγελίδη.  

 κ. Αγγελίδης: Σ΄ αυτά που είπε προηγουμένως ο κ. Μπάρκας, θα μπορούσε κανείς να 

απαντήσει με μια λέξη: άνθρακας ο θησαυρός. Όλο το σόου που έγινε για την ΔΕΥΑΣ, έγινε 

για να αθετήσει την χωρίς σκέψη προεκλογική του υπόσχεση, για μείωση της τιμής του νερού. 

Αυτή είναι όλη η ουσία της υπόθεσης. Θα ήθελα όμως κι εγώ να εκθέσω τις απόψεις μου 

σχετικά με την λειτουργία της ΔΕΥΑΣ, στα πλαίσια της κριτικής, όπως έχει υποχρέωση η 

αντιπολίτευση να ασκεί για τον έλεγχο και την σωστή λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Θα 

ήθελα να αναφερθώ  κατ’ αρχήν με κάποιες αποφάσεις που πήρε το νέο Δ/κό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΣ. Και θα κάνω αρχή με τις παράνομες απολύσεις των 2 μηχανικών. Αναγκάστηκε 

φυσικά να τις πάρει και καλά έκανε, τα λάθη είναι ανθρώπινα. Σχετικά με την απόφαση που 

συζητήθηκε έντονα από τον Σερραϊκό Λαό, δηλαδή με την απόφαση για καθιέρωση αμοιβής 

για τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΣ και συγχρόνως πρόταση για ύψος αμοιβής 400.000 δρχ., 

φυσικά λέτε ότι δεν θα είναι 400.000 δρχ., αλλά θα είναι 200.000 δρχ. Η ουσία δεν είναι το 

ύψος της αμοιβής, αλλά η καθιέρωση  της αμοιβής, από  την στιγμή που λέτε ότι η φιλοσοφία 

της νέας Δημοτικής Αρχής είναι ο περιορισμός και η μείωση των εξόδων. Δεν συμβιβάζονται 

αυτά  τα  δύο.  Με αυτή την λογική  δηλαδή, γιατί να μην παίρνει μισθό  και κάποιο μέλος του  
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Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΠΚΑ και κάποιο  μέλος Δημοτικής Επιχείρησης των Παιδικών 

Σταθμών και της ΚΑΔΕ, αργότερα και της ΚΕΚ. Και θα έχουμε πράγματι ένα Δημοτικό  

Συμβούλιο που θα αμοίβεται καλά. Επίσης, βάσει του Ν. 1069/80, το μέλος του Δ/κού 

Συμβουλίου που αμοίβεται, πρέπει να απασχολείται πλήρως, από τις 07.00 μέχρι και τις 14.30 

καθημερινά. Μια άλλη απόφασή σας, την οποία εγώ την θεωρώ βιαστική, είναι η απόφαση 

για την κατάργηση της αύξησης αποδοχών  σε κάποιους υπαλλήλους της ΔΕΥΑΣ. Από το 

πρώτο κιόλας Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς να γνωρίζετε τους υπαλλήλους, χωρίς να έχετε  

κάποια εισήγηση της υπηρεσίας, ήρθατε και καταργήσατε αυτές τις  αυξήσεις των αποδοχών. 

Κι εδώ πήρατε μια απόφαση που είναι αντίθετη με την λογική, διότι καταργούμε τις αυξήσεις 

και εν συνεχεία εξετάζουμε κατ’ άτομο αν πράγματι τις αξίζουν ή όχι και όποιοι τις αξίζουν 

θα τις ξαναπάρουν. Εγώ νομίζω ότι πρώτα μελετούμε, διερευνούμε και εν συνεχεία παίρνουμε 

τις αποφάσεις. Αυτοί οι υπάλληλοι όμως που πήραν τις αυξήσεις, ήταν κάποιοι  υπάλληλοι με 

αυξημένες αρμοδιότητες, ήταν προϊστάμενοι τμημάτων  και υπεύθυνοι γραφείων. Και πείτε 

μου σε ποια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, ένας προϊστάμενος τμήματος, ή ένας υπάλληλος 

με αυξημένες  ευθύνες δεν παίρνει κάτι επιπλέον. Αυτό θα πρέπει νομίζω να ελέγξετε, είναι το 

αν αποδίδουν αυτοί οι υπάλληλοι στη δουλειά  τους κι αν τα χρήματα που παίρνουν 

ανταποκρίνονται στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μου δίνετε την εντύπωση ότι 

εναγωνίως ψάχνετε να βρείτε τρόπόυς για να μειώσετε τα έξοδα της επιχείρησης, ώστε να 

ανταποκριθείτε στην προεκλογική σας υπόσχεση για δραστική μείωση της τιμής του νερού. 

Νομίζω ότι δεν είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο. Δραστική μείωση της τιμής του νερού, 

εάν είμαστε υπεύθυνοι, δεν μπορεί να γίνει αλλά και ούτε πρέπει να γίνει. Τότε δεν θα έχουμε 

έσοδα στην επιχείρηση, δεν θα προλάβουμε τις εξελίξεις, δεν θα έχουμε έργα και έργα 

ύδρευσης-αποχέτευσης, η πόλη των Σερρών τα έχει ανάγκη. Κάνετε προσπάθεια, αφενός μεν 

να μηδενίσετε  τα πεπραγμένα  της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής στον τομέα ύδρευσης-

αποχέτευσης, αφετέρου δε να κατασυκοφαντήσετε την λειτουργία της ΔΕΥΑΣ αφήνοντας  

αιχμές ότι δήθεν φαίνονται παράνομες πράξεις του προηγούμενη Δ/κού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΣ. Αυτή η προσπάθεια, πέρα του ότι προκαλεί θλίψη, κυρίως ζημιώνει την νεοσύστατη 

επιχείρηση. Δυστυχώς, ο συνδυασμός σας, δεν μπορεί να ξεφύγει από την νοοτροπία να 

μηδενίζει και να μειώνει τα έργα των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών. Το ίδιο είχατε κάνει 

και  το 1977, όταν παραλάβατε την σκυτάλη από τον τότε Δήμαρχο κ. Γεωργούλα. 

Μηδενίζατε συνεχώς το έργο του και μάλιστα σας είχε πιάσει μια καταστροφική μανία να 

θέλετε να τον καταστρέψετε. Κάθε Δημοτική Αρχή στο τέλος της τετραετίας της έχει να 

επιδείξει και θετικά και αρνητικά σημεία. Σημασία έχει, η νέα Δημοτική Αρχή που 

αναλαμβάνει, τα θετικά σημεία να τα αγκαλιάζει και να προσπαθεί να τα συνεχίσει. Και 

νομίζω ότι στον τομέα ύδρευσης, η νέα Δημοτική Αρχή βρήκε κάτι πολύ θετικό, την ίδρυση 

της ΔΕΥΑΣ και νομίζω πρέπει να τύχει της ανάλογης μεταχείρισης. Ο δικός μας συνδυασμός 

ποτέ δεν διανοήθηκε να μειώσει ή να μην συνεχίσει κάτι θετικό που βρήκε από την 

προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ποτέ εμείς δεν είπαμε ότι οι δεξαμενές των Αγ. Αναργύρων 

που ήταν έργο του κ. Ανδρέου, ότι δεν ήταν κάτι θετικό. Απεναντίας, ότι θετικό βρήκε ο κ.  

Μητλιάγκας στον τομέα ύδρευσης-αποχέτευσης , προσπάθησε να  ολοκληρώσει με τον 

καλύτερο τρόπο, που ήταν η ίδρυση της ΔΕΥΑΣ. Έτσι αντιμετώπισαν το πρόβλημα 

ύδρευσης-αποχέτευσης  και όλοι οι Δήμοι της Ελλάδας. Πέρα του ότι πάρθηκε αυτή η 

απόφαση για ίδρυση της ΔΕΥΑΣ, η νεοσύστατη αυτή επιχείρηση, στα δύο χρόνια λειτουργίας 

της, παρουσίασε έργο και παρέδωσε στη νέα Δημοτική Αρχή και ολοκληρωμένα έργα και 

έργα τα οποία πρόκειται να αρχίσουν άμεσα. Τα ολοκληρωμένα έργα που ανέφερε ο κ. 

Μητλιάγκας, είναι η δεξαμενή Αγ. Γεωργίου, οι τρεις γεωτρήσεις και οι δύο μεταφορικοί 

αγωγοί. Τα άμεσα έργα που πρόκειται να αρχίσουν είναι τα έργα Βιολογικού Καθαρισμού, 

Αποχέτευσης αξίας 4 δις, έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  
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θα τονώσουν και την οικονομία φυσικά, της πόλης. Είπατε για υπεράριθμο προσωπικό και για 

ρουσφετολογικές προσλήψεις. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ δεν είναι υπεράριθμο, είναι αυτό 

που προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, προσλήφθηκε με όλες τις 

νόμιμες διαδικασίες, από τους 67 που υπηρετούν όπως είπε ο κ. Περδίκης, οι 21 είναι με 

απόφαση από το Δήμο Σερρών και είναι το εντελώς απαραίτητο προσωπικό. Είπατε ότι το 

ποσοστό μισθοδοσίας του προσωπικού επί των συνολικών εσόδων της επιχείρησης  ότι είναι 

50%. Δεν είναι έτσι, το διέψευσαν και ο κ. Μητλιάγκας και ο κ. Περδίκης, είναι 27 – 30%. 

Βάζετε μέσα και τους  υπαλλήλους που πληρώνονται από τα έργα. Αν το βάζετε κι εκείνο, 

τότε φτάνουμε γύρω στο 40-45%. Μιλήσατε για ρουσφετολογικές προσλήψεις, αλλά και για 

να μην αδικήσουμε και το προηγούμενο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, πρέπει να πούμε ότι σε 

υπεύθυνα πόστα αντιστάθηκε  στον πειρασμό και έκανε προσλήψεις  αξιοκρατικά. Θα πάρετε 

τώρα για την Καθαριότητα μέσα ΔΕΠΚΑ όπως και στους Παιδικούς Σταθμούς, όπως 

αργότερα θα πάρετε και στην ΚΑΔΕ. Αν όντως θέλετε αξιοκρατία, τροποποιήστε τον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, για να μην γίνονται οι προσλήψεις με  επιλογή. Από την 

στιγμή που οι προσλήψεις με επιλογή, είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αδικίες. Κάνατε μια 

αλόγιστη δημαγωγία για  την αύξηση της τιμής του νερού. Η τιμή του νερού, λόγω του Νόμου 

1069/80 αυξήθηκε από την στιγμή που ιδρύθηκε η ΔΕΥΑΣ, αλλά από τους Δήμους της 

Ελλάδος που έχουν συστήσει ΔΕΥΑ, το 80% έχουν πιο ακριβό νερό από μας. Αυτό δεν το 

λέτε, όπως δεν λέτε ότι εξαιτίας της ΔΕΥΑΣ τα 4 δις δάνειο που πήραμε, επιδοτούνται με 

85%. Νομίζω ότι αυτή η αναστάτωση που προκλήθηκε  στην ΔΕΥΑΣ, πρέπει να πάρει το 

τέλος της,  πρέπει η ΔΕΥΑΣ να ηρεμήσει γιατί  μπορεί να προσφέρει πολλά στον Σερραϊκό 

Λαό, είναι σπουδαία στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Βρίσκετε, 

σαν νέα Δημοτική Αρχή, στην ΔΕΥΑΣ, έτοιμο έργο 4 δις δρχ., που  θα τονώσουν την 

οικονομία της πόλης. Προσπαθήστε να επιβλέψετε την ολοκλήρωση και την εκτέλεση των 

έργων αυτών. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία, επειδή αφήσατε υπονοούμενα για 

κακοδιαχείριση και παράνομες πράξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου της 

ΔΕΥΑΣ, απ’ αυτά που είπαν και ο κ. Μπάρκας και ο κ. Βλάχος, αλλά και στα ραδιόφωνα και 

αιωρείται στον κόσμο η υποψία ότι κάτι έγινε. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο Δ/κό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ διαχειρίστηκε άψογα την επιχείρηση. Αυτό θα αποδειχθεί κι όταν 

κλείσει ο ισολογισμός στις 31/3/1995 αλλά και όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους 

ορκωτούς λογιστές. Αλλά αν έχετε κάποιο μεμπτό, αν υπάρχει κάποια υποψία, είστε 

υποχρεωμένοι, αν δεν θέλετε να θεωρείστε συκοφάντες να παραπέμψετε αυτά τα στοιχεία  

στην δικαιοσύνη και το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να αρχίσει η ένορκη διοικητική 

εξέταση για να λάμψει η αλήθεια. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι βρίσκετε μια επιχείρηση 

υγιή και αυτή η επιχείρηση μπορεί να πάει καλύτερα, αν διοικηθεί με υπευθυνότητα. Τα 

προβλήματα λύνονται  με πειθώ και συνεργασία  και αν μια επιχείρηση δεν έχει την 

συναίνεση των εργαζομένων, δεν μπορεί να πάει μπροστά.  

 κ. Σωτηριάδης: Πριν από ενάμιση  μήνα περίπου ο συνδυασμός του κ. Μητλιάγκα,  

βομβάρδισε κυριολεκτικά τα Μ.Μ.Ε. αντιδρώντας  για ορισμένες αποφάσεις του Δ/κού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, γνωρίζοντας πολύ καλά όμως, ότι τίποτα από αυτά που έλεγαν δεν 

ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Σε τρεις αποφάσεις έγινε η μεγάλη φασαρία. Για τον 

μισθό λέει, του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΣ, να πω ότι δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. 

Περικοπή μισθών. Δεν είναι περικοπή, είναι κατάργηση του πριμ παραγωγικότητας που θα 

αναφέρω παρακάτω σε ποιους και πως το δώσανε. Κύριε Περδίκη, θα φτάσει η ώρα να δείτε 

τον μισθό του Αντιπροέδρου, θα δείτε, ότι ο Αντιπρόεδρος έχοντας αυτή την ευθύνη για 

πλήρη απασχόληση, θα πάρει τον μισθό που παίρνει ο πιο χαμηλόμισθος εργάτης στην 

ΔΕΥΑΣ.  Και  τότε  να  δούμε  τι  θα  μας  πείτε.  Εμείς  έχουμε  μια  διαφορετική  φιλοσοφία.  
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Πιστεύουμε ότι αυτή η επιχείρηση με 1.200.000.000 δρχ.  προϋπολογισμό, δεν μπορεί να 

διοικηθεί ούτε από Τράπεζα ούτε από ιατρείο ούτε από τηλέφωνο. Κι αν ο κ. Σιδέρης που είπε 

ο κ. Μητλιάκας, δεν ζήτησε αποζημίωση, το έκανε γιατί δεν μπορούσε να διοικήσει την 

ΔΕΥΑΣ από το ιατρείο του. Αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον κ. Μπάρκα που από τις 10 

Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχει κλειστό το γραφείο του και αγωνίζεται καθημερινά, ζώντας 

από κατά τα προβλήματα δίνοντας έμμεσες λύσεις  και προστατεύοντας τα συμφέροντα της 

Υπηρεσίας. Ο κ. Μητλιάγκας και ο κ. Περδίκης μας είπαν για το πώς χτίσανε και δεν 

ολοκληρώσανε τελικά της ΔΕΥΑΣ. Αυτό ήταν υποχρέωσή τους. Δεν είχαν όμως το δικαίωμα 

να οδηγήσουν με μία οικονομική κατάρρευση την επιχείρηση αυτή και για να μην λέμε για 

μίσος και για μικροψυχία  που ανέφερε ο κ. Μητλιάγκας έχω μια αναφορά του υπεύθυνου στο 

ταμείο της ΔΕΥΑΣ, με ημερομηνία 24/6/1994 και αναφέρεται σε τρία θέματα, μισθοδοσία-

έργα ΔΕΥΑΣ εκτός προγράμματος, υπέρβαση προϋπολογισμού και υποχρεώσεις της 

Δημοτικής Επιχείρησης  ως το τέλος του 1994. Θα αναφερθώ σε ένα σημείο  που λέει, αν σε 

όλα αυτά λάβουμε υπόψη την μισθοδοσία του προσωπικού επί συμβάσει έργου, την 

ολοκλήρωση των εναπομεινάντων και των νέων έργων, την ίδια συμμετοχή και την 

τοκοχρεωλυτική δόση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, φτάνουμε σε ποσά που η 

υπηρεσία δεν είναι σε θέση να καλύψει για το 1994 με αποτέλεσμα να κινδυνέψει με 

οικονομική κατάρρευση. Και παρακάτω λέει ότι πρέπει  να γίνει αναδιοργάνωση του 

σχεδιασμού έργων και του αριθμού προσωπικού της επιχείρησης για το επόμενη εξάμηνο, 

ώστε να μην βρεθούμε εκ των υστέρων σε αδιέξοδα που θα έχουν σαν άμεσα αποτελέσματα 

την μη πληρωμή μισθών, προμηθευτών, ΔΕΗ, τοκοχρεωλυτική δόση, διαφόρων εξόδων που 

θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα την κατάρρευση  της λειτουργίας της επιχείρησης με δυσάρεστα 

αποτελέσματα για όλους μας. Υπογράφει ο κ. Ν. Σαφαρίκας με 1960 αριθμό πρωτοκόλλου. 

Και βέβαια όλα αυτά, γιατί ακολουθήθηκε μια καμπή οικονομικής διαχείρισης. Αυτό που δεν 

μπορώ εγώ να καταλάβω, είναι το εξής: αύξηση προσωπικού 55%,  από τα 210.000.000 δρχ., 

πάμε στα 330.000.000 δρχ.  Κι από κει πάνω ερχόμαστε να δώσουμε 11.000.000 δρχ. 

υπερωρία για το 1994. Έχουν υπερκαλυφθεί οι θέσεις κύριοι συνάδελφοι. Και δεν μιλάμε για 

τα καύσιμα και για τα 12.000.000 δρχ. πριμ παραγωγικότητας. Ερχόμαστε εμείς τώρα κα το 

καταργούμε το πριμ κι εσείς αντιδράτε. Μιλάμε και για 27.000.000 δρχ.  μειώσεις 

λογαριασμών, οι περιβόητες εκπτώσεις. Από 11/2 έως 1/3 μειώνουμε τους λογαριασμούς, 

1.183.000 δρχ., από 5/3 έως 22/4 2.200.00 δρχ., από 23/4 έως 14/6 2.800.00 δρχ., από 15/6   

έως 16/7 7.358.000 δρχ., υπολογίστε ότι είναι 6.200.000 δρχ. του νοσοκομείου και πάμε από 

16/7 έως 15/11 4.500.000 δρχ. από μειώσεις λογαριασμών. Και για τα καύσιμα του 

προσωπικού θα σας πω ότι για το 1992 ήταν μόνο 700.00 δρχ., το 1993 στα 3.800.000 δρχ. 

και τώρα κοντεύουμε  τα 4.500.000 δρχ. Με μια τέτοια διαχείριση, πιστεύω ότι δεν θα είχε 

διάρκεια η ΔΕΥΑΣ.  

 κ. Πισώκας Β.: Ίσως υπάρχουν πολλά ερωτήματα στους κυρίους συναδέλφους, δεν 

θέλω να επεισέρθω  στις επιμέρους τοποθετήσεις γύρω από την ΔΕΥΑΣ, γιατί νομίζω ότι 

έγινε μια εκτενέστερη συζήτηση γύρω από απ’ αυτό το πράγμα. Και έργα έγιναν και λάθη 

έγιναν  και προσλήψεις έγιναν και θα γίνουν αν χρειαστεί. Αλλά να μην  μηδενίζουμε τα 

πάντα.  Εκείνο που κατάλαβα  είναι ότι ο Δήμος  βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. 

Δοκιμάζεται άοπλος πολλές φορές παίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του, δοκιμάζεται η 

φερεγγυότητά του και η αποτελεσματική αναπτυξιακή του κατεύθυνση. Αυτά φυσικά είναι 

προβλήματα που υπάρχουν και θα υπάρχουν. Θεσμικά λιγότερα, οικονομικά περισσότερα και 

με τεχνική στήριξη, που θα βρουν τον δρόμο επίλυσής  τους όταν υπάρχουν θεσμικά πλαίσια, 

όπως ο νόμος περί αποκέντρωσης 1622, 1418 κ.λ.π. Φυσικά οι Δημοτικές Επιχειρήσεις δεν 

είναι πανάκεια που μπορούν να σώσουν πολλά πράγματα γύρω από τα προβλήματα της 

πόλης. Δεν τις απομυθοποιήσαμε και το τονίζω αυτό, αλλά τις αποδεχθήκαμε σαν λύσεις 

σωστότερες  
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από τις άλλες του Δημοσίου Τομέα. Και είναι σωστό το επιχείρημα  πολλών συναδέλφων, που 

λέει ότι προκειμένου να  συστήσουμε Δημοτικές Επιχειρήσεις και για να μην αποτύχουν, να 

υπάρχουν  τα οικονομικά όπως είπε ο κ. Χαλκιόπουλος, να υπάρχει η διάρθρωση λειτουργίας 

και να υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό. Εγώ νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανένας σ΄ αυτά. 

Αλλά και για να μην  αποτύχει, πρέπει οπωσδήποτε  να εκπληρωθούν αυτοί οι τρεις όροι.  Και 

να μην αποτελούν όπλο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και αυτό το όπλο όπως το ανέφερε ο 

κ. Μπάρκας, αποτελεί μια προϋπόθεση για να δημιουργηθεί μια Δ.Ε., αλά με έναν όρο. Όχι με 

άκριτες προσλήψεις  που το μόνο που κάνουν είναι να αναπαράγουν την εκλογική εποπτεία. 

Εκείνο που ήθελα να τονίσω και νομίζω ότι δεν έχει θιχτεί εδώ μέσα, είναι ότι δίνουνε 

εξετάσεις, γύρω από τον θεσμό της αποκέντρωσης. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί ο θεσμός 

της αποκέντρωσης και ο ρόλος της είναι αυτός που θα μας δώσει μια δυναμική προς τα 

εμπρός και όχι με το μάζεμα των σκουπιδιών μόνο, κι ούτε κάνοντας έναν δρόμο, 

εκπληρώνοντας τις κοινωνικές εν μέρει ανάγκες. Για να υπάρχει η αποκέντρωση αυτή, 

χρειάζεται και ο κοινωνικός έλεγχος. Χωρίς κοινωνικό έλεγχο δεν μπορεί να υπάρξει 

αποκέντρωση. Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η παρούσα συζήτηση, έχει μια δυναμική, να 

απορρίψουμε τα λάθη τα οποία έγιναν  και να βαδίσουμε στους στόχους και στους σκοπούς 

που μας εξέλεξε ο Σερραϊκός Λαός. Ευχαριστώ.  

 κ. Νυκτοπάτης: Πάψτε να μας συμβουλεύετε. Ο Σερραϊκός Λαός, εμάς ψήφισε. Εσείς   

σαν προηγούμενη Δημοτική Αρχή βάλατε τους δικούς σας ανθρώπους, γιατί δεν θέλετε να 

βάλουμε κι εμείς τους δικούς μας ανθρώπους; Φύγανε δύο μηχανικοί τους οποίους 

ξαναπήραμε και ξεσηκώσατε τον τόπο. Εμείς μέσω της ΔΕΠΚΑ, θέλουμε να βάλουμε 10 

ανθρώπους και είπε ο κ. Πισώκας να μην τους βάλουμε  έτσι. Μιλάμε για μια εξυπηρέτηση. 

Ψάχνουμε τον τρόπο.  Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί θέλετε  πάντα να κάνετε το άσπρο-

μαύρο. Κύριοι, να είμαστε ξεκάθαροι  εάν μπορέσουμε θα δούμε τους δικούς μας ανθρώπους, 

χωρίς να αδικήσουμε τους άλλους. Ενώ εσείς αδικήσατε τους δικούς  μας και πήρατε  τους 

δικούς σας. Πάψτε να μας συμβουλεύετε, αφήστε μας να εξαντλήσουμε την τετραετία μας και 

μετά το 1998 σας κάνω και μια δήλωση ότι ο Ιωάννης Βλάχος θα ξαναβγεί Δήμαρχος.  

 κ. Γκότσης:  κ. Πρόεδρε, κ. Σύμβουλοι, ο κ. Νυκτοπάτης με κάλυψε κατά το ήμισυ, ο 

πρώην Δήμαρχος ο κ. Μητλιάγκας, το έχει αυτό να μας συμβουλεύει, αλλά τώρα βρήκε κι 

έναν μιμητή. Ακούω τώρα τον κ. Αγγελίδη να μας συμβουλεύει κι αυτός. Δε νομίζω ότι  

στερούμαστε νοημοσύνης για να μας συμβουλεύετε. Επικεντρώσατε το όλο θέμα σε ορισμένα 

σημεία. Εγώ θα σταθώ σε ένα, στις διώξεις  των 2 υπαλλήλων, αλλά δεν συμφέρει, νομίζω ότι 

είναι μπούμερανκ αυτό, θυμάστε που διώξατε δύο οικογενειάρχες-επιστήμονες και  με ποια 

αιτιολογία, τον κ. Παπαντωνίου και τον κ. Αβραμίδη. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς δεν θα 

τους διώχναμε για πάντα. Απλώς θέλαμε για να προσφέρουν έργο  δεν θα έπρεπε να ξέρουν 

ότι θα είναι μόνιμοι. Και το τελευταίο που ήθελα να πω, είναι ότι το 80% το τέλος, είναι γύρω 

στα 500.000.000 δρχ. κι εδώ είναι η ουσία και να απαντήσετε, τα χρήματα αυτά που πήρατε 

από τον Σερραϊκό Λαό, τα κάνατε έργα υποδομής; Ευχαριστώ πολύ.  

 κ. Ζάγκαλης: Κρατάω την δήλωση των μελών του Δ.Σ., Δημάρχου, Δ/ντα 

Συμβούλου, για τις μειώσεις λογαριασμών, στο τέλος της χρονιάς θα το συζητήσουμε. Γι’ 

αυτό που είπε ο κ. Νυκτοπάτης για τις συμβουλές, γι΄ αυτό το σκοπό υπάρχει η 

αντιπολίτευση.  Κρατάτε ότι θέλετε, πετάτε ότι δεν θέλετε, γίνεται ένας  παραγωγικός 

διάλογος. Και κλείνω με τα δύο αυτά άτομα που λέτε ότι διώξαμε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, 

αφού εμείς τα προσλάβαμε, πως θα τα διώξουμε. Κάπου δεν κολλάει αυτό.  Είναι λίγο τρελό 

και παράλογο. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος  και τον ξέρετε όλοι.  

 κ. Γεωργούλας: Κι εγώ διατυπώνω το παράπονο στην παρατήρηση που έκανε ο κ. 

Νυκτοπάτης και ο κ. Γκότσης. Διότι το να κάνει κανείς  παραινέσεις, δεν είναι κακό. Εσείς 

βέβαια μετά διαλέγετε.  Είναι καλόπιστες  οι συμβουλές  που δίνονται.  
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 κα Ζαπάρα:  Θα μείνω μόνο σε κάτι που είπε ο κ. Ζ. Περδίκης, ότι τελικά σταματήστε 

να παίζετε τον ρόλο του συμβουλάτορα. Θεωρώ ότι όταν εμείς καθόμασταν εκεί, νομίζω 

υπήρχε  μια αντιπολίτευση πάρα πολύ  θετική στο έργο σας. Κι αυτό πρέπει να το 

αναγνωρίζετε.  

 κ. Πρόεδρος: Νομίζω ότι ο κ. Ανδρέου ζήτησε να μας απασχολήσει για λίγα λεπτά, 

νομίζω αυτό το δικαίωμα το έχει σαν αγωνιστής τόσα χρόνια.  

 κ. Ανδρέου: Κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να ξέρετε ότι το θέμα αυτό έχει  διογκωθεί 

πάρα πολύ. Κι όπως είπε ο κ. Χαλκιόπουλος, αυτό ξεκινά, αν σε μια προσπάθεια δίνετε 

γιγάντιες διαστάσεις, υπάρχει μια αλαζονεία. Μιλάμε για την ΔΕΥΑΣ. Το 1980 ψηφίστηκε, 

όχι το 1969.  

 κ. Μητλιάγκας: Διαδικαστικά, κύριε Πρόεδρε, είναι δυνατόν σ’ αυτό το τραπέζι να 

έρχεται σε αντιπαράθεση ο κ. Ανδρέου;  

 κ. Πρόεδρος: Κύριε Ανδρέου,  μιλήστε για τα  γεγονότα καλύτερα.  

κ. Ανδρέου:  Το 1980 ψηφίστηκε αυτός ο Νόμος, ολόκληρη η Ελλάδα πλην των 

Αθηνών και του Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, εβρέθει η Κυβέρνση τότε, στην δύσκολη θέση, 

να φτιάξει ένα νόμο, να δώσει το δικαίωμα στις Δημοτικές Αρχές να φορολογήσει σκληρά 

τους πολίτες για να πιούνε επιτέλους νεράκι. Το 1980 όμως, η πόλη των Σερρών, ήτανε μια 

από τις δύο ή τις τρεις πόλεις της Ελλάδος, που είχανε μια ατέλεια, το 25% περίπου που 

πίνανε από τους Αγίους Ανάργυρους επιφανειακό νερό. Ήρθε ο κ. Γεωργούλας, μέσα σε 2-3 

χρόνια το εξαφάνισε και κάνανε γεωτρήσεις, όπου υπήρχε το 5ετές  σχέδιο που έδωσε  τις 

απόψεις του ο κ. Αλεξανδρίδης Λάκης. Ο κ. Ανδρέου στο τότε 5ετές  σχέδιο που έκανε το 

ΠΑΣΟΚ και το θέμα της παροχής καλυτέρευσε.  Η πόλη των Σερρών όμως είχε νερό να πιεί, 

είχα κάνει τεράστιες εγκαταστάσεις. Διότι μην ξεχνάτε  ότι για 1.000 πολυκατοικίες των 

Σερρών, η πόλη έκανε δίκτυο καινούργιο. Έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο το 1980, 

ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και του ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ και Συνασπισμού και Ν.Δ. το 

αρνήθηκε.  Δεν δεχόταν κανένα χαράτσι για να καλυτερεύσει η ύδρευση-αποχέτευση. Και επί 

τετραετίας Γεωργούλα το θέμα ήρθε πάλι και το αρνήθηκε πάλι όλο το πολιτικό φάσμα. Και 

το 1987 πάλι, το αρνήθηκε. Βέβαια σε όλες τις πόλεις, τα προβλήματα ύδρευσης-αποχέτευσης 

δεν είναι δυνατόν να λύνονται σε μια τετραετία μέσα, είναι διαχρονικά προβλήματα. Δεν 

θέλει να καταλάβει ο κ. Μητλιάγκας, αυτά που είπα κάποτε στην τηλεόραση, πόσο δίκιο 

είχαμε όλοι εμείς τότε που είπαμε ότι δεν έπρεπε να γίνει ΔΕΥΑΣ. Εμείς σαν Δήμος τότε και 

επί Γεωργούλα και επί Ανδρέου, είχαμε 25 άτομα μόνο και μόνο μια δαπάνη για τον Σερραϊκό 

Λαό 150 εκ. λειτουργήσαμε αυτή την πόλη και φτιάξαμε δίκτυο και φτιάξαμε αντλιοστάσια 

και σήμερα αυτή η πόλη, υδρεύεται με το έργο των Δημοτικών Αρχών, μέχρι την ημέρα που 

τέλειωσε η δική μου θητεία. Σήμερα με τους 25 υπαλλήλους που ήδη υπάρχουν, βάλατε μέσα 

άλλους 70 κι άλλους 130 το καλοκαίρι κι ακούω για δισεκατομμύρια. Ορθώς βλέπω λοιπόν, 

ότι η ΔΕΥΑΣ δεν έπρεπε να υπάρχει. Βλέπω ότι η Αντιπολίτευση λέει ότι η ΔΕΥΑΣ ήταν ένα 

μεγάλο έργο. Το θέμα κ. Μητλιάγκα είναι πως την λειτουργήσατε. Πρέπει να έχετε  το 

κουράγιο να είστε Δήμαρχος 40 χρόνια και να έχετε και 500 δισεκατομμύρια, για να λύσετε 

τα προβλήματα ύδρευσης-αποχέτευσης  σ’ αυτήν την πόλη. Αυτά δεν αλλάζονται σε μια ή 

δύο θητείες. Πρέπει να υπάρχει μέσα στην ΔΕΥΑΣ άνθρωπος να δουλεύει 8-10 ώρες, γιατί 

δεν μπορείς να την διαχειρίζεσαι  από το τηλέφωνο κ. Σωτηριάδη, ούτε με αλληλογραφία. 

Πρέπει να κατανοήσετε ότι αυτή η πόλις, εφόσον έκανε την ΔΕΥΑΣ, πρέπει να την 

λειτουργήσει  σωστά, κατά τρόπο που να σέβεται το υστέρημα του Σερραίου Δημότη.  

 κ. Περδίκης:  Τίποτα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σε κάποια 

ανακοίνωση που εξέδωσε ο συνδυασμός ο δικός μου, κι όσον αφορά την αποζημίωση του 

Δ/ντα Συμβούλου και Αντιπροέδρου. Επιτέλους αφήστε τις υπεκφυγές, βάλτε την απόφαση 

του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ στο τραπέζι. Τι, δεν υπέγραψες κ. Δήμαρχε την απόφαση της ΔΕΥΑΣ;  
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Από 26 Ιανουαρίου απόφαση, δεν την υπογράψατε; Δεν το καταλαβαίνω. Δεύτερον, 

περί απολύσεων. Στην  ίδια συνεδρίαση το είχα επισημάνει στην πλειοψηφία, ότι οδηγούνται 

κάτω από ένα πρίσμα στρεβλό, σε μια παράνομη απόφαση. Και σας το είπα, με αυτή τη 

λογική, αύριο στο δικαστήριο, γυρνάνε πίσω. Έπρεπε να περάσουνε δύο μήνες για να 

καταλάβετε το λάθος; Τρίτον, η περιβόητη μείωση του τιμολογίου που ήταν η προεκλογική 

σας υπόσχεση. Αυτοί είχαν το σατανικό μυαλό, έτσι το είπατε εσείς, 8 μήνες πρίν; Να το 

μειώσουν  και να σας αφαιρέσουν το δικαίωμα να το μειώσετε εσείς. Αν θα πρέπει να 

αμοίβεται ο Αντιπρόεδρος θα αναφέρω αυτά που είπα στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Θα 

δώσουμε την εντύπωση στον καθένα Σερραίο ότι τελικά γινόμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι για 

να παίρνουμε την αποζημίωση. Κι αν μεν η αποζημίωση σ’ αυτή την συνεδρίαση είναι 1.800 

δρχ. το κατανοεί ο κάθε δημότης, ότι με 1.800 δρχ. δεν σώζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος, 

αλλά να παίρνουμε ολόκληρο μισθό είναι πολύ άσχημο. Αν κάνουμε 10  Δημοτικές 

Επιχειρήσεις και αναλάβουμε 10 Δημοτικοί Σύμβουλοι και 3 Αντιδήμαρχοι, όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο θα έχει ένα πολύ καλό μισθό στην τσέπη. Ο κ. Σωτηριάδης μίλησε για οικονομική 

κατάρρευση. Απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, ο κ. Χαλκιόπουλος, 

μίλησε για τον κοινωνικό τους χαρακτήρα, για τις δε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-

Αποχέτευσης με τον γνωστό νόμο που λειτουργούν, απαγορεύεται ο κερδοσκοπικός τους 

χαρακτήρας. Θα προσφέρει υπηρεσίες η ΔΕΥΑΣ με μια υποχρέωση, ανταπόδοση στα 

λειτουργικά της έξοδα. Οι άλλες Δημοτικές Επιχειρήσεις  οι αμιγείς,  με τον 323, έχουν πιο 

πολλά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Αυτή είναι  η διαφορά. Και μια παρατήρηση για τον κ. 

Ανδρέου που υποθέτω σκόπιμα δεν το είπε  γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν στην ΚΕΔΚΕ και 

ξέρει καλά, ο 1069 κ. Ανδρέου έγινε το 1980, ήμασταν σαν χώρα συνδεδεμένη, μέλος στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την 9η τότε, γινόμασταν ύστερα από ένα χρόνο πλήρες 

συνδεδεμένο μέλος,  ο Υπουργός Εσωτερικών ο κ. Στεφανόπουλος, έλεγε  τότε η Ε.Ο.Κ., ότι 

οι Υπηρεσίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης θα πηγαίνουνε σε πλήρη ανταπόδοση, άρα κανένα 

χρήμα από το Υπουργείο Εσωτερικών  και Νομαρχίες για έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

σε ΟΤΑ, άνω των 10.000 κατοίκων. Κι έτσι επεβλήθη ο 1069. Δεν ήταν απλά η αναγκαιότητα 

της ΔΕΥΑΣ. Και το ποσοστό των εξόδων στην μισθοδοσία  στο σύνολο των εξόδων της 

επιχείρησης. Το 1994  332.000.000 δρχ. σύνολο μισθοδοσίας σε σύνολο 761.000.000 δρχ. 

Από τα 332.000.000 δρχ. σκόπιμα προβλέπετε ότι τα 81.000.000 δρχ. ήταν σε έργα 

αυτεπιστασίας. Αν τα αφαιρέσετε αυτά, κάντε έναν υπολογισμό αν είναι 55 ή είναι το 1/3.  

κ. Μητλιάγκας: Εδώ τώρα, ακούστηκαν κάποια πρωτοφανή πράγματα. Πρώτα θα 

ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κ. Νυκτοπάτης, πάψτε να συμβουλεύετε. Τότε να φύγουμε όλοι 

από εδώ μέσα, διότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης, είναι να εκφράζει την γνώμη της, πως πρέπει 

να γίνονται τα πράγματα μέσα στον Δήμο. Χώρια που προσωπικά πιστεύω ότι ο ανεξέλεγκτος 

άρχοντας, καταντάει ή τύραννος ή καταχραστής. Κι εγώ σαν Δήμαρχος βγήκα πιο 

κερδισμένος από τον έλεγχο, ακόμη και των κακόπιστων, παρά από τα χειροκροτήματα και 

τους επαίνους. Το δικό μας δικαίωμα του αντιλόγου και των προτάσεων, δεν πρόκειται με 

κανέναν τρόπο να το παραγράψουμε. Άλλη μια πρωτοτυπία. Φτάσαμε 3 μήνες μετά η 

κυβέρνηση να λειτουργεί σαν Αντιπολίτευση.  Για όσα κάναμε μας εκρίνατε. Κι έρχομαι στην 

κα Ζαπάρα. Τι προτάσεις φέρατε για το πρόγραμμά σας κι εμείς το αρνηθήκαμε; Εσείς 4 

χρόνια μας κρίνατε, μας αντιπολιτεύατε  και καλά κάνατε.  Τώρα όμως πρέπει να κάνετε έργο. 

Είναι παγκόσμιο φαινόμενο  αυτό τελικά, πέρασαν 3 μήνες Δημοτικό Συμβούλιο και 

συνεχίζετε να λειτουργείτε  σαν αντιπολίτευση στο έργο μας. Θα μπορούσα να πω πολλά, 

κάποια επεξηγηματικά μόνο. Εμείς θα δούμε τις δικούς μας ανθρώπους, είπε ο κ. 

Νυκτοπάτης. Αυτή είναι η ουσία  της διαφωνίας εδώ πέρα, γιατί σας εμποδίσαμε να δείτε τους 

δικούς σας ανθρώπους, όπως πήρε ο κ. Ανδρέου, όπως πήρε ο κ. Γεωργούλας.  

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ να μην αναφερόμαστε σε ονόματα.  
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κ. Μητλιάγκας:  Προσωπικά πιστεύω ότι το έργο μας σαν Δημοτική Αρχή δεν 

μπορείτε να το σβήσετε. Θα ήταν πιο τιμητικό να το αναγνωρίσετε.  

 κ. Αναστασιάδης: Τελικά, ένα πράγμα θέλω να μου πει ο κ. Μητλιάγκας. Ποιος ήταν 

ο σκοπός της πολιτικής, να μου απαντήσει.  

κ. Γεωργούλας: Νομίζω κύριε Πρόεδρε, σε πείσμα των έντονων διαξιφισμών ότι 

τελικά από αυτήν την έντονη διαλογική αναμέτρηση, κάποια θετικά συμπεράσματα θα πρέπει 

να βγήκαν. Και δεν ακούγεται καλά στα αυτιά μου, γιατί αυτή η νοοτροπία (δικά μου και δικά 

σου). Θέλω να πω ότι αυτού του είδους οι αντιμετωπίσεις, σιγά-σιγά να τις εξαλείψουμε. Και 

κύριε Δήμαρχε μόνο νοικοκυρωσύνη πρέπει να υπάρχει. Πληροφορήθηκα ότι αφού έγιναν τα 

χαντάκια μεγάλου πλάτους για να μπουν οι σωλήνες για την γεώτρηση Αγίου Ιωάννη, τελικά 

η γεώτρηση απέδωσε μόνο 80 κυβικά. Αυτό τι σημαίνει;  Άμα προηγείτο η έρευνα αυτή, τα 

χαντάκια θα ήταν μικρότερα, οι σωλήνες στενότεροι και οι δαπάνες λιγότερες. Δεν θέλω να 

καταλογίσω ευθύνες, αλλά βλέποντας όλα αυτά,  να είστε προσεκτικότεροι παραπέρα. Αλλιώς 

πως θα φτάσετε στο τέλος να  βγείτε με ψηλά το μέτωπο στον Σερραϊκό Λαό;  

κ. Μπάρκας: Πολύ είπαν εδώ ότι κάνανε τα έργα, εδώ έχουμε τους  Δημάρχους της 

μεταπολίτευσης. Όλοι οι Δήμαρχοι έκαναν έργο. Ο κ. Ανδρέου έκανε την Κοιλάδα, τα 

ΑΣΤΕΡΙΑ, τις δεξαμενές κι ίσως να μου διαφεύγουν κι άλλα, ο κ. Γεωργούλας έκανε το 

ΚΑΠΗ, τα ΤΕΙ, το πάρκο Σφαγείων και πολλά άλλα. Όσο για την Πλατεία στο ΙΚΑ που 

είπατε κ. Μητλιάγκα, κάποιος άλλος Δήμαρχος, ο κ. Γεωργούλας ένα μήνα πριν τις εκλογές, 

το 1986, είχε γκρεμίσει, ο επόμενος Δήμαρχος έκανε κάποια έργα και εσείς τα 

ολοκληρώσατε. Για να βάζουμε τα πράγματα  στην θέση τους. Θα σας πω και θέλω να μου 

πείτε αν είχατε αντιπολίτευση  ή αν είχατε άλλη φωνή  στο Δ/κό Συμβούλιο στην ΔΕΥΑΣ, 

όταν ο κ. Στρατουδάκης ο οποίος ήτανε στον κ. Βλάχο, ψήφιζε πριν από εσάς για σας.  

κ. Πρόεδρος: Έχει νομίζω δικαίωμα ο τέως Δήμαρχος, να μιλήσει προτελευταίος.  

κ. Δήμαρχος:  Από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω 

πρόταση, να μπει στους εισηγητές ένας χρονικός περιορισμός  και στους άλλους συναδέλφους 

κάποιο άλλο χρονικό διάστημα και ο κ. Δήμαρχος βέβαια θα μιλά όπως πρέπει  να μιλά.  

κ. Μπάρκας: Είχατε κ. Μητλιάγκα αντιπολίτευση; Επειδή μια συνέντευξή σας που 

δώσατε το 1981, στο περιοδικό ΦΛΑΣ, μας είπατε ότι ο πολιτικός πρέπει να είναι 

αντιδημαγωγικός, να λέει την αλήθεια, να έχει τιμιότητα  και στο τέλος λέτε  ότι έχετε σαν 

πρότυπό σας τον Περικλή για τον χρυσό αιώνα. Και συνεχίζετε και λέτε ότι η σωστή δράση 

συνεπάγεται  με την σωστή σκέψη και ας μην ξεχνάμε, λέτε, ο Πλάτωνας λέει στο βιβλίο του 

στην Πολιτεία, λέει ότι πρέπει οι φιλόσοφοι να γίνουν Κυβερνήτες  και οι κυβερνήτες 

φιλόσοφοι. Θα ήθελα να σας πω, έχετε πει την πραγματικότητα, έστω και σήμερα στην 

ΔΕΥΑΣ; Μας είπατε ότι κάνατε κάποια έργα στην Αποχέτευση κάποιων εκατομμυρίων και 

σας λέω, γιατί δεν κάνατε στην οδό Ακαδημίας, που ο τόπος βρωμάει. Υπάρχει μια δαπάνη, 

άνω των 150.000.000 δρχ. για να γίνει εκεί η Αποχέτευση. Μπορεί να κάνατε εκεί 

Πολιτιστικό Κέντρο και εκλογικά κέντρα, αλλά δεν κάνατε μεγάλα έργα. Και σας ρωτάω γιατί 

δεν το κάνατε; Και συνεχίζω, επειδή ακούστηκε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, μας έχει 

αφήσει κάποια δις, τα οποία ήδη εμείς τα έχουμε σε κάποιο χρηματοκιβώτιο και γιατί δεν τα 

βγάζουμε, να τα κάνουμε  με αυτεπιστασία ή με διαγωνισμό.  Αν είναι δυνατόν; Η ίδρυση της 

ΔΕΥΑΣ, μας έβαλε στο Ταμείο Συνοχής για την Αποχέτευση και τον Βιολογικό Καθαρισμό, 

κι όχι την ύδρευση, κι έτσι το δίκτυο της ύδρευσης θα καλείται ο Σερραϊκός Λαός να 

πληρώσει ακριβά, είναι περίπου 157 χλμ., πρέπει να εντοπίσουμε τις διαρροές, δεν έχουμε 

υλικοτεχνική υποδομή, πρέπει να πάρουμε μηχανήματα και πολλά άλλα. Στο φυλλάδιό σας 

λέτε, ότι αυτή την στιγμή, δηλαδή τον Οκτώβριο-Σεπτέμβριο, ότι εκτελούνται έργα  των 

200.000.000 δρχ. με τον αγωγό δικτύου Μεγ. Αλεξάνδρου, και μέχρι τα Καλύβια 

προϋπολογισμού 100.000.000 δρχ. Ναι υπήρχε στο πρόγραμμα της  Τεχνικής Υπηρεσίας το 

1994, ξαναμπήκε το 1995 και θα ξαναμπεί το 1997  μέχρι να βρεθεί η χρυσή τομή που  πρέπει 
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να γίνει. Διότι εδώ η μελέτη Μωϋσιάδη, μιλάει για 4,5 δις, μόνο για την ύδρευση και πρέπει 

να πάμε παράλληλα σύμφωνα με την μελέτη αυτή. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε εκατομμύρια. 

Ξεκάρφωτα κάνατε ένα και σοβαρό έργο στην ΔΕΥΑΣ. Ήταν το αντλιοστάσιο  του Αγίου 

Γεωργίου, το οποίο ναι μεν έγινε, αλλά ενώ τη στιγμή που γινόταν, έπρεπε να βρεθεί η 

ανάλογη πρόσβαση εκεί, δεν βρέθηκε. Δηλαδή είχαμε κάποιο αντλιοστάσιο και δεν θα είχαμε 

πρόσβαση να μπαίνουμε μέσα. Άκουσα τον κ. Αγγελίδη, μπορεί να τα μπέρδεψε, μίλησε για 

δεξαμενές.  

 κ. Πρόεδρος:  Όταν δευτερολογούμε κ. Μπάρκα, έχουμε μια ορισμένη ώρα, δεν 

μπορείτε να μιλάτε τόση ώρα.  

 κ. Μπάρκας:  Με έχουν πυροβολήσει όλοι. Και συνεχίζουν να με πυροβολούν με τον 

φτηνό λαϊκισμό. Ο κ. Περδίκης, το κρατούσε σαν όπλο, δεν το είπε στην πρωτομιλία του και 

το είπε τώρα, για τις μισθοδοσίες, ενώ αυτός ο ίδιος, ψήφισε να πληρώνεται ο Αντιπρόεδρος 

με 150.000 δρχ.  

 κ. Περδίκης:  Ο συνάδελφος, δεν λέει την αλήθεια και τον προκαλώ να φέρει τα 

πρακτικά. Κύριε Δήμαρχε, σας ξαναπροκαλώ, φέρτε την απόφαση στο τραπέζι, τι ψήφισε ο 

καθένας.  

 κ. Μπάρκας: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ αφήστε με να ολοκληρώσω, εδώ 

ειπώθηκε ότι οι αιρετοί, πήγαν να λύσουν τα οικονομικά τους προβλήματα και με μειώνουν 

και σαν άνθρωπο  και σαν αιρετό και μέσα στην κοινωνία.  

 κ. Πρόεδρος: Να απαντήσετε σε όλα, αλλά λίγο πιο σύντομα.  

κ. Μπάρκας:  Μας είπατε κύριε Μητλιάγκα, ότι κάνατε έργο, να σας πω, αυτή είναι 

του κ. Καμελίδη για 3 χλμ. εργολαβία και 2 χλμ. του Αναστασιάδη, που έχουν σχέση με τις 

δεξαμενές των Αγίων Αναργύρων, με τα αντλιοστάσια 1 και 2 του Αγ. Ιωάννη, και με το 

αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου. Αυτό είναι όλο το έργο. Έφτασε υπάλληλος να μου πει  ότι 

με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και εν ώρα υπηρεσίας με τα μηχανήματα του Δήμου 

πήγαινε και έφτιαχνε εργασίες. Αλλά δεν χρησιμοποίησε αναλώσιμα υλικά της υπηρεσίας. Κι 

είναι προς τιμή του που το λέει. Ξέρετε τι απόκλιση είχατε στο αντλιοστάσιο;  Χτυπήσατε  το 

αντλιοστάσιο το πρώτο του Α. Ιωάννη, την γεώτρηση και 240 κυβικά και το λέτε και στο 

φυλλάδιό σας για την ΔΕΥΑΣ και βγάζει αυτή την στιγμή 60 κυβικά. Και τελικά καλέσατε 

την θυγατρική της ΕΤΒΑ, για να μπορεί να λειτουργήσει η γεώτρηση. Εφόσον κάνατε τόσο 

μεγάλο έργο, γιατί δεν το βάλατε αυτό, μέσα στο διαφημιστικό  σποτ που κάνατε; Να το 

δούμε. Δεν φταίει η εταιρεία,  όποια το πήρε, και υπογράψατε για τα ενημερωτικά αυτά σποτ, 

για 2.500.000 δρχ. Με αυτή την σύμβασή σας καταβάλατε το 50% κι όταν πήγαμε εμείς, 

πληρώσαμε υποχρεώσεις σας της ΔΕΥΑΣ, τουλάχιστον 50.000.000 δρχ. Και ήρθε μια κασέτα 

και δεν ήταν τίποτα το περίεργο. Δεν είναι προσωπική επίθεση, αλλά οι άρχοντες πρέπει να 

έχουν κάποιο μέτρο.  Δεν με άφησε εκείνη την ημέρα που συζητούσαμε  το θέμα, να μιλήσω ο 

κ. Τσίτρος. Ο κ. Τσίτρος μου είπε ότι το επιλήψιμο  είναι κ. Μπάρκα, κάποιοι να δουλεύουν 

για την ΔΕΥΑΣ και να μην παίρνουν ούτε δραχμή, σε μια τέτοια εταιρεία με τέτοια δυναμική 

και προϋπολογισμό 7 και 10 δις που ακούγονται. Και είπατε κ. Μητλιάγκα, ότι πήγαμε σε 

ιδιοκτήτες και κάναμε έργα,  στο ΞΕΝΙΑ κ.λ.π. Θα το δω αυτό, αλλά να ξέρετε ότι η ΔΕΥΑΣ 

θα προχωρήσει με πλήρη διαφάνεια. Αναφέρατε επίσης και για χαρτογράφηση.  Εφόσον έγινε 

η χαρτογράφηση γιατί δεν βρίσκονται οι διαρροές;  Ακόμα σας παραμυθιάζουν κάποιοι, σας 

το λέω έτσι απλά. Ήρθε αυτή η εταιρεία μαϊμού και ζήτησε 150.000.000 δρχ. για μελέτη. Μα 

αν είναι να τους δώσω  αυτά τα λεφτά για μια μελέτη, γιατί δεν ξηλώνω όλο το δίκτυό μου 

εκεί που βλέπω ότι έχω μεγάλες διαρροές και σπασίματα να τελειώνω.  Και για το Ταμείο 

Συνοχής,  να σας πω. Μας βάλανε στο ταμείο συνοχής. Κι αυτό φαίνεται, από το ότι την 

μελέτη  την έδωσε απευθείας το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα γραφεία, ενώ σε άλλες ΔΕΥΑΣ, έπαιρνε 

απόφαση το Δ.Σ. των ΔΕΥΑ για την μελέτη για το ποιος θα την κάνει. Δεν αντιστέκομαι  ότι 

στο  γύρισμα του  αιώνα, ή  10 χρόνια πριν, έπρεπε να προχωρήσουμε σε έναν εκσυγχρονισμό   
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της πόλης. Πραγματικά το χρειάζεται αυτή η πόλη. Όμως ενώ μας χρειάζεται ένας χημικός, 

δεν τον πήρατε. Κύριε Περδίκη, λέτε ότι 1.695.000 δρχ. ήταν τα ανταποδοτικά τέλη, 

συμφωνούμε εδώ, ξέρετε που διαφωνούμε; Ότι είχαμε 332.000.000 δρχ. μισθοδοσία το 1994,  

και να μη λέτε ότι αυτά ήταν στα έργα. Σε 4 μήνες στην αυτεπιστασία, δώσατε 81.000.000 

δρχ. το 1994. Και γιατί δεν τα δώσατε το 1993; Τότε δίνατε απευθείας έργα και έχω την 

κατάσταση από έναν εργολάβο για το 1995  για 150.000.000 δρχ. για 8 έργα. Γιατί δεν κάνατε 

αυτεπιστασία και το 1993; Κύριε Μητλιάγκα, υπερβαίνουν τα 300 με 400. Με 400 άτομα που 

τον τελευταίο χρόνο εργαζότανε στους οργανισμούς και στον Δήμο. Και χρησιμοποιήσατε 

εκεί τον παράγοντα τον εργασιακό και τον οικονομικό που έχεί ο κάθε ανώνυμος Σερραίος 

πολίτης και φτιάχνατε προσλήψεις προεκλογικά και έμμεσα θέλατε να πάρετε ψήφους. 

Γελάσατε κατ’ επανάληψη την Σερραϊκή Κοινωνία. Δεν θέλω τώρα να μπω στον Βιολογικό 

Καθαρισμό, σ’ αυτό το τραπέζι δεν πρέπει να μπουν ορισμένα πράγματα. Ίσως θα χρειαστεί 

να τα πούμε. Σας καλώ όμως, πέρα από αυτή την κόντρα που γίνεται εδώ μέσα, να πάρετε 

θέση και να βοηθήσετε την ΔΕΥΑΣ πάνω στο θέμα του Βιολογικού Καθαρισμού. Ο κύριος 

Περδίκης ήταν μάρτυρας  πριν 10 μέρες, στην Τεχνική Υπηρεσία που πήγαμε και είδαμε ότι 

κάτι δεν πάει καλά.  Κύριε Περδίκη, εγώ ζητάω την συμπαράσταση αυτή και ίσως χρειαστεί 

να υπάρξει και πιο οργανωμένη συμπαράσταση, αν υπάρχει πρόβλημα. Τα έργα που έχουμε 

προγραμματίσει, τα προγραμμάτισε η Τεχνική Υπηρεσία. Είναι έργα που πιστεύω, ότι θα 

αρχίσει η λειτουργία με 20.000.000 δρχ. στις δεξαμενές και στο αντλιοστάσιο. Ήδη για να 

έχουμε πρόσβαση στα αντλιοστάσιο του Αγ. Γεωργίου, κάναμε μια πρόσβαση  μέσα από το 

σχολείο, γκρεμίζοντας κάποιο τοίχο, για να λειτουργήσει το αντλιοστάσιο αυτό, που 

πραγματικά είναι δικό σας έργο και θα ρίχνει περίπου 640 κυβικά νερού την ώρα, μέσα στο 

κέντρο της πόλης. Τα συγκεκριμένα σημεία για την μισθοδοσία τώρα, είναι τα εξής: ότι 

δώσαμε 11.000.000 δρχ. για υπερωρίες το 1994, δώσαμε περίπου 8.500.000 δρχ. για καύσιμα, 

από τα οποία τα 3.500.000 δρχ. τα είχε η υπηρεσία και τα 45.000.000 δρχ. τα είχαν οι 

υπάλληλοι. Αυτά όλα τα ποσά είναι μεγάλα τα μπόνους και οι υπερωρίες είναι γύρω στα 

23.000.000 δρχ. Λέμε να αρχίσουμε από αυτό το νοικοκύρεμα. Αμέσως αυτά τα 23.000.000 

δρχ.  να τα δώσουμε για υλικοτεχνική υποδομή που μας χρειάζεται. Και κλείνοντας λέω, ότι 

πέρα από αυτή την συζήτηση, πιστεύω στους 5-6 πολιτικούς μηχανικούς, ότι θα δουλέψουν 

για την πόλη και για την νέα Δημοτική Αρχή. Κι ενώ όλο τον Ιανουάριο και τον μισό 

Φεβρουάριο ερχόσασταν στην ΔΕΥΑΣ κ. Μητλιάγκα, δεν κάνατε την τιμή να με 

ενημερώσετε  και μάλιστα  δεν κάνατε την τιμή  να καλέσετε  και τον κ. Δήμαρχο. Και 

κλείνοντας  θα ήθελα να πω, ότι οι δικές σας ανησυχίες  είναι και δικές μας. Ευχαριστώ. 

Ζήτησε ο κ. Στρατουδάκης να μιλήσει, δεν του δόθηκε ο λόγος και ο κ. Μητλιάγκας είπε ότι 

διαμαρτυρόμενος  θα αποχωρήσει από την συνεδρίαση και είπε ότι σε ένα στέλεχος  του 

προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου με τόσο ήθος και που τόση εργατικότητα  προσέφερε, 

είναι απαράδεκτη μια τέτοια προσβολή.  

 κ. Πρόεδρος:  Κύριε Βλάχο, νομίζω ότι μπορείτε να κλείσετε το θέμα.  

 κ. Δήμαρχος:  Κύριοι συνάδελφοι,  ακούστηκαν εδώ για μεγαλοψυχίες και για 

μικροψυχίες. Ποιος έδωσε την αφορμή, όταν εμείς 10 ημέρες  σαν νέα Δημοτική Αρχή 

φέρνουμε αυτό το κατάπτυστο τίμημα;  Για ποιο ήθος μιλάτε κύριοι, και για ποια πειθώ και 

για ποια συνεργασία, όταν μια απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ έχει αυτή την 

αντιμετώπιση. Μήπως δεν το διαβάσατε  πριν το στείλετε στα Μ.Μ.Ε.; Ξέρετε τι λέει; Προ 

δρόμου απολύσεων ενώ εγώ τους έχω πει κατ’ ιδίαν τους κυρίους και δημόσια, ότι εμείς δεν 

θέλουμε απλώς  να ανανεώσουμε προς το παρόν τις συμβάσεις δύο επιστημόνων. Σε κίνδυνο 

τα έργα, λέτε, ώστε η σημερινή Δημοτική Αρχή να ανταποκριθεί  στα προεκλογικά της 

ρουσφέτια.  Δεν απαντήσαμε σ’ αυτά, είναι γελοία. Όσον αφορά για την μεγαλοψυχία   την 

οποία απαιτούνε, ενώ  οι ίδιοι τους είναι «μεγαλόψυχοι»,  εντός εισαγωγικών, μας προκαλείτε 
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μόνοι σας γι’ αυτό. Επί έναν μήνα οι πάντες ασχολούνταν με την αποζημίωση του 

Αντιπροέδρου. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Εσείς αντιλαμβάνεστε  ότι μια Δημοτική 

Επιχείρηση  με κύκλο εργασιών  της ΔΕΥΑΣ που αγγίζει  τα 2 δις, με επενδυτικό πρόγραμμα 

μπροστά  της 4   δις και 500.000.000 δρχ.  σε έργα εξ ιδίων πόρων, πιστεύεται ότι μπορείτε να 

τα διοικείτε  από τα γραφεία σας, όπως το κάνατε. Και πολύ σωστά ο κ. Τσίτρος είπε  ότι όταν 

ένας άνθρωπος ασχολείται  από το πρωί έως το βράδυ με την μεγαλύτερη εταιρεία  των 

Σερρών, είναι επιλήψιμο  να μην αμοίβεται.   Ο κ. Σιδέρης πήγαινε  μόνον για 1,5 ώρα το 

μεσημέρι πήγαινε στην ΔΕΥΑΣ και έφευγε στις 14.30. Ο κ. Στρατουδάκης, ο κ. Μητλιάγκας  

και όλοι οι υπάλληλοι το ίδιο έκαναν. Εσείς αντιλαμβάνεστε  κατά αυτόν τον τρόπο να 

διοικείτε μια εταιρεία κολοσσό  κι εμείς το αντιλαμβανόμαστε  διαφορετικά. Ότι αυτός που 

διοικεί μια εταιρεία, πρέπει να παίρνει μια αποζημίωση. Το σφάλμα  της προηγούμενης 

Δημοτικής Αρχής  είναι αυτό που είπε ο παλιός Δήμαρχος, ο κ. Ανδρέου. Είπε ότι μια τέτοια 

επιχείρηση με τέτοιο τζίρο, στα χέρια μιας οποιασδήποτε  Δημοτικής Αρχής, είναι πειρασμός. 

Εσείς τι σκεφθήκατε; Ήταν υπηρεσία του Δήμου, τη μετατρέψατε  σε επιχείρηση και πουλάει 

νερό. Δηλαδή ασχολείται με την ίδια την ζωή, γιατί χωρίς νερό, δεν μπορείς να ζήσεις. Και 

σκεφθήκατε ακόμη ότι έχετε το μονοπώλειο στο νερό. Δεν υπάρχει κανείς άλλος που να 

πουλάει το νερό. Παρασυρθήκατε απ’ αυτό, όπως κι όλες οι άλλες υπάρχουσες ΔΕΥΑ, γιατί 

τα αποτελέσματα όλων των ΔΕΥΑΣ   σ΄ όλη την χώρα είναι γνωστά, είναι καταχρεωμένες. 

Γιατί ήταν ένα εργαλείο στα χέρια σας και τις προσλήψεις να κάνετε καμία απολύτως 

διαφάνεια, βρήκατε τον τρόπο και τροποποιήσατε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και 

προσθέσατε στο άρθρο 45 σχετικά με τον τρόπο πρόσληψης  προσωπικού, ειδική περίπτωση. 

Εάν ο εργαζόμενος απασχολείται σε Δημοτική Επιχείρηση επί 12 μήνες, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη το όριο ηλικίας γίνεται μόνιμος. Και πως γίνεται αυτά που κάνατε εσείς, να τα 

εμφανίζετε  ότι τα έκαναν άλλοι;  Πως γίνεται αυτό, εξηγείστε μου. Στην παρθενική μου 

ομιλία εδώ, όταν έγινε η αντικατάσταση  των Δημοτικών Αρχών είχα πει ότι ζητώ την 

συνεργασία όλων των πλευρών. Και να τι εισέπραξα. Γιατί είπα ότι δεν ανανεώνω  δύο 

συμβάσεις και γιατί είπα ότι ο άνθρωπος που διοικεί μια εταιρεία που έχει τζίρο τόσα 

εκατομμύρια, πρέπει να έχει και μια ανάλογη αποζημίωση. Αναφέρθηκαν δε για να 

παραλληλίσουν στο ΔΗΠΕΘΕ, τώρα απουσιάζει και ο κ. Περδίκης, το ΔΗΠΕΘΕ, Δημοτική 

Επιχείρηση κι εκεί, επομένως κι εκεί πρέπει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος να παίρνει κάποιο 

μισθό. Όμως τι τζιράρει το ΔΗΠΕΘΕ; 15.000.000 δρχ. την επιχορήγηση του Δήμου και 

25.000.000 δρχ.  του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύνολο 35.000.000 δρχ. Κι άμα πάρει κάτι 

άλλα, 40 – 45.000.000 δρχ.  Η ΔΕΠΚΑ έχει 60.000.000 δρχ. επιχορήγηση κι αν πάρει άλλα 

10.000.000 δρχ. από την ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών της. Τι συγκρίνετε δηλαδή τα 

ανόμοια; Συγκρίνονται αυτά με την ΔΕΥΑΣ; 130 άτομα εργάζονταν στην ΔΕΥΑΣ το 1994, 

προεκλογικό έτος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο κύριοι.  Εγώ δεν κάνω αντιπολίτευση σε εσάς, 

όπως είπε ο τέως Δήμαρχος και αποχώρησε γιατί δεν ήθελε να τα ακούσει, όχι γιατί δεν 

δόθηκε ο λόγος στον κ. Στρατουδάκη. Ο λόγος στον κ. Στρατουδάκη, δόθηκε δύο φορές   και 

ο ίδιος αρνήθηκε. Για το «άνθρακας ο θησαυρός», θα απαντήσω και θα αποδείξω ότι δεν ήταν 

άνθρακας ο θησαυρός. Δικαιολογείται εδώ η παρούσα Δημοτική Αρχή δημοσιοποιώντας τα 

οικονομικά στοιχεία της ΔΕΥΑΣ, ότι δεν μπορεί να κατεβάσει την τιμή του νερού. Δεν είναι 

όμως έτσι και σύντομα εγώ θα το κατεβάσω το νερό. Για τις προσλήψεις: πείτε μου, ποιόν 

προσλάβατε στην ΔΕΥΑΣ και τον πήρατε με διαφάνεια. Σας είπα, ότι εμείς μέσω της ΔΕΠΚΑ 

θέλαμε να πάρουμε με μια ανάθεση έργου 8.000.000 δρχ., να απασχολήσουμε 10 εργάτες. Τι 

πιο ειλικρινές και τίμιο απ’ αυτό. Κι εκείνοι είπανε  για παραχάραξη των σκοπών της 

ΔΕΠΚΑ. Σας είπε ο κ. Μπάρκας αυτή την στιγμή λέγατε στον Σερραϊκό Λαό ότι γίνονται δύο 

μεγάλα έργα, 100.000.000 δρχ. ο ένας αγωγός, 100.000.000 δρχ. ο άλλος. Ούτε αυτή την 

στιγμή που μιλάμε δεν ξεκίνησαν. Θα επανέλθω  στην αντιμισθία του κ. Αντιπροέδρου, γιατί 

κάτι ξέχασα. Κάναμε λάθος, γιατί έτσι μας εισηγήθηκε η Υπηρεσία.  
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 κ. Ζάγκαλης:  Κύριε Δήμαρχε, αν τελειώσετε πάνω σ’ αυτό, θέλουμε να κάνουμε μια 

δήλωση σαν παράταξη.  

 κ. Δήμαρχος: Με πληροφόρησαν, ότι το 1992 ο κ. Μητλιάγκας επρότεινε 70.000 δρ. 

μισθό δικό του και του ενεκρίθη 15.000 δρχ.  Και με αυτή την λογική πράξαμε κι εμείς. Εν τω 

υπέγραψα, γιατί  αντελήφθηκα εκ των υστέρων, ότι λάθος με συμβούλεψε η υπηρεσία. Όπως 

και λάθος η υπηρεσία μου έφερε να κρίνω, αν πρέπει να  ανανεώσω ή όχι, δύο ανθρώπους που 

δεν γνωρίζω ούτε φυσιογνωμικά. Και ερωτώ και πάλι, γιατί δεν ασχοληθήκατε εσείς με τους 

δύο αυτούς επιστήμονες, αφού είχατε την ευκαιρία, όταν 27/12/1994συνεδριάσατε, δύο μήνες 

πριν τελειώσει το 1994. Και επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές ο Δήμαρχος είναι 

υπηρεσιακός και δεν ασχολείται με αποφάσεις, ασχολείται μόνο με τρέχοντα ζητήματα, απλά 

διαχειριστικά και αφήνει στην επόμενη Δημοτική Αρχή, να πάρει τις σοβαρές αποφάσεις. Κι 

έφυγε ο κ. Μητλιάγκας. Την ημέρα εκείνη που πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να συνεδριάσει 

το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ και να ασχοληθεί με τις προσλήψεις προσωπικού και να μετατρέψει  του 

ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, ήρθα πρωί-πρωί και τον παρεκάλεσα τον Δήμαρχο να 

μην το κάνει, γιατί είναι αντιδημοκρατικό, είναι αντισυναδελφικό του είπα. Το ίδια βράδυ τον 

συνάντησα έξω. Πάλι τον παρακάλεσα. Παρόλο αυτά  εκείνος έκανε το δικό του. Μου λέει θα 

κάνω 30 άτομα αορίστου χρόνου, 30 άτομα παίρνουν μισθό, επιδόματα περίπου 100.000.000 

δρχ. Έχω και 27.500.000 δρχ. μείωση λογαριασμών εξαιτίας του 1994 διότι είχαμε εκλογές. 

Όσον αφορά τις Δημοτικές Επιχειρήσεις  που είπατε ότι εμείς διαφωνούσαμε,  δεν 

διαφωνήσαμε. Για την ΔΕΥΑΣ είχα διαφωνήσει  κι εγώ τότε. Για την ΔΕΠΚΑ και το 

ΔΗΠΕΘΕ αν θυμόσαστε όχι. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε η ΔΕΥΑΣ για το  1994 από το νερό 

που πούλησε στους Σερραίους πολίτες; 314.000.000 δρχ. αξία νερού μόνο. Επιβαρύνατε με 

130.000.000 δρχ. τον προϋπολογισμό από αυτά που ανέφερα παραπάνω. Να λοιπόν πως η νέα 

Δημοτική Αρχή που έλεγε ότι θα έχουμε δραστική μείωση της τιμής του  νερού, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή του ποιότητα. Με τα 130.000.000 δρχ. που 

επιβαρύνατε τη νέα Δημοτική Αρχή, μας μπλοκάρατε. Χωρίς αυτά θα μπορούσα να μειώσω 

κατά 20%  τουλάχιστον την τιμή του νερού ναι ή όχι; Αυτή την λογική μου δεν μπορεί να την 

αμφισβητήσει κανείς. Τελειώνω, λέγοντας ότι έμαθα να διασταυρώνω τα στοιχεία που μου 

δίνουν οι ειδικοί και τα στοιχεία που θα σας δώσω είναι διασταυρωμένα. 17.939.000 δρχ. 

είναι κέρδη του 1993 και ερωτώ πως φτάσαμε το 1994 η εταιρεία να παρουσιάζει  ζημίες 

107.000.000 δρχ.; Αυτά βγαίνουν από τους ισολογισμούς και τα επεξεργάστηκε και ομάδα 

οικονομολόγων. Επομένως δεν αμφισβητούνται, κι έχουμε μια απόκλιση 125.000.000 δρχ.  

1993-1994. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια για μας. Η ΔΕΥΑΣ εισέπραξε το 1994 από το νερό 

314.000.000 δρχ. Και πλήρωσε για μισθούς, όπως μου  είπε ο υπεύθυνος υπάλληλος 

334.000.000 δρχ.  Δηλαδή ότι πήραμε  από την αξία του νερού που πουλήσαμε κι άλλα 

20.000.000  δρχ. από πάνω. Πάει αυτό το έσοδο για την ΔΕΥΑΣ 102.000.000 δρχ. είναι τα 

χρήματα, τα οποία η ΔΕΥΑΣ εισέπραξε σαν έσοδο από το τέλος της αποχέτευσης. Αυτά 

πήγαινε στην ΔΕΗ, για να λειτουργήσουν τα αντλιοστάσια. Πάει κι αυτό το έσοδο. Απομένει 

ένα έσοδο 28.000.000 δρχ. από τους τόκους, το οποίο ισοφαρίζεται με τα 20.000.000 δρχ. που 

χρειάζονται επιπλέον για την μισθοδοσία. Απομένει το 80% το ειδικό τέλος, το οποίο έπρεπε 

αποκλειστικά και μόνο, να πηγαίνει για έργα. Αποδεικνύεται όμως από αυτά τα τρία νούμερα 

που σας είπα, ότι μόνο για έργα δεν πήγε. Διότι είχατε εκτός από τα παραπάνω, και ενοίκια, 

έξοδα και καύσιμα και ανταλλακτικά και τοκοχρεωλύσια. Άρα έχουμε μια επενδυτική 

απραξία εκ των πραγμάτων. Και μην μας λέτε ότι κάνατε 25 χλμ. αγωγούς μέσα στην πόλη.  
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Δεν είμαστε τυφλοί να μην τα δούμε. Κι επίσης δεν καταλάβατε  ότι η ΔΕΥΑΣ είναι 

κοινωφελής  οργανισμός και δεν είναι ένας οργανισμός  που μπορούμε  να εκμεταλλευτούμε 

και να πάρουμε το νερό μονοπώλιο να το πουλούμε  όσο θέλουμε και να κάνουμε την 

πολιτική μας. Αυτή την διαχείριση, αγαπητοί  συνάδελφοι, ερχόμαστε εμείς να αντιστρέψουμε  

και να την αλλάξουμε τελείως. Οφείλουμε να πάρουμε την ΔΕΥΑΣ από τον δρόμο που εσείς 

την βάλατε και να την βάλουμε σε ένα άλλο δρόμο. Στόχος της νέας Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ 

είναι μια ορθολογιστική  της ΔΕΥΑΣ με καθαρά ιδιωτιοικονομικά κριτήρια, τα οποία θα 

προκύψουν από την μελέτη  την οποία εδώ και καιρό κάνουμε. Αν από τα οικονομικά 

στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από την μελέτη που σας ανέφερα, παρέχουν την δυνατότητα, 

τότε δεν θα προχωρήσουμε στη μείωση της τιμής του νερού. 

 κ. Ζάγκαλης: Μια δήλωση έχω να κάνω κ. Πρόεδρε που λέει ότι προς αποφυγή, γιατί 

έχει δημιουργηθεί ένα προσωπικό θέμα με τον συνάδελφο τον κ. Μπάρκα και με τον 

Δήμαρχο. Και θεώρησε τον εαυτό του θιγμένο. Εκείνο το οποίο κρίθηκε, ήταν η πρόθεση. 

Ανάλογα νομίζω τοποθετήθηκε και ο τέως Δήμαρχος,  νομίζω ότι ανάλογα τοποθετήθηκε και 

ο κ. Περδίκης στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, εφόσον υπάρχει η πρόθεση για πλήρη απασχόληση, ο 

Αντιπρόεδρος πρέπει να  αμοίβεται.  

 κ. Πρόεδρος: Θα αφήσουμε το 2ο θέμα για την ΚΑΔΕ και άλλη συνεδρίαση, γιατί η 

ώρα είναι περασμένη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                ΚΑΣΑΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ      
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Τ Α     Μ Ε Λ Η  

 

 Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αγοραστός Βασίλειος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βαβαλέκας Ιωάννης 

 

Γεωργούλας Γεώργιος  

 

Γκότσης Ηλίας  

 

Ζάγκαλης Ιωάννης 

 

Ζαπάρα Μαίρη 

 

Καδής Νικόλαος 

 

Κατιρτζόγλου Νικόλαος  

 

Κουβούσογλου Δέσποινα  

 

Κουμπαρούδης Ιωάννης 

 

Μητλιάγκας Ζήσης  

 

Μπάρκας Αθανάσιος 

 

Νυκτοπάτης Αντώνιος  

 

Περδίκης Ζήσης         

 

 Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

 Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

 Στάγκος Κων/νος  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

Χαλκιόπουλος Λεωνίδας 

 

Πισώκας Βασίλειος           

 

 

 


