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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  
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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  

 

 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ 

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα, 3. Ευαγγελίδου – 

Θεοδωρίδου Καλλιόπη, 4. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Σχετικά με τον σχεδιασμό τοπικού προγράμματος εφαρμογής της προσέγγισης 

LEADER. 

    

ΘΕΜΑ  2ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρ. 222/2008 Α.Δ.Ε. που αφορά το κέντρο της πόλης.  

 

ΘΕΜΑ  3ο: Σχετικά με μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Σερρών και Τ.Ε.Ι. Σερρών.  

                       
ΘΕΜΑ  4ο: Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: ¨66η Σχολική Επιτροπή 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  5ο: Συμμετοχή του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων των 

τοπικών ενώσεων στην ΚΕΔΚΕ. 

 

ΘΕΜΑ  6ο: Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ.  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση συνέχισης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2007 του Ν.Π. ¨ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2007 της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. 

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση αποφάσεων ΔΕΥΑΣ για: 

α) αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης αποχέτευσης,  

β) χρόνο ισχύος τιμολογίου πολυτέκνων και  

γ) έγκριση διεύρυνσης αντικειμένου και τροποποίησης συστατικής πράξης 

ΔΕΥΑ Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτων σε προβληματική περιοχή.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση αγοράς πίνακος ζωγραφικής του κ. Ευθ. Βαρλάμη.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

α) ενός ημιφορτηγού αυτοκινήτου diesel 2500c.c. και  

β) ενός επιβατικού αυτοκινήτου.  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση μελέτης ασφάλισης τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

  
ΘΕΜΑ  17ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. 

  

ΘΕΜΑ  18ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης:  

α) Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σερρών ¨Η Αρμονία¨ και  

β) Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απογόνων Ν. Σερρών ¨ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ¨. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: 

¨Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών¨ για διάλυση της 

εργολαβικής σύμβασης.  

 

ΘΕΜΑ  21ο: Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στην περιοχή Πράξης 

Εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨ για την ανέγερση Νηπιαγωγείου.  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία της κ. Μαρούδα Ουρανίας.  

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ηλεκτροφωτισμού οδού Γ. Παπανδρέου.  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα 

πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. Οινούσας προς Χιονοχώρι¨. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση μελετών έργων.  

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση 2ου Α.Π.: 

α) ¨Πράξης Εφαρμογής γειτονιάς Α. Καμενίκια – Ιμαρέτ¨ και  

β) του έργου: ¨Κατασκευή συρμοτοκιβωτίων προστασίας πρανών¨. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση αποπληρωμής οφειλών του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού 

Γηπέδου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου 

Σερρών¨ και 

β) ¨Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου 

Γεωργίου του Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) ¨Διαπλάτυνση γέφυρας αγροτικής οδού στην περιοχή βιολογικού 

καθαρισμού¨ και  

β) ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων της κλειστής 

αίθουσας στίβου του Ε.Σ. Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ  30ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 
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13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Να αρχίσουμε κ.κ. Συνάδελφοι. Θα ήθελα λίγο να αφήσουμε τα εκτός 

ημερησίας και την επερώτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας και να ασχοληθούμε λίγο με το 

1ο θέμα γιατί παρίσταται ο κ. Καλογερούδης, να μας ενημερώσει και μετά επανερχόμαστε.  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Σχετικά με τον σχεδιασμό τοπικού προγράμματος εφαρμογής της προσέγγισης 

LEADER. 

 

 

κ. Καλογερούδης:  Θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Έχετε όλοι στα χέρια σας αυτό 

το πολύ συνοπτικό κείμενο το οποίο μιλάει για την παρουσίαση του …  Αγροτικής Ανάπτυξης 

2007-2013¨, ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό που θα καθορίσει τις κοινοτικές 

παρεμβάσεις που θα γίνουν μεταξύ άλλων και στον δήμο Σερρών. Ο Δήμος σήμερα καλείται 

ουσιαστικά να ενημερωθεί από εμάς για δυο λόγους, ο πρώτος λόγος είναι για να γνωρίζει τις 

δυνητικές παρεμβάσεις τις οποίες μπορεί να επιτελέσει μέσω του προγράμματος όταν έρθει η 

κατάλληλη στιγμή, αφού οριστικοποιήσουμε το πρόγραμμα  μας δηλαδή σαν Δήμος, σαν 

ΟΤΑ, και ο 2ος λόγος είναι για να μπορεί μέσα από την επίσημη ενημέρωση να ενημερώσουν 

με τη σειρά τους τους δημότες του Δήμου οι οποίοι ενδεχομένως ενδιαφέρονται για τέτοιου 

είδους δράσεις αλλά και τους συλλόγους, τα σωματεία, τους φορείς που προτίθενται να κάνουν 

τέτοιου είδους … 

Σ’ αυτή τη φάση δεν ζητείται από το Δ.Σ. να αποφασίσει κάτι συγκεκριμένο, αυτό που 

ζητείται είναι να εκφράσει μια θέληση, μια βούληση, μια άποψη, να γίνει μια συζήτηση 

ενδεχομένως προκειμένου να υπάρξει μια εισήγηση προς εμάς για τον τρόπο με τον οποίο θα 

χειριστούμε το πρόγραμμα.  

Θα πω  πάρα πολύ σύντομα τα μέτρα του προγράμματος τα οποία περιγράφονται στο 

έντυπο που σας δώσαμε, το 1ο μέτρο που έχει τίτλο ¨Αύξηση της αξίας των Γεωργικών και 

Δασοκομικών Προϊόντων¨ αφορά την μεταποίηση γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων και 

δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Έχει ένα ανώτερο κόστος 500.000 και 

ποσοστό μέχρι 50% για …  

Το 2ο μέτρο αφορά ¨Διαφοροποίηση … κέντρα Νεότητας¨, … και έχει ένα ανώτερο 

κόστος ανά ενέργεια 700.000 για υποδομές διανυκτέρευσης, ξενοδοχεία δηλαδή, και 300.000 

για τις λοιπές επενδύσεις με ποσοστό ενίσχυσης 50%. 

Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται σ’ αυτά τα μέτρα που συζητάμε τώρα βρίσκονται 

στη σελίδα 5, υπάρχει ένας πίνακας καλυπτομένων τομέων, μπορείτε να το δείτε, και δεν 

χρειάζεται να τον αναλύουμε.  

Το υπομέτρο 3.12 αφορά πάλι … πρόσωπα και μπορούμε να δούμε τι χρηματοδοτείται 

πίσω στον πίνακα με ανώτερο κόστος ανά ενέργεια τις 300.000 και ποσοστό ενίσχυσης 50%. 

Αυτά είναι γενικά για τους ιδιώτες.  

Το μέτρο 3.13 αφορά την ¨ … δραστηριοτήτων¨, έχει σαν δικαιούχους φορείς Τ.Α. και 

τις εταιρείες τους, έχει συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και φυσικά … Οι 

δράσεις που μπορούν να κάνουν οι δημόσιοι συλλογικοί φορείς, και εδώ κάνω μια παρένθεση 

ότι ο δημόσιος φορέας μπορεί να υποβάλλει μια πρόταση και να έχει 100% ενίσχυση αλλά 

μπορεί να υποβάλλει την πρόταση και να έχει μόνο 50% ενίσχυση, όπως αντίστοιχα και ένας 

ιδιώτης μπορεί να υποβάλλει την πρόταση και να έχει ενίσχυση 50% ή και 100%, το κριτήριο 

που καθορίζει το ποσοστό της ενίσχυσης είναι το αν η ενέργεια αυτή που καλείται να 

χρηματοδοτηθεί  παράγει  κέρδη ή όχι, αν δηλαδή ένας ιδιώτης έχει ένα κτίριο από τον παππού  
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του και απλώς θέλει να διατηρήσει και να διασώσει την αγροτική αυτή παράδοση, τότε είναι 

προφανές αυτή η ενέργεια θα είναι χωρίς κέρδος άρα επιδοτείται με 100%, αν ένας ΟΤΑ 

θελήσει να κάνει μια μονάδα ξενοδοχειακή για παράδειγμα ή ένα αναψυκτήριο είναι προφανές 

ότι αυτή η ενέργεια παράγει κέρδος και θα χρηματοδοτηθεί με  50%. 

Μετά από αυτή τη παρένθεση να περάσουμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ένας Δήμος ή 

οι φορείς, μπορεί να κάνει ίδρυση και εκσυγχρονισμό κέντρου … πληροφόρησης, … ή 

μνημείου, … και σ’ αυτή τη περίπτωση έχουμε 300.000 € για τις παρεμβάσεις.  

Το μέτρο 3.21, δικαιούχοι είναι οι φορείς της Τ.Α. και οι εταιρείες τους αλλά και οι 

σύλλογοι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εδώ είναι που μπορεί να κάνει ο Δήμος κάτι 

σημαντικό, τα έργα υποδομής εντάσσονται εδώ … καθώς και έργα διατήρησης υδατικών 

πόρων. Επίσης μικρά έργα … ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις όπως Δημιουργία κέντρων φροντίδας 

παιδιών προσχολικής ηλικίας, …, Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων, Στήριξη πολιτιστικών 

φορέων … Το ανώτερο κόστος ενέργειας είναι … για τα μικρά έργα και 300.000 για τα  

υπόλοιπα με ποσοστό ενίσχυσης 100%. Το ζήτημα είναι εδώ ότι πρέπει να γνωρίζετε ότι από 

τον δήμο Σερρών έγινε μη επιλέξιμη η περιοχή του Δ.Δ. των Σερρών, είναι αντίθετα επιλέξιμα 

τα Δ.Δ. του Ελαιώνα, της Οινούσας, του Χιονοχωρίου, των Επταμύλων αλλά και οι περιοχές 

του Μετοχίου και Ξηροτόπου. Αυτό το λέω για να έχετε υπόψη σας τι θα μπορούσε να 

ενταχθεί και που.  

Το επόμενο μέτρο το 3.22 είναι η ¨Ανακαίνιση και Ανάπτυξη …¨, έχει πάλι 

δικαιούχους τους φορείς Τ.Α. και τις εταιρείες τους αλλά και Ν.Π. Εδώ μπορεί να γίνει 

βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων αλλά και αποκατάσταση … και αποκατάσταση 

κτιρίων για ιδιωτική χρήση αλλά δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τους παραδοσιακούς 

οικισμούς. Με προϋπόθεση ότι θα υπάρχει συνολική μελέτη … και λειτουργικής αναβάθμισης 

… Εδώ είναι 1 εκ. με ποσοστό ενίσχυσης το 100%.  

Και τέλος το τελευταίο μέτρο, η ¨Διατήρηση και αναβάθμιση …¨, δικαιούχοι είναι οι 

Ο.Τ.Α. και οι φορείς, … η διατήρηση και αποκατάσταση του …, έργα όπως είναι το … έργα 

προστασίας εδάφους, αλλά και αποκατάσταση … ελαιοτριβείων … Ανώτερο κόστος ανά 

ενέργεια 300.000 και ποσοστό 100%.  

κ. Αγγελίδης: Αναφέρθηκε στους δικαιούχους στα διάφορα υπομέτρα, αλλά μπορεί ο 

Δήμος να υποβάλλει προτάσεις σε όλα τα μέτρα, ο αριθμός των προτάσεων είναι 

απεριόριστος; 

κ. Καλογερούδης: Ο αριθμός των προτάσεων μπορεί να είναι απεριόριστος, αρκεί να 

μην καταστρατηγείται η γενική φιλοσοφία, δηλαδή να γίνει τεμαχισμός κάποιας πρότασης έτσι 

ώστε να ξεπεράσουμε με τεχνικό τρόπο τα όρια της επιδότησης. Ο μόνος περιορισμός είναι 

αυτός.  

κ. Μωυσιάδης: Στο μέτρο 3.13 … 

κ. Καλογερούδης:  … 

κ. Δήμαρχος: Έχω την άποψη ότι κάποιος από εμάς σε πολιτικό επίπεδο, με την 

βοήθεια των υπηρεσιών, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη, μια επιτροπή, να καταθέσουμε 

προτάσεις στο πρόγραμμα αυτό, αυτό έκανα και στην ΤΕΔΚ, ορίστηκαν δύο συνάδελφοι, εδώ 

περισσότεροι, να επεξεργαστούν όλα αυτά τα κείμενα, σε συνεννόηση με την ΑΝΕΣΕΡ να 

δούμε τις δυνατότητες και να καταθέσουμε τις  προτάσεις όταν γίνει η προκήρυξη και να 

έχουμε την ετοιμότητα που χρειάζεται πάντα σ’ αυτές τις περιπτώσεις.  

κ. Πρόεδρος:  Ο κ. Πεχλιβανίδης, ο κ. Παπαβασιλείου, ο κ. Μωυσιάδης και ο κ. 

Παπαδόπουλος.  

Θα ήθελα να βλέπαμε λίγο το 19ο Θέμα.           
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης:  

α) Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σερρών ¨Η Αρμονία¨ και  

β) Συλλόγου Μακεδονομάχων και Απογόνων Ν. Σερρών ¨ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ¨. 

 

κ. Πρόεδρος:   Για το α), η Δ.Α. εκτιμά την πρωτοβουλία του κ. Αναγνωστόπουλου, 

τον τιμά και τον ίδιο, ήδη δόθηκε εντολή στον διευθυντή της ΔΕΠΚΑ, στον κ. Πούλιο, να του 

παράσχει κάθε βοήθεια σε λειτουργική και οργανωτική υποδομή και παρότι είναι η 

οικονομική δυσχέρεια του Δήμου γνωστή του δίνουμε 2.000 €.  

κ. Δήμαρχος: Η υλικοτεχνική βοήθεια την οποία ο Δήμος έχει αποφασίσει να 

παράσχει, είναι κάποια πολλά χρήματα, να τα συνυπολογίσουμε και όλα αυτά.  

κ. Πρόεδρος:   3.000 € η ενίσχυση.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Βέρρου)  

       

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε δυο θέματα ως κατ’ επείγοντα. Είναι η διαμόρφωση χώρου 

πάρκιν με αριθμό 78 αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών. Είναι ένα μικρό έργο των 12.200 και 

έχουμε μια καινούργια έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ¨Απομάκρυνση 

ανεπιθύμητης άγριας βλάστησης πέριξ του Αυτοκινητοδρομίου του Δήμου Σερρών¨, δηλαδή 

να απομακρυνθούν τα αγριόχορτα γύρω από το Αυτοκινητοδρόμιο με προϋπολογισμό 9.520 €.  

κ. Μωυσιάδης: Για το προηγούμενο θέμα να ρωτήσω, πρόκειται για το έργο του 

ΘΗΣΕΑ. Τι γίνεται με το πάρκιν, θα προχωρήσει; 

κ. Δήμαρχος: Σήμερα από τη δημαρχιακή την δημοπράτηση περάσαμε. Προχωράει το 

έργο.  

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε δυο επερωτήσεις από την Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων. Η 

1η ¨κ. Δήμαρχε γιατί το κατάστημα του πρώην Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην κοιλάδα Αγ. 

Αναργύρων το οποίο ο Δήμος εκμίσθωσε σε ιδιώτες δεν λειτούργησε κατά την περίοδο του 

καλοκαιριού 2008 και ποιες οι προθέσεις της Δ.Α. σχετικά με τη λειτουργία του 

καταστήματος;¨ Παρότι ελέγχεται η διατύπωση για την σαφήνεια της, δηλαδή είναι αν είναι 

σαφώς διατυπωμένη η επερώτηση, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Δ.Α. το γνωρίζει το 

πρόβλημα πριν το αναδείξει η Δημοτική Πρωτοβουλία, ασχολείται σοβαρά και συγκροτημένα 

μαζί του, απλά θα έρθει το θέμα σε επόμενο Δ.Σ. αφού ολοκληρωθεί ο φάκελος αναμένοντας 

την εγκριτική απόφαση της Περιφέρειας για την απόφαση του δασαρχείου που κρίνει τον 

συγκεκριμένο χώρο ως δασική περιοχή. Μαζί με την γνωμάτευση της Ν.Υ. και τη γνωμάτευση 

του συνόλου της υπηρεσίας της κ. Χατζηπανταζή θα έρθει σε επόμενο Δ.Σ.  

κ. Αγγελίδης:  Ακριβώς αυτό που σας προτείναμε και εμείς. Να έρθει κανονικά το 

θέμα στο Δ.Σ. με όλα τα έγγραφα, όμως εμείς προτείνουμε, να ενημερωθεί ο Σερραϊκος λαός 

επίσημα, μπορείτε φυσικά να κάνετε μια καταρχήν ενημέρωση. Μπορεί ο Δήμαρχος να 

εξηγήσει τι συμβαίνει και εν συνεχεία να έρθει το θέμα κανονικά στο Δ.Σ.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ να θυμίσω ότι για το θέμα το συγκεκριμένο, σε μια συνάντηση δική 

μας, σας είχα ενημερώσει.  

κ. Μωυσιάδης: Εγώ δεν ξέρω τίποτα.  

κ. Δήμαρχος: Μπορεί να μην θυμάμαι ακριβώς. Προέκυπτε ότι το συγκεκριμένο 

κτίσμα, αφενός είναι σε δασική έκταση αφετέρου είναι εντός της κοίτης.  

κ. Μωυσιάδης: Αυτός δεν είναι λόγος μη λειτουργίας όσο υπάρχει η άδεια. Εάν 

προκύψει κάτι τότε θα τεθεί θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Έχει άδεια λειτουργίας, βέβαια προκύπτουν και άλλα προβλήματα. 

Προέκυψαν όταν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θέλησαν να κάνουν κάποιες ήπιες 

παρεμβάσεις στο χώρο για την καλύτερη λειτουργία. Τότε απευθυνόμενοι στην Τ. Υ., η  οποία 
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το απέκλεισε, η οποία όμως με μια έρευνα που έγινε κατέληξαν στο δασαρχείο, όπου εκεί 

προφορικά πάντοτε τους είπαν ότι αυτό κακώς υπάρχει, κακώς  υφίσταται. Και βέβαια από 

τότε με την σοβαρότητα την οποία σας είπε ο κ. Πρόεδρος αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα. Ένα 

πρόβλημα 20ετίας και πλέον ερχόμαστε να το αντιμετωπίσουμε και να το λύσουμε σήμερα. 

Αυτή είναι η αλήθεια. Θυμόμαστε πως ξεκίνησε η κατασκευή αυτού του κτίσματος εκεί, με 

ποια μορφή, τι χαρακτήρα είχε, τον αγώνα που δόθηκε για να γίνει η νομιμοποίηση του και να 

λειτουργήσει. Όλα αυτά είναι μια ιστορία πλέον των 20 χρόνων, το οποίο σήμερα, μετά την 

πλημμύρα του 2004, αυτή είναι η αλήθεια, ενέκυψαν όλοι στο πρόβλημα του χειμάρρου και 

προκύπτουν όλα αυτά που προκύπτουν.  

κ. …: Το ότι υπάρχει άδεια δεν σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει. Η άδεια δεν έχει 

ανακληθεί, αλλά τώρα … βρισκόμαστε μέσα στον χείμαρρο, υπάρχουν δύο … το ένα … στην 

Πολεοδομία η οποία απάντησε ότι είμαστε εκτός …, στη συνέχεια απευθυνθήκαμε στη 

Διεύθυνση Κεντρικών υπηρεσιών πάλι του Δήμου Σερρών και ρωτήσαμε το εξής πάρα πολύ 

απλό, ¨εμείς μπορεί να έχουμε άδεια αλλά επειδή … κινδυνεύουν οι πελάτες μας και η 

περιουσία μας;¨ και η απάντηση είναι ότι δεν μπορούν σαν διεύθυνση κεντρικών υπηρεσιών να 

μας πουν … της περιουσίας … Εκεί κάναμε απευθείας εξώδικο προς τον δήμο και είπαμε ότι 

υπάρχει αυτό το έγγραφο από την Πολεοδομία, το άλλο από την διεύθυνση κεντρικών 

υπηρεσιών, έχουμε το έγγραφο του δασάρχη που λέει ότι είναι δάσος και πήραμε και την 

αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας και είδαμε ότι είναι ρέμα. Όλα αυτά τα συγκεντρώσαμε και 

… και περιμένουμε αυτή τη στιγμή έγγραφο από την Περιφέρεια δασών, που μας είπε μάλιστα 

το δασαρχείο προφορικά, ότι θα βγει απόφαση από την Περιφέρεια για κατεδάφιση … Μετά 

από αυτό που έγινε το 2004 κινδυνεύουν ζωές μέσα στο αναψυκτήριο, οπότε και γι’ αυτό το 

λόγο κάναμε τις … και περιμένουμε την απάντηση.  

κ. Δήμαρχος: Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε ο νόμος κάτι προβλέπει. Η Δ.Α. θα 

κινηθεί σύμφωνα με τον νόμο.  

κ. Αγγελίδης: Στο επόμενο Δ.Σ. να έρθει ολοκληρωμένο, με όλα τα στοιχεία, να 

υπάρχουν εισηγήσεις της … και της Τ.Υ. και του Δασαρχείου.  

κ. Μωυσιάδης:  Πάντως για την … δεν ισχύει για τον εξής λόγο, με τη λογική του 

είναι ρέμα και δεν είναι ρέμα, πρέπει να κλείσουμε όλον τον χώρο, να … η διαδρομή προς την 

κόκκινη γέφυρα και να κλείσουμε και την κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων, διότι όλη αυτή ήταν 

χαρακτηρισμένη ρέμα. Επομένως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε η κοιλάδα Αγ. Αναργύρων είναι 

ευλογία ή κάτι άλλο. Αν αποφασίσουμε να κλείσει ο συγκεκριμένος χώρος, πρέπει να 

κλείσουν και όλα τα υπόλοιπα γιατί και εκείνα είναι ρέμα. Ένα γεγονός το οποίο είναι 

εξαιρετικό και σπάνιο δεν σημαίνει ότι αυτομάτως γίνεται αιτία για να μην … διότι αυτός ο 

κίνδυνος μπορεί πάντοτε να υπάρχει. Τα έκτακτα φαινόμενα δεν αποτελούν λόγο αναστολής 

μιας δραστηριότητας.  

κ. Ιωαννίδης: Το πρόβλημα είναι στο κτίσμα που υπάρχει … Δηλαδή σε μια έκταση 

που έχει χαρακτηριστεί δασική απαγορεύεται να υφίσταται κτίσμα και αν υφίσταται θα πρέπει 

να κατεδαφιστεί. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, πλέον δεν υφίσταται η 

… ιδιότητα, τι να πιστώσει αέρα; Όταν θα έχει η Περιφέρεια την απόφαση που θα λέει ότι 

πρέπει να κατεδαφιστεί το κτίσμα, αυτομάτως λήγει η … σύμβαση. 

κ. Μωυσιάδης: Δεν είναι έτσι. Γιατί τότε θα πρέπει να πάμε στην Χρυσοπηγή και να 

κατεδαφίσουμε όλα τα κτίσματα που υπάρχουν μέσα σε … Δεν αποκλείεται το κτίσιμο μέσα 

σε περιοχή δασική και ιδίως όταν πρόκειται για κοινόχρηστη δραστηριότητα, όταν πρόκειται 

για αναψυκτήριο μέχρι 50 μ. και όταν και αυτό έχει εκδοθεί και έχει … Θα παρακαλέσω 

σύμβουλοι του Δήμου να μην είναι συνήγοροι της άλλης πλευράς γιατί δημιουργούνται 

εντυπώσεις.  

κ. Ιωαννίδης:  Εγώ μιλάω για … θα σας παρακαλέσω τώρα να ανακαλέσετε.  
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κ. Μωυσιάδης: Δεν το ανακαλώ. Αυτή τη στιγμή ψάχνω να βρω επιχειρήματα υπέρ 

του Δήμου και εσείς ψάχνετε επιχειρήματα για την άλλη πλευρά.  

κ. Ιωαννίδης: Γιατί έχουμε και άλλα εμείς τα οποία εσείς δεν τα γνωρίζετε.  

κ. Μωυσιάδης: Θα το δούμε.  

κ. Πρόεδρος:   Εν πάση περιπτώσει θα το δούμε ολοκληρωμένα. 

κ. Δήμαρχος:  Και εγώ θα παρακαλούσα, δεν το δέχομαι αυτό, το να παίρνει το λόγο 

κάποιος συνάδελφος για να διαφωτίσει τη συζήτηση που γίνεται, έστω και μια καταρχήν 

συζήτηση που γίνεται … (αλλαγή πλευράς) … σαν αρχή, εδώ δεν έχουμε οριοθετήσει τον 

χείμαρρο Αγ. Αναργύρων. Το θέμα πέρα από της δασικής έκτασης είναι ότι είναι εντός κοίτης. 

Είναι ναι ή όχι; Δια γυμνού οφθαλμού είναι ναι. 

κ. Πρόεδρος:   Η Δ.Α. βαδίζει με βάση το νόμο. 

κ. Δήμαρχος: Εκείνα που αναφέρεστε συνάδελφε έχουμε αποφάσεις δικαστηρίων.  

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε και μια 2η ερώτηση της Δημοτικής Πρωτοβουλίας η οποία έχει 

και ένα ενδιαφέρον, ένα σασπένς διότι απευθύνεται προς τον πρόεδρο του Δ.Σ., πολύ 

ενδιαφέρον θα έχει ο Γ. Παπανδρέου να επερωτά τον Σιούφα. Αλλά εγώ σας ευχαριστώ γιατί 

θα μου δοθεί η δυνατότητα να πω και κάποια πράγματα που πρέπει γι’ αυτά τα άρθρα που 

αναφέρεστε και τα πάω πολύ εγώ.  

κ. Αγγελίδης:  Εμείς τις επερωτήσεις αυτές δεν τις κάνουμε για να ρίξουμε μομφή. 

κ. Πρόεδρος:   Το κατάλαβα κ. Αγγελίδη. ¨Οι καταστηματάρχες της οδού Βασιλέως 

Βασιλείου, τον Ιούλιο του 2007¨, που δεν είναι Ιούλιος του 2007 αλλά είναι Σεπτέμβριος του 

2007, ¨και οι καταστηματάρχες της οδού Βενιζέλου τον Ιούλιο του 2008 κατέθεσαν στον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. Σερρών πρόταση για συζήτηση σχετικά με το κυκλοφοριακό πρόβλημα του 

κέντρου της πόλης βάσει του 215 παρ. 3 του νόμου 3463/2006. Ερωτάται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

γιατί δεν φέρνει προς συζήτηση στο Δ.Σ. αυτές τις προτάσεις των συμπολιτών μας κάτι το 

οποίο υποχρεούται να πράξει βάσει του άρθρου 215 παρ. 3 του νόμου 3463/2006. Οι 

προτάσεις αυτές των καταστηματαρχών της οδού Β. Βασιλείου και Βενιζέλου αναφορικά με 

το κυκλοφοριακό θα μπορούσαν να συζητηθούν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. τη σημερινή¨.  

Η πρώτη που κατετέθη τον Σεπτέμβριο του 2007, 17/9/2007 και παρελήφθη στις 

19/9/2007 από την υπηρεσία μας αφορά ένα αίτημα των καταστηματαρχών της οδού Β. 

Βασιλείου και της Εθν. Αντιστάσεως, οι οποίοι ζητούν, το αίτημα τους είναι αυτό, όχι στην 

διαπλάτυνση των πεζοδρομίων των προαναφερομένων οδών ναι στην στάθμευση των 

αυτοκινήτων και από τις δύο πλευρές. Όμως η αίτηση τους αυτή, έχει να κάνει με την 

απόφαση της Δ.Ε. της 12/9/2007 για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που προέβλεπε αμφίδρομη 

διέλευση οχημάτων στην οδό Β. Βασιλείου. Λένε όμως παρακάτω οι αιτούντες, ¨αυτή την 

αίτηση να την συζητήσετε στο Δ.Σ. πριν έρθει η απόφαση της Δ.Ε.¨. Όμως αυτή η 305 

απόφαση της Δ.Ε. ποτέ δεν εισήλθε για συζήτηση. Εγώ δεν την έκλεισα την αίτηση στο αρχείο 

για τυπικούς λόγους διότι σέβομαι τις παρατηρήσεις των συμπολιτών. Την έστειλα στο τμήμα 

του κυκλοφοριακού σχεδιασμού, την έστειλα στον μελετητή, και στην 222 Α.Δ.Ε. που δεν 

πέρασε προχτές από το Δ.Σ. 

κ. Αγγελίδης: Δεν υπάρχει. 

κ. Πρόεδρος:   Της Δημαρχιακής Επιτροπής υπάρχει.  

κ. Αγγελίδης: Της Δημαρχιακής Επιτροπής δεν υπάρχει.  

κ. Πρόεδρος: Η 305/2007 ποτέ δεν συζητήθηκε στο Δ.Σ. διότι η Δ.Α. έκρινε ότι 

χρειάζεται περαιτέρω και ευρύτερη διαβούλευση για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Η 222 … 

κ. Μωυσιάδης: Η 222 είναι τον 6ο του 2008. 

κ. Πρόεδρος:   Οι συμπολίτες μας ζητούσαν να συζητηθεί αυτή η πρόταση τους σε 

σχέση με την απόφαση την 305 που ποτέ δεν εισήλθε στο Δ.Σ. Γι’ αυτό δεν το έφερε. Η 222 

είναι φετινή. Στην παρ. 5 που παίρνει υπόψη τους αυτή την παρατήρηση, είναι εδώ ο κ. 

Παπαδίκης  να  πει, και η  πρότασή τους  αυτή …  από το ότι  έπεφτε ο οικονομικός τζίρος των  
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καταστημάτων. Στην παρ. 5 της αποφάσεως λέει ¨αμφιδρομεί την οδό Β. Βασιλείου καθ’ όλο 

το μήκος με απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές του δρόμου και την κατασκευή 

θυλάκων φορτοεκφόρτωσης για την εξυπηρέτηση τροφοδοσίας των καταστημάτων και 

ολιγόλεπτη στάση για το κοινό.  

κ. Αγγελίδης: Αυτή η πρόταση των καταστηματαρχών δεν κατατέθηκε στη 

διαβούλευση.  

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Παπαδίκης την έχει σε γνώση του και του μελετητή.  

κ. Αγγελίδης: Αυτή είναι η ουσία όμως.  

κ. Πρόεδρος:   Η ουσία δεν είναι αυτή, η ουσία είναι ότι θα μπορούσα για τυπικούς 

λόγους να την βάλω στο αρχείο, σέβομαι όμως τις παρατηρήσεις των συμπολιτών μου.  

Η 2η που αφορά τους καταστηματάρχες της οδού Βενιζέλου, εισήλθε σε μένα στις 17/7 

και την έστειλα στο τμήμα του κυκλοφοριακού σχεδιασμού και πήρα την ανάλογη απάντηση: 

¨Αναλύοντας την πρόταση των καταστηματαρχών της οδού Βενιζέλου διαπιστώνουμε ότι 

συντάχθηκε υπό καθεστώς ελλιπούς ενημέρωσης με το πρόγραμμα που προτίθεται να 

υλοποιήσει ο Δήμος Σερρών στο σύνολο του. Οι προτάσεις των καταστηματαρχών 

συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Δήμου Σερρών και μάλιστα υπερκαλύπτουν τις δικές 

τους επιθυμίες προβλέποντας πέραν του περιφερειακού κέντρου πάρκο και λειτουργία ζώνης 

ελεγχόμενης στάθμευσης σε μεγάλη έκταση επί της οδού Βενιζέλου διευκολύνοντας έτσι τη 

στάθμευση και την εμπορική κίνηση της περιοχής. Για ότι αφορά την τροφοδοσία και την 

εξυπηρέτηση των καταστημάτων της Βενιζέλου, στη νέα σχεδίαση προβλέπεται η δημιουργία 

καταλλήλων χώρων φορτοεκφόρτωσης, στάθμευσης κοινού, σε ελεγχόμενες συνθήκες που 

κατά την άποψη μας θα εξυπηρετήσει καλύτερα από σήμερα τις ανάγκες των καταστημάτων¨. 

Αυτή είναι η απάντηση του κ. Παπαδίκη για την 2η.  

Αυτή τη 2η, έχουμε την δυνατότητα να την συζητήσουμε όταν μετά την θεσμοθέτηση 

της απόφασης του Δ.Σ. που είναι στο 2ο θέμα της 222, έχουμε να την συζητήσουμε όταν 

συζητήσει το Δ.Σ. την έγκριση μελετών για τα συγκεκριμένα έργα, την διαπλάτυνση των 

πεζοδρομίων και των κόμβων όπως πιλοτικά οδηγήθηκε η Τ.Υ. μετά από εισήγηση του 

μελετητή για την οδό Βενιζέλου και την οδό Εθν. Αντίστασης μέχρι Χατζηπανταζή. Για την 

κατασκευή και των δύο κόμβων και της αναπλάσεως τους. Ευχαρίστως να καλέσω τους 

συνδημότες μας να τοποθετηθούν σ’ αυτό το θέμα χωρίς κανένα πρόβλημα.  

Θέλω όμως να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με τη χρήση των άρθρων 215.2 και 

215.3, το 215.2 υπάγονται οι αναφορές των πολιτών που είναι υποχρεωμένα τα όργανα του 

Δήμου να τις απαντούν εντός 30 ημερών. Το 215.3 ο νομοθέτης προβλέπει ότι 25άδα πολιτών 

μπορεί να καταθέτει προτάσεις στο οικείο Δ.Σ. και να συζητηθούν, προτάσεις σημαίνει πρώτα 

απ’ όλα έρευνα σε βάθος, σημαίνει έκφραση του νέου, έκφραση του ρηξικέλευθου, σημαίνει 

προϋπόθεση πρακτικής εφαρμογής των προτάσεων, δηλαδή σημαίνει δουλειά. Δυστυχώς κ.κ. 

Συνάδελφοι μέχρι τώρα στο συμβούλιο μας ήρθαν πολλές 25άδες, πρόταση δεν είδα. Όμως 

εγώ για λόγους ευαισθησίας τις έφερνα στο Δ.Σ. να τις συζητήσουμε παρ’  ότι ήταν αναφορές 

και γι’ αυτό έφυγαν τόσο γρήγορα από το Δ.Σ. Όταν όμως αφορά μια παρατήρηση των 

πολιτών σύμφωνα με το 215.2 αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ή αν θέλετε … αυτό ζητάει. 

κ. Αγγελίδης: Αυτές τις εξηγήσεις που δώσατε, μπορείτε πολύ άνετα, όταν 

κατατίθενται τέτοιες προτάσεις να το φέρνετε το θέμα στο Δ.Σ., τους φωνάζετε, δίνετε τις 

εισηγήσεις και τελειώσατε.  

κ. Πρόεδρος:   Μα το κάνουμε πάντα. 

κ. Αγγελίδης: Πως το κάνετε; Μα υπάρχει μια πρόταση από πέρσι. 

κ. Πρόεδρος:   Αυτός που μου την έφερε για να την παρουσιάσει είχε πολλές επαφές 

μαζί μου.  

κ. Αγγελίδης: Για να μη μας ρωτάνε και μας οι πολίτες γιατί δεν συζητούνται οι 

προτάσεις το πιο σωστό είναι αυτό. Να φέρετε την πρόταση, τους φωνάζετε, δίνετε εξηγήσεις. 
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 Το ότι λέει ο νόμος ότι ο Πρόεδρος θα αποφασίσει πότε θα το φέρει δεν σημαίνει ότι 

δεν θα το φέρει ποτέ.  

κ. Πρόεδρος:   Εδώ έχω φέρει αναφορά δημοτικής παρατάξεως για θέμα. Αν με το 

καλό θεσμοθετηθεί η απόφαση της Δ.Ε. μαζί με την έγκριση των μελετών για τις αναπλάσεις 

των πεζοδρομίων φυσικά θα το φέρω και θα τους καλέσω να παρίστανται. Ουδέν κρυπτόν υπό 

τον ήλιον. Έτσι θέλω να λειτουργώ εγώ.         

                                      

ΘΕΜΑ  2ο: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρ. 222/2008 Α.Δ.Ε. που αφορά το κέντρο της πόλης.  

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι κατά την άποψη μου στην προηγούμενη συνεδρίαση 

του Δ.Σ. το θέμα έχει εξαντληθεί και νομίζω ότι έλειπε ο αριθμός των ψήφων που χρειαζόταν 

και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, πιστεύω ότι έχει εξαντληθεί εκτός αν θέλετε κάτι 

άλλο να προσθέσετε, να περάσουμε στην ψηφοφορία και στην θεσμοθέτηση της απόφασης.  

κ. Αγγελίδης: Δεν θα κάνω άλλη τοποθέτηση, για να μην κουράσω το Σώμα γιατί 

επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, γι’ αυτό το λόγο η τοποθέτηση μου εγγράφως να μπει και 

θα παρακαλούσα η τοποθέτηση αυτή, αυτούσια όπως είναι να γραφεί και στα πρακτικά που θα 

πάει στην απόφαση για την Περιφέρεια. 

κ. Μωυσιάδης:  … Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να περάσει. Μπορεί να 

πάρει την πλειοψηφία αλλά … και δεν θα μπορέσει να περάσει και αυτό γιατί δεν είναι 

σύμφωνη με τον κώδικα, πρέπει να υπάρχουν οι μελέτες και δεν υπάρχουν, σύμφωνα με τον 

κώδικα η διαβούλευση δεν γίνεται για να … αλλά για να ακούσουμε τον κόσμο και να τον 

λάβουμε υπόψη μας, και έπρεπε να τα λάβουμε υπόψη μας και η συντριπτική πλειοψηφία του 

κόσμου ήταν αντίθετη και έπρεπε να την λάβουμε υπόψη.    

κ. Πρόεδρος:   Περνάμε στην ψηφοφορία.  

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Η πρόταση μας   

κ. Αγγελίδης:  Η πρόταση μας  

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας   

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κ. Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 
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- Εγκρίνεται με  14 ψήφους υπέρ 

 

  ΘΕΜΑ  3ο: Σχετικά με μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Σερρών και Τ.Ε.Ι. Σερρών.  

 

κ. Δήμαρχος: Πιστεύω ότι όλοι έχετε διαβάσει αυτό το πλαίσιο, το κείμενο της 

συνεργασίας. Προφανέστατοι είναι οι λόγοι που επιδιώκει το σύνολο της Δ.Α. την συνεργασία 

με το πανεπιστήμιο αυτό που υπάρχει στην πόλη μας. Εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι με 

την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου να υπάρξει μια υπό μορφής σεμνής μικρής τελετής για 

την υπογραφή και του Δήμου και των ανθρώπων του ΤΕΙ για την υπογραφή αυτού του 

μνημονίου. Κατά τα άλλα το έχετε διαβάσει, περιλαμβάνει το σύνολο και τις δυνατότητες που 

το ΤΕΙ έχει να προσφέρει στην ανάπτυξη υποστηριχτικά και όχι μόνο, με έρευνες, με μελέτες 

και με άλλες δουλειές, τα μέγιστα στον δήμο μας. Αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι έχω γίνει 

κατανοητός. Χαίρομαι που όλες οι πλευρές συμφωνούμε και μπορούμε να προχωρήσουμε.  

 

- Εγκρίνεται  

                         
ΘΕΜΑ  4ο: Σύσταση Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: ¨66η Σχολική Επιτροπή 

Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  5ο: Συμμετοχή του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων των 

τοπικών ενώσεων στην ΚΕΔΚΕ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι τον Νοέμβριο.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  6ο: Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  7ο: Έγκριση συνέχισης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2007 του Ν.Π. ¨ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨. 

 

κ. Σαουλίδης: κ. Πρόεδρε προηγούμενα σας είχα … ήρθαν στα χέρια μου έγγραφα του 

Α.Ο. που αναφέρονται στον πρόεδρο. Είναι πράξη διοικητική που πρέπει να τελειώσει. Έχει 

περάσει πολύς χρόνος χωρίς λόγο δημιουργούνται προβλήματα. 

κ. Δήμαρχος: Η απάντηση κοινοποιήθηκε και στον Γενικό Δ/ντή και ο Γενικός Δ/ντής 

έκανε μια απάντηση προς τον Πρόεδρο του Α.Ο. αλλά αυτό έγινε μόλις την Παρασκευή πριν 

φύγει. Και σε τηλεφωνική συνεργασία που είχα με τον πρόεδρο του Α.Ο. έχει άλλη άποψη. Το 

Δ.Σ. ούτε διαιτητής είναι ούτε δικαστήριο. Η απάντηση του προέδρου του Α.Ο. είναι 

διαφορετική γιατί και αυτός με τη σειρά του συμβουλεύεται κάποιες δημόσιες υπηρεσίες.  
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κ. Σαουλίδης:  Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας που εκφράζει τις απόψεις του 

δεν είναι ο αρμόδιος; 

κ. Δήμαρχος: Εγώ διάβασα με μεγάλη προσοχή και αμέσως έκανα αυτό που σας είπα 

προηγουμένως.  

κ. Σαμπάνης: Ο Γενικός Γραμματέας έχει απευθύνει κάποια έγγραφα προς τον Α.Ο. 

και σε εμένα σαν Πρόεδρο, κινούμαστε μέσα σ’ αυτά που μας ζητά, περιμένουμε μια 

απάντηση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και θα την έχουμε σύντομα, πιθανόν και την 

Δευτέρα ή Τρίτη.  

κ. Παπαδόπουλος: Εγώ θέλω να μας πείτε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο γιατί περιμένει.  

κ. Σαμπάνης: Γιατί μέσα το έγγραφο της Περιφέρειας αναφέρει: ¨εκτός και αν το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά¨, κάπως έτσι … 

κ. Αγγελίδης:  Επειδή ήταν προηγουμένως διευθυντής … 

κ. Σαμπάνης:  Ο κ. Χρυσανθίδης ήταν διευθυντής, για κάποιο λόγο αντικαταστάθηκε 

από κάποιον άλλον, ο νόμος λέει ότι όταν κάποιος διευθυντής παύει να είναι στην θέση του 

διευθυντή θα πρέπει να καταλάβει θέση προϊσταμένου τμήματος. Όταν πήγαν οι φάκελοι στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο ήταν και του Διευθυντού να κριθεί και των Προϊσταμένων, στάλθηκε 

προς εμάς, προς τον πρόεδρο του Α.Ο. από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο η απόφαση που έλεγε 

ότι Διευθυντής είναι ο τάδε, προϊστάμενος στο ένα τμήμα ο τάδε, στο άλλο ο τάδε κ.λπ. Δεν 

είχε συμπεριλάβει το όνομα του κ. Χρυσανθίδη που έπαψε να είναι διευθυντής. Από εκεί και 

πέρα, η πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υλοποιήθηκε με απόφαση του προέδρου. 

Αυτή τη στιγμή έρχεται αυτό το θέμα, από τη στιγμή που ορίζει ποιος θα είναι διευθυντής και 

ποιοι προϊστάμενοι δεν μπορεί ο Πρόεδρος να πράξει διαφορετικά. Άρα λοιπόν το θέμα κατά 

πάση πιθανότητα θα εξεταστεί και πάλι από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και ότι μας προτείνει 

αυτό θα πράξουμε.  

κ. Γαλάνης: Οι νομικοί εδώ τι κάνουν; Είναι ένα όργανο θεσμικό. 

κ. Σαμπάνης: Καλά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν είναι ένα θεσμικό όργανο.  

κ. Σαουλίδης: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κ. Πρόεδρε, έχετε … το Δ.Σ. τόσο καιρό και 

δεν λέτε να καταλάβετε ότι αυτό το θέμα μας εκθέτει και πρέπει να το κλείσουμε. Είναι θέμα 

δικό σας, συγγνώμη που μιλώ με αυτό τον τόνο, αλλά πολλοστή φορά ήρθε αυτό το θέμα, 

είναι θέμα ευαισθησίας. Ο καθένας έχει τις απόψεις του εδώ μέσα, αλλά υπάρχουν και μερικοί, 

ο κ. Νυκτοπάτης συμμετέχει στο συμβούλιο του Α.Ο., ο νόμος είναι ρητός, ο κ. Δάγκος το είπε 

προηγουμένως ο … τον καθορίζει ρητά. Υπερβαίνουμε τον νόμο; Σας το λέμε για να σας 

προστατέψουμε. Τι να πούμε άλλο;  

κ. Γαλάνης: Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο νομίζω, θα πρέπει υπάρξει πολιτική βούληση, 

αφού ο … σας ανήκει κ. Πρόεδρε του Α.Ο., να προχωρήσετε σ’ αυτή την απόφαση με 

απόφαση δική σας και να μην … στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως λέτε ότι μπορεί να 

καταφύγει. Αν έχετε την πολιτική βούληση νομίζω ότι θα πρέπει να καλύψετε τη θέση του 

προϊσταμένου και να λήξει αυτό το θέμα με έναν πολύ ωραίο τρόπο χωρίς να χρειάζεται να 

περιμένετε την απόφαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Να έχετε το πολιτικό θάρρος να 

κλείσετε αυτή την ιστορία.  

κ. Σαμπάνης: Βρισκόμαστε σε επαφή με την Περιφέρεια, ήδη 23/7 απευθύναμε 

κάποιο έγγραφο κατόπιν συζήτησης που είχαμε με την υπεύθυνη την κ. Δήμου και μάλιστα τι 

είπαμε και ύστερα από τα σχετικά έγγραφα ¨σας κάνουμε γνωστό ότι το Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο στις 18/3/2008 πρακτικό συνεδρίασης επέλεξε διευθυντή και προϊσταμένους 

τμημάτων καλύπτοντας όλες τις αντίστοιχες θέσεις του Α.Ο. χωρίς να συμπεριλάβει σε αυτή 

του την απόφαση τον κ. Χρυσανθίδη Βασίλειο. Απόφαση την οποία ως όφειλα άμεσα 

εκτέλεσα. Ως εκ τούτου δεν υπήρχε κενή θέση προϊσταμένου τμήματος για την τοποθέτηση 

του  κ.  Χρυσανθίδη.  Σε  κάθε  περίπτωση  και  εφόσον  το  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  μετά την  
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κοινοποίηση του σχετικού μας εγγράφου κρίνει διαφορετικά θα ενεργήσω άμεσα¨. Είμαστε 

λοιπόν σε εξέλιξη κάποιων πραγμάτων και αναμένουμε από τη στιγμή που συμφωνεί και η 

περιφέρεια με αυτές τις ενέργειες, από εκεί και πέρα που είναι αυτό το οποίο θεωρείτε ότι δεν 

είναι νόμιμο;  

κ. Δήμαρχος: Εγώ τι καταλαβαίνω από την όλη ενασχόληση μου με το θέμα, 

συζητώντας με όλες τις πλευρές έχετε τις απόψεις σας κ. Πρόεδρε του Α.Ο. ο νόμος όμως 

είναι σαφής και οφείλετε, σας το είπα και προχτές σας το λέω και δημόσια, να τοποθετήσετε 

τον συγκεκριμένο πρώην διευθυντή, προϊστάμενο στον Α.Ο. Αυτό εγώ καταλαβαίνω, αυτό 

λέει και ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος κατέχει τον κώδικα, και θα παρακαλούσα να το 

πράξετε. Αναφερθήκατε προηγουμένως ότι έχει μια πειθαρχική ποινή και πρέπει να ληφθεί 

υπόψη, αυτά όμως δεν είναι θέματα που θα λύσει το Δ.Σ., αυτά πρέπει να τα λύσετε 

εσωτερικά. Προχωρήστε εσείς στην τοποθέτηση κάνοντας τον προϊστάμενο σε κάποιο τμήμα 

και από εκεί και πέρα όποιος θίγεται ή θα θιγεί από αυτή την τοποθέτηση, μπορεί υπηρεσιακά, 

διοικητικά να βρει το δίκιο του. Αυτό σας συμβούλεψα και το ξαναλέω. Κάντε το αυτό και 

από εκεί και πέρα όποιος θιγεί από αυτή σας την απόφαση να τοποθετηθεί, εφόσον έπαψε να 

είναι διευθυντής πρέπει να γίνει προϊστάμενος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.  

κ. Παπαδόπουλος: Ο κ. Σαμπάνης συμπεριφέρεται στον Α.Ο. με προσωπικές επιλογές. 

Με τον κ. Χρυσανθίδη έχει μία κόντρα, ξεκίνησε από το 2007 και έχω να πω το εξής, επειδή 

επικαλείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, κ. Σαμπάνη εγώ έκανα 7 χρόνια στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο. Όταν έρχεται ο οποιοσδήποτε και προσβάλλει κάποιον συνάδελφο εγώ θα τον 

κάνω πρώτα και αν παρ’ ελπίδα αυτό το πράγμα φανεί εκ των υστέρων ότι έχει γίνει αδικία 

τότε τον διώχνω. Ο νόμος λέει ότι, εσύ δεν θέλεις να είναι διευθυντής ο κ. Χρυσανθίδης, καλά 

κάνεις είναι δικαίωμα σου, ταυτόχρονα όμως ορίζονται και τμηματάρχες, οι τμηματάρχες πως 

ορίζονται, έτσι όπως ορίζει ο νόμος, τι λέει; ¨Αυτός που ήταν διευθυντής καταλαμβάνει θέση 

τμηματάρχη¨. Και ρωτάω, τον παραλείψατε εσκεμμένα; Και γιατί τον παραλείψατε; Γιατί 

εκκρεμούσε καμιά πειθαρχική δίωξη, και ποια ήταν η πειθαρχική δίωξη; Γιατί τόλμησε να 

βάλει βαθμό κατά την κρίση του σε κάποιον συνάδελφο που ήταν πέντε; Εγώ μπορούσε να 

βάλω και τρία και δύο και διώκομαι γιατί εκτίμησα λάθος κάποιον συνάδελφο; Ή μπορεί κατά 

την γνώμη μου να ήταν και σωστό; Πέστε την αλήθεια στο Δ.Σ., μην την τραβάτε στο τέλος. 

Κάντε κακό στον Α.Ο. Ήδη ο Α.Ο. διανύει την 2η χρονιά του και ταλανίζεται με διοικητικά 

θέματα.  

κ. Σαμπάνης: κ. Παπαδόπουλε θα πρέπει να ξέρετε ότι η όλη κατάσταση δεν ξεκίνησε 

από μένα, ξεκίνησε μετά από κάποια ενέργεια που έκανε ένας προϊστάμενος τμήματος ο κ. 

Τάσσιος, από εκεί ξεκίνησε. Αφού προσέφυγε και στον Συνήγορο του Πολίτη και στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στην Περιφέρεια, από εκεί προέκυψε η μεροληψία κατά του 

υπαλλήλου – προϊσταμένου κ. Τάσσιου, από εκεί ξεκίνησαν όλα, δεν ξεκίνησαν από μένα … 

(αλλαγή κασέτας) … άρα λοιπόν πρέπει να διευκρινιστεί γιατί δεν επελέγη, αφού δεν έγινε 

από διευθυντής προϊστάμενος τμήματος και να μας απαντήσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Εάν 

μας πει ότι πρέπει να καταλάβει θέση, πρέπει κάποιον να αντικαταστήσει, γιατί οι θέσεις των 

προϊσταμένων είναι κλεισμένες. Ποιον να βγάλουμε δηλαδή; Έτσι στην τύχη; Άρα είναι 

αρμόδιο το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως επέλεξε αυτούς που επέλεξε εάν πρόκειται να κάνει 

κάποια αλλαγή να την κάνει, να μας την υποδείξει, να πάρουμε απόφαση και να τοποθετηθεί 

στη θέση την οποία πρέπει να τοποθετηθεί σύμφωνα με τον νόμο. Στο έγγραφο ο κ. 

Διευθυντής λέει ότι: ¨κατά τις διατάξεις των τελευταίων εδαφίων κ.λπ. λέει ότι σε περίπτωση 

κατά την οποία προϊστάμενος διευθυντής δεν επανεκλέγεται μετά τη λήξη της θητείας του 

καταλαμβάνει χωρίς χρήση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου θέση προϊσταμένου τμήματος. 

Εκτός εάν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του κρίνει διαφορετικά¨. 

Άρα λοιπόν αφού επικαλείται και ο γενικός διευθυντής το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ας 

περιμένουμε.  
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κ. Παπαδόπουλος:  Δεν έπρεπε να γίνει προϊστάμενος αυτόματα και μετά το 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο αν δεν θεωρούσε ότι δεν ήταν νόμιμο να τον διώξει; Άρα έγινε 

εσκεμμένα.  

κ. Σαμπάνης: Ψάχνω το πρακτικό με το οποίο μας ορίζουν ποιοι θα καταλάβουν τις 

θέσεις. Από εκεί και πέρα εμείς δεν μπορούσαμε να αρνηθούμε τα συγκεκριμένα άτομα, τα 

ονόματα των υπαλλήλων μας να μπουν στις θέσεις των προϊσταμένων. Δηλαδή ο Πρόεδρος 

δεν έπρεπε να εφαρμόσει αυτό το οποίο γνωμοδότησε ή πρότεινε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο; 

Ε τότε να τα καταργήσουμε όλα.  

κ. Δάγκος: Ο υπαλληλικός κώδικας είναι σαφής στο σημείο αυτό, ότι ο διευθυντής ο 

οποίος δεν επανακρίνεται καταλαμβάνει θέση προϊσταμένου τμήματος, και για τα υπόλοιπα 

τμήματα μιας διεύθυνσης, για τις υπόλοιπες κενές θέσεις που κατελήφθη μια θέση τμηματάρχη 

από τον μην κριθέντα πλέον διευθυντή κρίνονται οι υπόλοιπες θέσεις. Άρα στην περίπτωση 

αυτή αφού το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δεν έκρινε τον πρώην διευθυντή, δεν τον επανέκρινε, 

έπρεπε αυτόματα να πάρει την θέση τμηματάρχη και οι υπόλοιπες 2-3 θέσεις προϊσταμένων να 

κριθούν εκείνες από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Και αν προέκυπτε θέμα πειθαρχικό, τότε 

ερχόταν για την συγκεκριμένη περίπτωση το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και με την απόφαση του 

καταργούσε τον τμηματάρχη. Αυτή είναι η διαδικασία που γνωρίζουμε 25 χρόνια που είμαι 

στο δημόσιο και διαβάζω τον υπαλληλικό κώδικα.  

κ. Πρόεδρος:   Νομίζω ότι το θέμα έχει εξαντληθεί.  

κ. Δήμαρχος: Ο Πρόεδρος (ο κ. Σαμπάνης) αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα αυτά. 

 

- Εγκρίνεται  

                

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση ισολογισμού έτους 2007 της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση αποφάσεων ΔΕΥΑΣ για: 

α) αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης αποχέτευσης,  

β) χρόνο ισχύος τιμολογίου πολυτέκνων και  

γ) έγκριση διεύρυνσης αντικειμένου και τροποποίησης συστατικής πράξης 

ΔΕΥΑ Σερρών.  

 

κ. Δάγκος: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, το θέμα της αναπροσαρμογής 

των τελών ύδρευσης – αποχέτευσης, είναι μια απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ η οποία πάρθηκε 

κατά πλειοψηφία. Έχει συζητηθεί μετά από αυτή την απόφαση, έχει γίνει γνωστό, έχει 

εξαντληθεί από συζητήσεις, από προτάσεις, από διάφορα. Εγώ χωρίς να πω τίποτα, θέλω να 

πω στο Σώμα να εγκρίνει την απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ως έχει. Όπως γνωρίζετε η Δ.Ε. 

σύμφωνα με τον νόμο καλύπτει από τα τέλη τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες ώστε να 

υπάρχει μια ισοσκέλιση εσόδων – εξόδων, αλλά τα τελευταία, όταν είχαμε κάνει μια 

ενημέρωση πριν από 3 μήνες για τα οικονομικά και γενικά για την ΔΕΥΑ, η επιχείρηση 

αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα λειτουργικά της έξοδα. Έχουν προκύψει αυξήσεις και του 

πετρελαίου και της ΔΕΗ, σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση εργασίας το 7% των 

εργαζομένων τα δύο χρόνια αυτά καθιστούν την λειτουργία της επιχείρησης προβληματική σε 

ότι αφορά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών. Είχαμε παρουσιάσει το επιχειρησιακό 

σχέδιο, τις δράσεις της επιχείρησης, μέσα από εκεί προβλεπόταν ότι στόχος είναι η βελτίωση 

των παρεχομένων υπηρεσιών, να δούμε πως θα εξοικονομήσουμε το μεγάλο μέγεθος των 

λειτουργικών δαπανών, τα αποτελέσματα τα είχαμε πει, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ σε σχέση 

με το 2007 τα έσοδα μας ήταν 5,5 εκ. την μια χρονιά και την άλλη χρονιά ήταν 5.700.000.  
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Είχαμε ζημίες χρήσης το 2006 2.218.427, περιορίσαμε κατά κάποιον τρόπο τις δαπάνες 

αλλά δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει αυτό. Είχαμε και την τελευταία αύξηση της τιμής της 

ΔΕΗ, θα ξαναέχουμε ακόμα μια αύξηση, και αυτά έφεραν την επιχείρηση σε ένα σημείο 

τέτοιο που να μπορεί να ισοσκελίσουμε τις εισροές με τις εκροές. Από εκεί και πέρα πρέπει να 

συνεχίσει το επενδυτικό έργο η επιχείρηση γιατί η πόλη επεκτείνεται. Έχουμε ένα φοβερό 

επενδυτικό έργο να συνεχίσουμε, γιατί η ΔΕΥΑ, γνωρίζετε όλοι ότι όλα αυτά τα χρόνια είναι η 

μόνη επιχείρηση που έχει επενδύσει τόσο πολλά και σε χρήμα αλλά και σε βελτιώσεις σε όλο 

το νομό. Στόχο έχει τα επόμενα χρόνια, με την 4η προγραμματική περίοδο, να έχει έτοιμες 

μελέτες, να υποβάλλει, της τάξης των 55 εκ. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα και θα φανούν 

σύντομα, περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης όπως η περιοχή της Σιγής, η οποία 

όπως γνωρίζετε παρ’ ότι έχει γίνει ένα έργο υποδομής εκεί γύρω στα 3 εκ., χρειάζονται άλλα 

περίπου 14 εκ. για να τελειώσει μόνο η περιοχή Σιγής. Όπως αντιλαμβάνεστε έχει ακόμα ένα 

μεγάλο έργο να επιτελέσει, είναι αναγκαίο λοιπόν να γίνει αυτό που πήραμε σαν, 

προσπαθήσαμε να δούμε, δεν θέλαμε να κάνουμε περαιτέρω αύξηση στο κλιμακωτό τιμολόγιο 

που είχε μπει από την προηγούμενη διοίκηση της ΔΕΥΑ, τα έσοδα όμως έπρεπε να αυξηθούν, 

αυτό που βρήκαμε και είδαμε ότι είναι το λιγότερο επώδυνο και πιο σωστό είναι να αυξηθεί το 

πάγιο το οποίο παρέμεινε από το 2003 στα ίδια επίπεδα, όπως και η συντήρηση υδρομέτρων 

που ήταν από 1,5 Ευρώ να πάει στα 2, όπως και εκείνο που πάρθηκε απόφαση στο Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑ είναι το τέλος αποχέτευσης, γιατί ξέρετε ότι η αποχέτευση σαν κόστος είναι 

περισσότερο από το νερό και από την διανομή του νερού και τα έργα επέκτασης συντήρησης 

του δικτύου ύδρευσης, πρέπει με την πάροδο του χρόνου και με την οδηγία της Ε.Ε. σε βάθος 

χρόνου να φτάσει στο 100% της αξίας του νερού. Αυτή είναι η απόφαση που πήρε το Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΣ και παρακαλώ το συμβούλιο να εγκρίνει την απόφαση αυτή του Δ/κού Συμβουλίου 

της ΔΕΥΑΣ. Τώρα αν θέλουμε να ξανακάνουμε συζήτηση, τα έχουμε πει στις τηλεοράσεις, 

έχουν πει όλοι τις απόψεις τους. Ή συμφωνούμε και ψηφίζουμε ή δεν ψηφίζουμε.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, σχετικά με το β) και το γ) δεν 

έχουμε καμία αντίρρηση, συμφωνούμε. Όσον αφορά την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης 

και αποχέτευσης θέλουμε να καταθέσουμε και τις απόψεις και τις προτάσεις μας και με 

αφορμή αυτό το θέμα να κάνουμε κάποιες σκέψεις γενικότερα για την ΔΕΥΑΣ.  

Πριν από 3 μήνες είχε γίνει μια σύσκεψη στην ΔΕΥΑΣ και η Δ.Α. τότε είχε υποσχεθεί 

ότι το θέμα των αυξήσεων θα το έφερνε πρώτα για συζήτηση στο Δ.Σ. και εν συνεχεία θα 

έπαιρνε την απόφαση το Δ/κό Συμβούλιο.  

κ. Δάγκος: Το είχα πει τότε αλλά έπρεπε να έρθει σαν απόφαση.  

κ. Αγγελίδης: Η υπόσχεση ήταν αυτή πρώτα θα συζητούνταν στο Δ.Σ. και μετά το 

Δ/κό Συμβούλιο θα έπαιρνε την απόφαση. Η υπόσχεση αυτή δεν τηρήθηκε, φυσικά για μας θα 

ήταν τελείως έκπληξη η τήρηση της υπόσχεσης.  

Σήμερα στο Δ.Σ. συζητάμε την έγκριση ή μη της απόφασης που πήρε το Δ/κό 

Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ στις 7/7/2008 σχετικά με την αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑ. Αυτές 

οι αυξήσεις, όπως είναι γνωστό σε όλους επιβαρύνουν κυρίως τους μικρούς καταναλωτές και 

γι’ αυτό το λόγο είναι άδικες και άνισες. Οι αυξήσεις αυτές, διαμορφώνονται στα τιμολόγια 

της ΔΕΥΑΣ ανάλογα με τα τιμολόγια του νερού ως εξής: για καταναλώσεις από 1-90 κυβικά 

νερού η ποσοστιαία αύξηση κυμαίνεται από 42-6% αντίστοιχα και το 2010 η ποσοστιαία, αυτά 

τα στοιχεία τα έχω πάρει από την … 

κ. Δάγκος: Δεν είναι ποσοστιαία είναι αριθμητική αύξηση. Απόλυτος αριθμός είναι.  

κ. Αγγελίδης: Δεν θα ήθελα να με διακόπτετε. Μετά την τοποθέτηση μου πείτε ότι 

θέλετε. Αυτά τα στοιχεία τα πήρα από τον διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών. Για 

καταναλώσεις από 1-90 κυβικά νερού η ποσοστιαία αύξηση κυμαίνεται από 42-6% αντίστοιχα 

και  το 2010 θα φτάσει στο 54-17% αντίστοιχα. Αν μετατρέψουμε αυτές τις αυξήσεις σε Ευρώ,  
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οι αυξήσεις αντιστοιχούν από 30-48 Ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό και το 2010 θα 

φτάσει από 39-150 Ευρώ. Αυτά αφορούν τις καταναλώσεις από 1-90 κυβικά νερού που εδώ 

συμπεριλαμβάνεται το 90% των καταναλωτών.  

Για καταναλώσεις πάνω από 90 κυβικά νερού, η ποσοστιαία αύξηση κυμαίνεται 5-6% 

και το 2010 η ποσοστιαία αύξηση θα φτάσει το 16-17%. Σε Ευρώ αν τις μετατρέψουμε 

αντιστοιχούν σε 48-60 Ευρώ και το 2010 θα φτάσουν στα 150-234 Ευρώ.  

Μετά τις σημαντικές αυτές αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ, είναι επόμενο οι 

Σερραίοι δημότες να αισθάνονται εξαπατημένοι, διότι η Δ.Α. προεκλογικά υποσχόταν ότι θα 

μειώσει την τιμή του νερού στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών, όπως επίσης 

υποσχόταν ότι οι κάτοικοι της Οινούσας, των Επταμύλων, του Μετοχίου και του Ξηροτόπου 

θα πληρώνουν μόνο 50 Ευρώ το χρόνο για κατανάλωση νερού.  

Το ερώτημα όμως που θέτουν οι συμπολίτες μας είναι το εξής, μέχρι πότε θα 

επιβάλλονται και νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ πέρα από τις πληθωριστικές 

αυξήσεις; Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να … ένα τέλος σε αυτόν τον φαύλο κύκλο των 

συνεχόμενων αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και η ΔΕΥΑΣ μπορεί σταδιακά να 

ξεπεράσει όλα τα προβλήματα της και να συνεχίσει απρόσκοπτα την εύρυθμη λειτουργία της 

και το μεγάλο της έργο.  

Με τις αυξήσεις αυτές στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ διαφωνούμε και δεν εγκρίνουμε την 

κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ. Έχοντας όμως σαν στόχο 

αφενός να δοθεί ένα τέλος σε αυτόν τον φαύλο κύκλο των συνεχόμενων αυξήσεων στα 

τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και αφετέρου να εξυγιανθεί οικονομικά η επιχείρηση για να μπορέσει 

να συνεχίσει να προσφέρει στους πολίτες της τις υπηρεσίες της, στην προστασία της δημόσιας 

υγείας και του περιβάλλοντος, έχουμε να καταθέσουμε την εξής πρόταση:  

1ον, η ΔΕΥΑΣ πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιείται σαν μέσον ψηφοθηρικής 

πολιτικής από τους δημοτικούς συνδυασμούς και τους υποψηφίους δημάρχους. Δυστυχώς 

χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές η ΔΕΥΑΣ σαν απόχη για συλλογή ψήφων. Και εδώ πρέπει να 

πούμε ότι έχετε κ. Δήμαρχε τα πρωτεία. Παίξατε πολλές φορές με την ΔΕΥΑΣ. Και θα σας 

υπενθυμίσω μερικά γεγονότα.  

Το 1991 όταν ήρθε στο Δ.Σ. το θέμα για την ίδρυση της ΔΕΥΑΣ, λυσσαλέα 

πολεμήσατε την ίδρυση της ΔΕΥΑΣ και δεν την ψηφίσατε. Παίξατε επίσης την προεκλογική 

περίοδο του 1994, που υποσχόσασταν δραστικές μειώσεις στην τιμή του νερού και το 1995 

μόλις αναλάβατε αυξήσατε την τιμή του νερού. Παίξατε όμως και κατά την διάρκεια την 

διάρκεια της δημαρχιακής σας θητείας 1995-1998, κάνοντας υπέρμετρες … προσλήψεις 

εποχιακού προσωπικού με αποτέλεσμα να ζημιώσετε την ΔΕΥΑΣ κατά πολύ σε εκείνη την 

θητεία. Οκταπλασιάσατε τις ζημιές χρήσεις. Όταν αναλάβατε πήρατε μια ΔΕΥΑΣ με ζημίες 

χρήσεις 314.000 Ευρώ και παραδώσατε το 1998 μια ΔΕΥΑΣ με ζημίες χρήσεις 2.700.000 

Ευρώ. Δεν σταματήσατε όμως εκεί, συνεχίσατε να παίζετε με την ΔΕΥΑΣ, παίζατε 

προεκλογικά το 2006, υποσχόμενοι τις γνωστές προεκλογικές μειώσεις. Μείωση στους 

χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 στην τιμή του νερού, 50 Ευρώ στους Επταμύλους, στην 

Οινούσα, στο Μετόχι, στον Ξηρότοπο. Δυστυχώς όμως συνεχίζετε να παίζετε και τώρα, 

παρόλο που υποσχεθήκατε αυτά που υποσχεθήκατε προεκλογικά, έρχεστε τώρα και αυξάνετε 

το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ, επιβάλλετε αυτές τις αυξήσεις και τώρα υπόσχεστε και πάλι ότι 

αυτές τις προεκλογικές σας υποσχέσεις θα τις υλοποιήσετε σε βάθος 4ετίας. Δεν ξέρω αν 

υπάρχει λογική βάση για να τις …, αν υπάρχει και τις υλοποιήσετε είναι βέβαιο ότι θα βάλετε 

σε νέες περιπέτειες τη ΔΕΥΑΣ. 

Αν θέλουμε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ΔΕΥΑΣ δεν θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται σαν μέσο ψηφοθηρικής πολιτικής. Δεν πρέπει η ΔΕΥΑΣ να αποτελεί παιχνίδι 

στα χέρια κανενός δημοτικού συνδυασμού και κανενός υποψηφίου δημάρχου.  
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2ον, επιβάλλατε ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της ΔΕΥΑΣ σε συνεργασία με 

τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ. Επιτέλους ας κάνουμε πράξη αυτό το απλό, που λέει ένας 

οικογενειάρχης νοικοκύρης, ή ένας νοικοκύρης στην πιο μικρή του επιχείρηση, και τι λέει; 

Μην απλώνετε τα πόδια περισσότερο από το πάπλωμα, δηλαδή μην κάνετε περισσότερα έξοδα 

από τα έσοδα. Και αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε ορθολογική διαχείριση των 

οικονομικών της ΔΕΥΑΣ, αν θέλουμε να μην απλώνονται τα πόδια περισσότερο από το 

πάπλωμα, αν θέλουμε να μην γίνονται περισσότερα έξοδα από τα έσοδα, πρέπει να λάβουμε 

υπόψη μας τα εξής για την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών.  

Πρώτον, να υλοποιούνται τόσα έργα όσα χρήματα εισπράττονται από το ειδικό τέλος, 

τα οποία χρήματα από το ειδικό τέλος προορίζονται αποκλειστικά για έργα ύδρευσης – 

αποχέτευσης. Είναι επόμενο πχ. όταν έχουμε 50 εκ. από το ειδικό τέλος και θέλουμε να 

κάνουμε 100 εκ. έργα, είναι επόμενο ότι θα μπει από μέσα η ΔΕΥΑΣ και θα κληθούν τα 

σπασμένα να τα πληρώσουν οι Σερραίοι δημότες.  

Δεύτερον, σε νεοεντασσόμενες περιοχές στο σχέδιο της πόλης, σ’ αυτές τις περιοχές τα 

έργα ύδρευσης και αποχέτευσης γίνονται από την εισφορά σε χρήμα που εισπράττει βάση 

νόμου ο Δήμος. Αυτά τα έργα δηλαδή πρέπει να τα κάνει η ΔΕΥΑΣ, να τα υλοποιεί, με 

χρήματα που θα παίρνει από τον δήμο. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό και η ΔΕΥΑΣ έχει 

υλοποιήσει έργα για λογαριασμό του Δήμου ύψους 3 εκ. Ευρώ περίπου, δηλαδή ο Δήμος 

λογικά χρωστάει στην ΔΕΥΑΣ 3 εκ. Ευρώ για έργα που έκανε η ΔΕΥΑΣ, και τα οποία έργα 

έπρεπε να πληρωθούν από την εισφορά σε χρήμα.  

Και ένα άλλο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας για ορθολογική διαχείριση της ΔΕΥΑΣ, 

είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται προσλήψεις περισσότερες από αυτές που ορίζει ο ΟΕΥ. Από 

ότι βλέπουμε είναι δύο τα αίτια που δημιουργούν το οικονομικό πρόβλημα. Το ένα αίτιο είναι 

ότι χρησιμοποιείται η ΔΕΥΑΣ σαν μέσο ψηφοθητικής πολιτικής και το 2ο είναι ότι γίνονται 

περισσότερα έξοδα από τα έσοδα και δεν γίνεται ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της 

ΔΕΥΑΣ και αυτά πρέπει να γνωρίζουμε, αν θέλουμε να δώσουμε λύση πρέπει να γνωρίζουμε 

το αίτιο. Ο γιατρός για να βρει θεραπεία πρέπει να κάνει τη σωστή διάγνωση προηγουμένως, 

από εκεί και πέρα για να βρεθεί η λύση χρειάζεται πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα.  

3ον, συμφωνούμε με την ετήσια πληρωριστική αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ γιατί 

η ετήσια πληθωριστική αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ σε συνδυασμό με μια ορθολογική 

διαχείριση των οικονομικών, είναι βέβαιο ότι δίνει τέλος στο φαύλο κύκλο των αυξήσεων στα 

τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και στις διάφορες γνωστές περιπέτειες που μπαίνει η επιχείρηση. Όμως 

θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω και να πω ότι η πληθωριστική αυτή ετήσια αύξηση που 

αποφάσισε να επαναεφαρμόσει το Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ τον Ιούλιο του 2007 έπρεπε να 

την εφαρμόσει αφού πρώτα είχε υλοποιήσει τις προεκλογικές της υποσχέσεις.  

Και 4ον, πρέπει επιτέλους να εισπράττονται οι οφειλές. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι 

απέναντι σε όλους τους συμπολίτες μας, κάτι που το λέμε σε όλες τις παρατάξεις εδώ και 

χρόνια και φυσικά αποτελεί το αυτονόητο, αποτελεί υποχρέωση της κάθε διοίκησης της  

ΔΕΥΑΣ. 

Αν όλα αυτά που είπα προηγουμένως, αν δηλαδή δεν χρησιμοποιείται η ΔΕΥΑΣ σαν 

μέσο ψηφοθηρικής πολιτικής, αν δεν κάνουμε περισσότερα έξοδα από τα έσοδα, δηλαδή 

ορθολογική διαχείριση των οικονομικών, αν μπαίνει η ετήσια πληθωριστική αύξηση, δεν 

γίνονται περισσότερες προσλήψεις από αυτές που ορίζει ο ΟΕΥ, είναι βέβαιο ότι η ΔΕΥΑ θα 

παράγει πολύ περισσότερο έργο από αυτό που έχει παράγει μέχρι τώρα και θα σταματήσουν 

και οι υπέρμετρες αυξήσεις που επιβάλλονται στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και τις οποίες 

αυξήσεις πληρώνουν οι συνδημότες μας οι οποίοι δεν ευθύνονται σε τίποτα για αυτές τις 

καταστάσεις. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η Δ.Α. δεν έχει την πολιτική βούληση, ούτε να 

βάλει τέλος στη ψηφοθηρική πολιτική, αλλά ούτε και να κάνει ορθολογική διαχείριση των 

οικονομικών της ΔΕΥΑΣ.  

17 



Και θα εξηγήσω γιατί δεν έχει την πολιτική βούληση. Δεν έχει την πολιτική βούληση 

να δώσει τέλος στην ψηφοθηρική πολιτική από τη στιγμή που τώρα υπόσχεται ότι στο βάθος 

της 4ετίας θα υλοποιήσει τις γνωστές προεκλογικές υποσχέσεις της. Είπα προηγουμένως ότι 

αυτό πρέπει να έχει λογική βάση, δεν έχει λογική βάση αλλά παίρνουμε την υποθετική 

περίπτωση ότι μπορείτε να το κάνετε πράξη, υπολογίσατε ποτέ ποιος είναι ο προϋπολογισμός 

αυτών των υποσχέσεων; Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι αν υλοποιήσετε αυτές τις προεκλογικές 

υποσχέσεις σας θα εκτροχιάσετε πάλι τα οικονομικά της ΔΕΥΑΣ, θα δημιουργήσετε 

πρόβλημα και η όποια επόμενη Δ.Α. θα αναγκαστεί και πάλι να καταφύγει σε αυξήσεις για να 

καλύψει τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν.  

Δεν έχετε επίσης τη βούληση για να κάνετε ορθολογική διαχείριση. Σκέφτεστε, το 

είπατε και δημόσια, να πάρετε δάνεια του ύψους των 3,5 εκ. Ευρώ για να κατασκευάσετε το 

νέο κτίριο της ΔΕΥΑΣ. Δάνειο που σε τελική ανάλυση πάλι θα κληθούν να πληρώσουν οι 

Σερραίοι πολίτες. Το δάνειο αυτό, τα τοκοχρεολύσια των δανείων από πού θα πληρωθούν; 

Πρέπει να πληρωθούν από το ειδικό τέλος, το οποίο το εισπράττουμε για έργα. Είναι λάθος τα 

τοκοχρεολύσια των δανείων αυτών να πληρωθούν από τα χρήματα που παίρνουμε από το 

ειδικό τέλος. Τα χρήματα που παίρνουμε από το ειδικό τέλος, πρέπει όλα να προκρίνονται για 

την ιδία συμμετοχή που βάζουμε προκειμένου να ενταχθούμε σε προγράμματα για να 

εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις με τις οποίες θα υλοποιήσουμε έργα υποδομής, ύδρευσης 

και αποχέτευσης. Εκείνα τα χρήματα δεν πρέπει να δοθούν για την κατασκευή του κτιρίου της 

ΔΕΥΑΣ. Θα μου πείτε και πως θα κατασκευαστεί το κτίριο της ΔΕΥΑΣ; Θα σας πω πως θα 

κατασκευαστεί αλλά προηγουμένως θα υπενθυμίσω πάλι τις προεκλογικές σας υποσχέσεις που 

λέγατε ότι έχετε εξασφαλισμένες πιστώσεις για όλα τα έργα. Αν εννοείτε εξασφαλισμένη 

πίστωση το δάνειο που θα πληρώσουν οι Σερραίοι δημότες αυτό δεν είναι εξασφαλισμένη 

πίστωση. Πως μπορεί να γίνει το νέο κτίριο της ΔΕΥΑΣ; Το νέο κτίριο της ΔΕΥΑΣ μπορεί να 

γίνει με τα χρήματα που χρωστάει ο Δήμος στη ΔΕΥΑΣ. 3 εκ. χρωστάει. Θα μου πείτε και από 

πού θα βρει ο Δήμος τα 3 εκ.; Από το Υπουργείο Πολιτισμού θα πάρει ο Δήμος 2.300.000 

Ευρώ και από το ΥΠΕΣ 1.000.000, μπορείτε αν όχι όλο το ποσό τουλάχιστον ένα μέρος από 

αυτό, γιατί κάπου θα τα διαθέσετε αυτά τα λεφτά έτσι δεν είναι; Εμείς σας κάνουμε μια 

πρόταση. Εσείς μπορείτε να τα διαθέσετε κάπου αλλού, δικαίωμα σας είναι, αλλά εμείς σας 

λέμε να πως μπορείτε να κάνετε το κτίριο της ΔΕΥΑΣ, δώστε στην ΔΕΥΑΣ αυτά που 

χρωστάει ο Δήμος.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις προεκλογικές σας υποσχέσεις. Ο 

ελάχιστος σεβασμός προς τους Σερραίους δημότες απαιτεί να υλοποιήσετε τις προεκλογικές 

σας υποσχέσεις και όχι πρώτα να επιβάλλετε αυξήσεις και εν συνεχεία σε βάθος 4ετίας, αφού 

τους πάρετε τα πολλαπλάσια, σε βάθος 4ετίας να ρθείτε και να τους δώσετε κάτι. Αυτό είναι 

κοροϊδία, δεν είναι υλοποίηση προεκλογικών υποσχέσεων ή να χρησιμοποιήσω μια ακόμη πιο 

εύστοχη λέξη που είπε ο κ. Μωυσιάδης, είναι ανέντιμη πράξη. Από τη στιγμή που 

διαπιστώσατε ότι οι προεκλογικές σας αυτές υποσχέσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν, το πιο 

έντιμο και παλικαρίσιο ήταν να ζητήσετε συγγνώμη από τον Σερραϊκό λαό και εν συνεχεία να 

φέρετε το θέμα για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων. Εσείς αθετήσατε τις υποσχέσεις σας, 

πήρατε και απόφαση για αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ  και συνεχίζετε πάλι να δίνετε 

υποσχέσεις λέγοντας ότι στο βάθος της 4ετίας να υλοποιήσετε τις υποσχέσεις αυτές και για να 

αποπροσανατολίσετε τον κόσμο ρίχνετε και ευθύνες στην αντιπολίτευση γιατί δεν σας 

καταθέτει προτάσεις. 

Και κάτι άλλο θα πω, σε μια τηλεφωνική σας παρέμβαση σε μια εκπομπή στην 

τηλεόραση μας κατηγορήσατε γιατί το 2003 καταθέσαμε ως παράταξη ακριβότερη πρόταση ή 

την μη ενδεδειγμένη πρόταση για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΣ, λες και ήμασταν 

εμείς Δ.Α. και μπορούσαμε να υλοποιήσουμε την πρόταση για να κριθεί στην πράξη. Όμως 

εσείς  κ.  Βλάχο που ήσασταν το  2003;  Ως ενεργός  πολίτης και ως πρώην Δήμαρχος γιατί δεν  
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καταθέσατε καλύτερη πρόταση αν είχατε; Και επειδή είμαι βέβαιος ότι δεν ξέρετε τι έλεγε η 

πρόταση μας τότε, θα σας πω τι έλεγε, ποιο ήταν το σκεπτικό. Εμείς προτείναμε μικρότερες 

αυξήσεις και το οικονομικό … (αλλαγή πλευράς) … μπορούσαμε ως αντιπολιτευόμενη 

παράταξη να μην καταθέσουμε πρόταση, αντιθέτως όμως εμείς ακολουθώντας τον δύσκολο 

δρόμο και υπευθυνότητα, καταθέσαμε πρόταση και δεν είπαμε στην πρόταση μας όχι 

αυξήσεις, αυτό θα ήταν λαϊκισμός, είπαμε ότι ναι βέβαια πρέπει να γίνουν αυξήσεις, υπάρχει 

πρόβλημα, όμως μικρότερες αυξήσεις σε μεγαλύτερο … και σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.  

Και τελειώνω, γιατί τελευταία ακούγονται και κάτι απόψεις ότι όποιος επιβάλλει 

αυξήσεις βρίσκεται σε σωστό δρόμο λες και είναι δύσκολο πράγμα η επιβολή αυξήσεων το 

δύσκολο είναι να μην υπάρξει αύξηση και να κάνεις μειώσεις. Και ότι όσο πιο μεγάλες 

αυξήσεις κάνεις τόσο πιο γενναίος είσαι, τότε αν αυτοί που ενστερνίζονται αυτόν τον 

ισχυρισμό και μας κατηγορούν παράλληλα ότι εμείς καταθέσαμε ακριβότερη πρόταση τότε για 

την ΔΕΥΑΣ, που λανθασμένα το ισχυρίζονται αυτό, αλλά αν μας κατηγορούν γι’ αυτό πρέπει 

να μας δώσουν εύσημα που καταθέσαμε ακριβότερη πρόταση. Και επαναλαμβάνω, σαν 

ενεργός πολίτης και σαν πρώην Δήμαρχος, γιατί δεν καταθέσατε καλύτερη πρόταση;  

κ. Μωυσιάδης: Αν και είναι παρελθοντολογία και δεν έχει πολύ σημασία τώρα, η 

αλήθεια είναι και υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν είναι βγαλμένα από εμένα, ή την πρώην 

Δ.Α., είναι βγαλμένα από το λογιστήριο της ΔΕΥΑΣ με βάση τις καταναλώσεις που υπήρχαν 

χρησιμοποιώντας τα δύο τιμολόγια, το τιμολόγιο το οποίο … το τιμολόγιο που πλήρωνε ήταν 

ακριβότερο κοντά στο 10% από το δικό μας. Τα στοιχεία υπάρχουν μπορείτε να τα δείτε.  

Σίγουρα λοιπόν δεν ήταν μικρότερες οι αυξήσεις. Και πέραν τούτου, το ότι ήταν 

μικρότερες και σε βάθος χρόνου, είναι κάτι το οποίο δημιουργείται εντύπωση ότι είναι κάτι 

σωστό. Είναι έξω από την πραγματικότητα. Διότι δεν μιλούμε εμείς για εισπράξεις οι οποίες 

θα καλύψουν κάποιο συγκεκριμένο έλλειμμα … μιλούμε για εισπράξεις ανταποδοτικές που 

καλύπτουν κάθε έτος τις δαπάνες λειτουργίας. Επομένως γενικότερα έσοδα ποτέ δεν 

καλύπτονταν με δαπάνες λειτουργίας.  

Βεβαίως όταν χρειάζονται αυξήσεις πρέπει να μπαίνουν, πρέπει να μπαίνουν τόσες 

όσες χρειάζονται ώστε να είμαστε σύμφωνοι και με τον νόμο και με την ηθική. Διότι όταν 

υπάρχει μια επιχείρηση η οποία έχει ανταποδοτικά για τους δημότες πρέπει να εισπράττει τόσα 

όσα ξοδεύει για την λειτουργία της, για το κατά το δυνατόν σωστή λειτουργία της.  

Όσον αφορά το θέμα των δαπανών. Είναι γεγονός ότι με δεδομένη μια κατάσταση σε 

μια επιχείρηση, και αν λάβουμε μάλιστα υπόψη μας ότι η μισθοδοσία καλύπτει πάνω από το 

50 και σχεδόν το 60% των συνολικών δαπανών, τότε δεν είναι εύκολο να μιλάμε για πολύ 

μεγάλες … γιατί υπάρχει και η αναγκαστική δαπάνη, όταν μέσα στο υπόλοιπο 40% υπάρχουν 

δαπάνες επίσης αναλαστικές που έχουν σχέση με τα αντλιοστάσια και τη ΔΕΗ και αυτές είναι 

100% αναλαστικές καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι οι δυνατότητες συμπιέσεως των δαπανών είναι 

περιορισμένες. Υπάρχουν αλλά είναι περιορισμένες.  

Επίσης ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να σημειώσουμε, είναι γεγονός, και αυτό είναι 

υπέρ σαν στοιχείο της Δ.Α. αυτής και της ανάγκης που παρουσιάστηκε για αυξήσεις, ότι όταν 

εμείς βάλαμε το τιμολόγιο που βάλαμε και είπαμε και την πληθωριστική αύξηση για να 

αποφύγουμε τις κάθε χρόνο ή ανά τακτικά χρονικά διαστήματα αυξήσεις και αναπροσαρμογές 

κάναμε αυτό που είχαμε να κάνουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι λύναμε οριστικά το πρόβλημα. 

Είναι γεγονός ότι επιβάλλαμε … γιατί η αύξηση των δαπανών της μισθοδοσίας δεν ακολουθεί 

τον πληθωρισμό. Όταν δίνουμε αυξήσεις μόνο πληθωρισμού, ας υποθέσουμε ότι δίνουμε 

αύξηση μόνο πληθωρισμού, μα δεν αυξάνεται η μισθοδοσία μόνο από τον πληθωρισμό, 

αυξάνεται και από την … της μισθοδοσίας η οποία μάλιστα όταν πρόκειται για μια υπηρεσία η 

οποία λειτουργεί 50 και 60 χρόνια δεν υπάρχει, διότι φεύγουν κάποιοι υπάλληλοι, φεύγουν 

κάποιοι υψηλόμισθοι και μένουν κάποιοι καινούργιοι με χαμηλό μισθό, αυτό μειώνει τη 

μισθοδοσία και καλύπτει τις αυξήσεις της 3ετίας σε κάποιο βαθμό. Όταν όμως βρισκόμαστε σε 
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μια υπηρεσία η οποία είναι καινούργια, και δεν έχει αποχωρούντες συνταξιούχους, έχουμε 

μόνο την ωρίμανση χωρίς καμία ελάφρυνση … Πέραν της ωρίμανσης των … υπάρχουν και 

…, οι διεκδικήσεις οι συνδικαλιστικές, πέρα από την καθαρή μισθοδοσία δίνουν και άλλα 

αιτήματα τα οποία επίσης επιβαρύνουν τα τιμολόγια. Με υπολογισμό που τα έχω κάνει 

φτάνουν κοντά στο 5%. Καταλαβαίνετε ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη. Η ανάγκη όμως αυτή 

δεν είναι τόσο, και το είδαμε και στην πράξη, τα αποτελέσματα τα οικονομικά, μέσα σε βάθος 

6ετίας, από τότε που έγινε μια αρχή, δεν φτάνουν στο σημείο που να λέμε ότι υποχρεωτικά 

πρέπει να έχουμε κάποιες αυξήσεις που να φτάσουν το 50% μέσα στην 4ετία. Καταρχήν τις 

αυξήσεις αυτές λέμε ότι τις προχωρούμε, ταυτόχρονα όμως πρέπει να καθίσουμε και να 

μελετήσουμε πως θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν από την ΔΕΥΑΣ, οι 

οποίες δεν είναι μόνο μισθοδοσία, να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη και το σκέλος επενδυτικό. 

Για το επενδυτικό σκέλος πρέπει να δούμε πως θα προχωρήσει και θα πρέπει να το 

κουβεντιάσουμε πριν. Νομίζω ότι η λύση του να αυξηθεί μόνο το τιμολόγιο δεν είναι η 

ενδεδειγμένη λύση και θα δημιουργήσει πρόβλημα και στους πολίτες. Πρέπει να αναζητηθούν 

και άλλοι τρόποι.  

Πρώτα απ’ όλα υπάρχει το … της ανάπτυξης … αναμόρφωσης. Αλλά το ζήτημα είναι 

να μην μείνει στα χαρτιά. Το ζήτημα είναι η απόφαση αυτή να είναι ξεκίνημα για μια δράση 

ουσιαστική. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε μια περίπτωση. Όταν η Θέρμη ξεκινούσε υπήρχε 

δυνατότητα ο Δήμος να έχει συνεργασία και να έχει ένα τέτοιο έσοδο η ΔΕΥΑΣ που θα είχε 

λυμένο το πρόβλημα της. Δυστυχώς από λάθος ενέργειες, από εγκληματικές ενέργειες χάθηκε. 

Να κοιτάξουμε τώρα πως θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν.  

1η δυνατότητα, διεύρυνση της περιοχής επιρροής της ΔΕΥΑΣ.  

2η δυνατότητα, ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων όπως εμφιάλωση νερού. Το νερό μας 

είναι καλής ποιότητας.  

3η δυνατότητα, η συμπίεση δαπανών στο σκέλος του ρεύματος. Πως; Σήμερα έχουμε 

μόνο γεωτρήσεις, με τις τιμές που έχουμε σήμερα στις γεωτρήσεις στο ρεύμα, πρέπει να 

αναζητήσουμε οπωσδήποτε τρόπους να βρούμε πηγαίο νερό το οποίο να το παίρνουμε με 

βαρύτητα και να γλιτώσουμε τις αντλήσεις. Είναι κάτι που το έχουμε κουβεντιάσει και είναι 

αναγκαίο. 

4η δυνατότητα, να προχωρήσουμε και σε δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας. 

Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα και να κοιτάξουμε πως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι.  

Αυτά όσον αφορά το τιμολόγιο. Δηλαδή πιστεύουμε ότι πρέπει αυτό το οποίο 

εμφανίζετε σαν πρόγραμμα με προοπτική να έχουμε σε μια 4ετία αύξηση 50% δεν πρέπει να 

εφαρμοστεί. Πρέπει οπωσδήποτε να ψάξουμε, να μελετήσουμε και να βρούμε τρόπους για να 

μπορέσει η ΔΕΥΑΣ να αποκτήσει έσοδα για να μην επιβαρύνει τους δημότες.  

Να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στο θέμα του τιμολογίου πολυτέκνων. Το τιμολόγιο 

των πολυτέκνων, θα ήθελα να πω, ότι είχαμε όταν είχαμε πάρει εμείς απόφαση για τους 

πολύτεκνους λέγαμε ότι για τους δημότες των Σερρών γίνεται. Και θα ήθελα να το εξηγήσω. Ο 

Δήμος των Σερρών έχει 85.000 κατοίκους, εξυπηρετεί 85.000 κατοίκους και είναι μειωμένος 

με … και παίρνει επιχορηγήσεις από την Πολιτεία 56.000. 30.000 κάτοικοι είναι κάτοικοι 

αλλά είναι δηλωμένοι σε άλλους Δήμους και παίρνουν τις επιδοτήσεις που δικαιούνται στα 

φυσικά πρόσωπα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί το εάν έχουν δυσκολίες οικονομικές εμείς τους 

συμπονούμε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, οι Σερραίοι δημότες, διότι της ΔΕΥΑΣ τα λεφτά δεν 

τα δίνουμε εμείς, τα πληρώνουν οι Σερραίοι δημότες, οι Σερραίοι δημότες στους μη δημότες 

τους που μένουν εδώ, χρησιμοποιούν τους δρόμους μας, τους κοινόχρηστους χώρους, 

παίρνουν κάτω από το κόστος νερό και θα το πληρώνουν οι δημότες Σερρών; Νομίζω ότι αυτό 

είναι αδικία. Θα έπρεπε η απόφαση να καλύπτει τους δημότες των Σερρών.  
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κ. Σαουλίδης: … αυτή η υπόθεση τινάχτηκε στον αέρα ήταν κρίμα γιατί αμέσως από 

αυτή την ίδια την συνεργασία η ΔΕΥΑΣ δεν θα χρειαζόταν να κάνει αυξήσεις ή θα έκανε 

οριακές αυξήσεις, αυτές που είχαμε αποφασίσει, για να μην παίζουμε με τους συνδημότες 

όποτε θέλαμε να μειώνουμε ή όποτε θέλαμε να ανεβάζουμε. Είχαμε πάρει τότε απόφαση το 

1999 ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή θα ήταν δεδομένη. Πρέπει εδώ να πω το εξής, επειδή 

έχει προκύψει ένα θέμα τότε, η δική μας η πρόταση τότε, στις προτάσεις του κ. Μωυσιάδη 

ήταν ξεκάθαρη και την είχε αποδεχθεί ο κ. Μωυσιάδης τότε. Είχαμε κάνει 3 προτάσεις. Η μία 

είχε να κάνει με το 3% γιατί η ΔΕΥΑ από το 3% είχε χάσει 1,5 εκ. Ευρώ, είχε σχέση με το 

δίκτυο το παλιό που είχε απώλειες 40% περίπου και είχε να κάνει με την τιμαριθμητική 

αναπροσαρμογή. Είχαμε πει ότι από τη στιγμή που θα εφαρμόσουμε τη δική σας πρόταση, για 

τα 4 χρόνια αυτά που θα την εφαρμόσουμε να μην το βάλαμε. Δεν υπήρχε η δέσμευση σας, 

στην απόφαση σας δεν ξέρω από ποια, όχι δική σας, δεν αφαιρέθηκε ούτε η τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή. Σαφώς υπήρχε και υπάρχει ακόμα μια επιβάρυνση με το κλιμακωτό 

τιμολόγιο, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε ιδιαίτερα προσεκτικά, να δούμε που ωφελεί 

και που βλάπτει και αν χρειαστεί να καθίσουμε εδώ σοβαρά και να δούμε το πρόβλημα χωρίς 

να λέμε ότι αυτό είναι το πολιτικό κόστος και δεν θα το πάρουμε, έχουμε δείξει στην πράξη 

και όταν ήμασταν Δ.Α. ήμασταν τολμηροί και όταν ήμασταν αντιπολίτευση πάλι αυτά που 

λέγαμε ήταν αυτά που πιστεύαμε ότι μπορούν να βοηθήσουν αυτή την επιχείρηση και είναι μια 

επιχείρηση που πρέπει να έχει μέλλον. Σαφώς και έγιναν λάθη, δεν διαφωνεί κανείς, και στην 

δική μας τη θητεία, το οργανόγραμμα προέκυψε από κουβέντα που έγινε με τους 

εργαζόμενους. Ήταν λάθος μας. Έγιναν κάποια λάθη οριακά, θα μπορούσε ο αριθμός των 

υπαλλήλων ίσως να ήταν μικρότερος, θα βοηθούσε, αυτό που λείπει όμως είναι η καλύτερη 

οργάνωση για να είναι πιο αποτελεσματική αυτή η επιχείρηση.  

Τα οικονομικά πως προέκυψαν. Έγινε μια αναφορά, εμείς δεν δεχόμαστε και δεν είναι 

απόλυτο, σαφώς και προσπαθείς μέσα από την δράση σου, όταν έχεις πολύ έργο, αναγκάζεσαι 

να προσλάβεις κάποιους ανθρώπους για να στηρίξεις αυτό το έργο, κάτι που κ. Δήμαρχε το 

κάναμε έγκαιρα όταν εντοπίσαμε τις πρώτες βλάβες στις βάνες, θα μπορούσαμε να 

προλάβουμε το κακό. Ένα πολύ μεγάλο έργο, πολύ σημαντικό μετά τον βιολογικό, φτάσαμε ο 

καθένας με πολύ ευκολία να λέει αυτά που λέει. Αυτό είναι απαξιωτικό για την ίδια την 

επιχείρηση και για την παρουσία μας εδώ μέσα. Είχαμε υστέρηση 1,5 εκ. από το 3%. Άλλο 1,5 

εκ. επιβαρύνθηκε η ΔΕΥΑ από την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού λόγω του ότι 

άργησε να κατασκευαστεί παρόλο που το συνολικό της κόστος ήταν το μικρότερο σε 

πανελλαδικό επίπεδο στα έργα του επιπέδου αυτού. Εμείς όταν πάρθηκε η απόφαση, δημόσια 

είπαμε την άποψη μας. Που δεν είναι σημερινή είναι παλιά απόφαση και χαιρόμαστε που ήδη 

και πιστεύω ότι και ο προηγούμενος Δήμαρχος δεν διαφωνεί, κ. Δήμαρχε, όταν προέκυψε, 

είχαμε αυτή την αδυναμία γιατί δεν είχαμε τα λεφτά, δεν μας έδινε η πολιτεία χρήματα, και 

θυμάμαι ότι πήγαμε στον υπουργό τότε, είναι καλό να το λέμε, ήταν ο κ. Σκανδαλίδης και του 

θέσαμε δύο θέματα, ήταν η υστέρηση που είχαμε με τα 500 εκ. με το συνολικό μήκος των 

αγωγών που με δική του παρέμβαση τότε, κακώς ο υφυπουργός δεν το έλυνε, το έλυσε και 

μετά ήταν το 3% που ουσιαστικά βοήθησε, βοήθησε στην ανάπτυξη και στην λειτουργία 

ουσιαστικά γιατί αν δεν ήταν και αυτό τα πράγματα θα ήταν ακόμη δυσκολότερα. 

Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, πρέπει να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση, να δεχθούμε 

ότι όταν ξεκινήσαμε το 2002 και πήραμε απόφαση να πάμε στου Τσέλιου, να κάνουμε έργα 

έξω από τα ενταγμένα γιατί δεν γινόταν αλλιώς επειδή αναπτυσσόταν η πόλη, μετά στη θητεία 

σας κ. Δήμαρχε πήγαμε στη Σιγής που ήταν μεγαλύτερος χώρος, είχαμε πάει πιο μπροστά στη 

Χόνδρου και στην ουσία δαπάνησε η ΔΕΥΑ έξω από τα προγραμματισμένα και από τα 

ενταγμένα κοντά στα 3 εκ. Ευρώ. Ο Δήμος εισέπραξε και καλά έκανε ένα ποσό, το διέθεσε για 

κάποιες δράσεις που έχουν σχέση με την οδοποιία, με τα έργα αυτά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 
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το εξής, να κάνουμε μια κοστολόγηση και να πούμε ότι από αυτά τα χρήματα που εισέπραξε, 

ένα μέρος, το ποσοστό που αναλογεί, πρέπει να αποφασίσουμε όχι σήμερα, να το δώσουμε 

σταδιακά. Πρέπει να το δώσουμε όμως.  

Κάναμε και άλλα εις βάρος αυτής της επιχείρησης, αγόρασε η επιχείρηση το κτίριο του 

Νάσιουτζικ, το διαχειριζόμασταν εμείς, εμείς ότι θέλαμε το κάναμε, πήραμε μια απόφαση για 

την 2η ευκαιρία, θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο, πήραμε το οικόπεδο και καλά κάναμε και 

καλώς ο πρώην Δήμαρχος διαπραγματεύτηκε την ανταλλαγή ενός μέρους του οικοπέδου με τα 

δικαστήρια, αλλά τα διαπραγματευόμασταν σαν να ήταν περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Θα 

πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε τέλος σ’ αυτή την υπόθεση, και να διευκολύνουμε την 

σημερινή διοίκηση να προχωρήσει καλύτερα και να έχει προοπτική αυτή η επιχείρηση, γιατί 

αλλιώς είναι αδιέξοδη αυτή η κατάσταση και δεν μπορεί σε τελική ανάλυση κάθε φορά που θα 

προκύπτει πρόβλημα να ερχόμαστε και να λέμε ποιος φταίει; Η κοινωνία. Στους πολίτες να 

πάμε. Ε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει ορθολογικά να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση 

να πούμε ότι οι υπηρεσίες εδώ είναι, μπορούν να βρουν τη λύση, αυτά είναι, είτε σε επίπεδο 

ομολόγου είτε σε όποια λύση βρούμε, να στηρίξουμε αυτή την επιχείρηση για να προχωρήσει. 

Δεν γίνεται αλλιώς.  

Για τα δύο θέματα, για τους πολύτεκνους συμφωνούμε όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος ότι 

καλά είναι να είναι οι δημότες των Σερρών, είναι και ένα κίνητρο, δεν μπορεί όλοι οι 

συμπολίτες μας να είναι εδώ όλες οι δράσεις τους και η ενασχόληση τους εδώ και να 

πηγαίνουν δίπλα γιατί είναι συναισθηματικά δεμένοι. Όλοι λίγο πολύ έχουμε τα συναισθήματα 

και τις αγάπες μας αλλά η ουσία μετράει, είμαστε εδώ και οφείλουμε να συμβάλλουμε σ’ αυτή 

την κοινωνία. Παίρνω λίγο παραπάνω χρόνο γιατί είναι μια κατάσταση που και 

συναισθηματικά με πιέζει και το άγχος είναι, σαφώς όλοι μας έχουμε το άγχος, απλά είναι 

κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε.  

Εμείς κ. Δήμαρχε εάν πάρουμε αυτή την απόφαση, θα ρθούμε εδώ και θα 

κουβεντιάσουμε γιατί πιστεύουμε ότι η αύξηση στο πάγιο δεν είναι δίκαιη. Να βρούμε πιο 

δίκαιες επιλογές. Να μην πάει και στον συνταξιούχο που παίρνει ένα μισθό το ίδιο, και σε 

μένα ή οποιοδήποτε άλλο συμπολίτη που έχει περισσότερες δυνατότητες. Να δούμε να είμαστε 

λιγάκι πιο ορθολογικοί. Μην πάμε στην εύκολη λύση, στην αύξηση στο πάγιο. Υπάρχει 

πρόβλημα και πρέπει να το καταλάβουμε. Θα κουβεντιάσουε στην πορεία, αλλά θέλουμε 

εξαρχής, δεν έχουμε αντίρρηση σαφώς και στο β και στο γ με την διευκρίνιση που τόνισε ο κ. 

Δήμαρχος και συμφωνούμε και εμείς αλλά θέλουμε σαν προϋπόθεση να πάρουμε μια απόφαση 

για να γνωρίζουμε στην ουσία το έργο που έκανε η ΔΕΥΑ και πληρώθηκε από την επιχείρηση 

και οφείλει ο Δήμος και δεν είναι καλό να ακούγεται ότι τα πήρε ο Δήμαρχος, ο Δήμος τα 

χρησιμοποίησε για δράσεις που είχαν σχέση με την πόλη. Αλλά είμαστε σε θέση να πάρουμε 

μια απόφαση, ομόφωνα πιστεύω, οφείλουμε να το κάνουμε, για να δώσουμε ώθηση σ’ αυτήν 

την επιχείρηση. Αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερη οργάνωση. Ένα θέμα που αφορά όλους 

μας, δεν υπάρχει περίπτωση, προσπαθήσαμε όταν ήμασταν και εμείς διοίκηση με τον κ.  

Παπαδόπουλο να μην δεχόμαστε τις πιέσεις των συναδέλφων, κυρίως της συμπολίτευσης αλλά 

και πολλές φορές της αντιπολίτευσης και αυτό πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. 

Θα πρέπει η διοίκηση να κάνει την δουλειά της, το Δ/κό Συμβούλιο να σχεδιάζει αλλά η 

υπηρεσία να υλοποιεί τους σχεδιασμούς, να μην δημιουργούμε προβλήματα, και είπα κάποια 

στιγμή εδώ, να μην γίνονται παρεμβάσεις και φάνηκε ότι εννοούσα κάτι άλλο. Να μην 

γίνονται παρεμβάσεις από εμάς για να σβήνονται τα νερά, να χαρίζονται νερά, να γίνονται 

ρυθμίσεις εκεί που δεν πρέπει, και αν θυμάστε είχαμε πάρει μια απόφαση ομόφωνη, τότε την 

είχαμε πάρει για τις διαρροές. Για να μην αφήνουμε ότι δήθεν εμείς κάνουμε τον καλό και ο 

άλλος κάνει τον κακό, όταν υπάρχει αποδειγμένη διαρροή δεν επιβαρύνεται ο συνδημότης μας 

την διαρροή απλά το ρυθμίζουμε και συμψηφιστικά λειτουργεί. Βλέπω ότι πολλές φορές 

καταστρατηγείται  αυτό κ. Πρόεδρε. Πρέπει να είμαστε σωστοί, αν κάποιος συνδημότης δεν το 
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ξέρει, δεν το έχει αντιληφθεί, καλό είναι να τον ενημερώνουμε αν υπάρχει παρόμοια 

περίπτωση, σαφώς και έχουμε ανάγκη από χρήματα σαν επιχείρηση αλλά καλά είναι να 

είμαστε συνεπείς σ’ αυτά που λέμε και σ’ αυτά που κάνουμε. Δεν θα μπω στην ουσία, αυτά 

που ειπώθηκαν δεν θα τα ξαναπώ, τα είπαμε αρκετές φορές, δεν θα σας κουράσω περισσότερο 

γιατί μίλησα αρκετά γι’ αυτό το θέμα και είναι ιδιαίτερο αυτό το θέμα γι’ αυτό μίλησα 

περισσότερο, αλλά πάντως πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε μια ομόφωνη απόφαση γι’ αυτά 

που οφείλει ο Δήμος στη ΔΕΥΑ, από εκεί και πέρα είμαστε σε θέση να κουβεντιάσουμε και να 

σας κάνουμε προτάσεις οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν στην καλύτερη πορεία της 

ΔΕΥΑ.  

κ. Γούνας: Άκουσα με έκπληξη τον κ. Μωυσιάδη και τον κ. Σαουλίδη να αναφέρονται 

στην χαμένη ευκαιρία της ΔΕΥΑΣ και του Δήμου γενικά με την ΘΕΡΜΗ Α.Ε. Δεν μας 

αναφέρθηκε όμως κ. Δήμαρχε ποιος φταίει. Μήπως φταίει ο Σερραϊκός λαός; Το γιατί 

χάθηκαν κάποιες ευκαιρίες δεν πρέπει να το ξέρει ο Σερραϊκός λαός;  

κ. Ικιούζης: Επειδή ο κ. Μωυσιάδης και ο κ. Σαουλίδης αναφερθήκαν στην τάξη των 

πολυτέκνων, που εγώ εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή τους πολύτεκνους και σε όλο το νομό αλλά 

και στον δήμο Σερρών, όσον αφορά για τις πολύτεκνες οικογένειες που είπαν ότι πρέπει να 

είναι δημότες, μη νομίζετε ότι είναι πάρα πολλές οικογένειες και η ΔΕΥΑΣ θα έχει την 

δυνατότητα να μπορεί να επιβιώσει με αυτές τις οικογένειες. Είναι 10-20 πολύτεκνες 

οικογένειες που είναι ετεροδημότες. Αυτές οι οικογένειες εδώ έχουν τα παιδιά τους, εδώ πάνε 

σχολείο, εδώ πληρώνουν φόρους, εδώ πληρώνουν νερά, εδώ τα πάντα, αν είναι δυνατόν 

λοιπόν να σωθεί η ΔΕΥΑΣ από 10 -20 οικογένειες.  

κ. Γαλάνης: Ξέρετε πόσα χρήματα χάνει ο Δήμος μας από πολίτες μας που είναι 

ετεροδημότες;  

κ. Ικιούζης: Από πολύτεκνες οικογένειες;  

κ. Γαλάνης: Γενικά.  

κ. Δάγκος:  Μια διευκρίνιση, η απόφαση για τους πολυτέκνους αφορά και τις 3τεκνες 

οικογένειες. Για τους πολυτέκνους ισχύει η απόφαση που είχε παρθεί τότε με το καθεστώς που 

είναι για τους πολύτεκνους, σε ότι αφορά τους 3τεκνους εφαρμόζεται η νομοθεσία περί 

3τέκνων μόλις ενηλικιώνεται το παιδί τότε χάνεται η ιδιότητα του 3τέκνου. Σε αυτή τη 

περίπτωση περνάει και πάει σύμφωνα με τον νόμο, για τους πολύτεκνους, επειδή ήταν 

παρμένη η απόφαση αυτή εδώ και 10 χρόνια δεν την αλλάζουμε, συνεχίζεται όπως είναι. … 

(αλλαγή κασέτας) … θέλω να πω για το κτίριο επειδή είπατε ότι πρέπει επιτέλους η ΔΕΥΑΣ 

να έχει το δικό της κτίριο και ότι αυτό θα επιβαρύνει το ειδικό τέλος για τα έργα. Το δάνειο 

που θα πάρει η ΔΕΥΑΣ, το μεγαλύτερο ποσοστό στο ετήσιο τοκοχρεολύσιο θα πληρώνεται 

από το ενοίκιο που πληρώνεται σήμερα και αν υπολογίσουμε την διασπορά των υπηρεσιών και 

την κοστολογήσουμε σε χρήμα, ενοίκιο με αυτή την κοστολόγηση σε χρήμα της διασποράς 

των υπηρεσιών είναι γύρω στις 150.000, άρα η ΔΕΥΑΣ με 50.000 € επιπλέον το χρόνο θα 

αποκτήσει ένα κτίριο δικό της. Αυτή θα είναι η επιβάρυνση στην επιχείρηση.  

κ. Πρόεδρος:  Προχωρούμε στην ψηφοφορία. 

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Όχι  
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κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι   

κ. Αγγελίδης:  Όχι  

κ. Παπαβασιλείου: Όχι   

κ. Νυχτοπάτης:  Ναι 

κ. Μωϋσιάδης:          Ναι     

κ. Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Ναι  

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται το α) με  17 ψήφους υπέρ. Εγκρίνονται τα β) και γ). 

 

κ. Δήμαρχος: Θα μπορούσε κανείς για την ΔΕΥΑ να μιλάει μέχρι αύριο το πρωί και 

βράδυ. Τα θέματα είναι γνωστά. Έχουν χιλιοειπωθεί από όλους μας. Επειδή και η ώρα είναι 

περασμένη, σίγουρα θα επαναληφθούν θέματα και επιχειρηματολογία αλλά και θέσεις οι 

οποίες έχουν χιλιοειπωθεί και επειδή κουράσαμε με όλη αυτή τη τακτική που σχεδόν όλοι μας 

ακολουθούμε και όλα αυτά τα χρόνια, εμείς τι είχαμε κάνει; Είχα παρακαλέσει τον κ. 

Αντιπρόεδρο, το επιχειρησιακό πρόγραμμα της επιχείρησης το οποίο είναι στη διάθεση μας, 

έγινε μια συγκέντρωση όχι μόνο των συνδυασμών που εκπροσωπούνται σε αυτό το τραπέζι 

αλλά και στους συνδυασμούς τους υπόλοιπους οι οποίοι στο σύνολο τους είναι πάνω από το 

10% της Σερραϊκής κοινωνίας των συμπολιτών μας οι οποίοι δεν αντιπροσωπεύονται και δεν 

εκπροσωπούνται εδώ, ήταν και αυτό μια προεκλογική μου δέσμευση, να έρθουν να 

παραλάβουν και να γίνει μια συζήτηση. Ποτέ δεν είναι αργά. Συμφωνώ ότι όλα αυτά που 

είπαμε να τα κωδικοποιήσουμε, να τα συνθέσουμε μια κοινή πορεία για την επιχείρηση. Η 

ΔΕΥΑ έχει προοπτική, η ΔΕΥΑ έχει μέλλον, αρκεί εμείς να έχουμε όραμα, και επειδή όραμα 

υπάρχει για το μέλλον της επιχείρησης, με όλα αυτά τα οποία έχουν ακουστεί αλλά πρέπει να 

συμμαζευτούνε, να τα μαζέψουμε, να τα συγκεντρώσουμε, να τα διατυπώσουμε και να τα 

προσφέρουμε στη Σερραϊκή κοινωνία ούτως ώστε να γίνουμε κατανοητοί με απλά λόγια, και 

με γνώμονα αυτή τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουμε, καλό είναι να τα λες, όλοι πρέπει 

να κουβεντιάσουμε και γι’ αυτό το θέμα και για το άλλο το θέμα, πως θα κουβεντιάσουμε, 

πρέπει να βρούμε τρόπο να κουβεντιάσουμε και όχι μόνο να κουβεντιάσουμε αλλά και να 

δουλέψουμε. Όλα αυτά, καλή είναι η κριτική, καλά είναι να ακούγονται και να λέγονται ότι 

έλεγες αυτό πριν 10 χρόνια έλεγες εκείνο, σκέφτομαι αυτό, σκέφτομαι εκείνο, δεν το έκανες 

καλά ή δεν το έκανα καλά ή δεν κατάλαβες, και όλα αυτά, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα, 

ο κόσμος περιμένει από εμάς μια κοινή γραμμή για το μέλλον της επιχείρησης και επειδή έχει 

προοπτική η επιχείρηση, καλό είναι ο Αντιπρόεδρος, κατόπιν υποδείξεως δικής μου, μάζεψε 

όλους τους επικεφαλείς όλων των 8 συνδυασμών που πήραν μέρος στις εκλογές του 2006, 

τους παρέδωσε το επιχειρησιακό πρόγραμμα και τους παρακάλεσε να έχουμε τις προτάσεις 

τους, τις απόψεις τους. Θα ήταν μια αφετηρία, μια βάση, να έχουμε ένα υλικό αρχικό για να 

μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά και να καταλήξουμε. Επομένως μην 

παραπονιέστε διότι τα έξοδα τρέχουν, το έλλειμμα είναι έλλειμμα, τα έσοδα είναι αυτά, τα 

έξοδα  είναι  αυτά,  πρέπει να  βρεθούν και επιλέξαμε σαν Δ/κό Συμβούλιο να μην  πειράξουμε  
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καθόλου την τιμή του νερού και αυτό πρέπει να τονιστεί και να υπογραμμιστεί, η τιμή του 

νερού μένει ανέγγιχτη, ανέπαφη, απλώς αναπροσαρμόζουμε το πάγιο, και βέβαια και το 2ο και 

το 3ο μέρος που έχει να κάνει με τις κοινωνικά ευαίσθητα ομάδες. Η πρόταση μου ισχύει και 

εδώ είμαι όποιος θέλει να δουλέψουμε πραγματικά. Όχι λόγια, έργα, δουλειά. Και η δουλειά 

θέλει ώρες, και να καθίσεις και να ξανακαθίσεις και να δουλέψεις για να έχουμε ένα 

αποτέλεσμα, να είμαστε χρήσιμοι στο σύνολο της Σερραϊκής κοινωνίας.  

   

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

κ. Αγγελίδης: Θα ήθελα να πω το εξής. Σχετικά με την Πανεπιστημιάδα του θεάτρου. 

Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος θεσμός και νομίζω ότι σε άλλη πόλη της Ελλάδας δεν πρέπει να 

γίνεται. Έχουμε την μοναδικότητα. Αυτόν τον θεσμό καλά είναι να τον ενισχύσουμε. Μπορεί 

το Δ/κό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ να δει με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχύσει ακόμη 

περισσότερο αυτόν τον θεσμό. Εγώ δύο πράγματα θα ήθελα να πω σαν προτάσεις.  

Ο χρόνος που γίνεται αυτός ο θεσμός, την άνοιξη, δεν είναι ο σωστός τρόπος γιατί τότε 

είναι στραμμένη η προσοχή του κόσμου στις πανελλαδικές εξετάσεις των παιδιών. Νομίζω ο 

πιο κατάλληλος χρόνος ίσως είναι το φθινόπωρο, Οκτώβριο ή Νοέμβριο. Κάποια χρονική 

στιγμή η οποία είναι καλύτερη, μπορεί κάποιος άλλος να έχει μια καλύτερη πρόταση. Αλλά 

αυτή η χρονική στιγμή κατά την άποψη μου δεν είναι η καλύτερη.  

2ον, για να δώσουμε οντότητα στον θεσμό ακόμη μεγαλύτερη, πρέπει να υπάρξει μια 

πανελλήνια προβολή, διαφήμιση, του θεσμού και γιατί όχι να καλούνται και 2-3 

προσωπικότητες του θεάτρου από την Ελλάδα, εγώ θα έλεγα γιατί όχι και από το εξωτερικό 

ακόμη, να παραβρίσκονται εδώ σε όλη τη διάρκεια του θεσμού για να δώσουν ένα μεγαλύτερο 

κύρος σε αυτόν τον θεσμό που είναι πάρα πολύ καλός.  

κ. Παπαβασιλείου:  Κάποιες διευκρινιστικές ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω σχετικά με 

την απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του ΔΗΠΕΘΕ με θέμα ¨Έγκριση προγραμματισμού 

παράλληλων εκδηλώσεων θερινής περιόδου 2008¨. Στην απόφαση αυτή αναφέρονται τα 

διάφορα θεατρικά σχήματα που δίνουν παραστάσεις στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ και οι δύο 

μουσικές συναυλίες της κ. Αλεξίου και Πρωτοψάλτη στο στρατόπεδο Εμ. Παπά. Ερώτηση 1η, 

στην απόφαση αναφέρεται ότι οι δαπάνες για τις παραπάνω εκδηλώσεις ανέρχονται στο ποσό 

των 10.000 € στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το κόστος συμμετοχής των σχημάτων και το 

κόστος για την χρήση του θεάτρου των ΤΕΙ. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες εξηγήσεις 

σχετικά με το θέμα αυτό; Δηλαδή τα χρήματα που πάνε;  

2η ερώτηση, για τις εκδηλώσεις αυτές οι επιχειρηματίες πληρώνουν ενοίκιο, ρεύμα, 

καθαριότητα, security κ.λπ.;  

Ερώτηση 3η, τους ζητήθηκε να πληρώσουν κάποιο ενοίκιο για το θέατρο του ΤΕΙ, για 

το χώρο του Εμ. Παπά που είναι δικό μας, για έξοδα καθαριότητας, ρεύμα, φύλαξης; Δεν θα 

είχαν έρθει να πραγματοποιήσουν αυτές τις εκδηλώσεις οι επιχειρηματίες αυτοί; Και αν στις 

άλλες πόλεις συμβαίνει το ίδιο ή κάτι διαφορετικό από αυτό που συμβαίνει σε μας; Οι 

επιχειρηματίες αυτοί κάνουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, αν δεν μεσολαβούσε ο Δήμος, αν 

δεν μεσολαβούσατε εσείς, δεν θα ερχόταν στην πόλη μας;  

κ. Σωτηριάδης: Το πιο πιθανό είναι να μην ερχόταν. Γιατί όταν βγαίνει μια περιοδεία 

δεν καλύπτει όλους τους δήμους και όλες τις πρωτεύουσες των νομών, γίνεται επιλογή και σε 

συνεργασία βλέπουν ποιες παραστάσεις παίζουν για φέτος, έρχονται σε επαφή για να 

μπορέσουν να τις φέρουμε στην πόλη.  

κ. Παπαβασιλείου: κ. Σωτηριάδη γνωρίζουν όλοι ότι οι Σέρρες είναι μια μεγαλούπολη 

και νομίζω ότι έρχονται εδώ.  

κ. Σωτηριάδης: Ναι αλλά τι επιλέγουμε εμείς για να φέρουμε. 
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κ. Παπαβασιλείου:  Δηλαδή εμείς σαν Δήμος μεσολαβούμε για να έρθει ο χ, ψ, ω 

τραγουδιστής; Αυτοί κάνουν περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, αυτό είναι γνωστό τις πάσι. Δεν θα 

περάσουν από τις Σέρρες; Που θα πάνε;  

κ. Σωτηριάδης: Γιατί να περάσουν δηλαδή; 

κ. Παπαβασιλείου: Γιατί έχει πληθυσμό.  

κ. Αγγελίδης: Είμαστε από τις 10 μεγαλύτερες πόλεις. Να μην περάσουν από εδώ;  

κ. Σωτηριάδης:  Εγώ να σας πω για την Παπαρίζου, η οποία με την περιοδεία της δεν 

είχε σκοπό να έρθει στις Σέρρες.  

κ. Παπαβασιλείου: Οι 10.000 € που πάνε;  

κ. Αγγελίδης: Να το πούμε ακόμη πιο απλά. Έρχονται αυτά τα καλλιτεχνικά σχήματα, 

πληρώνει ο Σερραίος δημότης κανονικά εισιτήριο και πληρώνει και ο Δήμος από πάνω. 

Πληρώνει το ρεύμα τους, την καθαριότητα τους, την ασφάλεια τους, δεν πληρώνουν ενοίκιο. 

Οι επιχειρηματίες αυτοί με τα καλλιτεχνικά σχήματα έρχονται εδώ, δεν πληρώνουν τίποτα, 

πληρώνουν οι δημότες, πληρώνει ο Δήμος, εισπράττουν και φεύγουν. Γιατί να μην πληρώσουν 

το ρεύμα που θα κάψουν; Γιατί να μην πληρώσουν την καθαριότητα; Γιατί να μην πληρώσουν 

την ασφάλεια, γιατί να μην πληρώσουν ενοίκιο και να τα πληρώσει ο Δήμος;  

κ. Σωτηριάδης: Αν θέλετε να μιλάμε για ποιότητα, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο 

να κάνει τις καλύτερες επιλογές.  

κ. Αγγελίδης: Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο, γιατί να πληρώνει ο Δήμος το ρεύμα 

που θα κάψουν οι καλλιτέχνες, την καθαριότητα τους, την ασφάλεια τους, γιατί να μην 

πληρώνουν ενοίκιο όπως πλήρωσε ο Χατζηγιάννης στο γήπεδο, ο Ρέμος κ.λπ.; 

κ. Παπαβασιλείου: Οι δημότες πληρώνουν εισιτήριο, ξέρετε πόσο πλήρωσαν στην 

Πρωτοψάλτη που δεν έγινε; 20 €. Λίγο είναι; Οι Αθηναίοι τόσο πληρώνουν και για θέατρο και 

για τραγουδιστές. Εδώ τους καλωσορίζουμε, τους περιποιούμεθα, τους πληρώνουμε τα έξοδα 

και από πάνω να είχε και μια μείωση για τον Σερραίο πολίτη θα έλεγα πάει στην ευχή, αλλά 

δεν είναι και αυτό.  

κ. Σωτηριάδης: Αν δεν έχουμε το δικαίωμα της επιλογής να επιλέξουμε τον 

καλλιτέχνη … 

κ. Παπαβασιλείου: Ποια επιλογή; Συζητάμε για επιλογές; Θέλετε το αστέρι που 

μεσουρανεί;  

κ. Αγγελίδης: Η πρόταση που έκανε ο κ. Παπαβασιλείου είναι ότι ναι να τα πληρώνει 

ο Δήμος αλλά να είναι μειωμένο το εισιτήριο για τους δημότες.  

κ. Παπαβασιλείου: Αν πληρώνει 20 € ο δημότης, που μεσολαβεί ο Δήμος και δαπανά 

αυτά τα λεφτά;  

κ. Μωυσιάδης: Θα το δω από δυο πλευρές, 1ον για τον τρόπο λειτουργίας, πως 

λειτουργούμε συνήθως, ή η παράσταση πρόκειται για μια περιοδεία και έρχεται μόνη της και 

επομένως δεν παρεμβαίνουμε, δεν δαπανούμε και πολύ περισσότερο δεν διαφημίζουμε ότι 

τάχα εμείς τους φέρνουμε και ότι ήταν δική μας η εκδήλωση, διότι δεν είναι δική μας η 

εκδήλωση όταν κάνουν περιοδεία και περνούν από 50 πόλεις … 

κ. Σωτηριάδης: Μισό λεπτάκι, μόνο θα αναφερθώ για την χτεσινή παράσταση αν η 

επιλογή ήταν σωστή, είχαν εξαντληθεί όλα τα εισιτήρια … 

κ. Μωυσιάδης: Θα παρακαλέσω να συνεχίσω, αλλά επειδή έγινε αναφορά, είναι 

δεδομένο ότι στην χτεσινή παράσταση, που είναι ένας από τους Σερραίους οι οποίοι σήμερα 

βρίσκονται στο απόγειο τους και εύχομαι να βρίσκονται … 

κ. Σωτηριάδης: Ναι αλλά άλλες παραστάσεις που έκαναν περιοδεία δεν ήρθαν στις 

Σέρρες. 
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κ. Μωυσιάδης: Είναι σίγουρο ότι θα ερχόταν και ήταν δεδομένο ότι θα ήταν κομμένα 

όλα τα εισιτήρια. Και δεν θα πούμε ότι τον έφερε με τις ειδικές της πρωτοβουλίες η κ. 

Πρόεδρος, έτσι και αλλιώς θα ερχόταν. Είναι δεδομένο ότι θα ερχόταν. Και πως ερχόταν τα 

προηγούμενα χρόνια ο ίδιος αριθμός θιάσων; Φέτος πόσοι έρχονται; Τόσες γινόταν και τα 

προηγούμενα χρόνια, και δεν γινόταν με κατώτερους. Γινόταν από θιάσους του ίδιου επιπέδου 

και μπορούμε να τους ελέγξουμε. Αλλά ούτε λεφτά δαπανούσαμε ούτε βγαίναμε για να πούμε 

ότι εμείς τους φέραμε και είναι δικές μας εκδηλώσεις και ότι εμείς φέραμε την Άνοιξη και τον 

Πολιτισμό στις Σέρρες. Δεν είναι καθόλου κομψό να εμφανίζουμε τους θιάσους που περνάν 

από εδώ για περιοδεία ότι τους έφερε ο Δήμος και ότι είναι πολιτιστική δραστηριότητα του 

Δήμου.  

Το 2ο σκέλος είναι το εξής, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε είναι, ή τους φέρνουμε 

εμείς, οπότε εάν τους φέρουμε αυτό σημαίνει ότι εμείς κάνουμε την εκδήλωση, εμείς 

εισπράττουμε το εισιτήριο αν υπάρχει και τους πληρώνουμε ότι είναι να τους πληρώσουμε. 

Αλλιώς τι κάνουμε εμείς;  

κ. Σωτηριάδης: Ως εκεί που φτάνει το πάπλωμα. 

κ. Μωυσιάδης: Το μέχρι που φτάνει το πάπλωμα γίνεται με την ρύθμιση του 

εισιτηρίου μέσα σε μια ελεύθερη οικονομία με την λογική και με τον νόμο της προσφοράς και 

της ζήτησης. Ο 2ος τρόπος είναι να πούμε ότι επιδοτούμε για να δει θέαμα δωρεάν ο κόσμος 

και λέμε ότι τους δίνουμε όσα θέλουν να τους δώσουμε και έχουμε και ελεύθερη την είσοδο 

για να δουν οι συμπολίτες μας την παράσταση. Από εκεί και πέρα, όταν έρχονται, βάζουν δικό 

τους εισιτήριο, αυτοί έχουν την οικονομική ευθύνη, όταν έχεις την οικονομική ευθύνη και 

εισπράττεις τα εισιτήρια ως προς την είσπραξη, έχεις και ως προς τις δαπάνες, πληρώνεις και 

το ενοίκιο, πληρώνεις και το ρεύμα και την καθαριότητα. Πως προκύπτουν για εμάς δαπάνες; 

Ή δαπανούμε για να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα να ισχυριστούμε ότι τάχα εμείς τους φέραμε;  

κ. Σαουλίδης:  Είναι μια τακτική που μας βλάπτει και αν κάποιος πιστεύει ότι θα έχει 

κέρδη από αυτή την υπόθεση κάνει λάθος. Σαφώς και όταν θέλουμε να κάνουμε μια 

εκδήλωση, κάνουμε μια επιλογή, φέρνουμε έναν άνθρωπο, τον φέρνουμε εδώ και βάζουμε ένα 

συμβολικό εισιτήριο. Όταν ο πολίτης πηγαίνει και πληρώνει 20 και 25 € δεν ξεγελιέται επειδή 

βάζουμε την υπογραφή ότι είναι συμμέτοχος ο Δήμος. Απλά τι γίνεται; Χάνει η πολιτεία 

κάποια χρήματα από τον φόρο, γι’ αυτό το κάνουν οι καλλιτέχνες, πάντα το έκαναν αυτό, και 

θυμάμαι μια φορά που ήρθε ο Νταλάρας και κάναμε μια συμφωνία να πάει το ποσό … 

κ. Γούνας:  Ο κ. … ήρθε στις Σέρρες με 5 € και είχε 40.000 κόσμο.  

κ. Σαουλίδης: Είπα κάτι, αν κάνουμε μια επιλογή εμείς, σαφώς και να την κάνουμε, 

συνειδητά την κάνουμε. Επειδή και λόγω δουλειάς τα ξέρω αυτά τα πράγματα, η … είναι 

χορηγός σε πολλές από αυτές τις δράσεις και ξέρω πως γίνονται τα πράγματα γι’ αυτό σας το 

λέω, δεν είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους μας να πέφτουμε στη λογική ότι έρχεται εδώ να το 

πιάνουμε. Να αξιολογούμε και να επιλέγουμε κάποια πράγματα. Να μην δίνουμε μόνο τα 

χρήματα. Τα ποσά είναι μεγάλα, αλλά να κάνουμε μια αξιολόγηση.  

κ. Πρόεδρος:  Και αν είναι το ότι έχουμε και μια πολιτική πολιτιστικής αναβάθμισης; 

Η άλλη πλευρά ποτέ δεν θα μετρήσει;  

 

- Εγκρίνεται  

               

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτων σε προβληματική περιοχή.  

 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση αγοράς πίνακος ζωγραφικής του κ. Ευθ. Βαρλάμη.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας:  

α) ενός ημιφορτηγού αυτοκινήτου diesel 2500c.c. και  

β) ενός επιβατικού αυτοκινήτου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση μελέτης ασφάλισης τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

 ΘΕΜΑ  17ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

 ΘΕΜΑ  18ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται  

                         

ΘΕΜΑ  20ο: Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: 

¨Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών¨ για διάλυση της 

εργολαβικής σύμβασης.  

 

κ. Παπαβασιλείου:  Εγώ θα ήθελα να οξύνω λίγο τη μνήμη όλων των συμβούλων και 

να πω το εξής, στο Δ.Σ. της 25/4/2007, συγκεκριμένα πρώτα εσείς παίρνοντας το λόγο και 

μετά ο κ. Δήμαρχος, είπατε τα εξής, Πρόεδρος: ότι η Δ.Α. πρώτο μέλημα της είναι η 

ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου των ολυμπιακών έργων που χρειάζεται άλλα 3,5 εκ. €. Η 

Δ.Α. δεσμεύεται de facto για αυτό¨. Σήμερα βέβαια άλλο ψηφίζουμε. Ακολουθεί ο κ. 

Δήμαρχος και λέει ¨και εγώ δεσμεύομαι ότι θα βρούμε τα υπόλοιπα χρήματα για να 

ολοκληρώσουμε το μεγάλο κολυμβητήριο. Θα τα βρούμε¨. Μέχρι σήμερα δεν τα βρήκατε. 

Έχουν περάσει ακριβώς 14 μήνες. Αυτό το αναφέρω για έναν και μοναδικό λόγο, να μην 

δεσμεύεστε τόσο πολύ de facto γιατί έρχεστε ανακόλουθοι στις δεσμεύεις σας.  

κ. Δήμαρχος: Άποψη σας. Και προχτές για το κολυμβητήριο μιλούσα και επέμενα να 

βρω χρήματα. Και να βρισκόταν χρήματα και τότε και σήμερα πάλι δεν θα δεχόταν οι ίδιοι να 

το εκτελέσουν.  

κ. Παπαβασιλείου:  Εμείς δεν ψηφίζουμε όχι, ναι ψηφίζουμε. Την παρατήρηση που 

κάνω είναι να μην δεσμεύεστε τόσο εύκολα de facto, γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά.  

κ. Πρόεδρος:  Εμείς δεσμευόμαστε με βάση τις ανάγκες του Σερραϊκού λαού που 

επιζητεί την ολοκλήρωση του κολυμβητηρίου. Καθαρά πράγματα.  

κ. Δήμαρχος: Ισχύει η δέσμευση μας και σας λέω ότι μπορούν να βρεθούν τα χρήματα.  

 

- Εγκρίνεται 
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ΘΕΜΑ  21ο: Παραχώρηση έκτασης κατά χρήση στην Ο.Σ.Κ. Α.Ε. στην περιοχή Πράξης 

Εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨ για την ανέγερση Νηπιαγωγείου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία της κ. Μαρούδα Ουρανίας.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ηλεκτροφωτισμού οδού Γ. Παπανδρέου.  

 

κ. Αγγελίδης: Εδώ ήθελα να κάνω την εξής επισήμανση, είχαμε πάρει πριν από δύο 

μήνες μια απόφαση για ασφαλτοστρώσεις. Βλέπω προχωράει η διαδικασία για την Γ. 

Παπανδρέου. Για τις άλλες οδούς γιατί δεν προχωράει η διαδικασία;  

κ. Δήμαρχος: Πάρθηκε απόφαση και είναι θέμα διαδικασιών να κηρυχτεί διαγωνισμός. 

Η δουλειά που έχει να κάνει η Τ.Υ. σύντομα θα το φέρει το θέμα.  

κ. Αγγελίδης: Εδώ δεσμευτήκατε ότι μέχρι να αρχίσει το Enduro θα γίνουν αυτά. …   

  

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  24ο: Ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με σωλήνα 

πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ. Οινούσας προς Χιονοχώρι¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση μελετών έργων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση 2ου Α.Π.: 

α) ¨Πράξης Εφαρμογής γειτονιάς Α. Καμενίκια – Ιμαρέτ¨ και  

β) του έργου: ¨Κατασκευή συρμοτοκιβωτίων προστασίας πρανών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση αποπληρωμής οφειλών του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικού 

Γηπέδου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των έργων:  

α) ¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου 

Σερρών¨ και 

β) ¨Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση ρέμα Αγίου 

Γεωργίου του Δήμου Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:  

α) ¨Διαπλάτυνση γέφυρας αγροτικής οδού στην περιοχή βιολογικού 

καθαρισμού¨ και  

β) ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων της κλειστής 

αίθουσας στίβου του Ε.Σ. Σερρών¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ  30ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. 

 

- Εγκρίνεται  

 

            Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

718/08  Παρουσίαση προγράμματος Αγροτικής 2007-2013 ¨Αλέξανδρος Μπαλτατζής¨ 

που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του άξονα 4 ¨Προσέγγιση Leader¨ και 

συγκρότηση επιτροπής υποβολής προτάσεων ένταξης.  

 

719/08 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης του συλλόγου Φίλων Μουσικής 

Σερρών ¨Η ΑΡΜΟΝΙΑ¨. 

 

720/08 Ομοίως του Συλλόγου Μακεδονομάχων και απογόνων Ν. Σερρών ¨Παύλος 

Μελάς¨.  

 

721/08 Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των 

Σερρών με βάση την αρ. 222/08 Α.Δ.Ε. που αφορά το κέντρο της πόλης.  

 

722/08 Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σερρών και ΤΕΙ 

Σερρών.  

 

723/08 Σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία ¨66η Σχολική Επιτροπή Πειραματικού 

Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨. 

 

724/08 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο των εκπροσώπων 

των τοπικών ενώσεων στην ΚΕΔΚΕ. 

 

725/08 Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΣΑΝΣ. 

 

726/08 Έγκριση συνέχισης μουσικής υποτροφίας ¨ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ¨. 

 

727/08 Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2007 του Ν.Π. Α.Ο. Δ. 

Σερρών.  

 

Πρ. 13/1/08 Συζήτηση σχετικά με ερώτηση του κ. Σαουλίδη για την εξέλιξη της υπόθεσης 

τοποθέτησης του κ. Χρυσανθίδη σε θέση Προϊσταμένου στον ΑΟΔ. 

 

728/08 Έγκριση ισολογισμού έτους 2007 της Δ.Ε. ¨ΔΗΠΕΘΕ¨. 

 

30 



729/08 Έγκριση της αρ. 65/08 απ. της Δ.Ε. ΔΕΥΑΣ ¨Αναπροσαρμογή τελών ύδρευσης 

– αποχέτευσης¨. 

 

730/08 Ομοίως της αρ. 63/08 απ. ¨Χρόνος ισχύος τιμολογίου πολυτέκνων¨.  

730α/08 Ομοίως της αρ. 28/08 απ. της Δ.Ε. ΔΕΥΑΣ. 

 

731/08 Ομοίως της αρ. 148/07 ¨έγκριση διεύρυνσης αντικειμένου και τροποποίησης 

συστατικής πράξης ΔΕΥΑ Σερρών¨. 

 

732/08 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

733/08 Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή 

από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Θωμαΐδη Γεωργίου.  

 

734/08 Έγκριση αγοράς πίνακα ζωγραφικής του κ. Ε. Βαρλάμη. 

 

735/08 Έγκριση μελέτης προμήθειας ενός ημιφορτηγού αυτοκινήτου diesel 2.500cc. 

 

736/08 Ομοίως ενός επιβατικού αυτοκινήτου.  

 

737/08 Έγκριση μελέτης ασφάλισης τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών.  

 

738/08 Έγκριση δαπάνης φιλοτέχνησης αναπαράστασης πλατείας Εμπορίου και 

ψηφιακής εκτύπωσης Μπάνερ (μουσαμάς) αυτού.  

 

739/08 Έγκριση απόδοσης ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στους κληρονόμους 

του αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου Τάσσιου Νικόλαου.  

 

740/08 Έγκριση δαπάνης ασφάλισης δωρηθέντων απορριμματοφόρων.  

 

741/08 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του δημοτικού συμβούλου κ. 

Δάγκου Γεώργιου.  

 

742/08 Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης διακήρυξης δημοπρασίας έργου.  

 

743/08 Έγκριση διαφόρων δαπανών-προμηθειών για ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου.  

 

744/08 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ. Αμπατζίδη Χαράλαμπο. 

 

745/08 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Μπακιρτζή 

Ελένη.  

 

746/08 Ομοίως στην κ. Τσούκαλου Ευαγγελία.  

 

747/08 Ομοίως στον κ. Βερβελίδη Αργύριο. 

 

748/08 Ομοίως στον κ. Κυρκανίδη Γεώργιο.  
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749/08 Ομοίως στον κ. Πολυχρονίδη Παύλο.  

 

750/08 Ομοίως στην κ. Χαριτίδου Δημητρούλα.  

 

751/08 Ομοίως στον κ. Καλφόπουλο Νικόλαο.  

 

752/08 Ομοίως στην κ. Φωτοπούλου Φωτεινή.  

 

753/08 Ομοίως στην κ. Ευθυμία Ελένη.   

 

754/08 Ομοίως στην κ. Μέρτζιου Μαρία. 

 

755/08 Ομοίως στον κ. Λιόρα Χαρίλαο. 

 

756/08 Ομοίως στον κ. Τάνη Γεώργιο.  

 

757/08 Έγκριση αιτήματος της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου: ¨Κατασκευή 

κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Σερρών¨ για διάλυση της εργολαβικής 

σύμβασης.  

 

758/08 Έγκριση παραχώρησης έκτασης κατά χρήση στην ΟΣΚ Σ.Ε. στην περιοχή 

πράξης εφαρμογής ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨ για την ανέγερση νηπιαγωγείου.  

 

759/08 Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην 

ιδιοκτησία της κ. Μαρούδα Ουρανίας.   

 

760/08 Έγκριση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού οδού Γ. 

Παπανδρέου.  

 

761/08 Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του έργου: ¨Κατασκευή αγωγού ύδρευσης με 

σωλήνα πολυαιθυλενίου από το Δ.Δ.  Οινούσας προς Χιονοχώρι¨. 

 

762/08 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Περιφράξεις δημοτικών χώρων¨. 

 

763/08 Ομοίως ¨Αποπεράτωση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών¨. 

 

764/08 Ομοίως ¨Βελτίωση οριζόντιας σήμανσης¨. 

 

765/08 Ομοίως ¨Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων¨. 

 

766/08 Έγκριση 2ου Α.Π. του έργου: ¨Κατασκευή συρματοκιβωτίων προστασίας 

πρανών¨. 

 

767/08 Ομοίως πράξης εφαρμογής γειτονιάς Άνω Καμενίκια – Ιμαρέτ.  

 

768/08 Έγκριση αποπληρωμής ως εξειδικευμένης οφειλής του 4ου και 5ου λογαριασμού 

του έργου: ¨Ηλεκτροφωτισμός δημοτικού γηπέδου Σερρών¨. 
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769/08 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: 

¨Αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιού ελαιοτριβείου Ελαιώνα Δήμου Σερρών¨. 

 

770/08 Ομοίως του έργου: ¨Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής αγωγής στη θέση 

ρέμα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Σερρών¨. 

 

771/08 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Διαπλάτυνση γέφυρας αγροτικής οδού στην περιοχή Βιολογικού Καθαρισμού¨. 

 

772/08 Ομοίως: ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων της 

κλειστής αίθουσας στίβου στο Ε.Σ. Σερρών¨. 

 

773/08 Έγκριση μετατόπισης δικτύου ΦΟΠ στην πάροδο Παπακωνσταντίνου.  

 

774/08 Έγκριση συνέχισης του έργου: ¨Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή πάρκιν 

(Νο 1) στο με αριθμ. 78 αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών¨. 

 

775/08 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Απομάκρυνση ανεπιθύμητης 

άγριας βλάστησης πέριξ του Αυτοκινητοδρομίου – Δήμου Σερρών¨. 

 

Πρ. 13/2/08 Συζήτηση επί επερωτήσεων της παράταξης ¨Δημοτικής Πρωτοβουλίας 

Σερραίων¨ για: α) το πρώην Δημοτικό Αναψυκτήριο και β) για τις προτάσεις 

καταστηματαρχών που κατέθεσαν προς συζήτηση στο Δ.Σ. σχετικά με το 

κυκλοφοριακό.  

 

776/08 Έγκριση δαπάνης ηλεκτροδότησης πάρκου επί της οδού Γ. Παπανδρέου.  

 

777/08 Έγκριση του 1ου Α.Π. του έργου: «Κατασκευή εσωτερικού χώρου στάθμευσης 

στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. 

 

778/08  Έγκριση  δαπανών και προμηθειών του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας. 

 

779α/08 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σερρών, 

Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε. και ΔΕΥΑΣ. 

 

 

 

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 


