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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2009   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/26-2-2008 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 

 

 

Της 26ης  Φεβρουαρίου 2008 

 

 

Ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Τσιμερίκας Γεώργιος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αποπληρωμή τεσσάρων (4) προγραμμάτων ¨Πρόγραμμα 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας 

στον αστικό χώρο του Ν. Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Επιλογή ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη δημοτικών 

συμβουλίων νέων και συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την 

ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Σερρών.   

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του Δήμου στο 62ο Ετήσιο Συνέδριο της Παμμακεδονικής 

Ένωσης Αμερικής (Νέα Υόρκη 29, 30 και 31 Μαΐου 2008). 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με θέμα: 

¨Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης¨ και 2η έκθεση 

με θέμα: ¨Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός¨. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς Κων/νου Ξενάκη στην πόλη των Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 

3463/2006, επί προτάσεως της ¨Διάβασης Πεζών¨ με θέμα «ΔΕΥΑΣ 

(διαπιστώσεις – προγραμματισμός – ενέργειες)». 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Σχετικά με τα πολιτιστικά θέματα:  

 α) Β’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Δήμου Σερρών,  

 β) Έκδοση Ιστορικής και Αρχαιολογικής μελέτης για την πόλη και τον 

Ν. Σερρών και  

 γ) Αξιοποίηση του ψηφιοποιηθέντος εντύπου πολιτιστικού ¨Οδηγού της 

Πόλης¨. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

  

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 27/2007 Α.Δ.Σ. (επιτροπή αυθαιρέτων). 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για έκδοση 

οικοδομικής άδειας.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  
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ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτομάτων μηχανών εκδόσεως 

εισιτηρίων ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πίνακα δικαιούχων στεγαστικών δανείων σε Έλληνες 

τσιγγάνους.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2008 της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας Προγράμματος Στατιστικών Οικονομικών 

του Δήμου και Εγκατάστασης Oracle Server. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ασφάλιση του τροχαίου υλικού 

του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση συνέχισης προμήθειας:  

 α) πλαστικών κάδων απορριμμάτων 

 β) τριών επιβατικών αυτοκινήτων και  

 γ) στολών ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 691/07 Α.Δ.Σ. ως προς το εμβαδόν του 

αγροτεμαχίου που παραχώρησε ο Δήμος στο Δασαρχείο Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας Αφών 

Ακριβόπουλου κ.λπ.  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Ψήφιση πιστώσεων και καταβολή αποζημιώσεων για ρυμοτομούμενα, 

επικείμενα κ.λπ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Παράταση χρόνου παραχώρησης οικοπέδου στο ΚΑΑΜΕΑ για την 

ανέγερση μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης.  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Π. 711 στην περιοχή Αγίων 

Αναργύρων Σερρών (ΠΕ 5). 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον 2ο 

διαγωνισμό για τα Εθνικά Βραβεία Πολεοδομίας – Χωροταξίας. 
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ΘΕΜΑ 30ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του ρέματος Αγίου Παντελεήμονα 

στην Πολεοδομική Ενότητα Αγίου Αντωνίου – Αγίου Παντελεήμονα 

του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα της Πράξης Εφαρμογής της 

Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς ¨Αλημπέκιοϊ¨ πόλεως Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: ¨Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου της υφισταμένης 

κατάστασης της Δημοτικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Σερρών 

βάσει των διατάξεων του νέου Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)¨. 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση – διαχείριση 

και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα των εργασιών μόρφωσης – 

ισοπέδωσης – συμπύκνωσης καταστρώματος οδού.  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το έτος 2008. 

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμών έργων.  

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (β’ φάση)¨. 

 

ΘΕΜΑ 38ο: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Α’ φάσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: ¨Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών έτους 2006¨. 

 

ΘΕΜΑ 40ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρ. 441/07 Α.Δ.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2007. 

 

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   … το πρώτο αφορά την ¨Οικονομική Επιχορήγηση Πανελλήνιας 

Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Παράρτημα Σερρών¨. Με την αριθμ. 816/2007 

απόφαση του το Δ.Σ. ενέκρινε την κατ’ έτος οικονομική επιχορήγηση της Πανελλήνιου 

Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης με το ποσό των 960,00 € ετησίως που αναλογεί με το 

ενοίκιο και ζητώ από το συμβούλιο να εισηγηθεί το Δ.Σ. την ψήφιση και διάθεση της εν λόγω 

πιστώσεως.  
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Το δεύτερο αφορά την κατασκευή εσωτερικού χώρου στάθμευσης στο 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. το ένα τώρα είναι προϋπολογισμού 290.000 € και θα αποδοθεί από 

τη ΣΑΤΑ 2008. 

Το τρίτο είναι μια έγκριση ανάθεσης μελέτης του έργου ¨Κτηματογράφηση δημοτικών 

οικοπέδων οικισμού Χιονοχωρίου¨ και η υποβολή του στο Υποθηκοφυλακείο Σερρών. Η 

δαπάνη φτάνει στα 3.570,00 € για να λήξει το θέμα των καταπατήσεων στην εν λόγω περιοχή.  

Επίσης έχουμε ένα αίτημα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χιονοχωρίου, που αφορά την 

συμμετοχή του Δήμου ως φορέας επίβλεψης του προτεινόμενου έργου ¨Εξωραϊσμός 

Περιβάλλοντα Χώρου – Αποκαταστάσεις Κτιρίων στο Δ.Δ. Χιονοχωρίου¨ που είναι με 

χρηματοδότηση του INTERREG … Ελλάδας – Βουλγαρίας. Ζητά επίβλεψη ουσιαστικά.  

Έχουμε ένα θέμα που αφορά και πρέπει να μείνουμε για λίγο εδώ, που αφορά την 

¨Αποδοχή Δωρεάς 10.000 Δολαρίων από τον Ελληνοαμερικανικό οργανισμό … στην Ελλάδα 

για την πραγματοποίηση δενδροφύτευσης¨. Κατόπιν υποδείξεως του τμήματος πρασίνου 

επελέγη η περιοχή των Άνω Καμενικίων, τοποθεσία Λόφος Νάουσας, ενώ το αλσύλλιο που θα 

δημιουργηθεί να ονομαστεί στη μνήμη της κ. Αθηνάς Μπίσια, μητέρα του μέλους του Δ/κού 

Συμβουλίου του ιδρύματος Νάσια (Αθανασία) Μπίσια. 

Επίσης ένα άλλο θέμα είναι η έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής 

υπηρεσιών ¨Ανανέωση κόμης και διαμόρφωση κορμού και κοπή παλαιών μεγάλων δέντρων σε 

κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών¨.  

Ένα άλλο θέμα είναι από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών που ζητά την άμεση τοποθέτηση 

γιατρών … Παθολόγου στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών και την προσωρινή 

αναστολή της μονάδας Χημειοθεραπείας. Το θέμα αυτό απασχόλησε και το Νομαρχιακό 

Συμβούλιο στην προηγούμενη συνεδρίαση του και κατόπιν της αποφάσεως του νομαρχιακού 

συμβουλίου, το Δ/κό Συμβούλιο του νοσοκομείου στις 12/2/2008 αποφάσισε την τροποποίηση 

μιας θέσης Επιστημονικού Β’ Ιατρικής … σε θέση επιμελητή Β’ ειδικότητας Παθολογικής 

Ογκολογίας και την έγκριση και προκηρύσσει την συγκεκριμένη θέση.  

Κ.κ. συνάδελφοι θέλω την συναίνεση σας πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη και πριν 

συζητήσουμε και τις επερωτήσεις που υπάρχουν, να συζητήσουμε το 27ο θέμα που αφορά 

¨Παράταση χρόνου παραχώρησης οικοπέδου στο ΚΑΑΜΕΑ για την ανέγερση μονάδας 

ημιαυτόνομης διαβίωσης¨ διότι παρίσταται η νέα πρόεδρος του ΚΑΑΜΕΑ και θέλει να μας 

πει δυο λόγια. 

κ. Αγγελίδης:  Συμφωνούμε.  

 

ΘΕΜΑ 27ο: Παράταση χρόνου παραχώρησης οικοπέδου στο ΚΑΑΜΕΑ για την 

ανέγερση μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης.  

 

Πρόεδρος ΚΑΑΜΕΑ: Να πω ευχαριστώ και να πω ότι χαίρομαι που βλέπω έτσι το 

Δ.Σ. μετά από αρκετά χρόνια και εύχομαι πάντα καλές αποφάσεις να έχουμε, ευχαριστώ πολύ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

 κ. Πρόεδρος:   Έχουμε μια επερώτηση με βάση το πινάκιο στης 25/2/2008, η 

δημοτική σύμβουλος της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερρών που αφορά, ¨παρακαλούμε τον κ. 

Δήμαρχο Σερρών κ. Βλάχο όπως μας ενημερώνει σχετικά με τις μελέτες, εργασίες, υπηρεσίες 

κ.λπ. που προσέφερε ο κ. Σταθακόπουλος Παναγιώτης αρχιτέκτονας – μηχανικός ο οποίος 

συνεργάστηκε με την ΚΑΔΕ για το σκοπό αυτό από τις 3/2/2007 – 31/12/2007, έναντι αμοιβής 

35.700 €¨, ορίστε κ. Δήμαρχε.  
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κ. Δήμαρχος: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, σχετικά με αυτό που ρωτά η συνάδελφος, 

έχω να πω το εξής, με ευθύνη μου και με πλήρη γνώση προσέλαβα ως επιστημονικό σύμβουλο 

και συνεργάτη τον καθηγητή του Πανεπιστημίου τον κ. Σταθακόπουλο ο οποίος έχει 

ασχοληθεί με την πόλη των Σερρών κατά το παρελθόν και την γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Τα 

θέματα με τα οποία ασχολείται είναι πάσης φύσεως, φυσικά βέβαια με τις δικές του 

ειδικότητες που έχει, είναι Πολεοδόμος – Χωροτάκτης, είναι θέματα που άπτονται της 

Πολεοδομίας, της Χωροταξίας και ξέρετε πολύ καλά ότι τρέχει η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. 

Σερρών και είμαστε σε κρίσιμη και σημαντική φάση Β1, επομένως έχουμε απόλυτη ανάγκη 

από τις συμβουλές του και από τη συμβολή του, από ένα τρίτο μάτι, από μία επιπλέον 

θεώρηση και άποψη, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έχουμε σχεδιάζουμε και έχουμε 

προγραμματίσει και αφορούν και το ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης, μαζί με το 

κυκλοφοριακό ο οποίος βοηθάει και συνεργάζεται με τον κ. Παρασκευόπουλο γι’ αυτές τις 

ίδιες παρεμβάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης, γενικά την αισθητική, τις αναπλάσεις. Και 

όπως ξέρετε το κυκλοφοριακό, το έχουμε πει και το λέω και σήμερα ότι αυτό που σχεδιάζουμε 

από εδώ και πέρα πρέπει να συνεργάζονται και οι πολεοδόμοι μαζί με τους ειδικούς επί των 

κυκλοφοριακών και αυτό γίνεται για να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Θα 

μου πείτε βέβαια ότι έχουμε τις υπηρεσίες μας, έχουμε τις υπηρεσίες μας, τις σεβόμαστε, 

υπάρχουν οι εισηγήσεις, είναι μια ανώτερη άποψη, εδώ έχουμε μια ανώτατη άποψη και αυτό 

κρίνω και να λάβω την ευθύνη για το καλό όλων μας, για επ’ ωφελεία των κατοίκων, να 

έχουμε αυτή την ανώτατη, την καλύτερη άποψη που θεωρώ σημαντική και θεωρώ μεγάλη την 

συμβολή του και τις συμβουλές του σε όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει ανά πάσα στιγμή 

έχουμε μια γνώμη για ότι του ζητηθεί εξειδικευμένη.  

Εκείνο που θέλω να πω και να θυμίσω σε όλους σας είναι ότι επίσης τρέχουν, αυτή τη 

στιγμή πρόκειται να εγκριθεί το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Υπήρξε μια διαβούλευση, επίσης 

σε δημόσια διαβούλευση τα ειδικά πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού, τόσο για τον τουρισμό 

όπου έχουμε τις παρεμβάσεις και τις συμβουλές και τις γνώσεις βέβαια του κ. Σταθακόπουλου, 

έχουμε τις συμβουλές του που τρέχει το ειδικό πλαίσιο για την ενέργεια, θα μας 

απασχολήσουν όλα αυτά τα θέματα, για την βιομηχανία, για την κτηνοτροφία, για όλα αυτά τα 

θέματα. Όλες αυτές οι συμβουλές, κρίνω ότι η πολύτιμη πραγματικά είναι οι υπηρεσίες που 

παρέχει στον δήμαρχο και κατ’ επέκταση στο Δ.Σ. και στο σύνολο της Σερραϊκής κοινωνίας 

και τα αποτελέσματα τα οποία θα υπάρχουνε και είναι, παν προς θετική κατεύθυνση, λίαν 

συντόμως θα γίνουν ορατά και αντιληπτά και κατανοητά από όλους, από το σύνολο των 

κατοίκων της πόλης μας.  

Εγώ αυτά ήθελα να πω κ. Πρόεδρε, βέβαια δεν έχει λήξει ακόμα γιατί τον Μάρτιο θα 

λήξει η χρονιά με την οποία έχουμε υπογράψει σύμβαση, αν και βέβαια εδώ λέει μέχρι 31/12 

και αυτό εκ παραδρομής έγινε, η μεταξύ μας συνεννόηση είναι, σας το λέω για ενημέρωση, 

τον 3ο μήνα λήγει ο χρόνος συνεργασίας ως επιστημονικού συνεργάτη του Δημάρχου ο 

καθηγητής Πανεπιστημίου ο κ. Σταθακόπουλος, για να έχουμε την επιπλέον άποψη, την 

τεκμηριωμένη, την τεκμηρίωση, την άποψη όποτε και για οτιδήποτε τη χρειαζόμαστε, και τη 

χρειαζόμαστε σας το λέω διότι εδώ σχεδιάζουμε μια νέα πόλη και προκειμένου να 

υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε δεσμευτεί στη Σερραϊκή 

κοινωνία, κρίνω απαραίτητο, για να μην γίνουνε λάθη, να μην έχουμε πισωγυρίσματα, να μην 

έχουμε απώλεια χρόνου, γιατί ο χρόνος είναι αντίπαλος μας, να έχουμε αυτή τη γνώση την 

επιστημονική, συμπαράσταση και συμβολή αυτού του ανθρώπου. Τα αποτελέσματα σας 

διαβεβαιώνω ότι πολύ σύντομα θα είναι ορατά και θα τα συζητήσουμε όλα εδώ και τότε θα 

έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα. Τώρα για όλα αυτά, ο κ. Σταθακόπουλος ασχολείται και 

όχι μόνο, και για πολλά άλλα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μου διαφεύγουν, για τις  
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παρεμβάσεις μας στις πλατείας μας που θέλουμε να αναπλάσουμε, στη πλατεία της 

Μητροπόλεως και αλλού, στην πλατεία του Αγίου Νικήτα, πάντοτε ζητάμε την γνώμη του, τη 

συμβολή του και οι συμβουλές σήμερα στοιχίζουνε και στοιχίζουνε, εν προκειμένω, κατά την 

άποψη μου, πολύ λίγο.  

κ. Αγγελίδης: Για μία ακόμη φορά να πούμε ότι δεν αμφισβητούμε την επιστημονική 

αξία του κ. Σταθακόπουλου. Είπατε προηγουμένως ότι η σύμβαση που υπογράψατε λήγει το 

Μάρτιο, ενώ πέρασε από το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΑΔΕ, ήρθε και από δω και πέρασε και από 

το Δ.Σ., ότι η σύμβαση του έληγε τέλος του 2007. Τώρα μας λέτε, εκ παραδρομής ότι έγινε 

λάθος, ότι δεν συνεννοηθήκατε, γιατί δεν το ξαναφέρατε εδώ διορθωμένο; 

κ. Δήμαρχος: Δεν χρειάστηκε.  

κ. Αγγελίδης: Γιατί δεν χρειάστηκε; Τι λέτε τώρα; Σοβαρολογείτε κ. Δήμαρχε; Κάνατε 

λάθος, δεν το διορθώσατε, δεν το περάσατε από το Δ/κό συμβούλιο και επιμένετε τώρα ότι η 

σύμβαση λήγει τον Μάρτιο;  Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Και έχετε τόσα χρόνια θητεία στο 

Δ.Σ.;  

κ. Δήμαρχος: Όταν έγινε τέλος Φεβρουαρίου … 

κ. Αγγελίδης: Δεν υπάρχει δικαιολογία σ’ αυτό.  

κ. Δήμαρχος: Δεν δικαιολογούμαι.  

κ. Αγγελίδης: Όταν γίνεται λάθος, το λάθος διορθώνεται με νέα απόφαση.  

κ. Δήμαρχος: Ο ίδιος προσφέρει μέχρι και τον 3ον μήνα τις υπηρεσίες του. 

κ. Αγγελίδης: Ο ίδιος μπορεί να προσφέρει για 10 χρόνια τις υπηρεσίες του. Εμείς τι 

συμφωνήσαμε; Και όταν γίνεται λάθος, το λάθος διορθώνεται με νέα απόφαση. Είναι 

απαράδεκτες αυτές οι τακτικές. Λοιπόν λέτε ότι πήρατε τον κ. Σταθακόπουλο σαν τεχνικό σας 

τεχνικό σας σύμβουλο … 

κ. Δήμαρχος: Επιστημονικό σύμβουλο. 

κ. Αγγελίδης:  Μα έχετε, προσλάβατε τον κ. Αλεξίου τις προάλλες ως τεχνικό 

σύμβουλο. Τι είναι τόσο πολλοί σύμβουλοι εδώ μέσα; Τόσα πολλά λεφτά έχει ο Δήμος;  

κ. Δήμαρχος:  Αν διαβάσετε τον Κώδικα, μιλάει για ειδικούς συνεργάτες και 

επιστημονικούς συμβούλους, δίνει το δικαίωμα στο δήμαρχο και έχω αυτό το δικαίωμα και 

αναλαμβάνω την ευθύνη … 

κ. Αγγελίδης:  Αν εξαντλήσουμε Δήμαρχε, ότι δυνατότητα μας παρέχει ο νόμος για να 

πάρουμε συμβούλους και παρασυμβούλους, τα χρήματα του Δήμου δεν θα φτάνουν για του 

συμβούλους και τους παρασυμβούλους. Πήρατε τεχνικό σύμβουλο τον κ. Αλεξίου και μου 

λέτε τώρα, έχετε και επιστημονικό συνεργάτη επάνω σε τεχνικά θέματα τον κ. Σταθακόπουλο, 

τουλάχιστον να κρατούσατε τον κ. Σταθακόπουλο και να μην παίρνατε άλλον, εκτός αν 

συνεχίζετε να εξοφλείτε τα προεκλογικά σας γραμμάτια που αυτό συμβαίνει στην προκειμένη 

περίπτωση και τα γνωρίζει πολύ καλά η Σερραϊκή κοινωνία.  

κ. Δήμαρχος:  Αυτό το επίπεδο συζήτησης … 

κ. Αγγελίδης: Το επίπεδο, όταν δεν σας βολεύει, όταν δεν σας βγαίνει και όταν δεν 

σας ταιριάζει, δεν σας αρέσει.  

κ. Πρόεδρος:  Υπάρχουν πολλοί τρόποι να πούμε πολλά πράγματα.  

κ. Αγγελίδης: Όλα εδώ θα τα πούμε, όλα εδώ, θα τα μαθαίνει ο Σερραϊκός λαός, όλα 

εδώ σ’ αυτό το τραπέζι.  

κ. Πρόεδρος:  Κανένα πρόβλημα.  

κ. Αγγελίδης: Άμα δεν έχετε κανένα πρόβλημα να ακούτε και να μην διακόπτετε, γιατί 

εγώ μέχρι τώρα δεν διέκοψα τον δήμαρχο, τον άκουσα, τον άφησα να πει αυτά που είχε να πει. 

κ. Σωτηριάδης:   Άστον να πει, να δούμε τι θα πει.  

κ. Αγγελίδης: Τελικά μπορούμε να μιλάμε στο Δ.Σ.; 

κ. Πρόεδρος: Μπορείτε κ. Αγγελίδη, σας παρακαλώ. 

κ. Αγγελίδης: Θα πρέπει να λέμε μόνο αρεστά για σας λόγια;  
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κ. Πρόεδρος: Πείτε τη γνώμη σας κ. Αγγελίδη, σας παρακαλώ συνεχίστε.  

κ. Αγγελίδης:  Λοιπόν είπατε, όταν πέρσι πέρασε από το Δ.Σ. το θέμα αυτό, σας είχα 

ρωτήσει τι θα κάνει ο κ. Σταθακόπουλος, θα μας λέει μόνο τη γνώμη του και θα πάρει 35.000 

€ ή θα κάνει και μελέτες και άλλες εργασίες; Και μας είπατε, εδώ είναι τα πρακτικά, στη 

διάθεση του Σερραϊκού λαού, ότι ναι θα κάνει και μελέτες και περίμενα σήμερα να μας φέρετε 

μια μελέτη για τα 35.000 € που πήρε, μία μελέτη, μια εργασία, ένα γραπτό κείμενο, κάτι. Αυτό 

που μας είπατε μας λέει τη γνώμη του, μας δίνει τις συμβουλές του και μάλιστα λίγα του 

δίνουμε. Λοιπόν, θα συμφωνούσαμε μ’ αυτή την απόφαση σας και μάλιστα μας είχατε πει 

πέρσι ότι θα κάνει μελέτη για τις πεζοδρομήσεις, δεν μας έχετε φέρει τίποτα, τίποτα, δίνουμε 

35.000 € στον επιστημονικό σας συνεργάτη για να μας λέει τη γνώμη του για τεχνικά θέματα 

και δεν ξέρω πόσα άλλα χρήματα δίνουμε και για τον τεχνικό σας σύμβουλο, τον κ. Αλεξίου. 

Που σας έκανε τους πύργους και τις αερογέφυρες στα προεκλογικά σποτ. Αυτός είναι ο κ. 

Αλεξίου. Λοιπόν, περίμενα, να μας φέρετε χειροπιαστά πράγματα όπως μας υποσχεθήκατε 

πέρσι, για τις 35.000 € που δίνονται στον κ. Σταθακόπουλο, επαναλαμβάνω και πάλι δεν 

αμφισβητούμε την επιστημονική του αξία, και θα τον θέλαμε αλλά θέλουμε και χειροπιαστά 

πράγματα, όχι μόνο συμβουλές και γνώμες. Και ποιες είναι αυτές οι συμβουλές; Να μας τις 

πείτε τελικά. Τι σας συμβούλεψε μέχρι τώρα; για ποιο θέμα; Και τι συγκεκριμένα; Έχουμε 

κάποιο αποτέλεσμα; Πείτε μας. Για ποιο θέμα και τι σας συμβούλεψε. Έστω να ακούσουμε 

και μια συμβουλή προφορικά, ας την ακούσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Είπα στην εισήγηση μου ότι λίαν συντόμως τα αποτελέσματα της 

συμβολής και των συμβουλών του κ. Σταθακόπουλου πέρασαν εδώ και θα γίνουν αντιληπτά 

από όλους, το είπαμε, υπομονή, λίγη υπομονή, ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. 

κ. Πρόεδρος: Έχουμε να πούμε ότι παρότι στο 32ο θέμα έχει ¨Έγκριση απ’ ευθείας 

ανάθεσης του έργου: ¨Παροχή υπηρεσιών συμβουλίου για τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 

της υφιστάμενης κατάστασης της Δημοτικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Σερρών βάσει 

των διατάξεων του νέου Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)¨¨. Έχω σήμερα ένα έγγραφο από την ¨Σύνθεση 

Πολιτών¨ και τον εκπρόσωπο τους και επικεφαλή κ. Σαουλίδη που λέει το εξής: ¨κ. Πρόεδρε 

σας παρακαλώ να μας γνωρίσετε τις προϋποθέσεις της Δ.Α. σχετικά με το μέλλον των 

Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών¨. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με το 22ο 

θέμα, δεν έχετε καμιά αντίρρηση έτσι δεν είναι;  

κ. Σαουλίδης: Κάτι άλλο ήθελα να πω. 

κ. Πρόεδρος: Παρακαλώ.  

κ. Σαουλίδης: Σαφώς και είδαμε το θέμα.  

κ. Πρόεδρος:  Όχι δεν είπα ότι δεν το είδατε.  

κ. Σαουλίδης: Απλά εμείς θέλουμε να ξέρουμε την άποψη που έχει η Δ.Α. για το τι θα 

μέλλει γενέσθαι με τις Δ.Ε. και επειδή ξέρουμε και έχουμε μια παρουσία στα δημοτικά 

πράγματα και ξέρουμε ότι υπάρχουν επιστήμονες του Δήμου μας, στελέχη του Δήμου που θα 

μπορούσαν μια τέτοια μελέτη να την κάνουν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και απορούμε 

γιατί έρχεται αυτό το θέμα, να αναθέσουμε σε μια εταιρεία να μας κάνει μελέτη για ένα θέμα 

που είναι κυρίως πολιτικό και μετά είναι οικονομικό, ούτως ή άλλως τα χρήματα τα δίνει ο 

Δήμος στις Δ.Ε., ξέρουμε πως λειτουργούνε οι επιχειρήσεις, δεν θα αναπτυχθώ περισσότερο, 

γι’ αυτό θέλαμε από τον κ. Δήμαρχο να μας πει τι σκέφτεται να κάνει με τις επιχειρήσεις, πως 

θα λειτουργήσουν από εδώ και πέρα, και από εκεί και πέρα το άλλο θέμα, σας λέω γι’ αυτό 

σας προλαμβάνω ότι είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν επιστήμονες και ο διευθυντής του Δήμου, 

κάλλιστα, ο κ. Υψηλάντης και άλλοι επιστήμονες οι οποίοι έχουν ασχοληθεί όχι με παρόμοια, 

με πολύ μεγαλύτερα προγράμματα τα οποία έχουν στηρίξει τις δράσεις και του Δήμου και της 

ΔΕΥΑΣ και όλων των Δ.Ε.  
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κ. Δήμαρχος:  Η απάντηση είναι ότι πρέπει να ανατεθεί σε έναν τεχνικό σύμβουλο ή 

σε έναν εξωτερικό σύμβουλο διότι μου το ζητήθηκε κ. Συνάδελφε από την Γενική Δ/νση και 

από το Γενικό Διευθυντή της ΔΕΠΚΑ που παρίσταται εδώ, ο κ. Πούλιος. Ζητούνται, επί λέξει 

μου ζητήθηκε να μεταφερθεί εδώ στο Σώμα, ότι ζητούνε μία περαιτέρω τεκμηρίωση για το 

θέμα της προσαρμογής των Δ.Ε. στο νέο κώδικα, αυτοί μου το ζητήσανε και δεν μπορώ να το 

αρνηθώ και εκτός αυτού πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε ότι το τοπίο είναι ακόμα ομιχλώδες, 

προχτές ακόμα περιμέναμε, αναμέναμε μια ρυθμιστική εγκύκλιο η οποία μας ήρθε επιτέλους 

αλλά αναφέρεται σε κοινωφελούς χαρακτήρα επιχειρήσεις, δεν αναφέρει τίποτα για τις Α.Ε., 

δεν αναφέρει τίποτα για τις εταιρείες ειδικού σκοπού, επομένως και τις σχέσεις των 

εργαζομένων με τη τροποποίηση και την προσαρμογή των Δ.Ε. αυτά ζητούμε να εξεταστούν 

για να έχουμε μια αποκρυσταλλωμένη ξεκάθαρη άποψη διότι θέλουμε με το θέμα των Δ.Ε. να 

τελειώσουμε μέχρι το πολύ το καλοκαίρι τον 6ο μήνα διότι αλίμονο μας αν αφήσουμε το όλο 

θέμα, που η προθεσμία όπως ξέρετε παρατάθηκε μέχρι 31/12/2008 και αν κάνετε μια αναλογία 

τους δήμους που υπάρχουν σ’ αυτή τη χώρα που λειτουργούνε σήμερα με πόσες Δ.Ε. διαθέτει 

η κάθε μία καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι συνωστισμός θα γίνει όσον αφορά τους 

τελευταίους δύο τρεις μήνες του χρόνου. Εμείς για όλα αυτά θέλουμε μια σιγουριά με κυρίως 

καθαρό τοπίο να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε μέχρι το πολύ τον 6ο μήνα του τρέχοντος 

έτους. Αυτά είναι και αυτό είχα πει με την ευκαιρία να μιλήσω και με το σύλλογο των 

εργαζομένων γενικά στον δήμο αλλά και με τα παιδιά της ΔΕΠΚΑ να τους το μεταφέρω, 

συμφώνησαν τα παιδιά και το θέμα εξυπακούεται, είναι αυτονόητο, αλλά εδώ πρέπει να λέμε 

και τα αυτονόητα για να γινόμαστε κατανοητοί, έτσι πρέπει, εκεί καταλήγω ότι εδώ θα έρθει 

στο Δ.Σ., θα μας παρουσιαστεί και η άποψη της Υπηρεσίας και η τεκμηρίωση του. Αυτά είχα 

να πω και τίποτα περισσότερο, ότι αυτά όλα θα παρουσιαστούν και δική μας απόφαση είναι 

πόσες εταιρείες κοινωφελή χαρακτήρα θα κάνουμε, πόσες Α.Ε. θα κάνουμε, αν θα κάνουμε ή 

αν θα κάνουμε ειδικού σκοπού, και τι θα είναι, αναπτυξιακού χαρακτήρα, μικτή, όπως 

προβλέπεται από τον νέο κώδικα.  

κ. Παπαδόπουλος: Για τους εργαζόμενους τι έχετε να πείτε.  

κ. Δήμαρχος: Εκείνο που έχω να πω και είπα και λέω πάλι, να εξασφαλίσουμε την 

εργασία αυτών των παιδιών. 

κ. Σαουλίδης:  Το προβλέπει αυτό ο νόμος ούτως ή άλλως.  

κ. Δήμαρχος:  Ότι λέει ο νόμος. Και βεβαίως θα γίνει ότι λέει ο νόμος. Είναι δυνατόν 

το Δ.Σ. να πάρει απόφαση έξω από το νόμο; Ότι λέει ο νόμος, γιατί τρέχουν τα προγράμματα 

του ΟΑΕΔ, οι προνοιακές δομές, υποχρεωτικά μέχρι 30-8 η ΔΕΠΚΑ πρέπει να υπάρχει, μετά 

να γίνει και αυτό, να μετακινηθεί ο ΑΦΜ στην κοινωφελή επιχείρηση αν γίνει, θα 

συμπεριλάβει η κοινωφελής επιχείρηση και την πρόνοια; Και τον πολιτισμό; Όλα αυτά θα τα 

δούμε και θα προκύψουν από αυτή την έρευνα και από αυτή την τρόπο τινά μελέτη η οποία θα 

προκύψει και θα είναι στη διάθεση και να γίνει διαβούλευση και επεξεργασία και βεβαίως το 

τελικό θα γίνει εδώ στο Δ.Σ. αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία και στους εργαζόμενους αλλά και 

στις διοικήσεις και στους διευθυντές των επιχειρήσεων μας να τα επεξεργαστούν και αυτοί με 

τη σειρά τους να καταθέσουν την άποψη τους, κωδικοποιημένα, να έρθουν στο Δ.Σ. 

προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση και αυτό το κάνουμε γιατί θέλουμε να κερδίσουμε 

χρόνο. Ζητάμε την συνδρομή δηλαδή του εξειδικευμένου πάνω στο θέμα αυτό των Δ.Ε. για να 

προλάβουμε το χρόνο και να είμαστε έτοιμοι και να έχουμε αποφασίσει μέχρι τον Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους.  

κ. Σαουλίδης: Εγώ πάντως, πριν μπούμε στη διαδικασία κ. Δήμαρχε, λίγο σαν 

ερώτηση σε συνέχεια αυτών που είπα. Η ΔΕΔΚΕ έχει μπροστά της ένα θέμα με βάση τον 

καινούργιο νόμο, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου; Επικοινωνήσαμε; Είχαμε μια συνεργασία; Γιατί 

σας λέω, εγώ πάλι επαναλαμβάνω και επιμένω ότι δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα.  
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κ. Δήμαρχος: Στην ΚΕΔΚΕ την οποία παρακολουθώ, όλες σχεδόν τις συνεδριάσεις, 

ακούστηκε τα προβλήματα που προέκυψαν σε δήμους που προχώρησαν στις μετατροπές 

αυτές. Βεβαίως προέκυψε και υπάρχει μια παρόρμηση στις τοπικές Ενώσεις Δήμων και 

Κοινοτήτων να οργανώσουμε ημερίδες με θέμα τις Δ.Ε. Το σκεφτόμαστε σοβαρά και να το 

κάνουμε στον Ν. Σερρών με τις οποίες θα προσφέρουμε γνώσεις για το τι γίνεται και τι 

παίζεται σε όλους τους συναδέλφους μας, Δημάρχους και Δ.Σ. Απασχολεί το θέμα την 

ΚΕΔΚΕ αλλά δεν έχει ρυθμιστεί ακόμη. 

κ. Σαουλίδης: Έχετε πληροφόρηση αν θα έχουμε ακόμη αργοπορία στις διευκρινίσεις 

που πρέπει να δοθούν για το νόμο για να μπορέσει αυτός που θα ασχοληθεί ουσιαστικά να 

κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, για να είμαστε όπως είπατε εσείς, στο εξάμηνο 

έτοιμοι;  

κ. Δήμαρχος: Πιστεύω ναι, πιστεύω ότι μετά θα έρθει η διευκρινιστική … της Α.Ε. 

π.χ. για την ΚΑΔΕ, μπορεί να γίνει; Πρέπει να γίνει; Αυτό εμείς θα το αποφασίσουμε. Αν γίνει 

αναπτυξιακή εμείς έχουμε μία άλλη, σε άλλους δήμους κ. Συνάδελφε λειτουργούνε 

αναπτυξιακές εταιρείες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, ξέρετε πολύ καλά και αυτές πρέπει 

να μετατραπούνε, κι αυτοί έχουν εργαζομένους και αυτοί πρέπει να δουν αυτές τις συμβάσεις 

τι κατάληξη θα έχουμε. 

κ. Αγγελίδης: Το θέμα αυτό της προσαρμογής των Δ.Ε. στο νέο νόμο είναι πολύ 

σοβαρό διότι έχει σχέση με τη λειτουργία και το μέλλον των Δ.Ε., όπως επίσης έχει σχέση και 

με το μέλλον των εργαζομένων στις επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και ίσως το θέμα αυτό θα έπρεπε να 

το είχατε φέρει πολύ πιο νωρίς, πριν από μερικούς μήνες, θα έλεγα εγώ στις αρχές του 2007, 

άσχετα αν δόθηκε παράταση, για να μην έχουμε το άγχος των χρονοβόρων διαδικασιών 

προκειμένου να προσαρμοστούνε οι επιχειρήσεις στο νέο νόμο.  

Το είπατε προηγουμένως δήμαρχε, όμως θα το συζητήσουμε και πάλι εμείς. Ζητάμε τη 

δέσμευση σας ότι με την ανάθεση αυτής της εργασίας μελέτης, όπως θέλετε πείτε το, στους 

εξειδικευμένους συμβούλους, δεν θα χαθεί πολύτιμος χρόνος και δεν θα υπάρξει κίνδυνος να 

μην προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες προσαρμογής των Δ.Ε. στο νέο νόμο 

τέλος του 2008. Διότι όπως ξέρετε αν δεν προλάβουμε την ημερομηνία, γίνεται εκκαθάριση 

και απολύονται οι υπάλληλοι. Λοιπόν, ο νόμος είναι γνωστός, ξέρουν όλοι τι λέει ο νόμος, λέει 

ότι λύονται οι επιχειρήσεις και τίθενται σε εκκαθάριση, είτε συγχωνεύονται είτε 

μετατρέπονται σε νέου τύπου επιχειρήσεων όπως κοινωφελής, ανώνυμες και επιχειρήσεις 

ειδικού σκοπού. Νομίζω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία με αυτόν τον νόμο τώρα να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την λειτουργία των Δ.Ε. και δεν 

είναι λίγα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Δυστυχώς, δεν θέλω να πω, ίσως είναι βαριά 

η κουβέντα ¨απέτυχε η λειτουργία τους¨, αλίμονο έχουν προσφέρει πολλά αλλά αυτά τα 

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί πρέπει να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο και 

εξαιτίας αυτού του γεγονότος, λόγω του ότι έχουν δημιουργηθεί τόσα πολλά προβλήματα, έχει 

θεσπιστεί αυτός ο νόμος. Δεν διαφωνούμε εμείς με την ανάθεση αυτής της εργασίας σε 

εξειδικευμένους συμβούλους προκειμένου να μας καταθέσουν τα σενάρια τους, όσον αφορά 

την προσαρμογή των Δ.Ε. σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Όμως 

παράλληλα με την ανάθεση που θα κάνουμε στους εξειδικευμένους συμβούλους για να μας 

καταθέσουν τις απόψεις τους, εμείς σαν Δ.Σ., σαν δημοτικές παρατάξεις πρέπει να 

εκφράσουμε και τη βούληση μας, πρέπει να πούμε σ’ αυτούς τους ανθρώπους, εντάξει, ¨θα 

μας πείτε εσείς τι θα μας πείτε, όμως και εμείς σκεφτόμαστε και θέλουμε αυτό το πράγμα. Και 

τι λέτε γι’ αυτό που θέλουμε εμείς, και σκεφτόμαστε και προτείνουμε¨; Λοιπόν, εμείς θα σας 

καταθέσουμε την πρόταση μας και τι προτείνουμε και ζητάμε, θέλω αυτό να γραφεί στα 

πρακτικά και να μεταφερθεί στους εξειδικευμένους αυτούς συμβούλους και ζητάμε σ’ αυτή τη 

πρόταση να μας απαντήσουν με συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη εισήγηση.  
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Τι προτείνουμε; Όσες αρμοδιότητες των Δ.Ε. και όσοι εργαζόμενοι των Δ.Ε. μπορούν 

να μεταφερθούν στον δήμο, να μεταφερθούν στον δήμο. Αν κάποιες αρμοδιότητες ή κάποιοι 

εργαζόμενοι δεν μπορούν να μεταφερθούν στον δήμο, διότι ο νόμος δεν το επιτρέπει, γι’ αυτές 

τις αρμοδιότητες που δεν μπορούν να μεταφερθούν και γι’ αυτούς τους εργαζομένους που δεν 

μπορούν να μεταταγούν στον δήμο, να ιδρυθεί μια νέα κοινωφελή επιχείρηση, βάσει του 

νόμου, με περιορισμένες αρμοδιότητες και ολιγάριθμο προσωπικό, διότι έχουμε όλοι κακιά 

εμπειρία από την λειτουργία των Δ.Ε. Έτσι μ’ αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε ότι θα σταματήσει 

η οικονομική αιμορραγία του Δήμου προς τις Δ.Ε. και να είστε βέβαιοι ότι θα βελτιωθεί το 

οικονομικό πρόβλημα του Δήμου.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Μωυσιάδη; 

κ. Μωυσιάδης: Εγώ θα προτιμούσα να ακούσουμε τους εργαζομένους, όπως είπατε 

και μετά να μιλήσουμε.  

Πρόεδρος Συλλόγου Δ.Υ.: Καλησπέρα σε όλους πρώτα απ’ όλα. Να σας πω ότι η 

ομοσπονδία των τεχνικών υπαλλήλων, μιας και εξαρχής ήταν ενάντια στην δημιουργία 

επιχειρήσεων γιατί προέβλεψε την οικονομική κατάσταση που θα δημιουργούνταν. Σήμερα 

έρχεται να επαληθευτεί, ο νόμος αυτός ο συγκεκριμένος, έρχεται για να εξυγιάνει τις 

επιχειρήσεις και η εξυγίανση προκύπτει από την οποιαδήποτε, δεν μιλάω για τις δικές μας 

επιχειρήσεις, για όνομα του θεού, μιλάω γενικά για τις επιχειρήσεις, κακή διαχείριση που έγινε 

μέσω των επιχειρήσεων. Έχει αποδειχθεί ότι οι επιχειρήσεις ουσιαστικά δημιούργησαν μια 

συνεχόμενη αιμορραγία των δήμων. Ο νόμος αυτός έρχεται για να μας επαναφέρει στην 

προηγούμενη κατάσταση, αλλά επειδή σ’ αυτό το χρονικό διάστημα έχουν προκύψει 

προγράμματα Ε.Ε. και διάφορα άλλα προγράμματα τα οποία τρέξαν σ’ αυτόν τον χρόνο, θα 

πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να υποβάλλουμε τον δήμο σε μια οικονομικά τουλάχιστον 

δυσχέρεια με την λύση όλων των επιχειρήσεων.  

Γι’ αυτό και εμείς, η πρόταση μας είναι η δημιουργία μιας επιχείρησης κοινωφελούς 

χαρακτήρα, η οποία ουσιαστικά θα διατηρήσει τα προγράμματα αυτά που μπορεί και από εκεί 

και πέρα απορρόφηση των εργαζομένων στον δήμο με τον πολιτισμό και ότι σημαίνει αυτό να 

διαχειρίζεται μέσα από τον δήμο. Γιατί να γίνει αυτό; Γιατί να φέρουμε 15 ή 20 εργαζομένους 

στον δήμο; Γιατί ουσιαστικά και οικονομικά συμφέρει τον δήμο. Θα είναι πολύ λιγότερο το 

κόστος για τον δήμο από την μεγάλη οικονομική αιμορραγία που υφίσταται αυτή τη στιγμή. 

Εάν συζητήσουμε για τα προβλήματα που προκύπτουν, το μόνο πιθανό πρόβλημα που θα 

προκύψει σε μας είναι το πρόβλημα με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Μόνο αυτό το πρόβλημα 

μπορεί να προκύψει. Και αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται, 1ον να δούμε πόσο μεγάλο είναι 

οικονομικά αυτό το πρόβλημα και 2ον, εμείς έχουμε δύο τέτοια προγράμματα, το ένα λήγει ήδη 

και το ένα θα είναι μέχρι το 2010. Έχω πάει στην Αθήνα, ήρθα πριν από λίγες μέρες, 

συζητήσαμε εκεί και με την Ομοσπονδία και πήγαμε και στον κ. Κακλαμάνη. Συζητήσαμε πως 

σκέφτεται η ΚΕΔΚΕ για τις Δ.Ε. Ουσιαστικά η πρόταση τους ήταν αυτή, ¨Αυτοί που μπορούν 

να απορροφηθούν στο δήμο, να απορροφηθούν στον δήμο και από εκεί και πέρα οι ευέλικτες 

επιχειρήσεις, όπως είναι οι κοινωφελούς χαρακτήρα για να διατηρήσουν τα προγράμματα που 

χρειάζονται¨. Πιστεύω ότι είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης, δηλαδή εδώ το Δ.Σ. πρέπει 

να σκεφτεί ότι είναι πολιτική απόφαση, το τι θα κάνουμε με αυτούς τους εργαζόμενους. Δεν 

είναι οικονομικό θέμα για μας, ο σύλλογος, γιατί οικονομικά μπορώ να αποδείξω ότι δεν 

επιβαρύνουν τόσο τον δήμο, όσο επιβαρύνονται σήμερα με τις Δ.Ε. και από την άλλη μεριά θα 

κλείσουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο που ουσιαστικά κατηγορήθηκαν οι Δ.Α. και κατά το 

παρελθόν σε όλη την Ελλάδα, ότι μέσα από τις Δ.Ε. ουσιαστικά έπαιξαν τα προσωπικά τους 

πολιτικά παιχνίδια. Δεν μιλάω για εδώ, το τονίζω, μιλάω για όλη την Ελλάδα. Εάν συζητάμε 

πραγματικά με γνώμονα το καλό των Σερραίων και το καλό του Δήμου, θα πρέπει τώρα να 

αποφασίσουμε την  κατάργηση  των  Δ. Ε.,  όχι  σήμερα,  αφού  δούμε  όλες  τις  παραμέτρους,  
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συμφωνώ σ’ αυτό, πρέπει να δούμε όλες τις παραμέτρους, δεν θέλουμε να ζημιώσουμε τον 

δήμο εμείς, δεν λέμε να καταστρέψουμε τον δήμο, αλλά από την άλλη μεριά, εάν δεν 

προκύπτει τέτοιο θέμα, η διατήρηση πολλών επιχειρήσεων το μόνο που εξυπηρετεί είναι άλλα 

συμφέροντα.  

Γι’ αυτό εμείς, ως σύλλογος των δημοτικών υπαλλήλων, τασσόμαστε υπέρ της 

κατάργησης των Δ.Ε., την μεταφορά του προσωπικού στον δήμο και διατήρηση μιας 

επιχείρησης κοινωφελούς χαρακτήρα η οποία θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τα 

προγράμματα που έγιναν από την Ε.Ε.  

Αυτά ήθελα να σας πω, επικαλούμαι και το δικό σας φιλότιμο, σκεφτείτε ότι στη θέση 

αυτών των παιδιών θα μπορούσαν να είναι τα παιδιά σας, θα μπορούσαν να είναι τα εγγόνια 

σας. Η αγωνία που έχουμε, γιατί να ξέρετε ότι ο χρόνος είναι πραγματικά πάρα πολύ 

περιορισμένος, εάν μέχρι τον Απρίλιο δεν έχει τελειώσει η διαδικασία, το τι θέλουμε να 

κάνουμε, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τίποτα, τουλάχιστον αυτό μας είπαν εκεί, πρέπει 

μέχρι τον Απρίλιο να έχουμε ήδη αποφασίσει και να έχουμε ξεκινήσει, γιατί ήδη οι δήμοι που 

έχουν ξεκινήσει, έχουν περάσει 4-5 μήνες και συνεχίζει ακόμα η διαδικασία. Υπολογίζουν 

στους 7- 9 μήνες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή και να έχουμε τη διάθεση, να 

έχουμε την πολιτική πρόθεση να το κάνουμε, δεν θα μπορούμε να το κάνουμε. γι’ αυτό σας 

παρακαλώ αναλογιστείτε, μιλάμε για την τύχη κάποιων παιδιών που έχουν εναποθέσει τις 

ελπίδες και το μέλλον τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα στην εργασία των Δ.Ε.  

Αυτά ήθελα να σας πω, πιστεύω ότι όλοι θα πράξετε αυτό που πρέπει, σας ευχαριστώ 

εκ των προτέρων γι’ αυτό και περιμένω τις αποφάσεις σας. 

κ. Μωυσιάδης: Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη τοποθέτηση από μέρος των 

εργαζομένων και μάλιστα είναι μια τοποθέτηση η οποία ταιριάζει απόλυτα και με τις αρχές τις 

οποίες είχαμε και εμείς αλλά δεν είχαμε το νομοθετικό πλαίσιο εκείνο που θα μπορούσε να 

μας βοηθήσει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή. Είχαμε προσπαθήσει, στο βαθμό που 

μπορούσαμε πριν από πέντε χρόνια, να κάνουμε κάποιες συνενώσεις και συμπτύξεις. Δεν 

μπορούσαμε να κάνουμε, δεν  υπήρχαν διαδικασίες, δεν προβλεπόντουσαν νομοθετικά για να 

προχωρήσουμε παραπάνω. Η λογική μας ήταν, υπάρχουν πράγματι δραστηριότητες που δεν 

μπορούν να γίνουν από τον δήμο, θα πρέπει οπωσδήποτε αυτές να γίνουν μέσα από μία 

επιχείρηση. Άρα μια επιχείρηση χρειαζόταν αλλά πολλές επιχειρήσεις δεν χρειαζόταν. Στο 

βαθμό που μπορούσαμε, εάν μπορούσαμε να κάνουμε σύμπτυξη, υπήρχαν δυσκολίες και δεν 

υπήρχε η δυνατότητα τότε, που μας δίνεται τώρα, να έρθουν οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε 

επιχειρήσεις στο δήμο. Μας δίνει τώρα ο κώδικας την δυνατότητα αυτή, έχουμε την 

δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το νόμο και να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μία πλήρη, να μην πω εξυγίανση, γιατί δημιουργεί η 

εντύπωση ότι ήταν άρρωστη η κατάσταση, δεν θα ήταν, ήταν και μερικώς άρρωστη, γιατί 

άρρωστη είναι η κατάσταση που έχουμε νομικό πρόσωπο για τους παιδικούς σταθμούς, την 

προσχολική αγωγή και να έχουμε ταυτόχρονα και Δ.Ε. Για τον ίδιο σκοπό, δύο φορείς, ο ένας 

νομικό πρόσωπο, ο άλλος Δ.Ε. και μάλιστα λειτουργούν με διαφορετικές συνθήκες, 

διαφορετικά μισθολόγια, διαφορετικά ωράρια, διαφορετικές υπηρεσίες παρεχόμενες. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπήρχε μία ας πούμε νοσηρή κατάσταση σε ορισμένες περιπτώσεις 

ή σε αρκετές περιπτώσεις.  

Σήμερα μπορούμε να προχωρήσουμε σε πλήρη εξυγίανση. Αλλά πλήρης εξυγίανση 

σημαίνει ότι θα προχωρήσουμε σε μία μόνο επιχείρηση, για να καλύψει αυτά που δεν μπορούν 

να γίνουν από τον δήμο με κανένα τρόπο, πχ. η λειτουργία ΚΕΚ, δεν μπορεί να γίνει από τον 

δήμο τον ίδιο, άρα πρέπει να υπάρχει το ΚΕΚ, δεν μπορεί να μην υπάρχει και οποιαδήποτε 

άλλη δραστηριότητα, προγράμματα, δεν μπορεί να παίρνει ο Δήμος σαν Δήμος κάποια 

προγράμματα  που  πρέπει  να  παίρνονται  από  την  επιχείρηση, άρα μια επιχείρηση πρέπει να 
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υπάρχει, όχι τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει θέμα 

ερωτήματος, οι υπάλληλοι έχουν σαφές αίτημα, συμφωνούμε απόλυτα με το αίτημα αυτό και 

μάλιστα βλέπω και οι άλλες πλευρές της αντιπολίτευσης τουλάχιστον και νομίζω, έχω 

σχηματίσει την εντύπωση ότι ταυτίζεστε και εσείς. Από τη στιγμή λοιπόν που όλοι 

συμφωνούμε για την κατεύθυνση αυτή, ποιος ο λόγος να ζητήσουμε συμβουλές; Θα ‘ρθείτε να 

μου πείτε, ¨μα υπάρχουν ερωτήματα, υπάρχουν θέματα αδιευκρίνιστα¨. Εδώ είναι το λεπτό 

σημείο, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, τα αδιευκρίνιστα, δεν θα έρθει κανένας 

σύμβουλος ιδιώτης να μας το διευκρινίσει. Ο μόνος που μπορεί να τα διευκρινίσει είναι οι 

υπηρεσίες του Υπουργείου. Οι μόνοι που μπορούν να δώσουν εξηγήσεις είναι αυτοί που 

συνέταξαν τον κώδικα και οι μόνοι που μπορούν να βγάλουν ερμηνευτικές εγκυκλίους, είναι 

οι του Υπουργείου.  

Άρα γιατί να πάρουμε ιδιώτη; Θα ξέρει; Ο ιδιώτης μπορεί να μας δώσει συμβουλές; Ή 

να μας κάνει υποδείξεις; Μπορεί να μας λύσει τις απορίες; Μόνο απευθυνόμενοι στο  

Υπουργείο Εσωτερικών, στο αρμόδιο τμήμα ή στα αρμόδια κατά περίπτωση τμήματα γιατί οι 

διάφορες επιτροπές που συνέταξαν διάφορα τμήματα του κώδικα στην προκειμένη περίπτωση 

ή στην οικονομική επιτροπή κατά κύριο λόγο θα απευθυνθούμε, θα … (αλλαγή πλευράς) … 

αυτό μπορούσε να το κάνει κάποιος από τους υπαλλήλους που έχουμε και έχουμε πολύ καλούς 

υπαλλήλους που μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά. Και εν πάση 

περιπτώσει έχετε πλειοψηφία., έχετε την δυνατότητα να πείτε, ¨εμείς πιστεύουμε ότι τον 

θέλουμε, τον χρειαζόμαστε τον σύμβουλο και προχωρούμε προς τον σύμβουλο¨. Απαράβατος 

όρος, ο σύμβουλος δεν θα έρθει να δώσει απόψεις μόνος του, θα ακολουθήσει αυτά τα οποία 

εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι επιθυμούμε, δηλαδή μια επιχείρηση, το απαραίτητο για 

να λειτουργήσει η επιχείρηση προσωπικό εκεί, όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι των 

επιχειρήσεων έρχονται στο δήμο και εάν δεν ακολουθήσει αυτή την τακτική, αν προτείνει κάτι 

διαφορετικό, πρέπει να μας αποδείξει πειστικά το γιατί προτείνει αυτό το πράγμα. Θα έλεγα 

μάλιστα, διότι ο μόνος φόβος που υπάρχει είναι ότι ενδεχόμενα εξαιτίας κάποιων 

προγραμμάτων που είναι συνεχιζόμενα, και εάν διακοπεί η σχέση εργασίας με κάποιους που 

βρίσκονται σε μια επιχείρηση, να πούμε συγκεκριμένα το πρόγραμμα προσυντάξεως, εάν 

κάποιοι που βρίσκονται σε μια επιχείρηση βρεθούν στον αέρα επειδή η επιχείρηση αυτή αν 

διαλυθεί και το προσωπικό της θα έρθει στον δήμο και δεν θα έχουν την δυνατότητα 

συνεχιζόμενου του προγράμματος να κάνουμε μετακίνηση τους και μετακίνηση του 

προγράμματος σε άλλο φορέα, σε άλλη Δ.Ε., θα χρειαστεί τότε τυπικά να θεωρηθούν 

απολυμένοι, αφού διαλύεται αυτή η επιχείρηση, να προσληφθούν από τη μόνη επιχείρηση που 

θα μείνει, την άλλη επιχείρηση που θα μείνει, την δημοτική, αλλά ενδεχόμενα, εγώ δεν το 

πιστεύω, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λύση, αλλά ας υποθέσουμε στην χειρότερη περίπτωση, ότι 

για δύο τρεις θα χρειαστεί να επιστρέψουμε κάποια χρήματα, εάν υπάρχει μια μικρή 

οικονομική επιβάρυνση, τα οφέλη που θα έχει ο Δήμος θα είναι πολύ περισσότερα και δεν θα 

πρέπει να κολλήσουμε σ’ αυτό.  

Είμαι λοιπόν κατηγορηματικός. Δεν το χρειαζόμαστε κατά την άποψη μου τον 

σύμβουλο. Μπορεί να προχωρήσει υπάλληλος, εάν θελήσετε και επιμείνετε όμως, δεν υπάρχει 

περίπτωση να τον αφήσουμε μόνο του να μας φέρει ότι εισήγηση μας φέρει χωρίς να πάρει την 

πρόταση των εργαζομένων και τις απόψεις τις δικές μας και να ακολουθήσει αυτές ή εάν 

διαφοροποιηθεί έστω και για λίγο θα πρέπει να μας πείσει γιατί. 

κ. Σαουλίδης: Επειδή τα σχόλια που ακούστηκαν για τις Δ.Ε. ίσως αδικούν την 

προσπάθεια που τυχόν έκανε η Πολιτεία, γιατί εγώ τουλάχιστον που έζησα τον δήμο σαν 

λειτουργία στον πολιτισμό, στο θέατρο, είδα ότι καταρχήν το σύστημα είχε μπλοκαριστεί, δεν 

μπορούσε να λειτουργήσει, δεν υπήρχε έλεγχος, δεν μπορούσαν να υλοποιηθούν 

προγράμματα, να σας πω ένα παράδειγμα, όταν ψηφίστηκε ο νόμος Πεπονή, ζητούσε από το 

Θέατρο να κάνουμε την πρόσληψη των ηθοποιών με βάση τον νόμο Πεπονή.  
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Καταλαβαίνετε τι προβλήματα υπήρχαν; Δεν μπορούσε να προχωρήσει τίποτα. Στο 

πνευματικό κέντρο το πρώην τότε, η οποιαδήποτε δαπάνη έπρεπε να εγκριθεί, δηλαδή 

σκεφτείτε κ. Δήμαρχε ότι έπρεπε να περάσει χρόνος, χάναμε χρόνο, δεν μπορούσαμε να 

παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις. Ήταν γελοίο. Σαφώς και κάποια στιγμή ήρθαν τα 

πράγματα, η Αυτοδιοίκηση απέκτησε μια δυναμική, όχι αυτή που πρέπει να έχει, είναι πάρα 

πολύ πίσω ακόμη η Αυτοδιοίκηση και κυρίως στους πόρους, στα ζητήματα που πρέπει να μας 

δώσουν, κώδικα βασικά γεμάτος εμπόρους κ. Δήμαρχε, είναι κρίσιμο ζήτημα. Ίσως από τα πιο 

κρίσιμα ζητήματα, εμείς εκφράζουμε την αγωνία μας κυρίως στο ότι παρόλο που πιστεύουμε 

ότι υπάρχουν επιστήμονες και είμαστε σίγουροι, γι’ αυτό σας λέω επειδή έχουμε ζήσει όλοι 

μας κ. Δήμαρχε, το πώς κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα κάνουν και μελέτες και διεκδικήσαμε και 

προγράμματα και διεκδικούμε προγράμματα ακόμη με μελέτες δικές μας.  

Παρόλα αυτά για να μην υπάρξει οποιαδήποτε ολιγωρία και μη μας ξεφύγει κάτι, εμείς 

δεν βρίσκουμε αρνητικό στο να υπάρξει αυτή η συνεργασία κυρίως για να επιταχύνουμε τις 

διαδικασίες. Σαφώς ο στόχος θα είναι, να αξιοποιήσουμε το δυναμικό με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο και να κάνουμε μια ευέλικτη επιχείρηση που να μπορέσει να στηρίξει όλες τις δράσεις, 

να μη χαθεί ούτε μία δυνατότητα ούτε σε δράσεις που έχουν σχέση με προγράμματα 

Ευρωπαϊκά είτε άλλα που ψηφίζουν τα υπουργεία. Όλα αυτά να τα δούμε μ’ όλες τις 

παραμέτρους αλλά πολύ σύντομα, όπως τόνισε και ο εκπρόσωπος, ο πρόεδρος των 

εργαζομένων, να μην ξεφύγουμε από τον Απρίλιο, δηλαδή έχουμε στην ουσία δύο μήνες και 

κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ταχείς για να μπορέσουμε να 

προλάβουμε τις εξελίξεις. 

κ. Δάγκος: Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή ακούστηκαν ορισμένα πράγματα και 

φαίνεται ότι ορισμένοι πλειοδοτούν σε αγάπη και φροντίδα και σύμμαχο των εργαζομένων και 

πάει να περάσει εδώ ότι εμείς πάμε να κάνουμε κάτι και δεν λαμβάνουμε υπόψη τους 

εργαζομένους λες και εμείς όλοι της πλειοψηφίας θέλουμε να φύγει έστω και ένας 

εργαζόμενος και φαίνεται ότι μερικοί λένε εδώ μέσα ότι ¨προσέξτε τους εργαζόμενους¨ λες και 

εμείς θα είμαστε κατά των εργαζομένων. Αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι και να φαίνεται 

μερικοί ότι είναι καλοί και εμείς πάμε να βλάψουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και 

εγώ κ. Πρόεδρε σας το λέω εδώ πέρα, καμιά θέση δεν πρέπει να χαθεί για τους εργαζομένους 

των επιχειρήσεων, όλοι συμφωνούμε σ’ αυτό και δεν δέχομαι κάποιος ή κάτι να φαίνεται ότι 

είναι προστάτης. Ευχαριστώ πολύ. 

κ. Αναστασιάδης: Επειδή εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε τα σωστά και τα 

πρέποντα και δεν επιτρέπεται, αφορά μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων, να αδηκηθεί κανείς και 

σε καμιά περίπτωση, πολύ ορθά ο Δήμαρχος έπραξε και συγχαρητήρια αυτό που κάνει να το 

φέρνει στον επιστημονικό συνεργάτη για να μπορεί να πηγαίνει στο υπουργείο και να αναλύει 

τα πάντα. Και είναι λυπηρό να είμαστε τόσο μεμψίμοιροι και ντρέπομαι γι’ αυτό. Είναι λογικό 

αυτό που κάνει ο Δήμαρχος. Αν γίνει μια παρερμηνεία, μια λεπτομέρεια; Ποιος είπε ότι 

υπάρχει κάποια περίπτωση να φύγει κάποιος από την δουλειά του; Ο Δήμαρχος σας αγαπάει 

πολύ πιο πολύ από κάθε άλλον εδώ μέσα. 

Πρόεδρος Συλλόγου Δ.Υ.:   Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι εδώ μέσα υπάρχουν καλοί και 

κακοί. Εμείς ήρθαμε εδώ για να πούμε τη θέση μας και σίγουρα πιστεύουμε ότι όλοι έχετε την 

καλή διάθεση να βοηθήσετε. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε όμως είναι ότι εμείς σαν σύλλογος 

εργαζομένων σας προτείνουμε λύσεις και η λύση είναι η συγκεκριμένη, γιατί όλες οι άλλες 

λύσεις λόγω του χρόνου που μας πιέζει και λόγω κάποιων καταστάσεων που μπορεί να 

προκύψουν εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών. Δεν είπαμε τίποτα 

παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Σας παρακαλώ, ότι είναι να αποφασίσετε να το αποφασίσετε 

με γνώμονα το καλό των εργαζομένων. Δεν είπα εγώ κάτι ενάντια στον δήμαρχο. 

κ. Πρόεδρος:   Ωραία, καταγράφηκε η άποψη σας. 
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κ. Μωυσιάδης: Μια διευκρίνιση μόνο. Δεν φαντάζομαι ο κ. Δάγκος να αναφερόταν σε 

εμάς, διότι κατηγορηματικά διευκρίνισα ότι και η αντιπολίτευση αλλά και εσείς συμφωνείτε.  

κ. Πρόεδρος:   Προχωρούμε στην ψηφοφορία.  

Κ. Μωυσιάδη το ψηφίζετε τελικά;  

κ. Μωυσιάδης: Είπα ότι δεν τους θέλω τους συμβούλους, από εκεί και πέρα αν 

ψηφιστεί βάζω τον όρο, υπάρχει ο όρος να ακολουθήσει την τακτική την οποία διευκρίνισα.  

κ. Αγγελίδης: Μ’ αυτές τις προϋποθέσεις θα ψηφίσουμε και εμείς.  

 

κ. Αγιαννίδου: κ. Δήμαρχε, κ. Συνάδελφοι, προτείνουμε να αναδειχθεί το θέμα της 

ίδρυσης του πανεπιστημιακού τμήματος ¨Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής¨ εδώ στις Σέρρες. 

Πρόκειται για τη πρόταση της κ. Χουλιούμη, η οποία είναι προϊσταμένη στο ΚΔΑΥ και 

πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και με μαθησιακές 

δυσκολίες. Παρακαλώ τον δήμαρχο να συγκαλέσει σύσκεψη με όλους τους φορείς, τους 

Βουλευτές, το Επιμελητήριο, τις Νομαρχιακές παρατάξεις, το Νομάρχη φυσικά, τις Δημοτικές 

παρατάξεις, ούτως ώστε όλοι να ενημερωθούμε, να δουλέψουμε συλλογικά για να επιτύχουμε 

και κάτι καλό για το σκοπό αυτό. 

κ. Δήμαρχος: Χαίρομαι που το ακούω, αλλά θέλω να σας πληροφορήσω ότι αύριο θα 

έχω συνεργασία με τους εμπλεκόμενους προκειμένου να τεκμηριώσουμε και να καταθέσουμε 

θέση διεκδίκησης γι’ αυτό ακριβώς που είπατε ενόψει του Υπουργού Παιδείας που έρχεται την 

Πέμπτη.  

κ. Αγιαννίδου:  Ακριβώς και ενόψει της ψήφισης του νομοσχεδίου.  

κ. Δήμαρχος:  Λοιπόν όλα αυτά αύριο στον κ. Χατζηβασιλείου, τους δύο 

προϊστάμενους προωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Αύριο θα συντάξουμε μια πρόταση, μια 

διεκδίκηση δηλαδή την οποία συνυπογράφει και ο κ. Νομάρχης κ.λπ. και θα τη δώσουμε στον 

Υπουργό.  

κ. Αγιαννίδου: Όχι μόνο την πρόταση, σύσκεψη να γίνει.  

κ. Δήμαρχος: Ενόψει της έλευσης του υπουργού, ας πάρει μια γεύση ο υπουργός, ας 

τον προϊδεάσουμε και μετά μαζευόμαστε και κάνουμε όλα αυτά που λέτε, να τα 

τεκμηριώσουμε. Αυτό το έχω στο μυαλό μου να το ζητήσω από τον Υπουργό.  

κ. Αγγελίδης: Καλά θα κάνετε, έτσι να πράξετε, αλλά παράλληλα μετά, αυτή η 

πρόταση που κατέθεσε η κ. Αγιαννίδου, να γίνει πράξη και καλέστε τους εμπλεκόμενους να 

αναδειχτεί το θέμα.  

 

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. 

                                 

ΘΕΜΑ 1ο: Αποπληρωμή τεσσάρων (4) προγραμμάτων ¨Πρόγραμμα 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας 

στον αστικό χώρο του Ν. Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 2ο: Επιλογή ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη δημοτικών 

συμβουλίων νέων και συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την 

ανάδειξη του Τοπικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι οι εκλογές για τα Τοπικά Συμβούλια προτείνουμε να 

γίνουν 30 Μαρτίου, η εφορευτική επιτροπή απαρτίζεται από ένα μέλος του Δ.Σ., κατά την 

άποψη μου το νεότερο γιατί αυτό θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του εμπορικού 

καταλόγου,  το νεότερο μέλος του Δ.Σ. 3 μέρες μετά την τελευταία προθεσμία για την εγγραφή  
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στους εκλογικής καταλόγους νέων και θέλω να τονίσω το εξής, ότι μέχρι τις 7/3 είμαστε 

υποχρεωμένοι από το νόμο να ανοίξουμε ειδικό μητρώο με …, ανοίξαμε το καλοκαίρι αλλά η 

καταλυτική ημερομηνία εγγραφής σ’ αυτούς που θέλουν να ψηφίσουν είναι η 7 Μαρτίου. 

Αιτήσεις υπάρχουν στο γραφείο μου και στο γραφείο 12, κινητοποιείστε τους νέους 

ανθρώπους γιατί είναι η πρώτη φορά που θα ρθουν στα ίσα αντιμέτωποι με θεσμικές 

παρεμβάσεις, για τον εαυτό τους, για τα νιάτα τους. 

κ. Νυκτοπάτης: Επειδή στην προηγούμενη προσπάθεια που είχε κάνει η Δ.Α. του κ. 

Μωυσιάδη, ακόμη δεν είχε θεσμοθετηθεί, υπήρξα μέλος του Δ/κού Συμβουλίου σε εκείνη την 

προσπάθεια που ομολογουμένως δεν τα είχε πάει πολύ καλά λόγω δικών μας λαθών κυρίως. 

Με τη συμμετοχή μου όμως εκεί βρέθηκαν πολύ κοντά σε άλλα Δ.Σ. νέων της Ελλάδας. Χωρίς 

να είχαν θεσμοθετηθεί, οι οποίοι είχαν κάνει μικρά θαύματα. Είναι μερικά παραδείγματα όπως 

το Τυχερό του Έβρου, η Πυλαία Θεσσαλονίκης, η Κοζάνη, είχαν πάει πολύ καλά, ήταν πολύ 

σημαντικοί φορείς στον τόπο τους, ιδρύθηκε αργότερα η Ένωση, η Εθνική Ένωση Δημοτικών 

Συμβουλίων Νεολαίας, οι οποίοι συναντιούνται μια φορά το χρόνο κάνοντας τα συνέδρια τους 

και είναι δικό τους έργο η θεσμοθέτηση του θεσμού, ότι θεσμοθετήθηκε το κυνήγησαν πάρα 

πολύ τα παιδιά αυτά. Από τη μικρή μου εμπειρία, κατάλαβα ότι πέτυχαν τα Δ.Σ. νέων στα 

οποία ήταν κοντά ο Δήμος, ο οικείος Δήμος. Οπότε μια μικρή παράκληση δίνω, υπάρχουν 

παιδιά δραστήρια και στην πόλη μας.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό ζήτησα, σας παρακαλώ να κινητοποιήσετε τους νέους να 

εγγραφούν σε ειδικό μητρώο μελών μέχρι της 7η Μαρτίου, δεν έχουμε πολλές εγγραφές και 

δεν είναι τυχαίο που δεν έχουμε. Αμφισβητείται το σύμπαν από τους νέους.  

κ. Νυκτοπάτης: Θα ήταν και καλό να ορίσετε και έναν αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο 

από τη συμπολίτευση, να διαφημιστεί το θέμα. Αν τα παιδιά αυτά, αντιληφθούν ότι είστε 

κοντά τότε μπορούν να έχουν πολύ σημαντικό έργο.  

κ. Μωυσιάδης: Οι προθεσμίες είναι δοσμένες;  

κ. Πρόεδρος:   Ναι με υπουργική απόφαση.  

κ. Μωυσιάδης: Άρα δεν έχουμε δυνατότητα να παρατείνουμε.  

κ. Σαουλίδης: Να κάνουμε και ένα σποτάκι για να πάνε και στην τηλεόραση, στο 

ραδιόφωνο και στις ειδήσεις.  

κ. Πρόεδρος:   Θα κάνει η γραμματεία νέας γενιάς.  

κ. Γαλάνης: Νομίζω ότι εφόσον υπάρχει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, είναι μια 

ευκαιρία και για τον δικό μας δήμο, όπως πολλοί άλλοι δήμοι και στην περιοχή της 

Θεσσαλονίκης αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, να ενεργοποιήσουμε ακόμα 

περισσότερο τους νέους ανθρώπους και εφόσον εσείς έχετε αυτή την αρμοδιότητα, δηλαδή να 

ελέγχεται τη διαδικασία, θα πρέπει κατά την άποψη μου, να βγείτε πιο δυναμικά, να βγείτε και 

άλλες φορές, να βγείτε γιατί εφόσον μας λέτε για 7 Μαρτίου θα είναι χρήσιμο να βγείτε.  

κ. Πρόεδρος:   Θα πάω στα σχολεία, πρώτα απ’ όλα, στα Λύκεια πρώτα απ’ όλα.  

κ. Γαλάνης: Πολύ ωραία, έτσι μπράβο, όσο μπορείτε και περισσότερο, αν χρειάζεστε 

τη βοήθεια μας.  

κ. Πρόεδρος:   Βεβαίως γιατί όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

- Εγκρίνεται.  

                

ΘΕΜΑ 3ο: Συμμετοχή του Δήμου στο 62ο Ετήσιο Συνέδριο της Παμμακεδονικής 

Ένωσης Αμερικής (Νέα Υόρκη 29, 30 και 31 Μαΐου 2008). 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα παραστεί ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Ιωαννίδης. 
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Επίσης έχω ένα θέμα παρόμοιο με το 3ο, που αφορά την μετάβαση στη Μόσχα. Θέλω 

να σας ενημερώσω ότι από τις 18-23 Μαρτίου 2008 με αφορμή την αίτηση τουρισμού 

MEETING 2008 που διοργανώνεται στη Μόσχα, θα ταξιδέψουμε από τις Σέρρες προς τη 

Μόσχα, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης, ο Νομάρχης Σερρών, ο 

πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου κ. Δρογαλάς και από τον δήμο θα 

τον εκπροσωπήσουν ο κ. Βλάχος και ο πρόεδρος της επιτροπής τουρισμού, ο συμμετέχων στην 

επιτροπή τουρισμού της Ν.Α. ο κ. Πεχλιβανίδης.  

 

- Εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ 4ο: Συμμετοχή του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με θέμα: 

¨Πολιτιστικός Τουρισμός και Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης¨ και 2η έκθεση 

με θέμα: ¨Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα γίνει το 3ήμερο 27-29 Μαρτίου στην Αθήνα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών.  

 

κ. Σωτηριάδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, πάντα με αφορμή την 

ψήφιση οφειλών κάνουμε μια αναφορά στην οικονομική κατάσταση του Δήμου. Εάν θέλετε 

είναι μία υποχρέωση του Δήμου να κάνει την ετήσια ενημέρωση, αν και εκτιμώ ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία από όλα τα μέλη του Δ.Σ. γνωρίζουν τα πάντα. Μία αναφορά και μία 

συζήτηση δεν βλάπτει, ωφελεί.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τι έσοδα έχει ο Δήμος και ποια είναι τα έξοδα των 

βασικών λειτουργικών αναγκών. Επειδή, ζητώ συχνά από την Ταμειακή Υπηρεσία να μου 

κάνει μια έκθεση, αυτό το κάνω ανά δίμηνο, αν θέλετε κάθε δύο μήνες ζητώ από την Ταμειακή 

Υπηρεσία να μου πει ποια είναι η οικονομική κατάσταση του Δήμου, τι προβλέπεται.  

Θα σας πω ενδεικτικά αυτά που πήρα από το γραφείο για τον μήνα Ιούνιο, λέει ο 

ταμίας, σας παρουσιάζω την μηνιαία οικονομική κατάσταση του Δήμου όπως ακολουθεί. 

Όπως γνωρίζουμε, το έχουμε πει και παλαιότερα, τρεις είναι οι πηγές εσόδων για τον 

δήμο, είναι οι ΚΑΠ, είναι τα ανταποδοτικά και είναι το τριπλότυπο. Η τακτική επιχορήγηση 

όπως ξέρετε, δεν εξαρτάται από εμάς να την αυξήσουμε, διεκδικείται μεν, υπήρχε και μια 

υπόσχεση για φέτος για μια αύξηση της τάξης του 20% όμως μέχρι και σήμερα που πήραμε 

την τακτική επιχορήγηση του Φεβρουαρίου, δεν υπήρχε ούτε 1 € αύξηση.  

Τα ανταποδοτικά έχουν να αυξηθούν από το 2005. Εκτιμώ ότι θα έπρεπε κάποια 

στιγμή αυτό να μας απασχολήσει, να μην φοβηθούμε το πολιτικό κόστος και να βάζουμε μια 

αύξηση της τάξης του 3% σύμφωνα με τον πληθωρισμό. Κάθε χρόνο, γιατί το 2005 πήραν την 

απόφαση για μια αύξηση που δεν θυμάμαι ποια τάξης και καλά κάνανε.  

κ. Μωυσιάδης: Διπλάσια ήταν η αύξηση.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν πήρατε όμως κ. Μωυσιάδη το 2006, δεν το κατανοώ γιατί ήταν 

και εκλογές. Εμείς το 2007 δεν πήραμε, διανύουμε το 2008. Κάποια στιγμή πρέπει να μας 

απασχολήσει αυτό γιατί τα ανταποδοτικά, όπως είδατε και στον προϋπολογισμό, είμαστε από 

τα ανταποδοτικά 3.000.000 € μείον στον προϋπολογισμό που ψηφίσαμε. Γι’ αυτό είχαμε πει, 

προσθέτουμε στον προϋπολογισμό για βγούμε, μα δεν γίνεται διαφορετικά. Η καθαριότητα 

δηλαδή, οι υπηρεσίες της καθαριότητας στοιχίζουν 3.000.000 περισσότερο από αυτά που 

εισπράττουμε από τα ανταποδοτικά.  
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Και τρίτο είναι το τριπλότυπο. Το τριπλότυπο είναι ότι εισπράττει ο Δήμος από 

παραβάσεις, από κλήσεις, από νεκροταφεία, από τραπεζοκαθίσματα, από άδειες, τα οποία σε 

μέσο όρο είναι γύρω στις 150.000 € το μήνα. Άντε να είναι 170.000, 180.000, τα οποία 

παραμένουν σταθερά με μικρές μικροαυξήσεις όλα τα τελευταία χρόνια.  

Τα έσοδα μας λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένα. Η τακτική επιχορήγηση είναι γύρω στα 

755.000 το μήνα, τα ανταποδοτικά είναι 250.000 και 150.000 χονδρικά όπως είπα μια μικρή 

αύξηση ή μείωση από το τριπλότυπο. Σύνολο αυτά μας κάνουν 1.160.000, οι λειτουργικές 

δαπάνες, οι βασικές λειτουργικές δαπάνες που αναφερόμαστε σε μισθοδοσία των υπαλλήλων, 

σχολικών φυλάκων, μισθοδοσία υπαλλήλων αορίστου χρόνου, έξοδα κίνησης υπαλλήλων, 

έξοδα παράστασης, πριμ παραγωγικότητας, επιχορηγήσεις ΔΕΠΚΑ, Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας, Α.Ο., Κέντρο Προσχολικής Αγωγής, η δόση του δανείου, διαχείριση ΧΥΤΑ που 

έχουμε 40.000 το μήνα, ΕΛΤΑ, ΟΤΕ και Κέντρο Καταπολέμησης Κουνουπιών. Αυτά μας 

βγάζουν 1.186.000 πάντα για τον μήνα Ιούνιο και λέει εδώ ο ταμίας: Διαφορά αρνητική 

25.017 € και συνεχίζει, από τα παραπάνω προκύπτει ότι έχουμε έλλειμμα 25.017 € κάθε μήνα, 

μόνο με τα βασικά λειτουργικά μας έξοδα, χωρίς να πληρώνουμε προμηθευτές.  

Όμως το 2007 ψηφίσαμε κάτι οφειλές, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε μήνας που 

περνάει λίγο ή πολύ ο Δήμος είναι από μέσα και οι οφειλές παραμένουν. Αυτό είναι για τον 

μήνα Ιούνιο.  

Ενδεικτικά σας λέω για τον Αύγουστο, λέει ο ταμίας: Διαφορά αρνητική 78.000 και 

του ζητώ να μου κάνει και μια πρόβλεψη για το τελευταίο δίμηνο του 2007, μου το δίνει 31/10 

με τις ίδιες δαπάνες, διαφορά αρνητική 788.000. Αυτά είναι υπογεγραμμένα από την Ταμειακή 

Υπηρεσία, από τον ταμία και πρωτοκολλημένο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν τα πράγματα 

είναι πολύ δύσκολα. Λοιπόν τώρα τι κάνουμε εμείς; Αυτό που σε όλες τις συζητήσεις εδώ 

κατατίθεται δηλαδή να αυξήσουμε τα έσοδα μας και να περιορίσουμε τις δαπάνες. Ειλικρινά 

με πολύ  μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια το καταφέραμε και οι δείκτες μας το 

δείχνουνε. Θα σας πω ότι το τριπλότυπο το αυξήσαμε συγκριτικά με το 2006  και θα μου 

επιτρέψετε κ. Δήμαρχε δεν αναφέρομαι στο 2006, ούτε για να αντιπολιτευτώ, ούτε για να 

ασκήσω κριτική. Απλά, είναι ο χρόνος που θα μπορέσουμε να κάνουμε τη σύγκριση για να 

δούμε αν τα δικά μας τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Οπότε δεν υπάρχει καμία 

διάθεση, δεν θα μπορούσα να το συγκρίνω με το 88, 89 ή το 90, οπότε με το τελευταίο έτος. 

Με το τελευταίο έτος λοιπόν, έχουμε αυξήσει το τριπλότυπο κατά 174.000, θα μου 

πείτε είναι μικρό το ποσό; Είναι όμως αυξημένο και αυτό κατά τη γνώμη μου θεωρείται μια 

επιτυχία. Παράλληλα όμως έχουμε μειώσει και τις απαιτήσεις. Απαιτήσεις τι σημαίνει; Αυτά 

που έχουμε να εισπράττουμε χρόνια τώρα από τους κακοπληρωτές, σε εισαγωγικά ή μη, όπως 

θέλετε εσείς.  

Αυτό το μειώσαμε κατά 102.000. Αυτά τα νούμερα δεν έγιναν τυχαία έτσι; Δουλέψαμε 

πάνω σ’ αυτό και εμείς προσωπικά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό το αποτέλεσμα και 

εδώ θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι από το τριπλότυπο εισπράξαμε και από εισφορά σε 

χρήμα από τις πράξεις εφαρμογής 625.000 από τα οποία 530.000 αποδώσαμε για έργα 

υποδομής στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καταγράψτε το.  

Λοιπόν, δεν χρησιμοποιήθηκαν πουθενά αλλού αυτά τα χρήματα παρά μόνο για έργα 

υποδομής στη συγκεκριμένη περιοχή, σε αποζημιώσεις ιδιοκτησίας και σε εργολάβους. Για να 

μπούμε στις οφειλές ξανατονίζω και πάλι χρόνος σύγκρισης είναι το 2006. Δεν έχω καμία 

διάθεση το τονίζω να ασκήσω αντιπολίτευση. Το 2005 που οι οφειλές που ψηφίστηκαν το 

πρώτο τρίμηνο του 2006 ήταν 1.520.000. Το 2007 ψηφίσανε 2.716.000, υπήρχε μια αύξηση 

γύρω στο 1.200.000. Από το 2005 με το 2006 υπήρχε αύξηση 1.200.000. Εδώ όμως θα πρέπει 

να πούμε ότι μια και μας καίει το θέμα των οφειλών ότι το 2004 η Δ.Α. είχε πάρει ένα δάνειο 

από την Τράπεζα Πειραιώς 1.400.000 και πολύ καλά έκανε για να πληρώσει τους 

προμηθευτές.  Οπότε  πήρε  μια απαλλαγή, δηλαδή η Δ.Α. έπεσε στα μαλακά και καλά έκανε η 
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 Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη και πήρε το δάνειο του 1.400.000. Το 2006 παίρνει από την Τράπεζα 

Κύπρου 7.000.000 ένα δάνειο, τα 2.000.000 τα βάζει για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, τα 5.000.000 εξοφλεί 

όλα τα δάνεια που υπήρχαν μέχρι τότε και μ’ ένα υπόλοιπο μένει 500.000 που το διαθέτει για 

τις οφειλές.  

Αυτό το αναφέρω γιατί εμείς δεν είχαμε αυτή την τύχη, δεν είχαμε αυτή την ευτυχία να 

βρούμε έστω 400.000 από κάπου, έστω και από ένα δανεισμό να δώσουμε στην αγορά που μας 

κυνηγάει η πόλη όλη και η μισή Ελλάδα. Το 2007 που ψηφίζουμε σήμερα τις οφειλές είναι 

3.162.000, η αύξηση που έχουμε κάνει συγκριτικά με την ψήφιση των οφειλών του 2006 είναι 

440.000, το νούμερο είναι απόλυτα ικανοποιητικό.  

Αν συγκρατήσατε τα προηγούμενα νούμερα που σας είπα, είμαστε, βαθμολογούμαστε 

με άριστα και ας μην θεωρηθεί αυτό υπερβολή. Θα πρέπει όμως να επισημάνω και το εξής, το 

δάνειο που έχει πάρει η προηγούμενη Δ.Α. δεν είχε το 2006, δεν έδωσε ούτε 1 €. Οι τόκοι της 

5ετούς περιόδου χάριτος ξεκίνησε από το 2007. Μέχρι σήμερα, γιατί αυτά ούτε αναφερόταν 

στις οφειλές, ούτε και θα περάσουν στις οφειλές. Όμως εμείς πληρώσαμε 530.000 μόνο 

τόκους, χρεολύσια, θα ξεκινήσουν μετά από 4 χρόνια. Το επιτόκιο να θυμίσω τότε που είχε 

πετύχει η Δ.Α. ήταν το χαμηλότερο της αγοράς και το είχε πάρει με 4,32, το οποίο επιτόκιο 

όμως αυτό δεν ήταν σταθερό, είναι κυμαινόμενο και ενώ ξεκινήσαμε με 130.000 τον  

Ιανουάριο πληρώσαμε για το 2ο 6μηνο του 2007 που το πληρώνουμε τον Γενάρη, πληρώσαμε 

196.000, το επιτόκιο δεν ήταν σταθερό και αυξάνει και δεν ξέρω που θα οδηγηθούμε, και γι’ 

αυτό να ξανατονίσω καμιά μομφή. Πέτυχε ο κ. Μωυσιάδης ένα πολύ καλό επιτόκιο για την 

εποχή εκείνη, μακάρι όμως να ήταν σταθερό. Εμείς πληρώσαμε 530.000 μόνο τόκους κι 

αυξήσαμε τις οφειλές κατά 446.000.  

Δεν χρειάζεται νομίζω να κάνω μεγαλύτερη ανάλυση. Θα ήθελα όμως ακόμη να 

προσθέσω ότι περάσαμε 150.000 για το περιβόητο κουνουπόσημο, που ούτε και αυτό ήταν 

στις παλιές οφειλές, δεν είναι και τώρα όμως κάθε μήνα σκάμε στο κέντρο καταπολέμησης 

κουνουπιών 10.000. Ευτό νομίζω ότι πληρώσαμε 4-5 δόσεις μέσα στο 2007. Δεν θυμάμαι πότε 

πήραμε την Απόφαση. Άρα αυτά είναι άλλα 50.000 και άλλα 100.000 που πρέπει να 

καλύψουμε μέσα στο 2008. 

Εμείς εκτιμούμε ότι αυτή η προσπάθεια είχε αποτέλεσμα, είχε παράλληλα και ένα 

μεγάλο κόστος. Θα σας πω κάτι πολύ απλό, ο κύριος το 2006 είχαν ασχοληθεί με δίμηνες 

συμβάσεις στον δήμο, 117 άτομα, το 2007 απασχολήθηκαν 37 άτομα που σημαίνει ότι ο κ. 

Σαντοριναίος που μαλώνουμε και γκρινιάζει κάθε μέρα, λειτουργεί την καθαριότητα με 80 

άτομα λιγότερο. Γιατί αυτό; Ακούει τα εξ αμάξης ο κ. συνάδελφος, τα ακούει και η Δ.Α., όμως 

λέμε θα απλώσουμε τα πόδια μας μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Τα 116 ή τα 117 άτομα 

για το 2006 δεν ξέρω αν ήταν πολυτέλεια, αυτό το ξέρει η Δ.Α., αυτό που ξέρω όμως ότι είναι 

με τις 37 συμβάσεις, όντως πάρα πολύ δύσκολο να κάνει ο κ. Σαντοριναίος την δουλειά του.  

Για να μη σας πω για το 2006, σε ότι έχει σχέση με την καθαριότητα, υπήρχαν ακόμη 

και τα 18μηνα που η σύμβαση τους έληγε μέχρι 31/12 του 2006, υπήρχαν άλλα 30,40 άτομα 

στην καθαριότητα.  

Μακάρι να υπήρχε η δυνατότητα και πιστεύω ότι θα το ψηφίζατε και εσείς να πάρουμε 

150 άτομα. Όμως δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και βλέπετε ότι αναλαμβάνουμε το κόστος 

να βάλουμε σε μια σειρά τα οικονομικά. Όμως θέλω να τονίσω και κάτι ακόμη για να μην … 

(αλλαγή κασέτας) … τα οποία ήταν 600.000 και τα οποία ήταν μια διαφορά αξίας παλιάς και 

νέας ιδιοκτησίας από τις πράξεις εφαρμογής Σιγής και Κηφισιάς τα οποία μπήκανε το 2007 

αλλά δεν μπήκαν τώρα από λάθος, από παράλειψη της Υπηρεσίας. Θέλω αυτό να το τονίσω 

από τη στιγμή που είχαν μπει το 2007 έπρεπε να είχαν μπει και τώρα, αφού δεν μπήκαν τώρα, 

να μην είχαν μπει και το 2007. Αυτό είναι μια διαφορά 600.000. Εάν όμως συγκρατήσατε λίγο 

τα νούμερα θα καταλάβατε ότι το 2007 ήταν η καλύτερη οικονομική διαχείριση, και δεν είναι 

αυτό εγωιστικό, των τελευταίων ετών. Ευχαριστώ πολύ. 
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κ. Αναστασιάδης: Μόνο μια διαφορά κ. Σωτηριάδη, 13 εκ. δάνειο πήραν και όχι 5 εκ.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν είναι έτσι.  

κ. Αγγελίδης: Μια διευκρίνιση πάνω σ’ αυτό που είπε ο κ. Σωτηριάδης για τις 600.000 

που δεν μπήκαν τώρα και μπήκαν πέρσι. 

κ. Σωτηριάδης: Είπα ότι είναι άδικο.  

κ. Αγγελίδης: Φέτος σύμφωνα με τους πίνακες οφειλών, οι οφειλές είναι 3.162.000 €, 

άμα αφαιρέσουμε τη ΔΕΗ 270.000 … 

κ. Σωτηριάδης: Η ΔΕΗ ήταν και την προηγούμενη περίοδο, μην μπλέκεσαι με την 

ΔΕΗ. 

κ. Αγγελίδης: Αν αφαιρέσουμε τώρα τις 270.000 της ΔΕΗ από τις οφειλές του 2007, 

από τα 3.162.000 θα πάμε στα 2.900.000. 

κ. Σωτηριάδης: Να διακόψω λίγο, το ίδιο με τη ΔΕΗ υπήρχε και στην περίπτωση … 

κ. Αγγελίδης: Μα δεν λέω όχι, δεν έχει καμιά σχέση αυτό. Άρα οι οφειλές, αν 

αφαιρέσουμε τη ΔΕΗ είναι 2.900.000. Σε αυτά αν προσθέσουμε και τις 600.000 για τις 

αποζημιώσεις, οι οφειλές, τέλος του 2007 είναι 3.500.000 έτσι; Ήθελα αυτή τη διευκρίνιση να 

κάνω, πρέπει να τη δω και δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας.  

Λοιπόν κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόβλεψη της Δημοτικής 

Πρωτοβουλίας Σερραίων για επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

επαληθεύτηκε. Νέα χρέη ύψους 1.170.000 € προστέθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2007, 

αυξάνοντας έτσι το ποσό του συμβολικού χρέους του Δήμου στο ύψος των 3.500.000 €, 

σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. Πριν από 

μερικούς μήνες και συγκεκριμένα στις 26-11-2007, όταν συζητούσαμε τον πρ/σμό έτους 2008, 

σας είχαμε επισημάνει βλέποντας την εικόνα του προϋπολογισμού ότι ο προϋπολογισμός του 

2008 προμηνύει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Σήμερα οι πίνακες 

οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών μας δικαιώνουν γι’ αυτή τη πρόβλεψη μας. Τα χρέη 

προστέθηκαν όπως είπα και προηγουμένως μέσα στο 2007, νέα χρέη ύψους 1.170.000 € 

αυξάνοντας το συνολικό ποσό των χρεών στα 3,5 εκ. € και συγκεκριμένα στο τέλος του 2006, 

τα συνολικά χρέη του Δήμου ήταν 2.330.000 €, στο τέλος του 2007, τα συνολικά χρέη του 

Δήμου ανέρχονται σε 3,5 εκ. €. Φυσικά η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

θα αποτυπωθεί σύντομα και στον Ισολογισμό.  

Συνάδελφοι, αν συνεχιστεί η αύξηση αυτή των χρεών με αυτό το ρυθμό, τότε είναι 

βέβαιο ότι στο τέλος της 4ετίας αυτής, η Δ.Α. θα έχει ξεπεράσει ακόμη και εκείνο το οδυνηρό 

αποτέλεσμα της πρώτης 4ετίας 1995 - 1998 κατά τη διάρκεια της οποίας τετραπλασίασε τα 

χρέη του Δήμου, από 67 εκ. δρχ. που είχε πάρει, τα έφτασε στα 280 εκ. δρχ. και όποιος το 

αμφισβητεί αυτό, εδώ είναι οι πίνακες οφειλών για να το αποδείξουμε. Αν θέλουμε να 

εξυγιανθεί η οικονομική κατάσταση πραγματικά καταντάει ανιαρό να λέμε συνέχεια τα ίδια 

αλλά δυστυχώς από τη στιγμή που συνεχίζεται αυτή η κατάσταση είμαστε υποχρεωμένοι να 

λέμε και τα ίδια πράγματα.  

κ. Αναστασιάδης:   Μια λεπτομέρεια κ. Αγγελίδη, που είναι τα χρέη πες μου; 

κ. Αγγελίδης:  Δεν δέχομαι διακοπές, κ. Αναστασιάδη εσείς έχετε πάντα δίκιο, οπότε 

δεν χρειάζεται αντιπαράθεση μεταξύ μας. Δεν πρόκειται να σας απαντήσω.  

Αν θέλουμε να εξυγιανθεί η οικονομική κατάσταση του Δήμου, θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκράτηση των δαπανών και θα προτείνουμε για ακόμη μία φορά, 

αυτό που έχουμε προτείνει πολλές φορές.  

κ. Σωτηριάδης: Αυτό δεν το είδατε; Στα αποτελέσματα δεν το είδατε; 

κ. Αγγελίδης: Παρακαλώ κ. Πρόεδρε δεν διέκοψα κανέναν. Λοιπόν γι’ αυτό ακόμη 

μια φορά θα προτείνουμε κάθε δαπάνη που έρχεται στο Δ.Σ. να συνοδεύεται από 

τεκμηριωμένη εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σύμφωνα με την οποία θα 

αποδεικνύεται ότι υπάρχει εξασφαλισμένη και η ανάλογη πίστωση και θα γίνει αυτή η δαπάνη. 
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 Δεν το κάνατε αυτό μέχρι τώρα. Εύχομαι να μην διαψευστώ, φοβάμαι όμως ότι αν η πολιτεία 

δεν αυξήσει την τακτική κρατική επιχορήγηση όπως υποσχέθηκε η κυβέρνηση και αν 

συνεχίζονται να προστίθενται νέα χρέη στα ήδη υπάρχοντα χρέη του Δήμου, είναι βέβαιο ότι 

στο τέλος της 4ετίας το οικονομικό πρόβλημα θα χτυπήσει κόκκινο, να θυμηθείτε αυτά τα 

λόγια που σας λέω.  

Για την εικόνα, και τελειώνω, αυτή των χρεών του Δήμου, όπως μας την εισηγείται η 

οικον. υπηρεσία του Δήμου, εμείς από το θεσμικό μας ρόλο έχουμε χρέος να την αποτυπώσου- 

με για να ενημερώσουμε τον Σερραϊκό λαό, όπως επίσης, έχουμε χρέος να διατυπώσεις τις 

επισημάνσεις μας και τις παρατηρήσεις μας και τις προτάσεις μας με στόχο τη βελτίωση του 

οικονομικού προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μωυσιάδης: Σημείωσε κάποια πράγματα ο κ. Αγγελίδης. Εγώ θα αναφερθώ και 

στα ίδια γιατί είναι λίγο διαφορετικά γιατί κάποια στοιχεία έχω πρόσθετα, αλλά θα αναφερθώ 

και σε κάποια άλλα θέματα τα οποία αναφέρατε. Καταρχήν για να δούμε μέσα στη διάρκεια 

της χρονιάς ποιο είναι το αποτέλεσμα, θα κοιτάξω 1ον πόσες ήταν οι υποχρεώσεις στις 

31/12/2006, ήταν ο πίνακας όπως είχατε πει πολύ σωστά με τα 2.700.000 … 

κ. Σωτηριάδης: κ. Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε όταν ψηφίζουμε οφειλές, μαζεύουμε 

τα τελευταία τιμολόγια μέχρι την τελευταία μέρα, δεν είναι μέχρι 31/12. 

κ. Μωυσιάδης: Αυτό ίσχυε και για μένα που την παρέλαβα και για τον επόμενο και 

για τον κάθε επόμενο. Επομένως και σήμερα εάν τα τελευταία, εγώ δεν λέω στις 31/12 τι 

απολογισμός έγινε, το Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο πέρσι το 2007 όταν φέρατε τον απολογισμό 

και φέρατε τον πίνακα τον παρόμοιο με αυτόν που φέρατε σήμερα, ο παρόμοιος πίνακας του 

δικού σας που έχει σήμερα 3.100.000 και κάτι, ο παρόμοιος ο δικός μας είχε 2.700.000 και σ’ 

αυτά τα 2.700.000 … 

κ. Σωτηριάδης: Μα αυτό σας είπα ότι η διαφορά είναι 400.000. 

κ. Μωυσιάδης: Είναι συν τα 670.000.  

κ. Σωτηριάδης: Βάλτε τα και αυτά.  

κ. Μωυσιάδης: Βεβαίως, εδώ πρέπει να τα βάλουμε. Επομένως γίνονται αυτά και μας 

δίνουν 1.100.000. Σωστά; Άρα η διαφορά είναι 1.100.000 και επιπλέον για να μπορέσετε να 

φτάσετε σ’ αυτό το  –1.100.000 χρειάστηκε να πάρετε και μια προκαταβολή. Πόση 

προκαταβολή πήρατε; 

κ. Σωτηριάδης: 600.000. 

κ. Μωυσιάδης:  600.000 συν 1.100.000 μας κάνουν 1.700.000, επομένως η διαφορά…  

κ. Σωτηριάδης: Τα 360.000 έχουν πληρωθεί κ. Δήμαρχε. Δεκέμβριος, Ιανουάριος, 

Φεβρουάριος, δεν είναι έτσι. 

κ. Μωυσιάδης: Το τι πληρώσατε τον Ιανουάριο για τον Φεβρουάριο δεν έχει σημασία. 

Εμείς λέμε τι έκλεισε στις 31/12/2007. 

κ. Σωτηριάδης: Βάλτε τα όλα, δεν έχω καμιά αντίρρηση.  

κ. Μωυσιάδης: Μα αυτά που πρέπει θα βάλω.  

κ. Σωτηριάδης: Ότι και να βάλετε το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο.  

κ. Μωυσιάδης: Εντάξει, εντάξει, εγώ θα παρακαλέσω να μ’ αφήσετε να πω τις 

ανακρίβειες που λέω και θα τις διορθώσετε.  

Άρα η διαφορά είναι 1.100.000 από τα βιβλία, από τα χαρτιά, από τα κιτάπια, συν 

600.000 μια προκαταβολή που πήρατε. Λέτε ότι δώσατε στον Δεκέμβριο 120.000, εντάξει τότε 

θα πούμε 500.000 και 1.100.000, είναι 1.600.000. Η διαφορά σας λοιπόν, το μείον σας, είναι 

1.600.000. Για να ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση 1.600.000 το χρόνο, εάν εμείς είχαμε 

1.600.000 το χρόνο, θα έπρεπε να είχαμε πάρει το δήμο χωρίς υποχρεώσεις για να έχουμε 

φτάσει εκεί που είχαμε φτάσει. Έτσι θα ήταν. Και δεν το λέω για να πω ότι θέλω να κάνω 

συγκρίσεις και εν πάση περιπτώσει δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή οι συγκρίσεις. Δεν 

έχει σημασία τι έκανε ο ανίκανος Μωυσιάδης το 2005. 
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κ. Σωτηριάδης: Δεν το είπε κανείς αυτό.  

κ. Μωυσιάδης: Όχι εγώ το λέω, το 2005 και το 2006. Αυτή τη στιγμή κρίνουμε εμείς, 

σχολιάζουμε το οικονομικό αποτέλεσμα του 2007. Και θέλουμε να δούμε το αποτέλεσμα ποιοι 

είναι στο 2007 χωρίς να πούμε τίποτα περισσότερο. Επίσης αναφέρατε ότι πήρατε στο 

τριπλότυπο 100.000 και κάτι περισσότερα.  

κ. Σωτηριάδης: 170.000. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν ξέρω, τα στοιχεία που έχω πάρει δεν μου δίνουν αυτό το 

αποτέλεσμα. Θα το κοιτάξω.  

κ. Σωτηριάδης: Είναι just 174.000. 

κ. Μωυσιάδης: Θα το κοιτάξω, είχα την εντύπωση ότι δεν ήταν.  

κ. Σωτηριάδης: Με 625 από εισφορές κύριε. 

κ. Μωυσιάδης:  Αλλά θα ήθελα να πω ότι όντως πάντοτε συμβαίνει, καλώς ή κακώς, 

το έτος των εκλογών, όχι για τίποτα άλλα και σε σας θα είχε συμβεί και στον κ. Μητλιάγκα 

είχε συμβεί και σε μένα συμβαίνει και θα συμβεί ξανά και σε εσάς, όχι για τίποτα άλλο αλλά 

όταν για ένα εξάμηνο το άγχος που υπάρχει είναι πως θα βγούμε έξω να μιλήσουμε εδώ, εκεί 

κ.λπ. δεν παρακολουθούμε τόσο στενά, όσο στενά παρακολουθούμε τον υπόλοιπο χρόνο το τι 

γίνεται μέσα στο  Ταμείο.  

κ. Σωτηριάδης: Και σ’ αυτό συμφωνώ κ. Δήμαρχε.  

κ. Μωυσιάδης:  Είναι επόμενο, επομένως, χωρίς να υπάρχει κακή πρόθεση εκ των 

πραγμάτων, δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσεις τα τεκτενόμενα, άρα είναι επόμενο τη 

χρονιά του 2006 να ήταν κάπως πεσμένα.  

κ. Σωτηριάδης: Δεν σας βοηθά να τα συγκρίνετε και με το 2005. 

κ. Μωυσιάδης: Σας παρακαλώ, θα έλεγα λοιπόν ότι αντί να συγκρίνετε με το 2006, 

εγώ θα έλεγα να πάρετε το μέσο όρο, δέστε ο μέσος όρος των 4 ετών πόσος ήταν και δέστε 

πόσο χαμηλότερα είστε από το μέσο όρο των τεσσάρων ετών.  

κ. Σωτηριάδης:  Όταν πήρατε 4 εκ. από πράξεις εφαρμογής ευχαριστώ πολύ κ. 

Μωυσιάδη. 

κ. Μωυσιάδης: Όχι για να δείτε και την άλλη γωνία, όχι γιατί εγώ πήρα 4, πήρα 3 και 

εσείς πήρατε 630, 4 επί το 630 μας δίνει 2.500, εντάξει αυτή είναι η διαφορά. 3.000 πήρα εγώ, 

2.500 θα πάρετε εσείς. Άρα η αναλογία είναι η ίδια.  

κ. Σωτηριάδης: Αν πάρω και θα τα αποδώσω.  

κ. Μωυσιάδης: Λέω εάν θα τα αποδώσετε, διότι και σε αυτό το τι αποδώσατε … 

κ. Σωτηριάδης: Ότι παίρνουμε το αποδίδουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Και σε αυτό θα ήθελα να πω το εξής, πήρατε από το Ταμείο μας, από 

μας, είχατε πάρει 200.000 πέραν το δεσμευμένο. Εντάξει; Αυτά αφού θεωρήσατε ότι έπρεπε 

να είναι δεσμευμένα κ.λπ., αυτά τα 200.000 ήταν γι’ αυτό το σκοπό. Είχατε λοιπόν 200.000 

για το σκοπό αυτό και πήρατε και 600.000 … 

κ. Σωτηριάδης: Από τα 3,5 εκ. αφήσατε τα 200.000 και το αναφέρετε.  

κ. Μωυσιάδης: Τώρα θα σας πω τι αναφέρετε και εσείς. Πρώτα απ’ όλα θλεέτε να 

κάνετε διάλογο, εγώ δεν σας διέκοψα ακόμη, ενώ είπα, θα σας παρακαλέσω λοιπόν να μ’ 

αφήσετε να τελειώσω. Λοιπόν, πήρατε 620 είχατε και από εμάς 200, 820.000 εκείνα τα οποία 

μου έδωσε το ταμείο, ότι πληρώσατε για το σκοπό αυτό ήταν 370.000, 376.000 για την 

ακρίβεια. Άρα από 820.000, τα 376.000 χρησιμοποιήθηκαν, τα 450.000 τα υπόλοιπα που είναι; 

Διότι αδέσμευτα στο ταμείο σας δεν έχετε παρά μόνο 4.800 δρχ. 

κ. Σωτηριάδης: Κάνετε λάθος.  

κ. Μωυσιάδης: Όχι δεν έχω καθόλου λάθος, τα έχω γραμμένα εδώ ένα προς ένα μου 

τα έχει δοσμένα πάλι ο ταμίας. Επομένως, για να απαντήσω σ’ αυτό, τα περίφημα 3 εκ. που 

κάνατε  σήριαλ  και  βγήκατε  σ’  όλες  τις  γειτονιές  και  σ’  όλα τα ραδιόφωνα και σ’ όλες τις  
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τηλεοράσεις, για να πείτε πράγματα τα οποία δεν ευσταθούσαν. Εμείς πήραμε 3 εκ. αλλά 

ταυτόχρονα κάναμε έργα 5,5 εκ. Θα μου πείτε ότι τα κάναμε από χρήματα από προγράμματα, 

βρείτε και εσείς προγράμματα, γι’ αυτό σας έχουμε, γι’ αυτό περιμένουμε. Βρείτε 10 εκ. 

προγράμματα, κάντε 10 εκ. έργα. Εκατό € πρόγραμμα πήρατε; Πάρτε προγράμματα και κάντε 

έργα. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει από πού θα γίνουν. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει να γίνουν 

έργα. Εμείς λοιπόν μας έδωσαν οι άνθρωποι 3 εκ., τους κάναμε 5,5 εκ. έργα. Αυτό έχει 

σημασία. Εσείς έχετε εισπράξει φέτος 630, είχατε και από εμάς 200, 830.000, κάνατε μόνο 

370.000 έργα. Που είναι τα υπόλοιπα; Δεν μιλάμε τώρα για μας τους κακούς και τους 

ανίκανους, για εσάς τους ικανούς, εσείς οι ικανοί τι τα κάνατε αυτά τα 450.000; Είναι η σειρά 

μας να πούμε. 

κ. Σωτηριάδης:   Βεβαίως και θα πάρετε απάντηση γι’ αυτό.  

κ. Μωυσιάδης: Επομένως 1.600.000 το παθητικό σας, από αυτά τα οποία θεωρούσατε 

εσείς δεσμευμένα και στο τέλος – τέλος, εμείς είχαμε μια πολιτική, μια άποψη, μια θέση και 

λέγαμε μας ενδιαφέρει τα λεφτά που δίνουν, όσα λεφτά μας δίνουν τόσα έργα να κάνουμε και 

τους κάναμε διπλάσια. Πήραμε 3 εκ., τους κάναμε 5,5 εκ. έργα. Εσείς τι τα κάνατε τα λεφτά 

αυτά; Και που βρίσκονται τα λεφτά αυτά τα οποία πήρατε από τους ανθρώπους και δεν τους 

κάνατε αντίστοιχα έργα; Θα τοποθετηθώ, εάν θα υπάρξει δευτερολογία θα ξαναμιλήσω.  

κ. Σαουλίδης: Θα πρέπει για την ιστορία, αγαπητέ συνάδελφε κ. Αντιδήμαρχε τον 

οικονομικών, να πω για άλλη μια φορά, γιατί η εικόνα που δημιουργήθηκε  όταν η Δ.Α. του 

Ζήση Μητλιάγκα παρέδωσε. Θεωρώ ότι ήταν από τις λίγες Δ.Α. που ζήσαμε τουλάχιστον τα 

τελευταία 20 χρόνια, που τις υποχρεώσεις τις πήγε στο τέλος της θητείας στο 50%, τις μείωσε 

περίπου στο 50%, τα στοιχεία είναι εδώ, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε.  

Άκουσα με προσοχή την τοποθέτηση του κ. Αντιδημάρχου και των συναδέλφων του, 

τον κ. Μωυσιάδη και τον κ. Αγγελίδη. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Είναι 

αυτή η πραγματικότητα; Πρέπει να δούμε ποιους τρόπους, ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να 

μειώσουμε τις υποχρεώσεις γιατί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα στη λειτουργία και στην 

ανάπτυξη του Δήμου. Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έξω από τα 

ανταποδοτικά ή απ’ τις άμεσες υποχρεώσεις δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα ο Δήμος. Θα είναι 

μια υπηρεσία που θα παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες και δεν θα μπορεί να παρέμβει σε 

κανένα άλλο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα αδυνατούμε να μπούμε, να ενταχθούμε και σε 

προγράμματα γιατί δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Έχουμε αρκετές εκκρεμότητες, είπατε 

για έλεγχο, θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα, η ελεγχόμενη στάθμευση δεν είναι μόνο το 

οικονομικό, υπολειτουργεί, έχεται θέμα κ. Πρόεδρε μετά από λίγο, τα μηχανήματα δεν είναι 

μόνο το οικονομικό, είναι η λειτουργία της αγοράς, η λειτουργία γενικά του συστήματος, 

κάνουμε μελέτες με δεδομένα τα οποία είναι μόνο θεωρητικά, δεν είναι ουσιαστικά, πρέπει 

αυτά τα πράγματα να τα συμμαζέψουμε λίγο για να μπορέσουμε να είμαστε πιο 

αποτελεσματικοί.  

Το κρίσιμο θέμα, είναι το είπαμε και πιο πριν, το είπα και στην αρχή της ερώτησης κ. 

Δήμαρχε, δεν μπορεί, δεν διεκδικούμε να μας δώσουν περισσότερα, να μας δώσουν αυτά που 

πρέπει να μας δώσουν, απ’ αυτά που μας οφείλουν, δεν μπορεί να συνεχίζουμε να είμαστε 

διαχειριστές της φτώχειας, γιατί η πολιτεία, όχι η σημερινή και η προηγούμενη η κυβέρνηση 

συνεχίζουν αυτή την τακτική. Να έχουν κλείσει τα αυτιά, να κάνουνε πάλι, να μοιράζουν την 

πίτα και τα ψίχουλα εκεί που θέλουν και με τον τρόπο που θέλουν, χωρίς αξιολόγηση, χωρίς 

αξιοκρατία, κατόπιν ενεργειών, έχουμε πάει στην εποχή του ’60 και πιο πριν δηλαδή. Πρέπει 

να τελειώσει αυτό το πράγμα για να μπορέσει πια η Αυτοδιοίκηση να έχει σαφώς και 

αρμόδιους αλλά και πόρους;  
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Αλλά ταυτόχρονα να δούμε με ποιον τρόπο, γιατί έρχονται ζητήματα εδώ, να πάρουμε 

συμβούλους, να συμβουλευτούμε, να κάνουμε αν χρειαστεί να δούμε, να μας βοηθήσουν 

κάποιοι να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση, να το κάνουμε, αρκεί να έχουμε μια 

βελτίωση αλλά να μη μειώσουμε την παροχή υπηρεσιών στους δημότες, σαφώς αν κλείσουμε 

τα πάντα, δεν θα ξοδευτούμε, θα πληρώνουμε μόνο αυτό που έχουμε σαν υποχρέωση αλλά η 

πόλη θα είναι σε άσχημη κατάσταση. Πρέπει να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή πιστεύω, εγώ 

πιστεύω ότι υπάρχουν περιθώρια, αρκεί να υπάρχει διάθεση, ο κ. Αντιδήμαρχος έδειξε ότι 

προσπαθεί σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα νούμερα όμως δεν μας δείχνουν ότι το αποτέλεσμα 

είναι αυτό που περιμένατε, τουλάχιστον όπως εσείς λέγατε απ’ την αρχή της θητείας σας. Και 

πιστεύω ότι όσο περνάει, ως τη δεύτερη χρονιά, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα και να 

φτάσουμε στο τέλος της 4ετίας και αν πάμε στην τελευταία χρονιά που είναι χαλαρή, τα 

πράγματα θα είναι ανεξέλεγκτα.  

Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τουλάχιστον όπως πορευόμαστε, είναι αδιέξοδη η 

κατάσταση, θα συσσωρεύουμε υποχρεώσεις, θα μαλώνουμε ποιος είχε περισσότερα, ποιος 

λιγότερα και στην ουσία το αποτέλεσμα δεν θα είναι θετικό, ούτε για το δήμο αλλά ούτε και 

για τους συμπολίτες μας. 

κ. Δάγκος:   Μια διαπίστωση ήθελα να κάνω ότι και την πιο προηγούμενη Δ.Α. και την 

προηγούμενη και αυτή και την επόμενη θα μας πείτε πάλι για το θέμα το οικονομικό και στο 

τέλος βγάζουμε μια μιζέρια. Αυτή τη μιζέρια δεν μπορώ να την καταλάβω, μου θυμίζει ότι 

είμαστε σε μια αίθουσα σχολείου, ο δάσκαλος λέει το μαθητή ένα κι ένα πόσο κάνουν δύο; Ο 

μαθητής λέει τρία, κάπως έτσι τώρα τα παρουσιάζουν τα θέματα.  Η οικονομική κατάσταση 

των δήμων στη χώρα είανι παντού η ίδια, από τη στιγμή που η πολιτεία δεν δίνει αυτά που 

πρέπει να δώσει, αυτά που αναλογούν στην Αυτοδιοίκηση, θα συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. 

Από τη στιγμή που οι Δ.Α. δεν παίρνουν μέτρα για να λύσουν, τέλος πάντων τα μέτρα πάντα 

είναι επώδυνα για τους δημότες, ακούμε τελευταίες αποφάσεις Δ.Σ., αυξήσεις υπέρ, 

ανταποδοτικά κ.λ.π. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση για τα οικονομικά έτσι όπως μπαίνει, εμένα 

τουλάχιστον, δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτά, όχι 100.000 λιγότερα, εγώ πήρα 13.000 

παραπάνω. Μετά 4 χρόνια πάλι τα ίδια πράγματα θα λέμε. 

Το θέμα είναι ένα, να διεκδικήσουμε από την Πολιτεία να δώσει στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση αυτά που χρωστάει για να μπορέσουν να ανασάνουν οι δήμοι, αλλιώς δεν 

γίνεται τίποτα.  

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ έχω να πω ένα πράγμα, ότι είναι πολύ λυπηρό να κρύβετε την 

αλήθεια από την Σερραϊκή κοινωνία. Να κρύβεται την περασμένη Δ.Α., η οποία έχει κάνει 

τόσα πράγματα, διαχειρίστηκε 42 δις, δεν έκανε ένα έργο μέσα στην Πολιτεία, εσείς κ. 

Σαουλίδη κρύβετε τα πάντα και στη νέα Δ.Α. που αγωνιά και αγωνίζεται και έχει μηδέν μπορώ 

να πω από αυτά που είπε ο κ. Αντιδήμαρχος και 13 εκ. δάνεια έκανε όχι 1 εκ. Υπάρχει μέσα 

στον πίνακα που εγώ πήρα από την κ. Αγγελοπούλου. 3.200.000 € από τον ειδικό κωδικό που 

όταν γίνεται μια πολεοδομική μελέτη... Κρύβετε την αλήθεια. Πληρώνουμε τα χρέη αυτών. Κ. 

Σαουλίδη δεν έχετε το θάρρος. Εμείς πληρώνουμε χρέη δικά τους. Περίπου 400.000 

πληρώνουμε τόκους από τα δάνεια. Ήρθε ο Καμελίδης, ο οποίος δούλευε δυο χρόνια και δεν 

πήρε δεκάρα από την προηγούμενη Δ.Α. και ήρθε τώρα από αυτή τη Δ.Α. και πληρώθηκε και 

ένα τιμολόγιο που κόπηκε κ. Μωυσιάδη, δεν το πληρώθηκε ο άνθρωπος, το πλήρωσε πάλι 

αυτή η Δ.Α. Ξέρετε πόσα λεφτά έχει πληρώσει αυτή η Δ.Α.; Τι χρέη; Ποιο χρέος έκανε αυτή η 

Δ.Α.; Χρέη πληρώνει, δεν το καταλαβαίνετε; Αλλά κρύβετε την αλήθεια γιατί δεν έχετε την 

ψυχική δύναμη να πείτε την αλήθεια. Πάντα έτσι θα είστε, μίζεροι, πάντα. Αυτοκινητοδρόμιο 

έκανε ο κ. Δήμαρχος, τους θεωρούσαν τρελούς, το έκανε και το πέτυχε και είναι το μοναδικό 

εργαλείο που φέρνει πέντε δεκάρες στην πόλη. Πάντα θα είστε οι ίδιοι, γι’ αυτό και ο 

Σερραϊκός λαός θα σας έχει πάντα εκεί.  
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κ. Σωτηριάδης:   κ. Συνάδελφοι, το είπα και στην αρχή της τοποθέτησης μου, είναι 

υποχρέωση να πούμε εδώ την πραγματικότητα, την αλήθεια και εδώ δεν πρέπει να καθόμαστε 

για να ζεσταίνουμε τα καθίσματα, να ξέρουμε τι υπηρετούμε και πάνω απ’ όλα να ξέρουμε να 

κάνουμε και πρόσθεση γιατί εδώ θα τα ξεχάσουμε όλα. Βέβαια, δεν περίμενα να ακούσω από 

τον κ. Αγγελίδη να πει, ¨μπράβο ρε παιδιά καλά τα πήγατε¨, ούτε και από κανέναν άλλον, 

ιδιαίτερα όμως από εσάς, μ’ αυτόν τον αρνητισμό που σας διακατέχει και το όχι σε όλα. 

Δικαίωμα σας, θα κριθείτε γι’ αυτό. Βγήκε 1.170.000. Πως το βγάλατε αυτό κ. Αγγελίδη το 

1.170.000; Θα ξεχάσουμε την πρόσθεση, 440.000 και 600.000, πόσο μας κάνουν; Μας κάνουν 

1.040.000. Αν αφαιρέσουμε τα 530.000 από τους  τόκους, αυτά τα ξεχνάτε; Που πέφτουμε κ. 

Αγγελίδη; Στα 510.000. Να μας συγκρίνετε με τις προηγούμενες χρονιές που τα ανέβασαν 

κατά 2 εκ. Κι εν πάση περιπτώσει έχετε εσείς απαιτήσεις, τώρα γενικά η Αντιπολίτευση έχει 

απαιτήσεις, με αυτά τα στοιχεία που σας δίνω, που κάθε μήνα ο Δήμος παρουσιάζει ένα 

έλλειμμα, μικρό μεν αλλά το παρουσιάζει; Και έχετε την απαίτηση εσείς να μειωθούν οι 

οφειλές; Σας μίλησα μόνο για τις βασικές λειτουργικές δαπάνες, αυτή η μηχανή κ. Συνάδελφε 

για να κινηθεί, που λέγεται Δήμος Σερρών, θέλει λεφτά, το ξεχνάτε αυτό; Αντιπολίτευση εκ 

του ασφαλούς; Αυξήσατε το έλλειμμα; Θα βγάλετε και ένα δελτίο αύριο συνεχίζοντας την 

πάγια τακτική σας για να πείτε ότι ο Δήμος χρέωσε 1.170.000, που είναι ψέμα. Αποδείξτε το 

εδώ. Πριν βγείτε αύριο. Η διαφορά είναι 510.000 και αν θα βγάλουμε και το κουνουπόσημο, 

είναι 450.000. Ανατρέξτε σε όλα τα παρελθόντα έτη, με δάνεια, με δανεισμούς, με δεν ξέρω τι, 

αν ποτέ ήταν τόσο χαμηλό το ποσοστό της αύξησης των οφειλών.  

Αναφέρθηκε ο κ. Αγγελίδης για τον προϋπολογισμό. Κ. Αγγελίδη είστε κτηνίατρος, και 

εκτιμώ ότι είστε καλός κτηνίατρος, εγώ έκανα 30 χρόνια όμως στην Τράπεζα, όταν μου λέτε 

ότι τον μυριστήκαμε τον προϋπολογισμό, ε δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά κ. Αγγελίδη. Από 

έναν προϋπολογισμό που σας είπαμε εδώ ότι ο προϋπολογισμός όπως και όλα τα προηγούμενα 

χρόνια είναι πέτσινος, εσείς ο κτηνίατρος βγάλατε συμπέρασμα αμέσως ότι θα καταλήξουμε 

σε έλλειμμα; Έλεος θεέ μου! 

Αναφερθήκατε για το 1995, 1998, εάν ανατρέξω στα πρακτικά. Θα πάτε και στο 1982; 

Να πάμε και στο 1974; Πότε θέλετε να πάμε;  

Μιλάτε για μείωση των δαπανών, μα δεν καταλαβαίνετε ότι αυτές οι δαπάνες, ένα και 

μόνο γεγονός σας ανάφερα για τους διμηνίτες, δεν καταλάβατε ότι πάμε τσίμα – τσίμα; Δεν το 

καταλαβαίνετε; Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε τι να κάνουμε; Δεν θα ανοίξουμε το μυαλό 

σας να το γεμίσουμε εμείς. Το να αντιπολιτεύεστε είναι δουλειά σας, αλλά κάντε το σωστά.  

Μιλάτε να μην γίνονται δαπάνες εάν δεν έχουμε πρώτα εξασφαλισμένες πιστώσεις, μα 

στέκει αυτό κ. Αγγελίδη; Μα χρωστάμε 3 εκ. οφειλές, αυτό που λέτε για να γίνει, πρέπει να 

έχουμε ταμείο, να πούμε ότι τώρα μας περισσεύουν 50, να φάμε τα 40. Όταν έχουμε 3 εκ. 

οφειλές, που το ακούω και το ξανακούω κατ’ επανάληψη από τα χείλη σας να υπάρχουν 

εξασφαλισμένες πιστώσεις, μα όταν έχουμε 3 εκ. οφειλές, πως θα υπάρχουν εξασφαλισμένες 

πιστώσεις; Θα τρελαθούμε εδώ μέσα. 

κ. Μπιτζίδου: Για τις νέες δαπάνες. 

κ. Σωτηριάδης:   Ποιες νέες δαπάνες; Και έρχομαι στον κ. Μωυσιάδη.  

Το τι είπα πέρσι το θυμάμαι πολύ καλά και υπάρχει στα πρακτικά. Δεν θα αναφερθώ 

εγώ στο τι είπα πέρσι ή γιατί … 

κ. Γαλάνης: Πρόπερσι είπατε.  

κ. Σωτηριάδης:   Πρόπερσι δεν ήμουν εδώ, ήταν κάποιοι άλλοι. 

κ. Γαλάνης:  Τα λέγατε αλλού όμως κ. Σωτηριάδη. Ξεχάσατε πολύ εύκολα. 

κ. Σωτηριάδης:   Ότι είπα το θυμάμαι και το συζητώ. Εξυπνάδες δεν θέλω.  

κ. Γαλάνης: Εξυπνάδες; 
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κ. Σωτηριάδης:   Εξυπνάδες. Κάτσε μάθε και μετά μίλα. Προηγουμένως είπα ότι εδώ 

δεν είμαστε για να ζεσταίνουμε τα καθίσματα, όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε.  

Δεν θα αναφερθώ εγώ στο τι είπα πέρσι, το τι κατέθεσα στα πρακτικά, τι είχε αναλάβει 

ο κ. Μωυσιάδης και τι παρέδωσε. Σ’ αυτό πολύ που επιμένετε, τι κάνατε τα 450.000; Μα εσείς 

3.200.000 δεν βρίσκονται στον κωδικό που τα δώσατε και αυτά σε οφειλές, δεν είπε κανείς ότι 

τα βάλατε στο παντελόνι σας, για όνομα του θεού, 3.200.000 όμως τα δώσατε σε οφειλές και 

έχετε την απαίτηση από εμάς και φωνάζετε που είναι τα 450.000. Μην χάσουμε και την 

ντροπή. Όμως για τα 450.000 εδώ είναι η υπογραφή του ταμείου, εδώ είναι, έργα από πράξεις 

εφαρμογής 284.943 €, αυτό το νούμερο είπατε κ. Μωυσιάδη; Για έργα υποδομής σε 

συγκεκριμένες περιοχές; Γιατί αν συμφωνούμε σ’ αυτό θα ήθελα να προσθέσετε και άλλες 

285.000 που δώσαμε για αποζημιώσεις. Βγάλτε το νούμερο και μη μεγαλοστομείτε που πήγαν 

τα 450.000. Κάντε την πρόσθεση για να δείτε που είμαστε κύριε.  

κ. Μωυσιάδης: Μου έχουν δώσει 376.000. 

κ. Σωτηριάδης:   Έχω και την υπογραφή του ταμία. Μπορείτε αυτό όλοι σας αύριο να 

το διασταυρώσετε.  

Και για να κλείσω με τον κ. Σαουλίδη, θα του πω Στέλιο μου πίτα αφάγωτη και σκύλος 

χορτάτος δεν γίνεται. Για την τοποθέτηση σου μόνο αυτό έχω να πω.  

κ. Πρόεδρος:  Θα παρακαλούσα οι δευτερολογίες να είναι σύμφωνες με τον 

κανονισμό.  

κ. Αγγελίδης: Εμείς πάντα όταν τοποθετούμαστε για Δημοτικό πρόβλημα αν έχετε 

παρατηρήσει, ποτέ δεν τοποθετούμαστε για να ρίξουμε ευθύνες σε κάποιος. Εμείς τι κάνουμε; 

αποτυπώνουμε την οικονομική κατάσταση βάσει των στοιχείων που δίνει η οικονομική 

υπηρεσία. Είπαμε ότι υπάρχουν νέα χρέη μέσα στο 2007, που αυτό δεν είναι δυνατόν να 

αμφισβητηθεί από κανέναν. 2.330.000 € ήταν τα χρέη τέλος του 2006 και 3.500.000 φτάσαμε 

τέλος του 2007. Εμείς δεν είπαμε ότι για το 1.170.000 φταίει για όλο αυτό το ποσό η σημερινή 

Δ.Α. Ο κ. Σωτηριάδης αυτό κατάλαβε αλλά για ένα ποσό που το παραδέχτηκε ο ίδιος και για 

τα 400.000 λέει ¨ναι, φταίμε εμείς¨.  

κ. Δήμαρχος: Δεν είπε ότι φταίμε. 

κ. Αγγελίδης: Α, δεν φταίτε για τίποτα εσείς. Λοιπόν, εμείς επαναλαμβάνω και πάλι 

… 

κ. Δήμαρχος: Τι τρόπος είναι αυτός; 

κ. Αγγελίδης: Τι τρόπος; Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε; Τι είπα; Μα προηγουμένως 

ο κ. Σωτηριάδης έβρισε τους πάντες, και τι δεν είπε και εμείς δεν είπαμε τίποτα και τώρα 

μιλάτε για μας; 

κ. Αναστασιάδης: Είσαι ύβρης πάντα. Ο ίδιος, πάντα μίζερος … (αλλαγή πλευράς) …   

κ. Αγγελίδης:  Πρόεδρε και Δήμαρχε έχετε την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία 

του Δ.Σ. 

Λοιπόν, λέμε πράγματα σε πολιτική βάση που δεν σας αρέσουν, τι να κάνουμε; Να μην 

σας αρέσουν. Δεν σας βρίζουμε, οι δικοί σας μας βρίζουν, δεν λέμε τίποτα και διαμαρτύρεστε 

λοιπόν. Έλεος!  

Λοιπόν, ποτέ δεν καταθέσαμε τις απόψεις μας για τα οικονομικά του Δήμου θέλοντας 

να ρίξουμε ευθύνες, αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Εδώ είναι οι πίνακες τέλος του 2006 

τα χρέη 2.330.000, τέλος του 2007 3,5 εκ., αμφισβητείται αυτό από κανέναν; Δεν μπαίνω εγώ 

στη λογική ποιος φταίει περισσότερο και ποιος φταίει λιγότερο. Λοιπόν, είπαμε στον 

προϋπολογισμό κάναμε μια πρόβλεψη και σας είπαμε, βεβαίως έχοντας την εικόνα του 

προϋπολογισμού ότι θα υπάρξει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, δεν το απέδειξαν οι 

πίνακες οφειλών ότι επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση; Θα το αποδείξει και ο 

προϋπολογισμός και επιτέλους άμα δεν παραδεχθούνε το πρόβλημα, άμα δεν το δούμε στα 

μάτια;  
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Υπάρχει περίπτωση να το επιλύσουμε ποτέ; Θα χειροτερέψει η 4ετία με την 4ετία και 

αναφέρθηκα στην πρώτη σας 4ετία; Μπορείτε να τα αμφισβητήσετε και αυτά; Εδώ είναι οι 

πίνακες οφειλών, εδώ είναι τα οικονομικά στοιχεία για α πειστεί ο καθένας. Τετραπλασιάσατε 

το χρέος και γιατί το είπα αυτό; Διότι ακολουθήσατε μια λανθασμένη οικονομική πολιτική, 

μην το επαναλάβετε. Δυστυχώς, βλέπω να το επαναλαμβάνετε, έτσι πάει, έτσι το βλέπω, 

εύχομαι να διαψευστώ. Αλλά αυτό βλέπω, αυτή η 4ετία μάλλον θα είναι χειρότερη από τη 

πρώτη σας 4ετία, στα οικονομικά και σ’ όλους τους τομείς αλλά εσείς με αυτούς τους δείκτες, 

με αυτά τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίες δείχνετε ευχαριστημένοι 

και μάλιστα βαθμολογείται τον εαυτό σας με άριστα. Ε τι να σας πω; Και εις ανώτερα! 

κ. Πρόεδρος:   Πάντως ο Βλάχος επανήλθε στον δημαρχιακό φόβο, όχι γι’ αυτά που 

του κρίνετε αλλά εξαιτίας του έργου του. 

κ. Γαλάνης: Σ’ αυτό εδώ το τραπέζι θυμάμαι ότι πριν από ένα χρόνο και κάτι ότι μας 

έδωσε μια υπόσχεση ο κ. Δήμαρχος. Σε συζήτηση που κάναμε για το ποια θα είναι η 

οικονομική πολιτική και σε δική μας ερώτηση για το αν θα χαμηλώσουν οι δαπάνες ή θα 

αυξήσουν τα έσοδα, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σε αυτό εδώ το τραπέζι μας έδωσε μια 

υπόσχεση, ότι πολύ σύντομα, μάλιστα μας είπε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, θα μας φέρει 

ένα πλάνο εδώ πέρα για το πώς ακριβώς θα κινηθεί η οικονομική πολιτική της Συμπολίτευσης.  

κ. Δήμαρχος: Μήπως δεν θυμόσαστε καλά; Μιλούσα για το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. 

Ο νέος κώδικας τον οποίο έχουμε την ατυχία ή την τύχη, πάρτε το όπως θέλετε, σε 69 

σημεία του χρίζει … των επιχειρήσεων. Μία από αυτά ήταν η λεγόμενη κατάθεση 

επιχειρησιακών προγραμμάτων που η προθεσμία ήταν 30/6/2007, το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα πάει τώρα μέχρι 30/4/2008. 

Λοιπόν πληροφοριακά να σας πω για τα οικονομικά, αυτή είναι δυστυχώς συνάδελφοι, 

το έχω πει πολλές φορές η οικονομική κατάσταση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στη 

χώρα την οποία ζούμε. Τουλάχιστον αυτός ο Δήμος, τον οποίο υπηρετούμε, γιατί είναι μια 

πάγια τακτική, δεν στερείται φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πράγμα που δεν 

συμβαίνει σε άλλους δήμους. Δηλαδή είναι μια απόφαση ή θα χρωστάς στο κράτος που σε 

χρωστάει και αυτό είναι αποδεδειγμένα σε χρωστάει και κάποια άλλα Δ.Σ. που είχε πολλά 

χρόνια φυλαχτές αποφάσεις και αυτό κάνουμε. Βεβαίως όσο μας χρωστάει το κράτος θα το 

χρωστάμε και εμείς και φορολογική ενημερότητα δεν παίρνουμε και ασφαλιστικές πάλι δεν 

παίρνουμε και κάνουν ρυθμίσεις στις ρυθμίσεις και χρεώνουνε με τόκους και με πρόστιμα τον 

δήμο τους, ποσώς τους ενδιαφέρει. Αυτός ο Δήμος πήρε μια απόφαση, τουλάχιστον το κράτος 

δεν το οφείλει, το κράτος όμως του οφείλει και πάλι θα ρωτήσω, όταν λέμε ότι χρωστάμε, εγώ 

δεν άκουσα ποτέ, τόσα χρόνια που είμαι ο μόνος που το έχω αυτό το θέμα, πόσα μας 

χρωστάνε; Απλά δεν είναι; Λογική; Απλή σκέψη δηλαδή το δύσκολο στον Έλληνα και το λέω 

κ. Πρόεδρε με συγχωρείτε, είναι να κάνει απλή σκέψη, δηλαδή το δύσκολο στον Έλληνα και 

το λέω κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, είναι να κάνει μια απλή σκέψη ¨Χρωστάμε 3.500.000 €; 

Πόσα οφείλουμε στον δήμο¨; Ακούστηκε αυτό το νούμερο; Για να δούμε ισορροπεί αυτό το 

σύστημα ή όχι; Και πρέπει να μας φοβίζει και πρέπει να στέλνουμε ένα μήνυμα στη Σερραϊκή 

κοινωνία αυτής της μιζέριας; Ή πρέπει να περάσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον κόσμο ότι 

είμαστε 100.000 λαός εδώ πέρα, έχουμε μια τεράστια ακίνητη περιουσία, χρωστάμε 3 εκ. €, με 

συγχωρείτε να κόψεις από εδώ κάτω το ΑΝΩΤΕΡΟ και το ΡΕΚΟΡ και πεις να το εκποιήσεις 

θα πάρεις 4,5, επομένως τι χρωστάς; Δεν είναι πρόταση αυτή, απλώς λέω για να δώσω το 

μέγεθος, να κάνω τη σύγκριση. Πείτε μου επιτέλους, υπάρχουν συνάδελφοι δήμοι που τέτοιες 

κουβέντες, εγώ επικοινωνώ μαζί τους, στα Δ.Σ. δεν γίνονται, εδώ απορώ. Κακό ξεκίνημα, όλοι 

ευθυνόμαστε μηδέ εξαιρουμένου του εαυτού μου. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ας σταματήσουμε 

επιτέλους. Ακούει ο κόσμος έξω και νομίζω ότι εδώ έχει καταρρεύσει το σύστημα.  

κ. Αγγελίδης: Εδώ έρχεται η αγορά για να πληρωθεί και δεν έχει λεφτά.  
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κ. Δήμαρχος: Η αγορά καταλαβαίνει.  

κ. Αγγελίδης: Πάνε να σε πληρώσει ο Αλογοσκούφης θα λες; Για σε παρακαλώ. 

κ. Δήμαρχος: Μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι από την αγορά. Η αγορά 

λειτουργεί και με κάποιους κανόνες, τους κανόνες του δούναι και του λαβείν. Δεν τον 

πειράζεις τον προμηθευτή, τον καταστηματάρχη, τον επαγγελματία. Αρκεί να έχει να παίρνει, 

να δίνει και ας έχει συνεχώς  υπόλοιπα. Αλλά σημασία έχει το χρήμα να κινείται, αυτό είναι το 

Σύστημα και οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς. Αυτό ακριβώς, εδώ να σταθούμε και αυτό 

εμείς επιδιώκουμε. Και τώρα θέλω να ακούσω αυτό το νούμερο, πόσα οφείλει το κράτος στον 

δήμο και πόσα του οφείλουνε για να μπορέσουμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά. Ένα από εδώ 

και ένα από εδώ κάνουν δύο, ζυγαριά.  

Για πρώτη φορά, είναι προς τιμή αυτής της κυβέρνησης η οποία έχει εγγράψει και στο 

προοίμιο και στον προϋπολογισμό της τις οφειλές παρελθόντων ετών 1.401.411.000. Αυτό και 

μόνο υποδηλώνει ότι η κεντρική εξουσία με την εγγραφή και μόνο αναγνωρίζει το χρέος της 

στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, για πρώτη φορά στην ιστορία. Η δε διαβεβαίωση είναι ότι 

θα μας αποδοθούνε υπό μορφή ομολόγων τριετούς ή πενταετούς και δεκαετούς διάρκειας, τα 

οφειλόμενα εντός του τρέχοντος έτους. Έχει συγκροτηθεί μια επιτροπή με το Υπουργείο 

Οικονομικών και προσπαθούν να βρουν τον τρόπο, πως θα διαχειριστούμε, πως θα 

χειριστούμε μάλλον, αυτά τα ομόλογα τα οποία θα μας έρθουν, δηλαδή όσον αφορά το 

επιτόκιο, να βρούμε καλύτερο επιτόκιο, με ποια τράπεζα κ.λπ, όλα αυτά, μέχρι τέλος Μαΐου 

αρχές Ιουνίου, μετά το καλοκαίρι πιστεύω ότι αυτά τα χρήματα θα μας έρθουν και κάτι άλλο, 

έχω εδώ μπροστά μου, την απόφαση, την κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού 

Εσωτερικών και του υπουργού Οικονομίας, η οποία έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα που μιλάμε 

και σήμερα τηλεφώνησα, μία υπογραφή μόνο του υπουργού Εσωτερικών, από εδώ λείπει η 

υπογραφή. Αυτό ξέρετε τι λέει; Μετά από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις της ΤΕΔΚ των 

δημάρχων, των συναδέλφων και της ΚΕΔΚΕ; Ότι η τακτική επιχορήγηση παρουσιάζει, 

υπογραφή έχει μπει από πλευράς υπουργείου Εσωτερικών, μια διαφορά σε σχέση με το 2006 

19,75%, η δε ΣΑΤΑ παρουσιάζει μια αύξηση του 7%. Δυστυχώς όμως αυτά έχουμε την 

πληροφορία ότι δεν θα συμφωνήσει ο ταμίας του κράτους, ο κ. Αλογοσκούφης … 

κ. Παπαβασιλείου:  Τι να το κάνω κ. Δήμαρχε όταν ο ένας εισηγείται και ο άλλος δεν 

υπογράφει; Ποιο είναι το νόημα; Στη θεωρία μόνο; 

κ. Σωτηριάδης: Γιατί βιάζεστε; Έπεσε η υπογραφή;  

Εν αναμονή των εξελίξεων όσον αφορά τα οικονομικά, νομίζω κ. Πρόεδρε ότι 

μπορούμε να … τον πίνακα οφειλών.  

κ. Γαλάνης: Είστε ευχαριστημένος δηλαδή;  

κ. Δήμαρχος: Εγώ θέλω να ακουστεί πόσα του οφείλουν αυτού του Δήμου. Επειδή 

εγώ πέρασα μια 4ετία, πέρασε και ο κ. Μητλιάγκας, πέρασε και ο κ. Μωυσιάδης και δεν 

αποδόθηκαν ποτέ τα συμφωνηθέντα. 

κ. Αγγελίδης: Δήμαρχε αυτά δεν έχουν καμιά σχέση. 

Αυτά τα χρέη είναι από τα λειτουργικά μας έξοδα, αυτά τα χρέη πως προήλθαν; 

Κάνουμε περισσότερα έξοδα από έσοδα. Μπορούν να μας δώσουν πάλι πολλά λεφτά και αν 

συνεχίζουμε να κάνουμε περισσότερα έξοδα από τα έσοδα … 

κ. Δήμαρχος: Μας απέδειξε, και αυτό δεν είναι σχετικό, ο κ. Αντιδήμαρχος, με τον 

πλέον καλό, κατανοητό τρόπο, ότι αυτή η χρονιά πήγε πολύ σφιχτά. Αυτό το λεν και τα 

νούμερα. Πήγε πολύ σφιχτά. Πήγαμε πολύ σφιχτά και αρκετά νοικοκυρεμένα. Με συγχωρείτε, 

έχουμε καμιά αύξηση στα ανταποδοτικά μας; Έχουμε καμιά αύξηση; Απεναντίας έχουμε 

αυξήσεις στο πετρέλαιο, αυξήσεις στη ΔΕΗ, αυξήσεις στις προμήθειες. Αυτά τα λεφτά από 

πού θα βγούνε; Τα απορριμματοφόρα καθημερινά πρέπει να κυκλοφορήσουν. Ναι ή όχι; Η 

ΔΕΗ, τα αντλιοστάσια και ο δημοτικός φωτισμός δεν πρέπει να φωτίζει όλη τη νύχτα στους 

συμπολίτες μας; Ναι ή όχι; Στους κοινόχρηστους χώρους, στους δρόμους και στα πάρκα μας; 
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 Αυτά αυξήσεις δεν έχουν; Οι υπάλληλοι δεν πήραν καμιά αύξηση; Μόνο αυτά και 

πολλά άλλα που θα μπορούσαμε να πούμε κ. Πρόεδρε, εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θέλω 

είναι ότι ναι υπάρχει μια οφειλή, οφείλουμε και επίσης επισημαίνω σ’ αυτό να πούμε 

επιτέλους πόσο μας οφείλουνε, για να είμαστε εντάξει απέναντι στην κοινωνία.  

κ. Πρόεδρος: κ. Μωυσιάδη θα παρακαλούσα η δευτερολογία σας να είναι όσο το 

δυνατόν συντομότερη.      

κ. Μωυσιάδης: Θα πρέπει να σχολιάσω τουλάχιστον αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στα 

δικά μου και επίσης ένα σύντομο σχόλιο σε κάποια πράγματα που είπε ο κ. Δήμαρχος.  

Από αυτά τα οποία ήταν σχόλια των δικών μου παρατηρήσεων, ένα έχω να πω, σε ένα 

θα αναφερθώ, σ’ εκείνο το ντροπή για τα 450.000 που είπα, δεν το είπα εγώ, δεν θα το έλεγα 

μάλλον εάν δεν είχα την πρόκληση από μέρους σας επί ένα ολόκληρο χρόνο. Δεν το είπα γιατί 

θέλω να σας  ψέξω γι’ αυτά τα 450.000.  

κ. Σωτηριάδης:   Τα πληρώσαμε όμως.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν τα πληρώσαμε.  

κ. Σωτηριάδης:   Λάθος έχετε.  

κ. Μωυσιάδης: Ακόμη και αν πείτε αυτά που πείτε, αυτά που έχετε εισπράξει είναι 

περισσότερα και σας λέω ότι είναι 800.000. Αφήστε α το δούμε αύριο. Το θέμα είναι άλλο. 

Υπάρχει διαφορά, αν είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, αν είναι 500.000 όπως λέω εγώ ή 600.000 

ή 200.000 λίγη σημασία έχει, σημασία έχει ότι αυτά τα οποία έπρεπε να τα έχετε 

διπλοσφραγισμένα, γιατί έτσι απαιτούσατε για εμένα, δεν τα έχετε εσείς.  

κ. Σωτηριάδης:   Μα τα πληρώσαμε. 

κ. Μωυσιάδης: Εγώ δεν το πιστεύω, δεν τα πληρώσατε. Δεν πληρώσατε 627.000 συν 

αυτά τα οποία σας είχα αφήσει υπόλοιπο, θα τα πούμε αύριο και θα δούμε και αν θέλετε να 

ξανακουβεντιάσουμε την επόμενη φορά. Και εγώ εάν τοποθετήθηκα, τοποθετήθηκα μόνο 

επειδή κακώς  και απρεπώς και ψευδώς αναφερόσασταν στα 3 εκ. επί ένα χρόνο. Ενώ σας 

εξήγησα ότι εμείς έργα εκτελέσαμε πολύ περισσότερα από αυτά τα 3 εκ. Αυτό είναι το σχόλιο 

που αφορά εσάς. Τώρα κάποια αόριστα σχόλια που λέγονται από κάπου περί πολλών δις … 

κ. Αναστασιάδης: 42 δις και ένα έργο δεν κάνατε.. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν ασχολούμαι μαζί σου. Δεν απαντώ σε σένα. 

κ. Αναστασιάδης: Που να απαντήσεις. Μπορείς να απαντήσεις;  

κ. Μωυσιάδης: Όσον αφορά τα δάνεια, θα είναι κωμικό να γνωρίζουμε πόσο είναι το 

χρέος στις τράπεζες το οποίο είναι 7εκ. και να βγαίνουν κάποιοι, με αφέλεια, θα έλεγα με 

θράσος, να μη πω χειρότερες φράσεις γιατί υπάρχουν και χειρότερες που αποδίδουν την 

κατάσταση και το φαινόμενο και να μιλούν περί άλλων αριθμών. Και αυτά τα 7 εκ. είναι 

γνωστό ότι τα δύο ήταν για τα ΑΣΤΕΡΙΑ, και ας πούμε εάν πλην ενός υπάρχει άλλος που να 

αμφισβητεί το ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό, και από εκεί και πέρα 

υπάρχουν 5 εκ. τα οποία είναι λοιπός δανεισμός και τα 5 εκ. αυτά του λοιπού δανεισμού, πόσα 

είχαμε παραλάβει; Συν 1 εκ. προκαταβολές, συν 1.300.000 το πριμ παραγωγικότητας, να ‘τα 

τα λεφτά. Επομένως εμείς είχαμε φτάσει στο σημείο να διατηρήσουμε σταθερή την κατάσταση 

και να λάβετε υπόψη σας ότι μειώσαμε δίνοντας αυξημένες επιχορηγήσεις στις Δ.Ε.  

κ. Σωτηριάδης:   Που δίνουμε κι εμείς και τις δίνουμε και εμείς και στην ώρα τους.  

κ. Μωυσιάδης: Βεβαίως, όπως κάναμε και εμείς.  

κ. Σωτηριάδης:   Μια φορά. 

κ. Μωυυσιάδης:  Εμείς σας δείξαμε τον δρόμο, εμείς σας δώσαμε το παράδειγμα και 

το ακολουθείτε και μπράβο σας. Και αυξήσαμε τα νούμερα και με την αύξηση αυτή των 

αριθμών μπορέσαμε να μειώσουμε τις υποχρεώσεις των Δ.Ε. και το ξέρετε πολύ καλά. Κατά 1 

εκ.  

Επαναλαμβάνω εκείνο που λέγατε ¨ντροπή¨, εγώ δεν είπα τα 450.000 για να σας ψέξω 

αλλά για να σας πω ¨ιδού¨, ότι και εσείς κάνετε … 
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κ. Σωτηριάδης:   Όχι εμείς και θα το δούμε αύριο. 

κ. Μωυσιάδης: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στον κ. Δήμαρχο, πολύ σωστά 

τοποθετηθήκατε, βεβαίως, δεν είναι ο Δήμος μας ένας Δήμος υπερχρεωμένος που να λέμε 

¨αμάν και τι γίναμε¨. Έχουν τις υποχρεώσεις τους όπως όλοι ίδιοι είναι και μάλιστα όπως 

είπατε, αυτά τα οποία μας οφείλουν, μας τα αποδώσουν, τότε δεν θα έχουμε καθόλου χρέος, 

καλύπτεται το χρέος, το σύνολο, τα πάντα. Επειδή όμως θέλατε να συγκρίνετε αυτά και να 

παρερμηνεύσετε αυτά με το σχολιασμού του απολογισμού του έτους που έληξε, του 2007, θα 

ήθελα να πω ότι το τι παρελήφθη από τη Δ.Α. …  

κ. Δήμαρχος:   Όχι δεν το κάναμε γι’ αυτό. 

κ. Μωυσιάδης: Θα μου επιτρέψετε. Όχι δεν το κάνατε γι’ αυτό. Απλούστατα θέλω να 

πω, να μη δημιουργεί τις εντυπώσεις αυτό ότι αλλάζει το αποτέλεσμα  το οικονομικό του 

2007. Το αποτέλεσμα το οικονομικό του 2007 είναι: τι είχαμε την 1η Ιανουαρίου; Τι είχαμε 31η 

Δεκεμβρίου και αυτά τα κουβεντιάσαμε και είπα, αναφέρθηκα εγώ στο 1.600.000. Και επειδή 

ο κ. Σωτηριάδης μίλησε περί τόκων, θα ήθελα να πω, μίλησε μεν περί 500 χιλ. αλλά μίλησε 

και το είπε μάλιστα αλλά ακούστηκε ακριβώς και του 2006 ήταν και του 2007 οι τόκοι έτσι;  

κ. Πρόεδρος: Τα 530.000;  

κ. Μωυσιάδης: Ναι. 

κ. Πρόεδρος: Όχι κ. Δήμαρχε.  

κ. Μωυσιάδης: Βάλτε τα 7 εκ. και δέστε τόκοι με τι επιτόκιο θα έπρεπε να είναι. 

κ. Πρόεδρος:   Τόκους αρχίσαμε να πληρώνουμε την 1/1/2007. 

κ. Μωυσιάδης:Υπήρχε όμως υποχρέωση του ΄06 η οποία δεν είχε πληρωθεί και αυτή. 

κ. Σωτηριάδης:   Δεν πληρώσατε τόκους του 2006, πήρατε τα δάνεια του 2006 και 

πληρώνουμε.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτό ακριβώς. Συμφωνείτε; Άρα σωστά σας τα λέω εντάξει;  

κ. Σωτηριάδης:   Άρα τα 530.000 τα δείξαμε. 

κ. Μωυσιάδης: Ναι, εδώ όμως ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Όταν παραδώσαμε υπήρχε 

ένα ταμείο 3 εκ. και μέσα σ’ αυτό … 

κ. Σωτηριάδης:   Εμείς έχουμε 4 εκ. 

κ. Μωυσιάδης: Επιτρέψτε μου, δεν έχει σημασία πόσο είχαμε.  

κ. Δάγκος: κ. Πρόεδρε, τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνουμε  υπομονή, αυτή τη 

στιγμή δεν γίνεται απολογισμός ούτε του ’06, ούτε του ‘ 07, ούτε του ’08.  

κ. Μωυσιάδης: Όχι, σχολιασμός.  

κ. Δάγκος: Την ίδια πρωτολογία, έχει συγκεκριμένο χρόνο, τηρήστε το χρόνο σας, σας 

παρακαλώ, τώρα απολογισμούς; Τώρα;  

κ. Μωυσιάδης: Τα 500.000 έχουν απόλυτη σχέση με τον απολογισμό. Τα 500.000 

επομένως ήταν και των δύο ετών και από αυτά; Οι τόκοι του 2006 στις 31/12 σ’ αυτά τα οποία 

παραδόθηκαν σαν ταμείο είχαν λογαριαστεί, σαν δεσμευμένο ποσό, για το σκοπό αυτό και 

λογαριάστηκαν σαν δεσμευμένα και επομένως δεν πρέπει να τα λογαριάζετε σαν πληρωμές 

δικές σας. Πληρώθηκαν με τα χρήματα τα οποία υπήρχαν στο ταμείο από εμάς για το 

συγκεκριμένο αυτό σκοπό. Άρα το έλλειμμα ή η ζημία το 1.600.000 είναι 1.600.000 και θα 

έρθω τώρα σ’ αυτό που λέγαμε. Λοιπόν όσον αφορά αυτά τα οποία είπατε, βεβαίως με τα 

λεφτά που μας χρωστάνε μπορούμε να εξοφλήσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Τα λεφτά 

όμως αυτά τα χρωστάνε από προηγούμενα έτη, που δεν αποδίδανε, διότι από το 2005 

αποφασίστηκε και ήδη από το 2006 άρχισαν να αποδίδουν απόλυτα αυτά τα οποία 

δικαιούμαστε, έτσι δεν είναι; Το μόνο που λέχτηκε, αυτά τα οποία δικαιούμαστε τα δίνουν με 

μόνη διαφορά, δεν έγιναν οι αυξήσεις, αυτή η τιμαριθμική αύξηση, η οποία λέτε, η οποία είναι 

μία τιμαριθμική αύξηση του 4%. Επομένως δεν πρόκειται για χρήματα τα οποία αλλάζουν το 

αποτέλεσμα το οικονομικό του απολογισμού, που είναι το σημερινό μας θέμα. Απλούστατα 

δείχνουν ότι την οικονομική μας κατάσταση να είναι τραγική. 
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κ. Σαουλίδης: Τα νούμερα δείχνουν την πραγματικότητα, δεν μπορεί να τα 

αμφισβητήσει κανείς. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί και υπάρχει το διπλογραφικό, τα νούμερα μας 

δείχνουν την εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω για μια ακόμη φορά δήμαρχε, το 

αναφέρατε, κάναμε μια αναφορά στα καύσιμα. Αν λειτουργήσει ο νομαρχιακός ΧΥΤΑ, το 

ξαναλέω, αν δεν φροντίσουν να γίνει σταθμός μεταφόρτωσης στην πόλη, το σύστημα θα μας 

τινάξει στον αέρα. Θα χρεοκοπήσει ο Δήμος και είναι κρίσιμο ζήτημα και πρέπει να το δείτε. 

 

- Εγκρίνεται.  

                                 

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή δωρεάς Κων/νου Ξενάκη στην πόλη των Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Κυρίες και κύριοι, έχουμε την πρόθεση του καθηγητή κ. Νανιόπουλου 

και του συμπατριώτη μας γιατρού κ. Γεωργιτζίκη για την αποδοχή δωρεάς του καλλιτέχνη 

Κωνσταντίνου Ξενάκη. Όπως ξέρετε από τον Κώδικα περί Δήμων και Κοινοτήτων, υπεύθυνο 

όργανο για την αποδοχή δωρεών είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή. Με ομόφωνη απόφαση της 

μας το παρέπεμψε σε μας, εξαιτίας της σπουδαιότητας του θέματος.  

Το θέμα με απασχόλησε και το δουλεύω εδώ και καιρό και θέλω να  προτείνω στο Δ.Σ. 

την καταρχήν αποδοχή της δωρεάς, γιατί πιστεύουμε στην αξία του καλλιτέχνη και στην 

ποιότητα που θα συνεισφέρει η συλλογή του στην πόλη των Σερρών.  

Βεβαίως, δεν έχουμε ακόμη το στρατόπεδο Παπαλουκά αλλά δέχονται οι άνθρωποι να 

εγκατασταθούν στον εκθεσιακό χώρο των ΤΕΙ αλλά προτείνω στο Δ.Σ. την δημιουργία μιας 

διαπαραταξιακής επιτροπής, για να φέρουν το βάρος και το βάθος αυτής της προσπάθειας όλες 

οι συνιστώσες του Δ.Σ. έτσι ώστε να υπάρξει μια νομική και οικονομοτεχνική μελέτη ώστε να 

γίνει, να έχει η δωρεά και βάθος και ποιότητα και προσαρμογή, να μην πέσει δηλαδή στο κενό. 

Φοβούμενος πολλά τέτοια ιδρύματα που τα βλέπουμε πως λειτουργούν.  

Εγώ πιστεύω και προτείνω, δέχομαι να είμαι πρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Ιωαννίδης 

από την πλευρά της πλειοψηφίας, ο κ. Μωυσιάδης, η κ. Μπιτζίδου, ο κ. Παπαδόπουλος. Και 

πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συνεισφέρουμε μια απόφαση καίρια ώστε και τα 

Ευρωπαϊκά προγράμματα να τα δει από κοντά αλλά και τη συνεργασία με την ποιότητα και το 

κύρος και του δωρητή αυτού καθ’ αυτού αλλά και των ανθρώπων, οι οποίοι κινούν την δωρεά 

αυτή, κινούν την πρόθεση της δωρεάς. Θέλω να πω ότι ο κ. Νανιόπουλος δεν είναι μια 

ευαίσθητη πολιτισμική προσωπικότητα, είναι μια προσωπικότητα με ιδιαίτερη κοινωνική 

ευαισθησία σε όλους τους τομείς, ειδικά έχει ασχοληθεί με τα θέματα των αναπήρων και είναι 

μια αξιοπρόσεχτη παρουσία στο κοινωνικό και πανεπιστημιακό οικοδόμημα της χώρας. 

Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύω 

λιγότερο των δύο μηνών θα φέρουμε στο σύνολο της την υπογραφή της σύμβασης και του 

σχεδίου ώστε να λειτουργήσει η έκθεση σύντομα στην πόλη μας. Αν θέλει ο κ. Νανιόπουλος 

να πει δυο κουβέντες.  

κ. Αγγελίδης: Πριν μιλήσει ο κ. Νανιόπουλος να πούμε ότι συμφωνούμε μ’ αυτά που 

είπατε και εμείς αυτή τη πρόταση θα κάναμε για το σχηματισμό της επιτροπής. Τι θέλουμε να 

προσθέσουμε; Πολύ σωστά να υπάρχει εκπροσώπηση από κάθε παράταξη, όμως στην 

επιτροπή αυτή πρέπει να είναι και ο κ. Νανιόπουλος και μάλιστα να είναι ο επικεφαλής της 

επιτροπής, για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή η δωρεά όσο γίνεται πιο γρήγορα και να 

πετύχουμε το στόχο μας.  

κ. Πρόεδρος:   Θεσμικά όταν δημιουργείται μια επιτροπή από το Δ.Σ. ο πρόεδρος 

συμμετέχει εξ ορισμού.  

κ. Αγγελίδης: Πρόεδρε μπορεί άτυπα να είναι επικεφαλής λόγω του ότι έχει πάρει την 

πρωτοβουλία ο κ. Νανιόπουλος.  
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κ. Πρόεδρος:   Δεν υπάρχει άτυπη εκπροσώπηση.  

κ. Αγγελίδης: Ο κ. Νανιόουλος θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε και παράλληλα γιατί 

δεν θέλω να ξαναπάρω το λόγο, παράλληλα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Νανιόπουλο 

γι’ αυτή την αξιέπαινη πρωτοβουλία που πήρε, να πείσει τον καλλιτέχνη Κων/νο Ξενάκη να 

δωρίσει ένα μεγάλο αριθμό από τα έργα του, από τα έργα που έχει, από τους πίνακες 

ζωγραφικής με στόχο να δημιουργήσει το μουσείο του Κων/νου Ξενάκη, είναι μια 

πρωτοβουλία του συμπατριώτη μας κ. Νανιόπουλου που αποτελεί μεγάλη τιμή για τη πόλη και 

μεγάλη προσφορά για τον πολιτισμό, για τον πολιτισμό αυτής της πόλης. Σας ευχαριστούμε 

πολύ κ. Νανιόπουλε.  

κ. Μωυσιάδης: Θα έλεγα ότι τα έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολύ τα θέματα και με τον 

κ. Νανιόπουλο, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά γιατί πραγματικά είναι το άλφα και το 

ωμέγα της προσπάθειας, για να μην πω ότι δεν θα υπήρχε ούτε ίχνος  υποψίας σε κανένα μας, 

γι’ αυτό το πράγμα εάν δεν είχε αγωνιστεί και δεν είχε προσπαθήσει ο κ. Νανιόπουλος γι’ 

αυτό. Κουβέντιασα, είχαμε και συζητήσεις και με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ήρθε εδώ και ο 

ίδιος ο καλλιτέχνης, τον έχει δει και εσείς. Επομένως το πράγμα είναι προχωρημένο, υπάρχει 

όμως και κάτι άλλο, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, γι’ αυτό πολύ σωστά προσωρινά 

αφού το αποδέχεται, είναι ευτύχημα που το αποδέχεται να δεχθούμε την συλλογή οπουδήποτε 

μπορέσουμε, με τον τελικό στόχο στο στρατόπεδο Παπαλουκά, όπως ακριβώς είπατε και όπως 

έχουμε ήδη σχεδιάσει συγκεκριμένο κτίριο με συγκεκριμένες αλλαγές κ.λπ.  

κ. Πρόεδρος:   Όπως καταλαβαίνετε το Δ.Σ. με ομοφωνία δέχεται την πρότασης σας, 

σας ευχαριστεί δεόντως και σύντομα θα συνεργαστούμε. Θα ήθελα να κάνετε μία παρουσίαση. 

Κάντε μια παρουσίαση. Θα ήθελα κάτι περισσότερο αλλά είναι πολύ γεμάτο το Δ.Σ.  

κ. Σαουλίδης: Θέλουμε να καλωσορίσουμε την μετ’ εμποδίων, ιδιαίτερων εμποδίων 

προσπάθεια που φτάνει στο τέλος της. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεν χρειάζεται να πούμε 

περισσότερα πράγματα. Το ίδιο το αποτέλεσμα θα δείξει ότι ήταν μεγάλη και η προσπάθεια 

και θα δικαιώσει αυτή τη προσπάθεια που άξιζε και τόσης ταλαιπωρίας που υποβλήθηκε ο κ. 

Νανιόπουλος.    

κ. Νανιόπουλος:  κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε του Δ.Σ., κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, 

αισθάνομαι πραγματικά βαθιά συγκινημένος που παρίσταμαι στο Δ.Σ. της πόλης των Σερρών 

για δυο λόγους, ο πρώτος ότι αποφοίτησα απ’ αυτό το Γυμνάσιο των Σερρών, δεν είμαι 

δημότης Σερρών, είμαι δημότης όμως Ν. Σκοπού, πολύ κοντά, αισθάνομαι σαφέστατα σαν να 

είμαι δημότης Σερρών και έναν δεύτερο λόγο που επιτέλους αυτό το ζήτημα έρχεται στο Δ.Σ. 

των Σερρών και απ’ ότι βλέπω υπάρχει από όλες τις πτέρυγες μια ομοφωνία διότι είναι ένα 

θέμα που αφορά την πόλη και όλοι αυτό το κατανοούμε πάρα πολύ καλά, διότι όλοι αγαπάμε 

την πόλη. Αυτό είναι σαφές. Πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για την πόλη να 

προσελκύσουμε και να αναδείξουμε εδώ την δωρεά Ξενάκη. Δεν είναι μια τυπική δωρεά, μια 

σειρά πινάκων, είναι στην ουσία η φιλοξενία του έργου του καλλιτέχνη στην πόλη μας. Διότι 

αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε είναι ένα μουσείο Ξενάκη το οποίο θα παρακολουθεί 

την εξέλιξη του έργου του από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα. Και αν βιαστούμε να το 

υλοποιήσουμε θα έχουμε και τη συμμετοχή του ίδιου του καλλιτέχνη σε όλο το γίγνεσθαι. 

Ετοίμασα μια παρουσίαση σε Power Point όπου να δούμε και έργα κ.λπ. αλλά κατανοώ ότι 

είμαστε κουρασμένοι, έχετε πάρα πολλά θέματα σήμερα, ίσως μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία να 

την κάνουμε. επίσης, πιστεύω ότι η δωρεά Ξενάκη μπορεί να αποτελέσει όχημα και για άλλα 

πράγματα και ειδικότερα όχημα για την υλοποίηση του πολιτιστικού πάρκου στο στρατόπεδο 

Παπαλουκά. Ένα σχέδιο που το συζητήσαμε από την προηγούμενη Δ.Α., το συζητήσαμε με 

την παρούσα Δ.Α. και με την Αντιπολίτευση και εδώ υπάρχει απ’ ότι καταλαβαίνω ομοφωνία, 

πιθανά  να δοθεί  και το  όνομα Κων/νος  Καραμανλής,  αυτό  είναι δικό σας θέμα, θα το δείτε,  
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εγώ θα ήμουνα πολύ θετικός σε κάτι τέτοιο για λόγους που θα σας τους εξηγήσω εν καιρώ αν 

θέλετε. Πιστεύω ότι η δωρεά Ξενάκη είναι το όχημα που μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση 

ουσιαστικά και γρήγορα αυτού του μεγάλου οράματος για την πόλη.  

Προχθές ήρθα από το Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι που είχαμε πάει με τους φοιτητές 

μας τους μεταπτυχιακούς εκπαιδευτική εκδρομή. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολλά χρήματα, 

έχουν υλοποιήσει απίθανα έργα, λιμενικά, οικονομικά, οδοποιίας κ.λπ. τώρα απ’ ότι είδαμε 

δίνουν έμφαση στον πολιτισμό. Διότι κατέληξαν ότι κάτι που τους λείπει πάρα πολύ από όλα 

τα θαυμαστά που έχουν φτιάξει είναι ο πολιτισμός και προσπαθούν να δημιουργήσουν 

πολιτιστικούς πόλους εκεί όπου δεν υπάρχουν. Εμείς, η πόλη των Σερρών με μια τόσο βαριά 

ιστορία, πραγματικά μπορούμε να δημιουργήσουμε σ’ αυτή την περιοχή που πιστεύω 

ενδείκνυται για πάρα πολλούς λόγους, έναν πόλο, το πιστεύω αυτό που σας λέω, δεν είναι 

υπερβολή, παγκοσμίας ακτινοβολίας. Και σ’ αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και η συγκεκριμένη 

δωρεά. Αν κινηθούμε με μεθοδικότητα και με προσοχή πιστεύω ότι μπορούμε να την 

υλοποιήσουμε και μάλιστα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται όμως μια πανσερραϊκή 

κινητοποίηση.  

Έχουμε τους ανθρώπους και στην Αθήνα και σε υπουργεία και σε θέσεις και σε 

επιχειρηματικό κόσμο που μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια. Τι προτείνω σαν μεθόδευση; 

Καταρχάς την σύνταξη ενός συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου και του καλλιτέχνη. Βεβαίως 

εγώ θέτω τις υπηρεσίες μου στη διάθεση σας σε οτιδήποτε χρειαστεί. Σύνταξη συμφωνητικού, 

οργάνωση μιας επίσημης τελετής την οποία θα δοθεί δημοσιότητα και θα υπογραφεί το 

συμφωνητικό, στην οποία προτείνω να καλέσουμε και τον Σερραίο Υπουργό Πολιτισμού, τον 

κ. Λιάπη. Είχα κάνει επαφές με τον κ. Ζαχόπουλο, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, μια βδομάδα 

προτού το γεγονός. … (αλλαγή κασέτας) … με τον υφυπουργό πολιτισμού. Αν δεν είχαμε την 

ατυχία να συμβούν όσα συνέβησαν, πιστεύω ότι θα προχωρούσαν τα πράγματα πολύ πιο 

εύκολα. Γι’ αυτό το ανέφερα.  

κ. Αναστασιάδης: Μια λεπτομέρεια, τι θα γράφει το συμφωνητικό; 

κ. Νανιόπουλος: Τους όρους της δωρεάς. 

κ. Αναστασιάδης: Δηλαδή αυτός που κάνει δωρεά θέτει και όρους;  

κ. Νανιόπουλος: Βεβαίως, δεν γίνονται δωρεές έτσι στον αέρα.  

κ. Αναστασιάδης:  Παρακαλώ πάρα πολύ, συμφωνητικό για δωρεά που το είδες αυτό 

το πράγμα;  

κ. Νανιόπουλος: Ο δωρητής έχει το δικαίωμα να θέσει τους όρους του. Όπως και 

επίσης αυτός που πρόκειται να δεχθεί την δωρεά έχει το δικαίωμα να τους δεχθεί ή να τους 

απορρίψει. Πολύ απλά.  

 

- Εγκρίνεται.  

                           

ΘΕΜΑ 7ο: Συζήτηση δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 

3463/2006, επί προτάσεως της ¨Διάβασης Πεζών¨ με θέμα «ΔΕΥΑΣ 

(διαπιστώσεις – προγραμματισμός – ενέργειες)». 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι οι εκπρόσωποι της ¨Διάβασης Πεζών¨. Θα σας παρακαλούσα για 

ένα 3λεπτο να τοποθετηθείτε.  

κ. Σαραφίδης:   κ. Πρόεδρε το θέμα δεν είναι το πώς θα απασχολήσει η ερώτηση μας, 

το θέμα είναι πως θα απασχολήσει το Δ.Σ. η συζήτηση που θα ακολουθήσει και οι αποφάσεις 

που πρέπει να παρθούν. Καταθέσαμε αυτή την ερώτηση με μοναδικό γνώμονα να είμαστε 

αποτελεσματικοί, δεν ήταν πρόθεση μας ούτε να δημιουργήσουμε θόρυβο, ούτε να σηκώσουμε 

σκόνη.  

 

33 



Όταν ανέλαβε η καινούργια Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΣ τον κ. 

Βλάχο και τον Αντιπρόεδρο τον κ. Δάγκο, έγινε μια διαπίστωση, στην οποία συμφωνήσαμε 

όλοι ότι η ΔΕΥΑΣ πληρεί όλα τα χαρακτηριστικά για να χαρακτηριστεί ως προβληματική 

επιχείρηση. Το ζητούμενο είναι τι κάνουμε από εκεί και πέρα, με δημόσια παρέμβαση μας 

πριν ένα μήνα επικροτήσαμε την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, να 

προσπαθήσει να εισπράξει τα οφειλόμενα.  

Εδώ θα θέλω να κάνω μια παρατήρηση, ότι το πρόβλημα της ΔΕΥΑΣ είναι διαχρονικό, 

δεν αφορά τη σημερινή Δ.Α., αφορά όμως το σημερινό Δ.Σ. και επιμένω για το Δ.Σ. και όχι τη 

Δ.Α. διότι οι ευθύνες είναι όλων ακόμα και των οφειλών. Γίνεται μια προσπάθεια, θ α θέλαμε 

να ενημερωθεί το Δ.Σ. και ο Σερραϊκός λαός, που βρίσκεται αυτή η προσπάθεια; Και εμείς 

όταν λέμε προσπάθεια για οφειλόμενα μιλάμε την είσπραξη των συνολικών οφειλών και όταν 

μιλάμε για ρυθμίσεις μιλάμε για ρυθμίσεις που θα αποφασιστούν από τη Διοίκηση και οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες θα τηρήσουν πιστά τις εντολές της Διοίκησης. Δεν μιλάμε για 

χαριστικές ρυθμίσεις. Κάποια ποσά έχουν χαθεί λόγω παραγραφής, να μην πάμε προς τα πίσω, 

σίγουρα υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, μπορεί και γενικές. Το θέμα είναι τι πρέπει να γίνει 

σήμερα, να τραβήξουμε μια γραμμή, ώστε φαινόμενα τέτοια, τι εχέγγυα δίνετε εσείς ώστε να 

μην επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει μια διοίκηση της ΔΕΥΑΣ, διοικώ σημαίνει τι; 

Οργάνωση, προγραμματισμός, με απλά ελληνικά, για να καταλαβαινόμαστε. Που θέλω να πάω 

και πως θα πάω; Αυτό δεν το έχουμε δει. Θα μας το πείτε προφανώς σήμερα. Και όποιο μέτρο 

κρίνετε το Δ.Σ. και το Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ σκόπιμο να ληφθεί ώστε να πάμε προς το 

σωστό δρόμο, εμείς θα το επικροτήσουμε.  

Παράλληλα με τα οφειλόμενα υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα των κακοτεχνιών και 

των γραμμών που παρατηρούνται στο δίκτυο. Και εκεί είπα, το θέμα τέθηκε και προεκλογικά, 

πήραμε απάντηση, θεωρούμε ότι ήταν προεκλογική περίοδος, μια δεύτερη απάντηση τώρα 

ήταν ότι όλες αυτές οι βλάβες χρεώθηκαν στους εργολάβους, το θέμα δεν είναι αν χρεώθηκαν, 

χρεώθηκαν, μπορούμε να χρεώνουμε οτιδήποτε θέλουμε, το θέμα είναι αν εισπράχθηκαν, εάν 

δεν εισπράχθηκαν το ¨χρεώνω¨ δεν μας λέει τίποτα και από αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να 

μιλήσουμε πολιτικά και να μην μείνουμε στους αριθμούς. Οι πράξεις είναι τέσσερις, τις 

ξέρουμε όλες, τώρα κάποιοι τις κάνουν με τον δικό τους τρόπο. Εάν μείνουμε στους αριθμούς 

θα χάσουμε την ουσία. Άρα υπάρχουν αυτές οι κακοτεχνίες, είχαμε πάρει μια απάντηση 

προεκλογικά ότι δεν φταίει η ΔΕΥΑΣ, φταίει ο εργολάβος, ότι ο εργολάβος λέει ότι φταίει ο 

προμηθευτής, δεν φταίει ο προμηθευτής αλλά φταίει ο αντιπρόσωπος. Εδώ έχουμε ένα θύμα 

και προφανώς υπάρχει και θύτης. Άρα θα βρούμε αυτό το θύτη και θα προσπαθήσουμε να 

σώσουμε την ΔΕΥΑΣ, εάν θέλουμε φυσικά, πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις του Δ.Σ. αυτό το 

θέλουνε.  

Και τελικά, έχουμε πει, έχουμε τα έσοδα και τα έξοδα, προφανώς τα έξοδα λόγω του 

προσωπικού ανέρχονται σε 1.070.000 περίπου, είναι ανελαστικά, άρα εκεί όπου μπορεί να 

γίνει παιχνίδι από την Διοίκηση είναι στα έσοδα. Ο εύκολος δρόμος είναι να αυξήσουνε την 

τιμή του νερού, ο δύσκολος δρόμος τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι πρώτα να 

εισπράξουμε το οφειλόμενο και μετά να κάνουμε το οποιοδήποτε βήμα, να αυξήσουμε την 

τιμή του νερού. Και θα ήθελα επίσης μια ρητή διαβεβαίωση, σήμερα από τον πρόεδρο και τον 

αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑΣ αν υπάρχει κατά νου με οποιοδήποτε τρόπο το όποιο έλλειμμα της 

ΔΕΥΑΣ να μετακινηθεί στους καταναλωτές. 

κ. Πρόεδρος:   Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα, κάθε θέμα 

βέβαια έχει την σοβαρότητα του, αλλά είναι μερικά θέματα που είναι πιασάρικα, να μιλήσουμε 

απλά. Θα παρακαλούσα να διαχειριστούμε τη συζήτηση με γνώμονα και την κάλυψη της 

ερωτήσεως των συμπολιτών μας, με συγκεκριμένες κινήσεις εν ολίγοις, αλλά και την 

οικονομία του χρόνου. Θα σας παρακαλούσα να μην ξεπερνάτε τα επτά – οκτώ λεπτά.   
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κ. Δάγκος: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. συνάδελφοι είναι γεγονός ότι η Διάβαση 

Πεζών έχει κάνει ερώτηση προς την Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ και ελπίζω να πάρει τις απαντήσεις. 

Στην αρχή απάντηση υπηρεσιακά ο γενικός, είχαμε μια συζήτηση και είπε όταν θα είμαστε 

έτοιμοι θα το φέρουμε, το θέμα δεν είναι πόσα χρωστάει η ΔΕΥΑΣ ή αν χρωστάει και γιατί τα 

χρωστάει. Εγώ ήθελα να αναφερθώ, από τη στιγμή που αναλάβαμε τη ΔΕΥΑ και να δούμε τι 

έγινε και στο παρελθόν. Δεν θέλω ούτε να ωραιοποιήσω, ούτε να κατηγορήσω κανέναν. Η 

επιχείρηση ιδρύθηκε το 1992. Αν πάρουμε από το 1992 μέχρι και σήμερα, και τα λέω αυτά 

γιατί πριν πάω στην ΔΕΥΑ άκουγα διάφορα, αλλά από μέσα βλέπεις μια πραγματικότητα, 

ποια είναι αυτή. Σήμερα η επιχείρηση, διότι η Δ.Ε. είδους της αποχέτευσης, τολμώ να πω ότι 

έχει κάνει το μεγαλύτερο έργο που επενδυτικό έργο που έχει γίνει στο νομό, από όλες τις 

διοικήσεις. Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα και ούτε θα αναφερθώ σε πρόσωπα. Σε τιμές 

αντιπληθωριστικές, το έργο που έχει κάνει η ΔΕΥΑ όλα αυτά τα χρόνια, ήταν της τάξης των 

55 εκ. €. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, είναι ένα έργο επενδυτικό, το οποίο είναι κάτω από 

το χώμα, δεν φαίνεται, αλλά έδωσε στην πόλη υποδομή τέτοια που σήμερα στο 80% να πω, 

γιατί αφήνω τις επεκτάσεις, στο 80% έχουμε διαχωρισμό ομβρίων ακαθάρτων, έχουμε ένα 

δίκτυο ύδρευσης, το οποίο έχει αντικατασταθεί στην εκτός από τις επεκτάσεις των και 

ορισμένες περιοχές, λοιπόν, κι όλα αυτά θα μπορούσε η ΔΕΥΑ να τα κάνει πως; Να πει ¨έλα 

δω Σερραϊκέ λαέ, δώσε τα χρήματα αυτά, κάθε τόσο που θέλουν να πάνε, γιατί αυτά τα 53 εκ. 

έπρεπε να τα πάρει από κάπου. Τι έκανε λοιπόν; Εκμεταλλεύτηκε τα διάφορα προγράμματα, 

το ΠΕΠ, το Ταμείο Συνοχής κ.λπ. και ενέταξε τα έργα εκεί πέρα. Αυτό όμως ήταν προϋπόθεση 

να έχει και η ίδια μια συμμετοχή. Τι θα πει λοιπόν, είπαμε τις μας συμφέρει; Να χρεώσουμε 

αυτά τα έργα να τα κάνουμε σιγά – σιγά, να τα χρεώσουμε στον Σερραϊκό λαό ή να 

χρεώσουμε το Σερραϊκό λαό μόνο με το 16% της συμμετοχής και τα υπόλοιπα να πάρουμε από 

την Ε.Ε., από το κράτος; Προτιμήθηκε η σωστή λύση, ότι έργα κάνουν να τα κάνουν με τις 

επιδοτήσεις. Τα έργα όμως αυτά που έγιναν, γιατί αν πάρουμε ότι η ΔΕΥΑΣ ήταν μία από τις 

τελευταίες των Σερρών που δημιουργήθηκε, έπειτα έκανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα 

σε 12,13 χρόνια με αποτέλεσμα να χρειαστεί να βρίσκει χρήματα για την ίδια συμμετοχή. 

Έπρεπε λοιπόν να πει την ιδία συμμετοχή η την παίρνει εφάπαξ από τους δημότες ή 

προχωράει, βρίσκει χρήματα από κάπου αλλού. Πριν δημιουργηθεί η ΔΕΥΑ, υπήρχαν 

ορισμένα δάνεια που είχε κάνει ο δήμαρχος για την ύδρευση. 100 εκ. και 1.200.000 σε 

δραχμές. Λοιπόν, για να έχει χρήματα για την ίδια συμμετοχή, προχώρησε σε δανεισμό, 

υπήρχαν ορισμένα δάνεια παλιά, μ’ ένα επιτόκιο 8,5 %, η προηγούμενη Διοίκηση 

κεφαλαιοποίησε όλα αυτά τα δάνεια του 2003 και πήρε δάνειο από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων με 5,6%. Μία ενέργεια η οποία ήταν σωστή στην λογική της 

βάση, γιατί πληρώναμε 8 και κάτι επιτόκιο και κεφαλαιοποιώντας όλα πάμε σε 5,6. Άρα 

έχουμε ένα μεγαλύτερο έσοδο για την επιχείρηση της αποτοκοχρεολύσιας και μόνο της τάξης 

του 100.000 το χρόνο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα δάνεια τα οποία συνήθιζε η επιχείρηση με 

το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  δεν πήγε ούτε ένα € για λειτουργικές δαπάνες. Όλα 

πήγαν για επενδύσεις, αυτό είναι καταγεγραμμένο. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία, δεν μπορώ να 

πω ότι πήρε δάνειο η προηγούμενη, η πιο προηγούμενη Διοίκηση για να μπορεί να πληρώσει 

μισθούς, να πληρώσει τη ΔΕΗ, όλα ήταν για επενδύσεις. Λοιπόν, τα δάνεια τα οποία αυτή τη 

στιγμή έχει και χρωστάει η επιχείρηση είναι της τάξης των 8 εκ. € και κάθε χρόνο δίνει 

τοκοχρεολύσιο και τα 890 την προηγούμενη χρονιά και φέτος είναι 867.000 το τοκοχρεολύσιο. 

Όταν πήγαμε το Φεβρουάριο του 2007 και αναλάβαμε την επιχείρηση, βρήκαμε και ένα 

άνοιγμα προς τους προμηθευτές και προς υποχρεώσεις προς τρίτους, γύρω στο 1.500.000 €, το 

οποίο στη διάρκεια του χρόνου προσπαθήσαμε μειώνοντας τις δαπάνες να συμπιέσουμε και το 

έχουμε καταφέρει να συμπιεστεί κατά 2 εκ., οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και 

τρίτους. 
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Χοντρά χοντρά, η κατάσταση επαναλαμβάνουμε ήταν τα δάνεια τα οποία έχουν βάθος 

άλλα 15ετίας, άλλα 10ετίας και όλα έχουν πάει για επένδυση, κανέναν € δεν πήγε 

επαναλαμβάνω για λειτουργικές δαπάνες και το άνοιγμα που βρήκαμε στην επιχείρηση προς 

τους προμηθευτές ήταν αυτό που είπαμε πριν από λίγο.  

Να φτάσουμε τώρα στο ιστορικό των βανών. Πριν αναλάβουμε, ακούστηκαν από την 

πλευρά σας ότι το έργο που ανέλαβαν μέσα στις εταιρείες της πόλης είχε μια αστοχία, όσον 

αφορά τις βάνες. Λοιπόν τα προβλήματα άρχισαν να δημιουργούνται και να φαίνονται στο 

τέλος του 2006 και αρχές του 2007. Αυτό που ενημερώθηκα εγώ και όπως με ενημέρωσαν οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες ήταν ότι έγινε ο διαγωνισμός, ανέλαβαν δυο εταιρείες των Σερρών να 

ολοκληρώσουν το έργο, ήταν από το ΠΕΠ, αντικατάσταση υδρορροών, μπήκαν οι 

προδιαγραφές, όταν ξεκίνησαν να γίνονται οι τοποθετήσεις και σκεπάστηκαν, διαπιστώθηκε 

από την υπηρεσίες ότι ο βάνες είχαν ένα ελάττωμα, μια αστοχία. Αυτή την πληροφόρηση έχω, 

δεν ήμουν εκεί, αυτή σας δίνω. Τότε η η ΔΕΥΑ απευθύνθηκε προς τους εργολάβους τους είπε 

στοπ, ¨σταματήστε να προχωράτε, να βάλετε βάνες, να αντικαθιστάτε αυτές τις βάνες που 

προμηθευτήκατε και αντικαθιστάτε από τον προμηθευτή σας και ξεκινάτε την αντικατάσταση 

των βανών των οποίων έχετε βάλει¨. Αυτές ήταν οι ενέργειες που έκανε η Δ.Ε. Σε ερώτηση 

που έκανα εγώ, γιατί εγώ όπως είπες προηγουμένως στον κ. Αγγελίδη, μόνο κτηνίατρος είμαι, 

δεν είμαι τεχνικός, ¨γιατί ρε παιδιά όταν … οι βάνες αυτές δεν πήρατε μερικές από αυτές να τις 

πάτε σ’ ένα εργαστήριο πιστοποιημένο, να τις ελέγξετε, να πουν ότι πράγματι είχαν αστοχία οι 

βάνες¨; Η απάντηση που πήρα ήταν ότι δεν υπάρχει τέτοιο εργαστήριο που μπορεί να κάνει 

αυτές τις μετρήσεις στα ελληνικά. Γιατί ήταν ένα ερώτημα το οποίο βάζει ο καθένας, ¨γιατί ρε 

παιδιά δεν κάνατε αυτή την έρευνα, την εξέταση¨; Πάντα όλα τα πληρώνετε και τα συνοδεύετε 

από πιστοποιητικά κ.λπ.  

Τώρα για να πάρω λίγο τα νούμερα, επειδή οι διαρροές οι οποίες παρουσιάστηκαν στο 

δίκτυο από 1/1/2007 έως 22/2/2008, οι κλήσεις που πήρε η ΔΕΥΑ για τέτοιες διαρροές ήταν 

1973, εκ των οποίων ολοκλήρωσε η ΔΕΥΑ με τους εργολάβους τις 1890. Τι γίνεται τώρα; στο 

διάστημα από το Μάρτιο του 2007, όλο το καλοκαίρι με τις καταναλώσεις τις πολλές, 

φάνηκαν οι περισσότερες διαρροές. Τότε άρχισαν να γίνονται οι περισσότερες διαρροές. Η 

υποχρέωση που είχαν οι εργολάβοι για την αποκατάσταση αυτών των βανών, καταγραφόταν 

τα περιστατικά, δίνονται στον αντίστοιχο εργολάβο, Ταΐρη, Καμελίδη, Τέσκε κ.λπ. για να παν 

να τις αντικαταστήσουν. Ήταν όμως τόσες πολλές οι διαμαρτυρίες των συμπολιτών μας που 

αναγκάστηκε η ίδια η επιχείρηση να πηγαίνει να αποκαθιστά αυτές τις βλάβες. Με τη 

συμφωνία που έγινε, με αυτό το υποχρέωσε ο εργολάβος, ότι το κόστος της επισκευής που θα 

γίνει κατά την επιχείρηση θα το χρεώνουμε στους εργολάβους. Για να απαντήσω στο ερώτημα 

και να μην επανέλθω, εάν αυτά τα χρήματα που η επιχείρηση χρέωσε στους εργολάβους, 

έχουνε καταβληθεί ή όχι, δεν χρειάζεται να καταβληθούν από τους ίδιους τους εργολάβους 

γιατί είχανε λογαριασμούς, να τους πληρώσουμε και τα κρατούσαν τα χρήματα από την πηγή.  

Τώρα, εάν αυτό το κόστος της αποκατάστασης βλάβης επηρέασε την επιχείρηση ναι ή 

όχι. Απαντώ ναι. Γιατί το κόστος για την αποκατάσταση μιας βλάβης δεν είναι μόνο το κόστος 

της βάνας και ορισμένα άλλα εργατικά που βάζουμε, είναι ότι πηγαίνοντας στο συνεργείο της 

επιχείρησης, οι εργαζόμενοι φεύγουν από άλλες δουλειές που έχουν να κάνουν ή έπρεπε να 

προχωρήσουν. Άρα είχαμε μια καθυστέρηση σε άλλες δουλειές, το κόστος της αποκατάστασης 

από την ίδια την επιχείρηση εάν στον εργολάβο έβγαινε 10 €, στην επιχείρηση έβγαινε 15 € 

και εμείς χρεώναμε σύμφωνα με τη σύμβαση που είχαμε, ανάθεση του έργου στον εργολάβο 

γι’ αυτά τα χρήματα. Βεβαίως να πω ότι ένα κόστος το έχει επιβαρυνθεί η επιχείρηση. Αυτό το 

κόστος, το σύνολο των βανών, από τα στοιχεία που ζήτησα, δεν ξεπερνά τις 40.000 σε όλη 

αυτή την ιστορία, από ότι μου είπε η Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία και ο διευθυντής. 
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 Υπέστη η επιχείρηση μια ζημιά, πέρα από αυτό, υπέστη όμως και άλλα η επιχείρηση, 

ότι είχαμε εκατοντάδες διαρροές στους δρόμους της πόλης, να πω ότι πολλοί λέγανε, τα 

στοιχεία που μου δίνουν, εγώ είπα κτηνίατρος είμαι, δεν είμαι ούτε οικονομολόγος, ούτε 

οικονομικός και αυτά που μου λένε, ότι η απώλεια νερών από αυτές τις βάνες, αν τις 

υπολογίσουμε, λέμε ότι χάνουμε νερό, δεν ήταν από κάθε βάνα, να έδινε μια εβδομάδα 

ορισμένα δύο κυβικά, απ’ ότι μου λένε, γιατί ήταν απειροελάχιστα άλλα φαινότανε, ήταν μια 

εικόνα τελείως έξω, που έδειχνε έτσι μια κακή εκτέλεση έργου. Δεν θέλω να δικαιολογήσω 

κανέναν, τα γεγονότα όπως είναι θέλω να αναφέρω. Θα μπορούσα να πω ότι φταίει ο άλλος, 

φταίει ο τάδε, λες και ξέραν όταν πέρναν τις βάνες, ή ο πρόεδρος ο προηγούμενος, ή ο 

αντιπρόεδρος, ή το Δ.Σ. ήξερε από βάνες και αν οι βάνες αυτές ήταν καλές ή δεν ήταν καλές. 

Για να μη ρίχνουμε και ευθύνες στους πολιτικούς. Γιατί ακούστηκαν και αυτά. Δεν λειτουργώ 

είπαμε σαν διοίκηση της ΔΕΥΑΣ, λέω πως είδα τα πράγματα εγώ από την δική μου πλευρά 

και πως τα ερμηνεύω. Τελειώνουμε με το ιστορικό των βανών, πιστεύουμε ότι το πρόβλημα 

έχει πλέον ελαχιστοποιηθεί, ότι το σύνολο των βανών έχει αποκατασταθεί και δεν θα έχουμε 

αυτά τα προβλήματα.  

Βέβαια εδώ να πω ότι στόχος για την κατασκευή των καινούργιων έργων τους και 

όλων αυτών των επενδύσεων που έκανε η ΔΕΥΑ ήταν να μειώσει και ορισμένα έξοδα, και 

αυτά θα αρχίσουν να φαίνονται σιγά – σιγά. Ποια;  

Δεν θα έχουμε τόσες βλάβες βαριές, σοβαρές, δεν θα έχουμε χρειαστεί αγορά υλικών 

στο μέλλον τουλάχιστον για δέκα χρόνια μεγάλες, οπότε ένα μέρος από τα έξοδα αυτά 

προμήθειας κ.λπ. γιατί ήρθαν, θα πω ότι τις προμήθειες γι’ αυτή την χρονιά τις κατεβάζουμε 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Άρα συντελεί και η βελτίωση του και όλες αυτές οι επενδύσεις που 

γίνανε στην επιχείρηση σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο 85% συντελεί αυτό, το καινούργιο έργο 

που έχει παραδοθεί στους Σερραίους.  

Εδώ θέλουμε να πούμε μέχρι τώρα, και θα πούμε τώρα για τις οφειλές. Επειδή από τα 

αιτήματα που έβαλε είναι οι κακοτεχνίες, είναι της Διάβασης Πεζών, νομίζω ότι απέκτησα και 

κάποιες από αυτές τις κακοτεχνίες, όπως τις αντιλήφθηκα εγώ και όμως μου δόθηκαν οι 

εξηγήσεις, να πω, είπα για τις υποχρεώσεις που έχει η Δ.Ε., να πούμε τώρα και για τους 

καταναλωτές οι οποίοι χρωστάν και τι ακριβώς γίνεται.  

Η Δ.Ε. δίνουν νερά στους δημότες και εισπράττει το νερό που καταναλώνουν. Αυτοί 

που δεν είναι συνεπείς στις  υποχρεώσεις τους, ποιο όπλο έχει η ΔΕΥΑ για να εισπράξει; Είναι 

να κόψει το νερό, εντάξει; Κόβοντας το νερό σε έναν, κακό πολύ κακό να κόψεις το νερό σε 

έναν συμπολίτη μας, όταν όμως δεν γίνεται διαφορετικά, όταν έρχεται η πρώτη περίοδος, δεν 

πληρώνει, έρχεται και η δεύτερη, είναι υποχρεωμένη και αυτόν να τον προστατέψει αλλά και 

να του χτυπήσει το καμπανάκι ότι χρωστάει. Αυτό κάνουν όλες οι επιχειρήσεις. Και η ΔΕΗ 

και ο ΟΤΕ και αφού πρώτα τον πάρει τηλέφωνο και τον ενημερώσει, έρχεται, του λέει 

¨χρωστάς¨, κόβει το νερό, έρχεται ο συμπολίτης μας στην επιχείρηση.  

Υπάρχουν άνθρωποι που άλλος γιατί είχε οικονομικά προβλήματα, άλλος γιατί δεν 

πήγε καλά, έρχεται και λέει ¨ρε παιδιά, ρε κύριε εκεί πέρα, χρωστάω 100 €, δεν έχω να τα 

δώσω, τι θα κάνω; Να κάνουμε έναν διακανονισμό να σας δώσω 20 € τώρα και να τα βάλουμε 

με δόσεις;¨ Το δέχεται η επιχείρηση, δεν είναι μια απρόσωπη επιχείρηση, λοιπόν μέσα στην 

πόλη κινείται, θα μπορούσε να πει, δεν καταλαβαίνω τίποτα, μας κόβει το νερό, αλλά και η 

ΔΕΗ ακόμα κάνει τέτοιες διευκολύνσεις. Λοιπόν, αυτή όμως η τακτική και η πρακτική 

αποχωρούν στο της επιχείρησης με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες οφειλές, να τις 

διογκώνουν, δίνοντας τέτοιες μικρές προκαταβολές. Έχουν διακανονισμό, δίνουν μια δόση και 

άλλες δεν δίνουν και το χρέος μεγαλώνει.  
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Αυτή τη στιγμή το απαιτητό ποσό που έχει να λαμβάνει η επιχείρηση ή άνθρωπος ή 

πελάτης, ανέρχεται στο 1.160.000 €. Δεν λέω ότι λοιπόν αυτό από ιδρύσεως, αλλά μέχρι το 

1998 έχουν διαγραφεί τα διπλά. Διαγράφηκαν γιατί έχουμε μία στα λογιστικά επισφαλείς 

απαιτήσεις λέγονται αυτές, οι οποίες διαγράφονται. Από το 1999 μέχρι και το δεύτερο μήνα 

του 2008 το σύνολο των χρημάτων που έχει να παίρνει η ΔΕΥΑ από τους δημότες είναι 

1.500.000. Βγάζουμε τους λογαριασμούς που δεν έληξαν, που εκδόθηκαν το τελευταίο δίμηνο, 

άρα που πράγματα είναι από τη από τους πελάτες, είναι 1.168.000. Το 2007 βλέπουμε ότι οι 

οφειλές είναι 487.000, εδώ όμως περιλαμβάνονται και δυο λογαριασμοί που βγήκαν, του 

Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου που δεν έχουν ακόμα σφραγίδα, έρχονται και κάνουν 

διαπραγματεύσεις. Άρα και το ποσό αυτό, δεν θα είναι το ίδιο αυτό που φαίνεται, θα είναι το 

ίδιο με την προηγούμενη χρονιά του 2006. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το 1999-2008 ενώ 

ξεκινήσαμε από 20.000, 35.000 φτάσαμε το 2004 110.000, 215.000, 487.000, είναι οι οφειλές 

που έχουν οι πελάτες να σας το πω, οι συνδημότες μας. Τι σκοπεύουμε να κάνουμε γι’ αυτά. 

Πέρα από το κλείσιμο, να κλείνουμε για να αναγκάσουμε τον δημότη να έρθει από την 

επιχείρηση, να πει ότι χρωστάει και να κάνει μια άδεια διακανονισμού, ή τέλος πάντων να πει 

ότι δεν έχει να πληρώσει, δηλαδή κάποιος έρχεται κι λέει ¨δεν έχω ρε παιδιά 20 € να σας 

δώσω, τι να κάνω¨; Δεν θα του πεις ότι εγώ θα σου έχω το νερό της βλάβης, κάνε ότι θέλεις. 

Είναι επιχείρηση που έχει ένα σκοπό, την οφειλή. Λοιπόν αυτό που μπορούμε να κάνουμε 

είναι αφού διασταυρώσουμε τα στοιχεία και πράγματι υπάρχουν τέτοιοι πελάτες οι οποίοι 

παρά τις κλήσεις από την υπηρεσία για να κάνουν διακανονισμό, να αρχίσουν να δίνουν με 

δόση κ.λπ., η δόση δεν συμφέρει, για να καταλάβετε ότι δεν συμφέρει να γίνουν πέντε τόκοι, 

πήραμε μια απόφαση να βεβαιώνονται όλες αυτές οι οφειλές στη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία. Αυτή τη βδομάδα πηγαίνουν τα πρώτα στοιχεία στη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία για να εισπραχθούν από τη ΔΟΗ οι απαιτήσεις αυτές στην επιχείρηση. Αυτό θα 

γίνει, όχι όμως ελαφριά την καρδιά, θα εξαντλεί η επιχείρηση όλη την επιχειρηματολογία και 

όλη τη συζήτηση, όλο το διάλογο με τους συμπολίτες μας και θα αναγκαστεί τελικά να στείλει 

τον λογαριασμό στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Δεν είναι εύκολο πράγμα να πιστεύεις 

ότι εντάξει θα εξαντλεί όλα τα μέσα του διαλόγου και μετά σε τελευταία ανάλυση, όταν δεν 

γίνεται διαφορετικά θα προχωράει σ’ αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα το εφαρμόσουμε ήδη 

αυτή τη βδομάδα φεύγει η πρώτη κατάσταση, αφού έγινε μια επεξεργασία στοιχεία κ.λπ.  

Επειδή ζητήθηκε πολλές φορές δώστε ονόματα, καμία επιχείρηση, κανένας ιδιώτης δεν 

μπορεί να δώσει ονόματα και να πει ότι ο Δάγκος χρωστάει 1.000 € κ.λπ. είναι προσωπικά 

δεδομένα, δεν βγαίνουνε. Αυτό που έχει πάρει και η Διάβαση Πεζών σαν απάντηση αλλά και 

αυτό που λέω, μπορώ να πω ότι οι πελάτες που οφείλουν από 1000 € και άνω στο σύνολο των 

36.000 καταναλωτών που έχει σήμερα η επιχείρηση, πάνω από 1.000 € χρωστάνε 223 πελάτες, 

συμπολίτες μας. Από 500 έως 299 είναι 247. Από 200 έως 449, 991 και άνθρωποι επομένως 

216.267. Οι συμπολίτες μας που χρωστάνε είναι, 17.728 άτομα χρωστάνε προς την επιχείρηση 

αυτά τα ποσά. Από αυτούς οι 8.000 δεν έληξαν, είναι απλήρωτοι, γύρω στις 9.500.  

Το ποσοστό αυτό είπατε ότι είναι μεγάλο, μπορούμε να πούμε ότι οι μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις από μας όπως είναι η ΕΥΔΑ, ή ο ΟΥΑΘ, τα ποσά αυτά σε ποσοστό είναι 

τετραπλάσια και πενταπλάσια από αυτά που έχουμε εμείς εδώ, τώρα δεν μπορώ να βρω 

ακριβώς τα νούμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν παίζουν καμία σημασία. Θέλω να πω ότι 

όλες οι ΔΕΥΑ αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα των υψηλών οφειλών, είναι το θέμα πως 

μπορούμε να τα βούμε και ο τρόπος ο μόνος που μπορούμε για να τα εισπράξουμε είναι να 

κλείσουμε το νερό και να οδηγούνται στην ΔΟΥ. Εδώ θέλω να πω ότι η πόλη επεκτείνεται, 

έρχεται η ΔΕΥΑ και αναλαμβάνει, έχει την υποχρέωση ο Δήμος από την στιγμή που έχει 

εισπράξει χρήματα από τους δημότες σε εισφορά σε χρήμα, να δίνει και ένα κομμάτι που 

αναλογεί για τις υποδομές και στην επιχείρηση.  
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Ποτέ μα ποτέ από ιδρύσεως επιχείρησης της ΔΕΥΑ δεν έχει γίνει αυτό. Δηλαδή ο 

Δήμος αυτά τα λεφτά που εισπράττει από τους δημότες για να τους κάνει οικοδομές, την 

εισφορά σε χρήμα δεν έχει δώσει το κομμάτι που αναλογεί στην επιχείρηση. Να αναφέρω ένα 

τελευταίο παράδειγμα, καλώς έγινε και εγώ αν ήμουν το ίδιο πράγμα θα έκανα, όπως θα σας 

πω και τι αντιμετωπίζουν, έγινε η Μαρούλη, αναγκάστηκε η επιχείρηση επειδή έγινε η 

γειτονιά, επεκτάθηκε έπρεπε να έχει τις υποδομές. Πήρε δάνειο για να κάνουν την υποδομή σε 

ύδρευση, αποχέτευση. Αυτό το βάρος, το κόστος που επωμίστηκε η ΔΕΥΑΣ μόνο, το 

ανάγκασε το γραφείο, ο Δήμος. Και τώρα θα έρθουν και άλλες περιοχές, μπορώ να βρω πάρα 

πολλές άλλες περιοχές. Να σας πω μόνο ότι η μελέτη που υπάρχει για την Σιγής για να γίνουν 

όλες οι υποδομές σε δίκτυα ομβρίων, αποχέτευσης και ύδρευσης, είναι μια μελέτη της τάξης 

των 10 εκ. Εντάξει; Άρα η πόλη επεκτείνεται, η υποχρέωση του Δήμου απέναντι στη ΔΕΥΑ 

δεν είναι αυτές που έπρεπε να ήταν να υπάρχει αυτή η συμμετοχή, δηλαδή να τα κάνει η 

ΔΕΥΑ με τα χρήματα που παίρνει αλλά να μπαίνει και η συμμετοχή του Δήμου σ’ αυτές τις 

επεκτάσεις που κάνει. Ποτέ δεν έχει δοθεί και πιστεύω να δοθεί.  

Λοιπόν, αφού ο προηγούμενος Αντιδήμαρχος οικονομικών τα ίδια έλεγε και ο πιο 

προηγούμενος τα ίδια έλεγε. Λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση στην επιχείρηση. Τώρα τι 

σκοπεύουμε και τι προγραμματισμό και πως βλέπουμε εμείς το μέλλον της ΔΕΥΑ; Θα 

μπορούσαμε να μιλάμε φυσικά πολλές ώρες, αλλά επειδή η πρώτη ενέργεια που κάνουμε είναι 

αναθέσαμε να γίνει, να προχωρήσουμε στην πιστοποίηση της επιχείρησης, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να καθιστούμε τελικός δικαιούχοσς για το 4ο Κ.Π.Σ. που τρέχει, ουσιαστικά, 

αρχίζουν να γίνονται οι πρώτες ενημερώσεις και να πω ότι εδώ σε έργα, μελέτες, φόρμες και 

που έχει η επιχείρηση για να εντάξει αύριο αν πιστοποιηθεί και γίνει τελικός δικαούχος προς 

την ΕΣΠΑ, είναι της τάξης των 35 εκ. €. Έχουμε έτοιμες μελέτες, υπάρχουν δηλαδή, όχι τώρα, 

οι οποίες έχουν γίνει σε μια 5ετία, τα τελευταία 4,5 χρόνια μέχρι σήμερα και μέχρι χθες, που 

έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες. Τώρα και εμείς πήγαμε και κάναμε τις μελέτες αυτές, 

υπάρχουν αυτές οι μελέτες, την τελευταία πενταετία.  

Λοιπόν πρέπει να καταστεί η επιχείρηση τελικός δικαιούχος έτσι ώστε να μπορέσει 

αυτά όλα τα έργα, έχουμε τις εισηγήσεις, έχουμε διάφορες επεκτάσεις, των 50 εκ., άλλα 50 εκ. 

για να επενδύσει στην πόλη, να μην τα βάλει από τους Σερραίους δημότες αλλά να τα βάλει με 

τη συμμετοχή με το 16% που θα είναι, που θα δίνει μόνο το 16%. Το που θα βρει την ίδια 

συμμετοχή αυτό όταν θα έρθει η ώρα το συζητάμε, γιατί τώρα αλλάζουν τα πράγματα και 

γίνονται διαφορετικά, σοβαρεύουν πιο πολύ, για να μπορείς να τα ανεβείς πρέπει να έχεις 

ετοιμότητα και να παρουσιάσεις 20,25 εκ. μελέτη να έχει προκαταβάλλει την ίδια συμμετοχή, 

είναι προβλήματα τα οποία θα τα δούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε αλλά αυτό που θέλουμε να 

παίξουμε σαν επιχείρηση, είναι ότι παίρνοντας την πιστοποίηση, και αν καταστεί η επιχείρηση 

τελικός δικαιούχος, πρέπει και θα καταστεί, να παίξουμε το ρόλο του Leader σε επίπεδο νομού 

με τις άλλες επιχειρήσεις, η επιχείρηση έχει και τη μισθοδοσία και την εμπειρία να μπορεί να 

υποβάλλει μελέτες, να εκτελέσει έργα, μεγάλα έργα. Με αυτό το υπάρχον δυναμικό με το 

προσωπικό, πιστεύω ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο που έχετε για τη ΔΕΥΑ.  

Είπαμε για την ετοιμότητα του έργου, από εκεί και πέρα είμαστε αναγκασμένοι να 

ψάξουμε και να δούμε να προσαρμόσουμε τη λειτουργία της επιχείρησης στα δεδομένα της 

οδηγίας 60 του 2000 της Ε.Ε. και σύμφωνα με τις καινούργιες περιβαλλοντικές οδηγίες οι 

οποίες βγαίνουν για την διαχείριση των γεωτρήσεων και των επιφανειακών υδάτων. Υπάρχουν 

οι οδηγίες που αρχίζουν να εφαρμόζονται και θα υποχρεώσουνε τις επιχειρήσεις που 

διαχειρίζονται το νερό να σταματήσουν τις γεωτρήσεις. Στοχεύοντας λοιπόν προς αυτή την 

κατεύθυνση πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα επιφανειακά νερά και αυτή τη στιγμή ξεκινάμε 

τη σύνταξη μελέτης για να δημιουργήσουμε ένα διυλιστήριο, ταχυδιυλιστήριο στην … πλευρά 

των νερών δηλαδή αυτά που φεύγουν κάτω προς τη θάλασσα, ερχόμενη, εκμεταλλευόμενη το 

νερό αυτό την περίοδο που δεν χρειάζεται για άρδευση.  
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Εάν έξι μήνες το χρόνο εκμεταλλευτούμε αυτά τα επιφανειακά νερά του Αγ. Ιωάννη, 

θα έχουμε μια οικονομία σε άντληση, όχι οικονομία σε κόστος, οικονομία σε υπόγειων νερών 

γεωτρήσεων της τάξης του 80% του κ. Άρα είναι μια άλλη προσφορά, στο μέλλον, που πρέπει 

να δώσει την προοπτική, μάλλον για την ύπαρξη νερού στην περιοχή. Θα πούνε μερικοί, μα 

εδώ η περιοχή μας είναι πλούσια, το νερό υπάρχει και είναι άφθονο, ναι αλλά ως πότε; Γι’ 

αυτό μπαίνουνε κανόνες. Λοιπόν, αυτό που έχουμε σαν πρόγραμμα είναι η ΔΕΥΑ να καταστεί 

leader σε όλες τις διαφορετικές επιχειρήσεις, να μπορεί να παίρνει έργα και να κατασκευάζει 

έργα και για λογαριασμό άλλων ΔΕΥΑ και να εξοικονομήσουμε νερό. Τώρα το πώς θα γίνει 

να εξοικονομήσουμε τα χρήματα για την … αυτό θα το δούμε … (αλλαγή πλευράς) … Μπορεί 

να είχα άλλη εντύπωση αλλά άνθρωποι είμαστε, μεταβάλλουμε ιδέες και αντιλήψεις. Θέλω να 

πω όμως ότι όταν πάρθηκε μια απόφαση από την προηγούμενη Διοίκηση για την αύξηση τότε 

του νερού, άποψη μου είναι, προσωπική άποψη είναι, δεν θέλω να την συμμεριστεί κανένας 

άλλος, ήταν σωτήρια για την επιχείρηση. 

κ. Αναστασιάδης:  Δική σας άποψη είναι αυτό. 

κ. Δάγκος: Δική μου άποψη. Γιατί εάν πραγματικά τότε, εκείνη την περίοδο, δεν 

γινόταν εκείνη τη τιμολογιακή πολιτική, η οποία ήταν από τα στοιχεία που έχω, από την 

ΔΕΥΑ, ήταν υποχρεωμένη να γίνει η τιμολογιακή πολιτική, γιατί έτσι επιβάλλει για την 

διαχείριση των υδάτων αυτών, μπορεί να είμαστε σε διαφορετικά αποτελέσματα. Τώρα κάθε 

χρόνο στην απόφαση εκείνη, έπρεπε να μπαίνει πληθωριστική αύξηση στην τιμή του νερού. 

Όταν αναλάβαμε εμείς, ενώ ήταν υποχρέωση της Διοίκησης, της υπηρεσιακής ηγεσίας και του 

οικονομικού διευθυντή να βάλει αυτόματη την χρηματοοικονομική προσαρμογή, για την 

απόφαση αυτή που υπήρχε, δεν την έβαζε γιατί περίμενε να επιβεβαιωθεί από την καινούργια 

Διοίκηση.  

κ. Μωυσιάδης:  Δεν ήταν απαραίτητο.  

κ. Δάγκος: Δεν είναι απαραίτητο, το είπα, αλλά αυτόματα έπρεπε να μπει και να 

φτάσουμε στο σήμερα. Από εξέταση όλων των στοιχείων το ζήτησα από τον οικονομικό 

διευθυντή και από τον Γενικό Διευθυντή να μου κάνουν μια πρόταση, πως θα μπορέσουμε να 

καλύψουμε με τις αυξήσεις που έχουμε ΔΕΗ Ιούνιο 2007 16,5 %, Σεπτέμβριο 10%, Δεκέμβριο 

2007 15% και περιμένουμε μια νέα αύξηση του 6ου του 2008, δηλαδή γύρω στα 40%. Θα 

αυξηθεί μέσα σ’ ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το ρεύμα, το οποίο επιβαρύνει την 

επιχείρηση επιπλέον με αυτές τις αυξήσεις κατά 180 με 200.000 € το χρόνο. Με τις αυξήσεις 

του Σεπτεμβρίου κ.λπ. πρέπει να καλύψουμε, ορισμένες λειτουργικές δαπάνες, ζήτησα λοιπόν 

από τον οικονομικό διευθυντή, διάφορα σενάρια και προτάσεις. Και η τελευταία πρόταση που 

μου έκανε ήταν ότι επειδή η τιμή του παγίου νερού είναι εδώ και χρόνια σταθεροποιημένη  και 

έπρεπε κάθε τόσο να αναπροσαρμόζεται, έκανε έναν υπολογισμό ότι με ένα ευρώ αύξηση το 

μήνα, δύο ευρώ το δίμηνο του παγίου του νερού, θα καλύψουμε τις αυξήσεις αυτές, σε ότι 

αφορά τα λειτουργικά μας έξοδα, όχι ότι θα βάλουμε στην άκρη λεφτά. ΔΕΗ, πετρέλαιο, τα 

υλικά που αγοράζουμε και η … στον μισθό. Όλα αυτά θα καλύπτονται με αυτό. Βγήκανε 

δυστυχώς ορισμένοι από την Αντιπολίτευση και είπαν ότι αυξάνεται το νερό 25%. Όποιος 

κατάλαβε, κατάλαβε. Το 25% είναι το πάγιο, δηλαδή αυτό δεν αυξάνεται, δεν είπαμε ότι θα 

αυξήσουμε την τιμή του κυβικού, είπαμε ότι θα δούμε πως θα καλύψουμε τα λειτουργικά 

έξοδα. Η επιχείρηση σιγά σιγά μπορεί το έλλειμμα αυτό που έχει, δεν χρωστάει άλλα λεφτά. 

Πέρα από τα δάνεια τα οποία έχει κάνει και τα τοκοχρεολύσια 850.000, θέλουμε να μην 

αυξήσουμε τους προμηθευτές, να μειώνουμε το χρέος σιγά – σιγά από τους προμηθευτές. 

Αυτό θα γίνει σε βάθος. Είναι εφικτό, μπορεί να γίνει. 1ον, γιατί έχουμε καινούργιο δίκτυο το 

οποίο δεν θα παρουσιάζει τα προβλήματα που παρουσίαζε με τις βάνες και όλα αυτά εδώ 

πέρα, 2ον ότι μπορούμε να περιορίσουμε να μην έχουμε διαρροές κ.λπ.  
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Λοιπόν όταν έγινε το 1992 η επιχείρηση είχε απώλειες νερού της τάξης του 50%. 

Σήμερα με όλα αυτά που γίνονται στην πόλη έχει φτάσει στο 25%. Είναι σημαντικό αυτό εδώ 

πέρα και αυτό το πιστώνονται όλες οι Διοικήσεις που έχουν περάσει.  

 

κ. …:  Δηλαδή κ. Δάγκε εισπράττετε το 75%, το εισπράττετε. Είπαμε όχι έχουμε 

απώλεια 25%, το 75% το εισπράττετε;  

κ. Δάγκος: Το νερό που είχαμε απώλεια, δηλαδή το νερό που … 

κ. …:  Το εισπράττουμε το 75%; 

κ. Δάγκος: Βεβαίως το εισπράττουμε. Τώρα μέσα εδώ είναι και ο Δήμος, μέσα στις 

οφειλές φαίνεται και ένα κομμάτι του δήμου προς τα έξω στην επιχείρηση. Είναι ένα κομμάτι 

που οι δημόσιες υπηρεσίες καθυστερούν με την τροποποίηση κ.λπ. να πληρώνουν. Είναι ποσά 

και τέτοια, δηλαδή το 1.100.000 που έχουμε να εισπράττουμε από τους συνδημότες μας αν 

αφαιρέσουμε τον δήμο που είναι 30 χιλ. ή 40 χιλ., που βγαίνουν εδώ πέρα, αν αφαιρέσουμε 

και τις δημόσιες υπηρεσίες αυτά που έχουμε στην πραγματικότητα να εισπράξουμε από τους 

ανεξόφλητους λογαριασμούς είναι της τάξης του 900, 870 με 200.000. Αυτή είναι η 

πραγματικότητα της επιχείρησης μας. Εάν αυτά που τα λέγατε πέρσι θα είχα άλλη άποψη, το 

λέω φέτος, γι’ αυτό και επειδή έχω σχηματίσει μια άποψη, μια γνώμη για τη λειτουργία της 

επιχείρησης. Θα μπορούσε βέβαια να πάει πολύ καλύτερα και αυτός είναι ο στόχος μας, να 

μπορέσουμε να δούμε ότι τους εργαζόμενους, αύξηση της απόδοσης περισσότερο, μπορεί να 

γίνει, μπορούν, μπορούν να τα καταφέρουν, πως κάναν τόσα έργα, τόσα ίδια οι εργαζόμενοι 

και τώρα δεν μπορούν να κάνουν; Χρειάζεται με την πιστοποίηση που θα πάρουμε θα δούμε 

και το οργανόγραμμα, άμα πρέπει να γίνεται καλύτερος καταμερισμός σε θέσεις κ.λπ., όλα 

αυτά θα βγούνε μέσα από τις προσαυξήσεις που θα πάρουμε για να γίνουνε οι τελικοί 

δικαιούχοι. Εγώ κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, αυτά είχα να πω, οποιαδήποτε ερώτηση, είναι εδώ η 

απάντηση. Έκανα μια καταγραφή της κατάστασης, δεν μπήκα σε λεπτομέρειες. 

κ. …: Αν μπήκε το θέμα και είναι επί της ουσίας, πως λύνεται το πρόβλημα κ.λπ., 

εκτός αν έρθει άλλο θέμα, ξεχωριστό, γιατί είναι ουσιαστικό το θέμα και εγώ νομίζω ότι το 

Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ πρέπει να πάρει μια απόφαση και να δούμε πως λύνεται το 

πρόβλημα, γιατί έβαλαν το ερώτημα το πιο σημαντικό είναι το πώς παίρνουμε τα λεφτά, πως 

ισοσκελίζουμε την επιχείρηση, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα.  

κ. Δάγκος: Είπα ότι σε βάθος μπορεί να ισοσκελιστεί. 

κ. Γαλάνης: Επειδή ακριβώς είμαι και ο μοναδικός εκπρόσωπος της Αντιπολίτευσης 

στο Δ/κό συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ, δυο κουβέντες θα ήθελα να πω γιατί ήδη είναι προχωρημένη 

η ώρα. Απαντώ στους συμπολίτες σας με ένα λιτό τρόπο, ότι γι’ αυτά κυρίως τα δύο ζητήματα, 

το ευχάριστο στη ΔΕΥΑΣ είναι ότι οφείλω να ομολογήσω, ότι συζητάμε για όλα τα θέματα, 

από την πιστοποίηση και το 4ο Κ.Π.Σ. μέχρι το9 να γίνει η επιχείρηση να μετατραπεί σε 

ειδικού σκοπού, στις οφειλές, στα οικονομικά ζητήματα, από την πρώτη στιγμή μάλιστα και ο 

εκπρόσωπος των εργαζομένων και ο εκπρόσωπος των καταναλωτών και ο υποφαινόμενος 

αλλά νομίζω αυτή η διάθεση υπήρχε και από την πλευρά της πλειοψηφίας, να γίνει συζήτηση 

επί των οικονομικών θεμάτων, έχουμε κάνει τις διαπιστώσεις μας όλοι, έχουμε δει και ποιες 

είναι οι οφειλές και ποια είναι τα ανοίγματα απ’ την ιδία συμμετοχή με τα δάνεια και ποια 

είναι τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. Στόχος νομίζω όλων είναι να βρεθεί τρόπος να 

μπορέσουμε όσο μπορούμε, στο μέτρο του δυνατού, να βρούμε τρόπους να απαλύνουμε αυτή 

την κατάσταση. Αυτό θα είναι με την διερεύνηση του αντικειμένου; Που και μια τέτοια μελέτη 

είχε έρθει στο τραπέζι της συζήτησης, θα είναι με την είσπραξη των οφειλών;  

Νομίζω ότι αυτή είναι, ναι αυτό ακριβώς δεν θέλω να διευρύνω τη συζήτηση, απλά 

θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι και από την δική μου πλευρά, ως μοναδικός 

εκπρόσωπος  της  Αντιπολίτευσης,  προσπαθώ  ανά  πάσα στιγμή αυτό το θέμα να μην ξεχνάμε  
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ότι για τις βάνες τουλάχιστον, από κάποιους άστοχους χειρισμούς βρεθήκαμε και στην 

προκαταρκτική εξέταση στον πταισματοδίκη και δώσαν σημειώματα εκεί και εξηγήσεις και η 

επιχείρηση αλλά και οι εταιρείες όσον αφορά τις οφειλές, νομίζω ότι ο κ. Αντιπρόεδρος, 

κάλυψε το θέμα και με διαβεβαιώσεις που είχε δώσει και στην επίσημη εφημερίδα, στο 8ο 

τεύχος, στην Πηγή, που είναι επίσημη εφημερίδα της ΔΕΥΑΣ, τον Δεκέμβριο του 2007, 

κάνοντας ακριβώς, αναφέρονται με ποιον τρόπο θα καλυφθούν οι οφειλές, θα προσπαθήσει να 

διεκδικήσει τα λεφτά η επιχείρηση από τους οφειλέτες, νομίζω είναι μια συζήτηση που 

ενδεχομένως θα πρέπει να αγγίζει και το Δ.Σ., έχουν κατατεθεί προτάσεις του Δ/κού 

Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ, και προφορικά αλλά και γραπτά, αυτές όλες θα πρέπει να 

συνεχίζονται να εξετάζονται, κάποιες ήδη η πλειοψηφία νομίζω τις έχει αφουγκραστεί, ανά 

πάσα στιγμή θα μπορέσουν να έρθουν και στο τραπέζι του Δ.Σ.  

Θα ήθελα μόνο κάτι τελευταίο, ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που ο εκπρόσωπος των 

συμπολιτών ο κ. Σαραφίδης λέει κάτι που συνεχώς λέω και εγώ στο Δ/κό Συμβούλιο στη 

ΔΕΥΑΣ. Θα είναι κρίμα να επωμιστούν αυτό το οικονομικό άνοιγμα που υπάρχει στη ΔΕΥΑΣ 

οι συμπολίτες μας και οι εργαζόμενοι. Θα είναι καλά να βρούμε άλλους τρόπους. Νομίζω αυτή 

η διαβεβαίωση υπάρχει και από τον δήμαρχο ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, να μην 

μετακινηθεί αυτό το βάρος στους συμπολίτες ή στους εργαζόμενους, να βρούμε άλλους 

τρόπους να μπορέσουμε να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα της ΔΕΥΑΣ. Ευχαριστώ 

πολύ. 

κ. Μωυσιάδης: Νομίζω ότι εάν θέλαμε να μιλήσουμε για την ΔΕΥΑΣ θα χρειαζόταν 

μια ξεχωριστή. Απλώς θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτά τα οποία μιλάμε σήμερα για οφειλές, 

για υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΣ, είναι μόνο η άκρη του παγόβουνου που φαίνεται. Η ΔΕΥΑΣ για 

να ολοκληρώσει τα έργα υποδομής θέλει 50 εκ. € ακόμη. Και αυτά τα 50 εκ. να πρέπε να 

συνειδητοποιήσουμε και πρέπει να αρχίσουμε να το λέμε και να το συνειδητοποιήσει και ο 

κόσμος δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρουμε στο σύνολο τους, από κανένα πρόγραμμα. 

Ορισμένα θα πάρουμε, μέχρι ένα ορισμένο σημείο, πρώτα απ’ όλα για να ξεκαθαρίσουμε, απ’ 

το ταμείο Συνοχής, προϋπόθεση για να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα για ένα δίκτυο είναι, ναι το 

25 εκ. είναι το μέγεθος, ήταν και δεν ξέρουμε τι θα έχουν και τώρα, ότι το δίκτυο το οποίο θα 

πας να κάνεις, θα μπορέσεις να το εντάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει κάνει το 60% του 

συνολικού δικτύου. Όταν εμείς έχουμε ολοκληρωμένο το 60% του δικτύου μας στην 

αποχέτευση των ομβρίων π.χ. τότε θα μας πουν το υπόλοιπο 40% κάντε το μόνοι σας. Πρέπει 

λοιπόν να καταλαβαίνουμε ότι το τζάμπα νερό, είναι εύκολο να το λέμε. Καθένας θα ήθελε να 

προσφέρει στους συμπολίτες του δωρεάν το νερό. Είναι εύκολο να λέγεται δημαγωγικά, το 

ζήτημα είναι πως μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Από πού θα εξασφαλιστούν 

κάποια χρήματα όχι για την λειτουργία μονάχα, για την λειτουργία λέμε υπάρχει το τιμολόγιο, 

για την κατασκευή και επίσης να μην νομίζουν ότι μπορούμε να πηγαίνουμε σε λάθος δρόμους 

συνέχεια, την υλοποίηση, την εκτέλεση των έργων και πρέπει να σκεφτούμε ότι όταν θα 

φτάσουν στα 30, 35 χρόνια θα αρχίσουμε να συζητάμε για την αντικατάσταση του 

πεπαλαιωμένου δικτύου. Άρα θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να τελειώσει το σύνολο 

των έργων των υποδομών. Αυτά προς το παρόν για σήμερα, και όταν θα γίνει δεύτερη 

κουβέντα θα πούμε παραπάνω.  

κ. Σαουλίδης: Αδικήσαμε ένα πολύ μεγάλο έργο, κυρίως το έργο της αντικατάστασης 

του δικτύου, με τις βλάβες που παρουσιάστηκαν στις βάνες. Τα πιο σημαντικά έργα στην 

πόλη, 40% ήταν οι απώλειες οι μετρημένες στο παλιό δίκτυο, υπολογίζαμε ότι θα μειωθούνε 

και θα πάμε στα 10 και στις 5 περίπου.  

κ. Δάγκος:  Σήμερα πήγαμε στο 24%. 

κ. Σαουλίδης: Είναι πολύ πάλι, είναι πάρα πολύ και  

κ. Πρόεδρος:   Θα κατέβουμε στο 15. 
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κ. Σαουλίδης: Εντοπίζουμε σημεία τα οποία αδικαιολογήτως, οι βάνες που είναι 

εκτεθειμένες αυτή τη στιγμή, στο πεζοδρόμιο, καλώς μπήκαν, είναι εκτεθειμένες, η μικρή 

παγωνιά που υπήρξε, έκανε ζημιές, είναι πρόβλημα.  

Θέλω δύο στοιχεία να θέσω, ένα είναι το κόστος κατασκευής ενός έργου, του 

βιολογικού καθαρισμού, ενός πολύ μεγάλου έργου που πιστεύω ότι στην ποιότητα του είναι 

από τα καλύτερα έργα που έχουν κατασκευαστεί. Ο προηγούμενος Δήμαρχος είναι μηχανικός, 

έχει εμπειρία στα έργα, έχει μεγαλύτερη εμπειρία και από μένα που ήμουν παρών δηλαδή το 

διάστημα που κατασκευάστηκε αυτό το έργο, παρόλο που επιβαρύνθηκε με 550 εκ. λόγω του 

ότι άργησε να κατασκευαστεί, το συνολικό κόστος του έργου, βγαίνει ήταν από τα πιο φτηνά 

έργα που γίναν στο επίπεδο της χώρας. Αυτό δείχνει ότι η επιχείρηση έχει αξιοπιστία, μπορεί 

και κατασκευάζει μεγάλα έργα, σωστά, με χαμηλό κόστος και με πολύ καλό αποτέλεσμα. 

Αυτό που εντοπίζαμε εκείνη την περίοδο, τουλάχιστον το διάστημα που εγώ ήμουν, ακριβώς 

και να τονίσουμε ότι επιβλέπων στο έργο αυτό ήταν ο κ. … ο τεχνικός διευθυντής της ΔΕΥΑ, 

και γι’ αυτό το έργο ήταν και πολύ καλό και όσες προσφυγές έκανε η ανάδοχος εταιρεία να 

διεκδικήσει συγκεκριμένα και μεγάλα ποσά στα δικαστήρια, τις έχασε όλες τις υποθέσεις. 

κ. Δάγκος:  Μου επιτρέπετε γιατί το ξέχασα.  

κ. Σαουλίδης: Δειγματοληπτικά το είπα. 

κ. Δάγκος: Απλά θέλω να πω ότι ενώ σε άλλους δήμους, ΔΕΥΑ που παίρνουν μέρος, 

που κατασκευάζουν έργα από το ΠΕΠ ή από το Ταμείο Συνοχής, πολλές φορές τους 

ζητήθηκαν και χρήματα πίσω. Στην ΔΕΥΑΣ Σερρών … 

κ. Σαουλίδης: Κι εμείς δώσαμε, δώσαμε.  

κ. Δάγκος: Εγώ τουλάχιστον τα στοιχεία που έχω εδώ, μας ζητήθηκε η αμοιβή ενός 

αυτοκινήτου. 

κ. Μωυσιάδης: Υπάρχουν απεντάξεις μερικές φορές από την επιτροπή και δεν 

αποδέχεται … 

κ. Δάγκος: 829.000 τα οποία έπρεπε, γιατί πήραμε τα χρήματα από το ΠΕΠ, έπρεπε να 

επιστραφούν πίσω, τελικά κατορθώσαμε και τα κρατήσαμε.  

κ. Σαουλίδης: Ένα άλλο στοιχείο που το αναφέρατε, από το νούμερο των 17.000 όμως 

δεν βγαίνει εικόνα, είχε από 800 αφερέγγυους συμπολίτες μας όταν είχαμε αναλάβει είχαν 

φτάσει στον αριθμό 8.000. Θα παρακαλέσω τους συναδέλφους να αφήσουν την Διοίκηση να 

κάνει τη δουλειά της για να μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Όταν παρεμβαίνουμε κάνουμε 

μεγάλη ζημιά. Αν θέλουμε αυτή την επιχείρηση να μην την χρεοκοπήσουμε, γιατί πρέπει να 

κάνει σημαντικό έργο, να σταματήσουμε τις παρεμβάσεις. Είναι ξεκάθαρο, αν δεν κάνουμε 

παρεμβάσεις, η δουλειά προχωράει κανονικά. Σαφώς και υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι 

αδυνατούν, έχουν προβλήματα, δείχνουμε κατανόηση, είχαμε πάρει το 1999 την απόφαση του 

όταν υπάρχει αποδεδειγμένη διαρροή, γιατί ερχόταν λογαριασμοί εκείνη την εποχή με 

500.000, ερχόταν συμπολίτες μας, χρωστούσαν του κόσμου τα λεφτά και έλεγε δεν τα 

πληρώνω και πήραμε τότε αυτή την απόφαση που λέγαμε ότι αν είναι αποδεδειγμένη η 

διαρροή, πληρώνει, γίνεται ακριβώς για να μην υπάρχει συσσώρευση. Και ένα άλλο στοιχείο 

που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι φοβερή αδικία, είναι ότι στην Αθήνα και στην 

Θεσσαλονίκη οι πατριώτες μας δεν πληρώνουν ειδικό τέλος για τα έργα που κατασκευάζουνε, 

οι επαρχιώτες δηλαδή της περιφέρειας είναι οι αφελείς, είναι αυτοί που έχουν τα μεγάλα 

εισοδήματα; 

κ. Σωτηριάδης:  Το ειδικό τέλος που είναι μεγάλο. 

κ. Σαουλίδης: Ναι, το ειδικό τέλος που είναι το 80%. Όχι δεν το πληρώνουν οι 

Αθηναίοι και οι Θεσσαλονικείς. Παρόλο που η ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ είναι στο χρηματιστήριο, 

είναι Α.Ε., παρόλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει το ίδιο καθεστώς. Υπάρχει αδικία, δηλαδή 

κατάφορη αδικία και το 80% είναι επιβάρυνση.  
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κ. Μωυσιάδης: Η τιμή του νερού τους είναι πολλαπλάσια της δικιάς μας.  

κ. Σαουλίδης: Δεν διαφωνούμε αλλά δεν έχουν ούτε το 80% που το οφείλουν, το 

οφείλουν όμως, εμείς το πληρώνουμε, οι συνδημότες μας το πληρώνουν και είναι άδικο, όπως 

είναι και η τιμή ρεύματος, πόσες φορές το αναφέραμε σε υπουργούς, είναι φωνή βοόντως εν 

τη ερήμω. Πάντως καλά είναι να ρθει στο Συμβούλιο σαν θέμα, να το κουβεντιάσουμε, να 

δούμε με ποιες ενέργειες θα διασφαλιστεί η λειτουργία του Συμβουλίου αυτού και του 

επόμενου συμβουλίου για να μπορεί αυτή η επιχείρηση να είναι βιώσιμη και να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματική, να μην μπω σε λεπτομέρειες, για να μην κουράσουμε, αλλά πάλι κλείνω μ’ 

αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Παπαδόπουλος, όχι στις παρεμβάσεις.  

κ. Αναστασιάδης:   Η ΔΕΥΑΣ, η μεγάλη αμαρτία των Σερρών. Όλα τα λειτουργικά 

έξοδα είναι τεράστια. Εκεί οφείλεται όλο αυτό το κακό. Μια πολιτεία που είναι χτισμένη πάνω 

σε μια λίμνη, που έχει τόσο νερό, δημιούργησε τεράστια χρέη και πληρώνουμε το πιο ακριβό 

νερό μέσα στην Ελλάδα, λες και αυτή η πολιτεία είναι άγνωστη περιοχή. Είναι λυπηρό αυτό 

που κάνουμε, ολόκληρο έργο, καινούργιο έργο, τεχνικό έργο, που έχει … κατά πολλούς 40 

Μάρτυρες, Σφαγεία, Τσαμπάζικα και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα σ’ αυτές, το κάθε σπίτι 

μπροστά του έχει και ένα σπάσιμο, ένα επί ένα και τισμέντο είανι αυτό. Υπήρξε η πιο μεγάλη 

αθλιότητα, αυτή που έχει συμβεί στη πόλη των Σερρών. και το επαινείτε; Ξέρετε τι απόδοση 

είχε αυτό το έργο; Δουλεύαν κάθε μέρα τα αντλιοστάσια για α έχει νερό ο κάθε πολίτης, τέτοια 

αθλιότητα και πέραν και προμήθεια ο επιβλέπον 20%,η μεγαλύτερη προμήθεια. Ποια 

επίβλεψη έκανε; Ουδέποτε συνέβη τέτοιο έργο. Έχουν κάνει καλό έργο, ολοκληρωμένο σε 

χωριά και δεν πήγα ποτέ επειδή και την επιφάνεια που θα σκάψουν το νερό για να το βάλουν 

σε σωλήνες βάθους 50 πόντους … 

κ. Σαουλίδης: Οι 8.000 συμπολίτες μας μπορεί να μας πει ο κ. Αναστασιάδης … 

κ. Σαουλίδης: Εγώ σε άκουσα με προσοχή, δεν είπα κουβέντα. Θα ακούσεις, που το 

είδες σωλήνα να σκαφεί σε 50 πόντους; Που το είδες  λίγη παγωνιά και θα παγώσει όλο αυτό 

το πράγμα. Η σωλήνα πήγαινε πάντα 1.10, εγώ έχω κάνει δικά μου έργα και δεν πήγα ποτέ, 

ποτέ δεν πήγα στο έργο που έχω κάνει, ολοκληρωμένο στην Ανθή. Θέλω να πω ότι έγινε 

κακοτεχνία πέρα για πέρα.  

κ. …: Έπρεπε να γίνει το έργο;  

κ. Αναστασιάδης: Έπρεπε να γίνει σωστό.  

κ. …: Εσείς τι λέτε δηλαδή; Να το έχετε δωρεάν το νερό;  

κ. Αναστασιάδης: Όχι ποιος το είπε αυτό το πράγμα; Εγώ είπα τέτοιο πράγμα; Εμείς 

πληρώνουμε οι Σερραίοι πιο πολύ νερό από την ΔΕΥΑ. Μεγάλη κακοτεχνία, αθλιότητα έγινε, 

αυτοί που επιβλέπαν το έργο έπρεπε να είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν το κάθε πράγμα, το 

κάθε ορατό. Έχουμε χάσει πολλά λεφτά από αυτό το έργο, απ’ αυτή την ιστορία. Κρίμα. 

Επενδύεις, ποιον επενδύεις δηλαδή; Τον εαυτό σου επενδύεις; Από άγνοια το κάνεις; Δεν 

ξέρεις από έργο, γι’ αυτό αν είχες γνώσεις δεν θα έλεγες αυτά τα πράγματα που λες.  

κ. Σαουλίδης: Δεν χρειάζεται να μιλήσω τώρα.  

κ. Αναστασιάδης: Να μιλήσεις. Από άγνοια το κάνεις.  

κ. Σαουλίδης: Δεν θα μιλήσω.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν θα μιλήσεις;  

κ. Σαουλίδης: Ο καθένας έχει ιστορία και έχει κάνει συγκεκριμένα πράγματα.  

κ. Αναστασιάδης: Ξέρουν τα παιδιά, ξέρουν αυτοί που δουλεύουνε, αυτοί που ξέρουν, 

που δουλεύουν, ξέρουν τι έχει γίνει.  

κ. Σαουλίδης: Εντάξει, θα μας μάθετε κιόλας.  

κ. Αναστασιάδης: Το όλο θέμα είναι ότι δεν έγινε σωστό έργο, έγινε κακότεχνο, πέρα 

για πέρα και πήγαμε εμείς και δώσαμε στον ανακριτή. Θα δούμε όμως από εδώ και πέρα τι 

έχει να γίνει. Δεν θα μείνει αυτό το πράγμα έτσι. Τόσο μεγάλη κακοτεχνία πουθενά δεν έχει 

γίνει.  
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- Εγκρίνεται.  

      

ΘΕΜΑ 8ο: Σχετικά με τα πολιτιστικά θέματα:  

 α) Β’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Δήμου Σερρών,  

 β) Έκδοση Ιστορικής και Αρχαιολογικής μελέτης για την πόλη και τον 

Ν. Σερρών και  

 γ) Αξιοποίηση του ψηφιοποιηθέντος εντύπου πολιτιστικού ¨Οδηγού της 

Πόλης¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Το α) αν ήθελε πρώτα ο κ. Μωυσιάδης να μιλήσει επειδή αφορά την 

προηγούμενη δημαρχεία σας.  

κ. Μωυσιάδης: Το πρώτο που θα πω, να βεβαιώσω τον κ. Παπαδόπουλο ότι θα πω 

ελάχιστα.  

κ. Πρόεδρος: Σας παρακαλώ έλεος. 

κ. Μωυσιάδης: Χρειάζεται λιγάκι να χαλαρώνουμε μ’ αυτό τον τρόπο. 

Λοιπόν νομίζω ότι δεν αμφισβητεί κανείς ότι το συνέδριο αυτό ήταν πολύ σημαντικό 

και έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει. Εάν ελέγξει τα οικονομικά του επίσης δεν θα αμφισβητήσει 

κανείς ότι έγινε με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. Επομένως, όσον αφορά το συνέδριο και 

μάλιστα το συνέδριο δεν γίνεται για να μαζέψουμε 300 ανθρώπους ή να βγάλουμε ένα βίντεο 

και να πούμε ¨είδατε τι ωραία που λειτουργούμε¨. Η ουσία του συνεδρίου και το μεγάλο 

κεφάλαιο που αποκτάει αυτός που κάνει το συνέδριο, είναι τα πρακτικά του, όταν μάλιστα 

είναι τόσο σημαντικά, σαν τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου. Διότι τι μένει από τα δύο 

συνέδρια που έγιναν; Ένα την περίοδο του 1994 και ένα στην περίοδο τη δική μας. Από τα δύο 

αυτά συνέδρια μαζέψαμε όλο το ιστορικό εκείνο υλικό που μπορεί να αναδείξει το σύνολο της 

πολιτιστικής κληρονομιάς που έχουμε σαν Σερραίοι και σαν πολίτες της πόλης αλλά και σαν 

πολίτες του νομού στο σύνολο του. Είναι λοιπόν μια πολύτιμη εργασία που έπρεπε 

οπωσδήποτε να γίνει και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει. Το να φτάσουμε να χρωστάμε αυτή 

τη στιγμή, ακόμη να μην έχουμε πληρώσει τα έξοδα των εισηγητών, της μετακίνησης των 

εισηγητών, πραγματικά … 

κ. Πρόεδρος:   Έχουν πληρωθεί αυτά.  

κ. Μωυσιάδης: Όχι υπάρχουν ακόμα υποχρεώσεις. Πρέπει πραγματικά να τα 

τακτοποιήσουμε. Επίσης υπάρχει και ο πολιτιστικός οδηγός, ο οδηγός της πόλης είχε 

σημαντικά, μεγάλη επιτυχία, φαντάζομαι να το έχετε διαπιστώσει και μάλιστα αισθανόμαστε 

σαν φτωχοί συγγενείς γιατί πριν από αυτόν, γιατί ερχόντουσαν χωριουδάκια από τους γείτονες 

μας πάνω από τη Βουλγαρία και είχαν να μας δώσουν πολύ περισσότερα έντυπα και πολύ πιο 

σημαντικότερο υλικό από αυτό που εμείς, μια πόλη που βρισκόμαστε σε μια χώρα που 

οικονομικά βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Είμαστε πόλη των 100.000 και δεν 

είχαμε να δώσουμε τα ίδια μερικές φορές.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Μητλιάγκας δεν είχε ξεκινήσει μια παρέμβαση για τον πολιτιστικό 

οδηγό;  

κ. Μωυσιάδης: Είχε ξεκινήσει αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί, τον ολοκληρώσαμε και 

τον βγάλαμε και ήδη προχώρησε και μια αναθεώρηση του και επίσης έγινε και ψηφιοποίηση. 

Είναι πολύ σημαντική δουλειά, δεν είναι από τις δουλειές που θα λέγαμε ότι έγιναν σαν 

πολυτέλεια, είναι έργο αναγκαίο για τα σημερινά δεδομένα. Πρέπει οπωσδήποτε να 

πληρωθούν. Επίσης,  υπάρχει και η έκδοση μιας μελέτης η οποία σημαντική μελέτη, ιστορική 

και αρχαιολογική για την πόλη και τον νομό, για την οποία είχε παρθεί απόφαση να 

χρηματοδοτηθεί, ξεκίνησε με την απόφαση που πάρθηκε από τη ΔΕΠΚΑ, έγινε η δουλειά από 

τον τυπογράφο. Ο τυπογράφος έχει να παίρνει τα χρήματα. Οπωσδήποτε δεν υπάρχει 

αμφιβολία, τα κατανοείτε όλα, τα ξέρετε ότι πρέπει να πληρωθούν.  
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Το ζήτημα είναι οικονομικά πως θα μπορέσουμε να βολευτούμε. Είναι από τις 

υποχρεώσεις που έπρεπε να τις βάλουμε σε προτεραιότητα με κάθε τρόπο και με την 

κατανόηση τη δική μας σε όποιες κινήσεις κάνουμε. 

κ. Δήμαρχος: Συζητήθηκε το θέμα στο Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ. 

κ. Μπιτζίδου: Εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε την πρέπουσα σημασία. 

Για το συγκεκριμένο θέμα πιστεύω ότι θα σας καλύψουν οι … . Το πρώτο για το Διεθνές 

συνέδριο όπως ανέφερε ο κ. Μωυσιάδης, 2.000 € εκκρεμούνε από τον Απρίλιο του 2006. 

Διεθνώς ρεζίλεμα και δεν θωρακίσαμε τη φήμη της πόλης και της Ελλάδας. Εάν ο κ. Πούλιος 

τακτοποιήσει τον λογαριασμό, ελπίζουμε, αν και οι ενοχλήσεις μου ειδικά προσωπικά από 

εμένα, ήταν πάρα πολλές και συνεχόμενες, αλλά ανταπόκριση δεν υπήρχε. Για την 

συγκεκριμένη περίπτωση των πρακτικών, κινδυνεύουν να αποσυρθούνε τα πρακτικά από 

πολλούς εισηγητές για το λόγο ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση στις οικονομικές απαιτήσεις.  

κ. Μωυσιάδης: Δύο δεν τα δώσαμε.  

κ. Μπιτζίδου: Δύο όπως λέτε, έχετε δίκιο και μάλιστα γνωρίζω ότι ένας είναι και ο 

Τούρκος εισηγητής, ο οποίος δεν έχει δώσει καν. Αυτό σημαίνει αποδυνάμωση των 

πρακτικών, οπότε τζάμπα πήγε όλη αυτή η διοργάνωση η οποία επιτεύχθηκε με κάθε επιτυχία 

και παρόλα αυτά το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Σας πληροφορώ ότι εκκρεμούνε 30.000 € στο 

τυπογραφείο για την έκδοση των συγκεκριμένων πρακτικών, είναι στη φάση της 

στοιχειοθεσίας, παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί τα χρέη είναι κέρδος των 

συγκεκριμένων τυπογράφων.  

Θα ήθελα να αναφερθώ και στο δεύτερο και πιο σημαντικό, είναι η ιστορική 

αρχαιολογική μελέτη για τον Ν. Σερρών, η οποία είναι η διδακτορική διατριβή του κ. 

Σαμσάρη, λέω και το όνομα για ποιο λόγο; Ο κ. Σαμσάρης και ο κ. Πάσχος και ο κ. 

Τσαλαπάτης που κατέθεσαν την επιστολή αυτή, ήταν μέλη του πρώην Δ/κού και ήταν τιμή για 

μένα να είμαι μαζί μ’ αυτά τα μέλη στο πρώην Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΠΚΑ. Αυτό ειλικρινά 

σας το λέω. Αυτή η ιστορική αρχαιολογική μελέτη η οποία αποτελεί εκτός από ιστορικό, 

αρχαιολογικό αλλά και τουριστικό υλικό, δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη από εμάς, από το δήμο 

και μάλιστα η υπόθεση εκκρεμεί. Τα οικονομικά οφέλη είναι γύρω στις 18.000 € και μάλιστα 

η ΔΕΠΚΑ υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τυπογράφο να ξοφλήσει όλο το ποσό σε έξι 

μήνες. Δηλαδή εδώ φαίνεται πόσο αφερέγγυα είναι η επιχείρηση η οποία ούτε καν τήρησε τις 

ιδιωτικές συμφωνίες οι οποίες έγιναν.  

Θέλω να σας πληροφορήσω, για το συγκεκριμένο έργο το οποίο αξιολογήθηκε από 

7μελή επιτροπή με άριστα, είναι ένα μνημείο κυριολεκτικά και μία παρακαταθήκη για το δήμο 

γιατί αφορά όλη την περιοχή. Αυτή η μελέτη για να γίνει, έγινε, διαδραματίστηκε και 

υλοποιήθηκε μετά από πολλά χρόνια και εκείνο που θέλω να τονίσω ότι κατατέθηκε από τον 

κ. Σαμσάρη, αφιλοκερδώς και όλα τα πνευματικά δικαιώματα τα έχει αυτή τη στιγμή η 

ΔΕΠΚΑ. Παρόλα αυτά δεν είναι ικανή, όχι μόνο να εκδώσει αλλά να χρησιμοποιήσει, αυτή 

που στείλατε στις επιστολές, την επιστολή, μας κάνουν, μας ανοίγουν και τα μάτια και μας 

λένε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτό το έργο, να το 

δώσουμε σε καθηγητές, να το δώσουμε σε φοιτητές, σε ακαδημαϊκούς, να το πουλήσουμε, να 

το πουλήσουμε στις βιβλιοθήκες, να το πουλήσουμε όχι μόνο σε διάφορες βιβλιοθήκες της 

Ελλάδας αλλά και των Βαλκανίων γιατί επηρεάζει και ενδιαφέρει όλους αυτούς τους χώρους, 

στην Νομαρχία, στην ΤΕΔΚ και να εισπράξουμε τα λεφτά με τα οποία μπορούμε να 

αποπληρώσουμε την τύπωση αυτού του έργου. 

Σας πληροφορώ, ότι αυτό το έργο βρίσκεται στην βιβλιοδεσία, είναι στο τέλος. Ο 

ψηφιακός οδηγός, ο τουριστικός οδηγός της πόλης, αυτός εκδόθηκε το 2001 σαν έντυπο υλικό, 

το 2005 αξιοποιήθηκε, ακόμα να φανταστείτε ότι 500 € σε αυτούς που δούλεψαν στα ΤΕΙ για 

να το αναπαράγουν, δεν έχουν δοθεί, τα 500 € η πρέπουσα σημασία που δώσατε σε όλο αυτό 

το θέμα με το οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε και να διαφημίσουμε την πόλη μας. 
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 Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, προτάσεις επίσης σε ξένους επισκέπτες, σε 

πολιτιστικούς συλλόγους, στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΚΑ, του Δήμου, στις τηλεοράσεις για να 

προβάλουμε το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης και την πόλη μας. Και γενικότερα θέλουμε να 

ζητήσουμε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των συγκεκριμένων υποχρεώσεων της ΔΕΠΚΑ, το 

οποίο χρονοδιάγραμμα, θέλουμε να μας το πείτε τώρα. Να είστε σίγουροι ότι θα ξαναπιάσουμε 

το θέμα σε εντονότερο βαθμό, εάν δεν δώσετε οριστική λύση. 

κ. Πρόεδρος:   Εγώ το έθεσα το θέμα.  

κ. Μπιτζίδου: Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

κ. Πρόεδρος:   Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι κ. Μπιτζίδου; Ξέρετε πόσα λεφτά έχει για 

προγραμματικές συμβάσεις, γι’ αυτά που πληρώνει για τα προγράμματα η ΔΕΠΚΑ για να 

εισπράξει από το Ελληνικό Δημόσιο; 440.000 €.  

κ. Μπιτζίδου: 300.000. 

κ. Πρόεδρος:   440.000 Συγνώμη όταν το 2006, εγώ δεν κρίνω την χρονιά του 2006, 

ούτε αμφισβητώ τη διανοητική και την επιστημονική εργασία ενός ανθρώπου … 

κ. Μπιτζίδου: Εκεί φτάσαμε.  

κ. Πρόεδρος:   Όχι, όχι σας παρακαλώ. Δεν το κάνω, ήταν ενταγμένο αυτό στις 

προγραμματικές συμβάσεις του υπουργείου ή όχι; Το είχατε εντάξει εσείς κ. Μωυσιάδη; 

κ. Μωυσιάδης: Μας είχαν υποσχεθεί ότι θα βάλουν και δεν μας έδωσαν δραχμή. Μας 

είχαν δώσει για τις προεργασίες, για την προετοιμασία 5.000 € στα χαρτιά και όταν πήγαμε να 

την εισπράξουμε, ούτε αυτές πήραμε.  

κ. Μπιτζίδου: Λοιπόν ο συμπολίτης μας δεν φταίει σε τίποτα όταν … 

κ. Πρόεδρος:   Ποιος είπε ότι φταίει σε κάτι; Γι’ αυτό πρέπει να τα βάλουμε σε τάξη 

κάποια πράγματα. Αυτοί που δεν αποφάσισαν ενώ ήξεραν ποια ήταν τα οικονομικά δεδομένα 

της ΔΕΠΚΑ με βάση τα χρέη του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι σ’ αυτήν; Σήμερα είμαστε 

μπαταξήδες. Ε δεν είμαστε.  

κ. Μπιτζίδου:  κ. Πρόεδρε ότι καλό γίνεται το συνεχίζουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν είπε κανένας τίποτα, σας παρακαλώ, ούτε είμαι εγώ ικανός για να 

κρίνω τη δουλειά των ανθρώπων και ούτε υπάρχει λόγος για να το κάνω, γιατί είναι ντροπή.  

κ. Μωυσιάδης: Απλούστατα λέμε ότι χρειάζεται κάποια προτεραιότητα να τα 

λύσουμε.  

κ. Δήμαρχος: Προτεραιότητες βάλαμε και χθες στο Δ/κό Συμβούλιο και είπαμε πως 

την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε να συναντηθούμε με τον υπουργό.  

κ. Μπιτζίδου:  κ. Δήμαρχε, είπατε ότι θα τα πούμε εδώ σήμερα.  

κ. Δήμαρχος: Όχι, όχι δεν είπαμε τίποτα. Είπαμε ότι θα τα πούμε και αύριο στο Δ.Σ., 

αυτό είπαμε.  

κ. Γαλάνης: Και αν δεν δώσει κ. Δήμαρχε; 

κ. Δήμαρχος: Επανέρχομαι, σαφέστατα είναι προτεραιότητα αλλά χρονοδιάγραμμα 

αυτή τη στιγμή, δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να καταθέσω τώρα χρονοδιάγραμμα, μετά το 

ταξίδι, μετά την επίσκεψη στην Αθήνα. … (αλλαγή κασέτας) … 

Σας λέω ότι έχουμε πιστώσει, είμαστε χορηγοί στο κράτος 120.000 €.  

κ. Πρόεδρος:   Πληρώσαμε λεφτά για τα προγράμματα.  

κ. Δήμαρχος: Πέρα από το … όπως αυτό είναι ενταγμένο προγραμματική σύμβαση 

του πολιτισμού με το Υπουργείο Πολιτισμού 320.000, ελπίζω ότι θα φέρει καρπούς η 

επίσκεψη μας στον υπουργό και στον κύριο πολιτισμό αλλιώς ρυθμίζουμε τα χρήματα μας 

ώστε να αρχίσετε να πληρώνεστε.  

κ. Πρόεδρος:   Σερραίος είναι.  
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κ. Παναγιωτίδης (τυπογράφος):   κ. Δήμαρχε, κ. Πρόεδρε, συγχωρήστε με για το 

ύφος αλλά αισθάνομαι πολύ αδικημένος, γεγονός, διότι το τελικό θύμα είμαι εγώ. Είναι μια 

υπόθεση και μια οφειλή της τάξεως των 37.914 € τιμολογημένων, όχι χαρισμένων, είναι 

τυπογραφικές εργασίες, τις οποίες έχω πάρει με μειοδοτικούς διαγωνισμού, είναι εργασίες οι 

οποίες αρχίζουν από τις 24/5, το πρώτο τιμολόγιο του 2006 με τελευταίο τιμολόγιο στις 

27/12/2006, δίχως να έχω πάρει ούτε μια δραχμή και με δεδομένο ότι δεν έχω εισπράξει το 

όποιο κέρδος το οποίο είναι της τάξης του ¼, ήδη έχω πληρώσει για τα  ¾ της αξίας αυτού του 

ποσού, ως ΦΠΑ, ως υλικά παραγωγής, ως εργασία, καταλαβαίνετε λοιπόν την δυσχερή θέση, 

την οποία φαίνεται μία μικρή επιχείρηση του νομού η οποία παλεύει μέσα στις δύσκολες 

οικονομικές συνθήκες, που όσοι από εδώ από σας είναι επαγγελματίες, το καταλαβαίνουνε και 

το κατανοούνε, ως πότε να αντέξει τώρα μία επιχείρηση; Και το λέω ότι είμαι  και σε μια φάση 

που θέλω και ένα βήμα παραπάνω για να επενδύσω την επιχείρηση μου και τα έχω άμεση 

ανάγκη αυτά τα λεφτά εδώ και δυο χρόνια …  και δεν μπορώ να τα εισπράξω, παρόλο που έχω 

κάνει πολλές παρουσιάσεις, ο κ. ξέρει και ο κ. Δήμαρχος ξέρει και οι υπηρεσίες οι οικονομικές 

του Δήμου το ξέρουνε. Παρόλα αυτά, σ’ αυτή τη στάθμη, πού ευγενικά θέλω να θέσω το θέμα 

με δυο απλές λέξεις, παρακαλώ κύριοι πληρώστε με. Δεν θέλω να πω απαιτώ να με 

πληρώσετε. Ευχαριστώ πολύ.  

κ. Αναστασιάδης:   Για ποιο λόγο τα λεφτά αυτά δεν τα παίρνετε από την 

προηγούμενη Δ.Α.; 

κ. Παναγιωτίδης:   Αυτό είναι ένα θέμα που δεν αφορά εμένα αγαπητέ κ. Σύμβουλε. 

Εγώ είμαι τυπογράφος στις Σέρρες επί σειρά ετών. Την ίδια ιστορία αντιμετώπισα και σε 

προηγούμενες  καταστάσεις, θεωρώ δηλαδή ότι δεν … 

κ. Πρόεδρος:   Είναι συνέχεια. 

κ. …:   Στα 37 είναι μέσα και αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως; 

κ. Πρόεδρος:   Ναι, ναι. 

κ. Παναγιωτίδης:   Είναι καταγραμμένα, και επαναλαμβάνω ότι δεν είναι αναθέσεις, 

δημοπρασίες είναι.  

κ. Δήμαρχος: Σ’ αυτό που είπα συμφωνούμε.  

κ. Μωυσιάδης: Πέρα απ’ αυτό κ. Δήμαρχε, αν επιτρέπεται, εάν έρθουν χρήματα, αν 

θέλετε χρήματα, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε και πληρώνετε. Από εκεί και πέρα όταν 

πληρώνουμε, πληρώνουμε, βλέπουμε τις παλαιότερες  υποχρεώσεις να τακτοποιήσουμε και 

μετά αυτό, επειδή είναι παλιότερο πρέπει … 

κ. Πρόεδρος:   Αν είναι μεγάλο το ποσό, οι προγραμματισμοί δεν θα το γνωρίζουνε, 

ξέρετε που πάει, το 70%, ξέρετε που πάει.  

κ. Μωυσιάδης: Γνωστό είναι, το ξέρουμε.  

 

- Εγκρίνεται.  

             

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών 

κτημάτων για καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 27/2007 Α.Δ.Σ. (επιτροπή αυθαιρέτων). 
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κ. Πρόεδρος:   Παραιτήθηκε ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης και στη θέση του 

προτείνεται ο κ. Απόστολος Πολιτίδης. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων για έκδοση 

οικοδομικής άδειας.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτομάτων μηχανών εκδόσεως 

εισιτηρίων ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πίνακα δικαιούχων στεγαστικών δανείων σε Έλληνες 

τσιγγάνους.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2008 της Δ.Ε. ¨Δ.Ε.Π.Κ.Α.¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας Προγράμματος Στατιστικών Οικονομικών 

του Δήμου και Εγκατάστασης Oracle Server. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ασφάλιση του τροχαίου υλικού 

του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση συνέχισης προμήθειας:  

 α) πλαστικών κάδων απορριμμάτων 

 β) τριών επιβατικών αυτοκινήτων και 

 γ) στολών ένστολου προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.  
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- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση της αρίθμ. 691/07 Α.Δ.Σ. ως προς το εμβαδόν του 

αγροτεμαχίου που παραχώρησε ο Δήμος στο Δασαρχείο Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας Αφών 

Ακριβόπουλου κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Ψήφιση πιστώσεων και καταβολή αποζημιώσεων για ρυμοτομούμενα, 

επικείμενα κ.λπ. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 26ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα ή καταβολή αποζημίωσης μετά από 

συμψηφισμό με βάση Πράξεις Εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Π. 711 στην περιοχή Αγίων 

Αναργύρων Σερρών (ΠΕ 5). 

 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ είναι ότι εισηγείται η υπηρεσία.  

κ. Αγγελίδης: Και τι εισηγείται η υπηρεσία;  

κ. Πρόεδρος:   Ένας συμπολίτης μας ζητάει τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου. Η 

υπηρεσία εισηγείται αλλά αν θέλετε να πείτε κάτι πείτε, είναι σαφές. 

κ. Αγγελίδης: Όχι πρόεδρε. Ξέρετε γιατί το είπα. Είμαστε επί 4 ώρες συνεχόμενες εδώ, 

αυτός ο τρόπος, αυτή η ανάγνωση, η γρήγορη, η βιασύνη λόγω της , τι θέλω να πω;  

κ. Πρόεδρος:   Με συγχωρείτε.  

κ. Αγγελίδης: Όχι τόσα πολλά.  

κ. Πρόεδρος:   Μα δεν είναι τίποτα τα περισσότερα.  

κ. Αγγελίδης: Υπήρχαν 4, 5 θέματα που κράτησαν 4 ώρες. Λοιπόν είμαστε ζαλισμένοι. 

Έτσι μπορεί να πάρουμε λανθασμένες αποφάσεις. Δεν επείγει.  

κ. Πρόεδρος:   Θέλετε να το κρατήσουμε αυτό το θέμα;  

κ. Αγγελίδης: Δεν είναι το θέμα αυτό.   

 

 

50 



 

 

κ. Πρόεδρος:   Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι αρνητική. Είναι αρνητική διότι ευνοεί 

την δημιουργία κόμβου που συνδέει τις γειτονιές. 

 

- Απορρίπτεται. 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στον 2ο 

διαγωνισμό για τα Εθνικά Βραβεία Πολεοδομίας – Χωροταξίας. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 30ο: Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του ρέματος Αγίου Παντελεήμονα 

στην Πολεοδομική Ενότητα Αγίου Αντωνίου – Αγίου Παντελεήμονα 

του Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 2ου συγκριτικού πίνακα της Πράξης Εφαρμογής της 

Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς ¨Αλημπέκιοϊ¨ πόλεως Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.   

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου: ¨Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου της υφισταμένης 

κατάστασης της Δημοτικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Σερρών 

βάσει των διατάξεων του νέου Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)¨. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Μωυσιάδη, Ιλανίδου, Σίγκα, Νυκτοπάτη). 

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση – διαχείριση 

και συντήρηση χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα των εργασιών μόρφωσης – 

ισοπέδωσης – συμπύκνωσης καταστρώματος οδού.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση συνέχισης έργων και μελετών για το έτος 2008. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμών έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

51 



 

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (β’ φάση)¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Ζητάν 3 μήνες, η υπηρεσία εγκρίνει 2.  

 

- Εγκρίνεται.  

  

ΘΕΜΑ 38ο: Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Α’ φάσης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του 

έργου: ¨Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών έτους 2006¨. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 40ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 41ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη 

των Σερρών με βάση την αρ. 441/07 Α.Δ.Ε. 

 

κ. Πρόεδρος:   Αναπέμπεται στη Δημαρχιακή Επιτροπή διότι δεν εισήλθε για 

διαβούλευση. Η Περιφέρεια πλέον μας τα επιστρέφει. Το 41 αναπέμπεται ξανά στη 

Δημαρχιακή Επιτροπή για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις διαβούλευσης, διότι η 

Περιφέρεια στα θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων είναι πολύ αυστηρή και τα επιστρέφει.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2007. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

            Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

196/08 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών 

Εθνικής Αντίστασης.  

 

197/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή εσωτερικού χώρου στάθμευσης 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 
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198/08 Συμμετοχή του Δήμου ως φορέας επίβλεψης του προτεινόμενου έργου: 

¨Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος χώρου, Αποκαταστάσεις κτιρίων του Δ.Δ. 

Χιονοχωρίου¨ του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Χιονοχωρίου στην 

κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑΣ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ. 

 

199/08 Έγκριση ανάθεσης μελέτης του έργου: ¨Κτηματογράφηση Δημοτικών 

Οικοπέδων Οικισμού Χιονοχωρίου και υποβολή τους στο Υποθηκοφυλακείο 

Σερρών¨. 

 

200/08 Έγκριση 1ου Συγκρητικού Πίνακα της Παροχής υπηρεσιών: ¨Ανανέωση κόμης, 

διαμόρφωση κορμού και κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων σε κοινόχρηστους 

χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών.  

 

201/08 Αποδοχή δωρεάς  10.000,00 € από τον Ελληνο-Αμερικανικό  Οργ. «Φύτεψε τις 

ρίζες σου στην Ελλάδα». 

 

Πρ. 3/1α/08 Συζήτηση επί αιτήματος συλλόγου Καρκινοπαθών για τοποθέτηση γιατρού 

ογκολόγου στο Γ. Κ. Ν. Σερρών. 

 

Πρ. 3/1/08 Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων βάσει του 

άρθρου 48 του κανονισμού λειτουργίας του Δ.Σ. σχετικά με τις εργασίες που 

προσέφερε στον Δήμο (ΚΑΔΕ) ο κ. Σταθακόπουλος.   

 

Πρ. 3/2/08 Ομοίως επί επερώτησης της Σύνθεσης Πολιτών σχετικά με τις προθέσεις της 

Δ.Α. για το μέλλον των Δ.Ε.  

 

202/08 Έγκριση παράτασης χρόνου παραχώρησης οικοπέδου στο ΚΑΑΜΕΑ για την 

ανέγερση μονάδας ημιαυτόνομης διαβίωσης.   
 

203/08 Έγκριση απευθείας ανάθεσης του έργου: ¨Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για 

τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου της υφισταμένης κατάστασης της 

δημοτικής επιχειρηματικότητας του Δήμου Σερρών¨. 

 

204/08  Έγκριση αποπληρωμής (4) προγραμμάτων ¨Πρόγραμμα ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας στον αστικό χώρο του Ν. 

Σερρών¨. 

 

205/08 Επιλογή ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη δημοτικών 

συμβουλίων νέων.  

 

206/08 Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη του τοπικού Συμβουλίου 

Νέων Δήμου Σερρών.  

 

207/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 62ο Ετήσιο Συνέδριο της Παμμακεδονικής 

Ένωσης Αμερικής. (Δήμαρχος, Ιωαννίδης, Μωυσιάδης) 
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208/08 Ομοίως στην Έκθεση Τουρισμού στη Μόσχα. (Δήμαρχος, Πεχλιβανίδης) 

 

209/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη με θέμα: 

¨Πολιτικός Τουρισμός και Οργανισμοί Τ.Α. ¨ και στη 2η έκθεση: ¨Ελληνικός 

Λαϊκός Πολιτισμός¨. 

 

210/08 Έγκριση πίνακα οφειλών του Δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών.  

 

211/08 Αποδοχή δωρεάς Κων/νου Ξενάκη.  

 

212/08 Συζήτηση δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 215 του Ν. 3463/06 επί 

προτάσεως της ¨Διάβασης Πεζών¨ με θέμα ¨ΔΕΥΑΣ (διαπιστώσεις – 

προγραμματισμός – ενέργειες). 

  

213/08 Συζήτηση επί οικονομικών εκκρεμοτήτων που αφορούν α) στο Β’ διεθνές 

επιστημονικό Συνέδριο Δήμου Σερρών, β) έκδοση Ιστορικής και 

Αρχαιολογικής Μελέτης για την πόλη και το Ν. Σερρών και γ) αξιοποίηση του 

ψηφισθέντος εντύπου πολιτιστικού ¨Οδηγού της Πόλης¨. 

 

214/08 Καθορισμός αποζημίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δημοτικών κτημάτων για 

την καλλιεργητική περίοδο 2006-2007. 

  

215/08 Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80. 

 

216/08 Τροποποίηση της αριθμ. 27/2007 Α.Δ.Σ. (επιτροπή αυθαιρέτων). 

 

217/08 Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τον ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ 

για έκδοση οικοδομικής άδειας.  

 

218/08 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ. Μποντζέλη Παναγ.  

 

219/08 Έγκριση ανάθεσης σε φυσικό πρόσωπο εργασιών συντήρησης και 

αποκατάστασης βλαβών των 29 αυτόματων μηχανών εκδόσεων εισιτηρίων 

ελεγχόμενης στάθμευσης.  

 

220/08 Έγκριση πίνακα δικαιούχων στεγαστικών δανείων σε Έλληνες τσιγγάνους.  

 

221/08  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2008 της Δ.Ε. ¨ΔΕΠΚΑ¨. 

          

222/08  Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ¨ΔΕΠΚΑ¨. 

 

223/08 Ομοίως Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 
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224/08 Ομοίως Δ.Ε. ΔΕΠΣ. 

 

225/08  Έγκριση της αρ. 130/07 απ. της Δ.Ε. ¨ΔΕΥΑΣ¨ με τίτλο: ¨Μερική τροποποίηση 

του ΟΕΥ της ΔΕΥΑΣ¨. 

   

226/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας Προγράμματος Στατιστικών Οικονομικών του 

Δήμου και Εγκατάστασης Oracle Server. 

 

227/08  Έγκριση παράτασης σύμβασης για την ασφάλιση του τροχαίου υλικού του 

Δήμου.  

           

228/08  Έγκριση συνέχισης προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων.  

                  

229/08 Ομοίως τριών (3) επιβατικών αυτοκινήτων.  

 

230/08 Ομοίως προμήθειας στολών Ειδικού Ένστολου πρ/κου Δημοτικής Αστυνομίας 

έτους 2007.  

  

231/08  Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης διαγωνισμού που απέβη 

άγονος.  

 

232/08 Ομοίως ανακοινώσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

233/08  Έγκριση καταβολής δαπάνης προς εισαγωγική εκπαίδευση υπαλλήλων.  

 

234/08  Έγκριση προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

235/08 Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών.  

  

236/08 Έγκριση προμήθειας φωτιστικών που τοποθετήθηκαν στην οικία Σχοινά.  

 

237/08  Έγκριση διαφόρων δαπανών, προμηθειών για τις ανάγκες υπηρεσιών Δήμου.  

 

238/08 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Λαδοπούλου 

Μ.  

 

239/08  Ομοίως στον κ. Χατζημιχαηλίδη Βασίλειο.  

 

240/08  Ομοίως στην κ. Τσακιρίδου Ευαγγελία.  

 

241/08 Ομοίως στον κ. Μωυσιάδη Κοσμά.  

 

242/08 Ομοίως στην κ. Σίσκου Αγλαΐα.  

 

243/08 Ομοίως στον κ. Πολυχρονίδη Παύλο. 
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244/08 Ομοίως στην κ. Χριστούλα Έλλη. 

 

245/08 Ομοίως στον κ. Κοντίδη Ιωάννη.  

 

246/08 Ομοίως στην κ. Σταυρίδου Γαρυφαλλιά.  

 

247/08 Τροποποίηση της αρίθμ. 691/07 ΑΔΣ ως προς το εμβαδόν του αγροτεμαχίου 

που παραχώρησε ο Δήμος στο Δασαρχείο Σερρών.  

 

248/08 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, ιδιοκτησίας αφών 

Ακριβοπούλου κ.λπ.  

 

249/08 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης ρυμοτομούμενης οικοπεδικής 

έκτασης ιδιοκτησίας κ.κ.: Τσακίρογλου Θεοδ. και Πέτρου.  

 

250/08 Ομοίως ιδιοκτησίας Πλάκα Ευαγγέλου.  

 

251/08 Ομοίως ιδιοκτησίας Καντή Ελευθερίας και Καρακατσάνη Δέσποινας.  

 

252/08 Ομοίως ιδιοκτησίας Παπαδημητρίου Ευτέρπης.  

 

253/08 Ομοίως Αργυρίου Ηλία. 

 

254/08 Ομοίως Χατζηπαζαρλή Αικατ.  

 

255/08 Ομοίως Τζαμπάζη Ολύμπ και Νικ. και Καρακίζη Μαρίας.  

 

256/08 Ομοίως Αβραμίδη Παντελή.  

 

257/08 Ομοίως Οικονόμου Γεωργίου, Μπουλασίκη Θεοδ. και Μπουλασίκη Φωτεινής.  

 

258/08 Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με την 

ιδιοκτησία της κ. Μαλτζή Μαρίας.  

 

259/08 Ομοίως Μέτσου Αργυρής.  

 

260/08 Απόρριψη αιτήματος κ. Ξυλαγρά Νικολάου για τροποποίηση του Σχεδίου 

Πόλης στο Ο.Π. 711 στην περιοχή Αγ. Αναργύρων (ΠΕ 5). 

 

261/08 Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 2ο Διαγωνισμό για τα 

Εθνικά Βραβεία Πολεοδομίας – Χωροταξίας.   

 

262/08 Γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του ρέματος Αγ. Παντελεήμονα στην 

Πολεοδομική Ενότητα Αγίου Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα του Δήμου 

Σερρών.  
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263/08 Αναβάλλεται  η συζήτηση του θέματος:«Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της 

πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της γειτονιάς ¨Αλιμπέκιοϊ¨ 

πόλεως Σερρών». 

 

264/08 Έγκριση μελέτης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: ¨Οργάνωση, Διαχείριση και 

Συντήρηση Χώρων πρασίνου Δήμου Σερρών¨. 

 

265/08 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα των εργασιών μόρφωσης – ισοπέδωσης – 

συμπύκνωσης καταστρώματος οδού.   

 

266/08 Έγκριση συνέχισης της παροχής Υπηρεσιών ¨Απομαγνητοφώνηση 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου¨ για το έτος 2008. 

 

267/08 Ομοίως προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την κατασκευή του 

έργου: ¨Ανύψωση καλυμμάτων δικλείδων φρεατίων ύδρευσης¨. 

 

268/08 Ομοίως του έργου: ¨Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  

 

269/08 Ομοίως του έργου: ¨Ανακατασκευή – συντήρηση WC στο Αμαξοστάσιο του 

Δήμου Σερρών¨. 

 

270/08 Ομοίως εκπόνησης μελέτης: ¨Τοπογραφική μελέτη οδού Ελαιώνα – 

Κτηνοτροφικού Πάρκου¨. 

 

271/08 Ομοίως: ¨Πράξη Εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης της γειτονιάς Άνω 

Καμενίκια¨ και εξόφληση 5ου πινακίου αμοιβής. 

 

272/08 Ομοίως υλοποίησης του έργου: ¨Διενέργεια εμπειρογνωμοσύνης με αντικείμενο 

τη διερεύνηση της αναγκαιότητας και των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης του 

δημαρχείου Σερρών καθώς και των άλλων διοικητικών υπηρεσιών της πόλης 

των Σερρών¨.  

 

273/08 Ομοίως υλοποίησης του έργου: ¨Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Δήμου Σερρών¨. 

 

274/08 Ομοίως ¨Προετοιμασία Πιστοποίησης Διαχειριστικής Επάρκειας Δήμου 

Σερρών¨. 

 

275/08 Ομοίως της μελέτης: ¨Τοπογραφική Αποτύπωση και Πολεοδομική Μελέτη 

Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. Παντελεήμονα Σερρών¨ και 

εξόφληση 4ου πινακίου αμοιβής.  

 

276/08 Έγκριση εξόφλησης 2ου λογαριασμού του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσει δρόμων 

πόλης Σερρών¨. 
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277/08 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα 

υποδομής ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών (β’ φάση)¨. 

 

278/08 Ομοίως ολοκλήρωσης της Α’ φάσης του έργου: ¨Κατάρτιση Επιχειρησιακού 

Πρ/τος Δήμου Σερρών¨. 

 

279/08 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: 

¨Κατασκευή διαφόρων δρόμων πόλης Σερρών έτους 2006¨. 

 

280/08  Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

 

281/08  Ομοίως.  

 

Πρ. 3/3/08 Αναπέμπεται η συζήτηση του θέματος ¨έκδοση κανονιστικής απόφασης 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ. 442/07 

Α.Δ.Ε. στο Τμήμα Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού προς πραγματοποίηση σχετικής 

διαβούλευσης¨. 

 

282/08 Έγκριση του απολογισμού της ¨1ης Σ.Ε. 1ου Γυμνασίου¨ έτους 2007. 

 

283/08 Ομοίως 2ης Σ.Ε.   

 

284/08 Ομοίως 4ης Σ.Ε.  

 

285/08 Ομοίως 5ης Σ.Ε.  

 

286/08 Ομοίως 6ης Σ.Ε.  

 

287/08 Ομοίως 7ης Σ.Ε.  

 

288/08 Ομοίως 8ης Σ.Ε.  

  

289/08 Ομοίως 9ης Σ.Ε.  

 

290/08 Ομοίως 10ης Σ.Ε.  

 

291/08 Ομοίως 11ης Σ.Ε. 

 

292/08 Ομοίως 12ης Σ.Ε.   

 

293/08 Ομοίως 13ης Σ.Ε.  

 

294/08 Ομοίως 14ης Σ.Ε.  

 

295/08 Ομοίως 15ης Σ.Ε. 
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296/08 Ομοίως 17ης Σ.Ε.  

 

297/08 Ομοίως 18ης Σ.Ε.  

   

298/08 Ομοίως 19ης Σ.Ε.  

 

299/08 Ομοίως 20ης Σ.Ε.  

 

300/08 Ομοίως 21ης Σ.Ε.  

 

301/08 Ομοίως 22ης Σ.Ε.  

 

302/08 Ομοίως 23ης Σ.Ε.  

 

303/08 Ομοίως 24ης Σ.Ε.  

 

304/08 Ομοίως 26ης Σ.Ε.  

 

305/08 Ομοίως 27ης Σ.Ε. 

 

306/08 Ομοίως 28ης Σ.Ε.  

 

307/08 Ομοίως 29ης Σ.Ε.  

 

308/08 Ομοίως 30ης Σ.Ε.  

 

309/08 Ομοίως 31ης Σ.Ε.  

 

310/08 Ομοίως 32ης Σ.Ε.  

 

311/08 Ομοίως 33ης Σ.Ε.  

 

311α/08 Ομοίως 34ης Σ.Ε.  

 

312/08 Ομοίως 35ης Σ.Ε.  

  

313/08 Ομοίως 37ης Σ.Ε.  

 

314/08 Ομοίως 38ης Σ.Ε.  

 

315/08 Ομοίως 39ης Σ.Ε.  

 

316/08 Ομοίως 40ης Σ.Ε.  

 

317/08 Ομοίως 41ης Σ.Ε. 
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318/08 Ομοίως 42ης Σ.Ε.  

  

319/08  Ομοίως 43ης Σ.Ε.  

 

320/08 Ομοίως 45ης Σ.Ε.  

  

321/08  Ομοίως 46ης Σ.Ε.  

 

322/08 Ομοίως 47ης Σ.Ε.  

  

323/08  Ομοίως 48ης Σ.Ε.  

 

324/08 Ομοίως 49ης Σ.Ε.  

 

325/08  Ομοίως 50ης Σ.Ε.  

 

326/08 Ομοίως 51ης Σ.Ε.  

  

327/08  Ομοίως 52ης Σ.Ε.  

 

328/08 Ομοίως 54ης Σ.Ε. 

  

329/08  Ομοίως 56ης Σ.Ε. 

 

330/08  Ομοίως 57ης Σ.Ε. 

 

331/08 Ομοίως 58ης Σ.Ε.  

  

332/08  Ομοίως 59ης Σ.Ε. 

 

333/08  Ομοίως 60ης Σ.Ε.  

 

334/08 Ομοίως 61ης Σ.Ε.  

 

335/08  Ομοίως 62ης Σ.Ε.  

 

336/08  Ομοίως 64ης Σ.Ε.  

 

337/08  Ομοίως Σ.Ε. Οινούσας.   

  

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 


