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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η/23-3-2009 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η 

 

 

Της 23ης  Μαρτίου 2009 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος 

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

Κάλλιος Κων/νος 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Ζαπάρας Στέργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα, 3. Σαντοριναίος 

Ευάγγελος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Συζήτηση δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 

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

(διαπιστώσεις – προγραμματισμός – ενέργειες)». 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση της αρίθμ. 9/2009 απόφασης της Δ.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: 

¨Ειδικό τιμολόγιο για καταναλωτές άνω των 70 ετών με πολύ μικρά 

εισοδήματα¨.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Συνομολόγηση δανείου ύψους 356.720,00 € προς αποζημίωση 

ιδιοκτησίας Κουντούρη Βασιλείου ευρισκομένης εντός του Κεντρικού 

Πάρκου.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Συμμετοχή του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση (ΥΠ.ΠΟ., Ν.Α. 

ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ, ΝΕΠΟΣ). 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ., Εθνικού Κέντρου 

Θεάτρου και Χορού, Δήμου και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

    

ΘΕΜΑ    6ο: Σχετικά με πρόταση του Τ.Ε.Ι. Σερρών για τη διαχείριση του έργου με 

τίτλο: ¨Αναμόρφωση Δημαρχείου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Συμμετοχή του Δήμου στην 2η Διεθνή Έκθεση ¨Ecotec ’09 – 

Τεχνολογίες περιβάλλοντος και Φωτοβολταϊκά συστήματα¨ και στο 

Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Τ.Α. (Αθήνα 3-6 Απριλίου).  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί διμήνου.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στην Β/θμια Εκπαίδευση για τη 

διοργάνωση των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων 

Ζωγραφικής στις Σέρρες.  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Παροχή χρηματικής επιχορήγησης.  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2008. 

    

ΘΕΜΑ    12ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ    13ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη χορήγηση βεβαιώσεων στους 

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.   

    

ΘΕΜΑ    14ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τις 

Επιτροπές Παραλαβής Έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 

5.869,41 €.  

 

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) ειδών διαγράμμισης,  

β) λιπαντικών,  
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γ) υλικών ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και  

δ) κινητήρα αυτοκινήτου.  

    

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

Δήμου.   

    

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μητσίδη Παύλου.  

    

ΘΕΜΑ    18ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

του κ. Βλαχάκη Ιωάννη.  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

ΘΕΜΑ    21ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολής αποζημίωσης ιδιοκτησίας των κ.κ. 

Αρτέμιδος Κεχαγιόγλου και λοιπών, που ρυμοτομείται βάσει πράξεως 

εφαρμογής της γειτονιάς ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.  

 

ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας των 

κ.κ. Ιωάννη Καλκόβαλη κ.λπ. 

 

ΘΕΜΑ    23ο: Τροποποιήσεις εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου: 

 α) στα Ο.Π. 438 και 457 στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών και  

 β) στα Ο.Π. 415 και 453 στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ    24ο: Έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και της 

Κοινότητας Ορεινής για την κατασκευή του έργου: ¨Έργα βελτίωσης 

οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ    25ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Προγράμματος 

PIMMS TRANSFER και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διαχείρισης 

του στην Κοινωφελή Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου 

Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ    26ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο πρώτο 

Θεματικό Σεμινάριο (Master Class) του προγράμματος PIMMS 

TRANSFER στην Almada Πορτογαλίας στις 23-27 Μαρτίου 2009.  

 

ΘΕΜΑ    27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 για χρηματοδότηση του έργου: 

¨Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨ στα πλαίσια του κωδικού 

πρόσκλησης 5. 
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ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ    29ο: Έγκριση ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών: 

 α) Συμβούλου επιστημονικής υποστήριξης για την εκτίμηση των 

απαραίτητων ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται για την 

κατάρτιση των ΟΣΔ και ΣΧΥ του Προγράμματος ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ 

του ΕΣΠΑ και  

 β) Συμβούλου υποστήριξης για την προετοιμασία της υποβολής του 

φακέλου – αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ του  

ΕΣΠΑ. 

 

ΘΕΜΑ    30ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση: 

 α) της προμήθειας: ¨Δένδρων και θάμνων για το Αθλητικό Πάρκο 

Ομόνοιας¨ και  

 β) του έργου: ¨Δημιουργία στεγασμένης αντιπυρικής ζώνης στο 

επαρχιακό δίκτυο «Σερρών – Ελαιώνα»¨. 

 

ΘΕΜΑ    31ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων, παροχής 

υπηρεσιών κ.λ.π. 

 

ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.  

 

ΘΕΜΑ    33ο: Έγκριση συνεχίσεων έργων, προϋπολογιστικών πινάκων, ανάθεσης 

εργασιών κ.λ.π. 

 

ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης:  

 α) για το υποέργο 1 ¨Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

της πράξης «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών 

και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου 

Σερρών»¨ και  

 β) για το υποέργο 2 ¨Παραγωγή ενημερωτικού υλικού¨ της πράξης 

«Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των 

Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου 

Σερρών»¨.  

 

ΘΕΜΑ    35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και 

προμηθειών.  

 

ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Επαρχιακή οδό 

Κρίνου – Σερρών.  
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5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση.  

κ. Αναστασιάδης: … Τέτοια αθλιότητα να μην ξαναγίνει στην πόλη.  

κ. Πρόεδρος:   Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση στην κ. Ιλανίδου. Έχουμε δυο 

θεματάκια … 

κ. Αναστασιάδης: Παρακαλώ να αποσύρετε το θέμα. 

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη, σας παρακαλώ να μη με διακόπτετε. Το είπατε. Θα 

σας παρακαλέσω πάρα πολύ να ζητάτε το λόγο.  

Προ ημερησίας έχουμε δυο θεματάκια, το ένα είναι ¨Έγκριση υποβολής πρότασης για 

το επιχειρησιακό πρόγραμμα … ¨Προμήθεια Συστήματος Τηλεϊατρικής 4-2.1¨. Επειδή λήγει η 

προθεσμία 30/3, είναι υποβολή πρότασης.  

Και ακόμη ένα, ¨Έγκριση υποβολής πρότασης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨, για χρηματοδότηση του έργου ¨Δημιουργία Portal για τις ανάγκες του 

Αθλητικού Οργανισμού Σερρών¨.  

κ. Δήμαρχος: Την προμελέτη την έχει επιμεληθεί ο κ. … και για τα δύο αυτά 

προγράμματα. Είναι 250.000 του ΑΟΣ και 620.000 για την Τηλεϊατρική για την … της 

Κοινωνικής Πρόνοιας. Σύνολο είναι 1 εκ. €.  

κ. Πρόεδρος:   Έχουμε προθεσμία γι’ αυτό και έρχονται ως προ ημερήσιας.  

Έχουμε μια επερώτηση του κ. Αγγελίδη από 13/2 για τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ, 

το γνωστό πρόβλημα. Είχαμε πει ότι θα γίνει έρευνα και μόλις είμαστε έτοιμοι θα έρθει το 

θέμα στο Δ.Σ. Έχει γίνει η έρευνα, συζητείται η επερώτηση.  

κ. Τσιμερίκας: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Συνάδελφοι, στα μέσα του Ιανουαρίου 

παρουσιάστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα στην επιχείρηση και είχε σχέση με αυξημένους 

λογαριασμούς καταναλωτών, … στην επιχείρηση το θέμα, ξεκίνησε μια έρευνα στα πλαίσια 

της επιχείρησης και προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Στις 21/1 

εξεδόθη δελτίο τύπου, μετά από πάροδο 6 ημερών για να ενημερωθούν οι συνδημότες μας.  

επειδή το θέμα πήρε μεγάλη έκταση, διότι είναι όντως σοβαρό και έτσι ήταν σοβαρό 

και είναι σοβαρό, ο κ. Δήμαρχος έδωσε εντολή στο Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης στον κ. 

Γεωργιάδη να πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα σε βάθος για να προσδιοριστούν τα ακριβή 

αίτια ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοιο φαινόμενο στο μέλλον καθώς επίσης να 

αποκατασταθούν πλήρως οι όποιες υπερτιμολογήσεις ή τα όποια προβλήματα των αυξημένων 

λογαριασμών υπήρξαν.  

Η πρόθεση της επιχείρησης είναι να μην επιβαρυνθεί κανένας δημότης ούτε ένα €. Ο κ. 

Γεωργιάδης παρίσταται, ολοκλήρωσε την έρευνα του και παρίσταται σήμερα στο Δ.Σ. για να 

μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της έρευνας του.  

κ. Γεωργιάδης: κ. Σύμβουλοι, το θέμα αυτό που προέκυψε μου το ανέθεσε ο κ. 

Δήμαρχος και αυτό που έχω υποχρέωση να κάνω σας το έγραψα, το έχω μοιράσει σε όλους 

όσο πιο … συγχρόνως με … Δεν μπορώ να το αναγνώσω όλο.  

Οι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΣ εκδίδονται ανά δίμηνο αλλά ανά τετράμηνο γίνεται η 

καταγραφή των καταναλώσεων. Παρουσιάστηκε το εξής, στο τρίτο 4μηνο 2008 σε ορισμένες 

περιοχές … στο διάστημα καταμέτρησης αντί να είναι 4μηνο έγινε 5μηνο από λάθος δικό μας 

υπηρεσιακό ενώ το προηγούμενο 3μηνο μετρήθηκε σαν χρονικό διάστημα κατανάλωσης … το 

3μηνο.  

Οι καταναλωτές … αν θέλετε να σας κάνω μια περιγραφή, κατανέμονταν ανάλογα με 

την τοποθεσία. Σε 16 τομείς, ο κάθε τομέας σε 10 περίπου διαδρομές. Η καταγραφή των 

καταναλώσεων γίνεται κάθε 4 μήνες όπως σας ανέφερα σε διαφορετική … ανάλογα με τη 

διαδρομή. …  Αν  λείπει  όμως  ο  καταναλωτής,  ανά  4 μήνες,  εάν δεν καταγραφεί μπορεί να  
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αποκλείει από την συμπλήρωση 4μηνου ± 4 ημέρες για διάφορους λόγους … καιρικών 

συνθηκών ή … … καταναλώσεων του δεύτερου 4μηνου του 2008 για συγκεκριμένους τομείς 

… από λάθος δικό μας έγινε … από 10 μέρες μέχρι 30 μέρες του 4μήνου η καταμέτρηση … 

για το δεύτερο 4μηνο … να εμφανίζουν μεγαλύτερες καταναλώσεις, κατά συνέπεια 

μεγαλύτερους λογαριασμούς.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, σε μερίδα καταναλωτών παρουσιάστηκαν τα παρακάτω. 

Λογαριασμός εκκαθάρισης δεύτερου 4μήνου πολύ μικρός, λογαριασμός έναντι επίσης πολύ 

μικρός επειδή …. Ο λογαριασμός εκκαθάρισης του 3ου 4μήνου που δημιούργησε και το 

πρόβλημα στη ΔΕΥΑΣ επειδή … συμπεριέλαβε διάστημα καταναλώσεων …επιπλέον διαφορά 

που … λογαριασμό του πρώτου 2μήνου.  

Με τον παραπάνω τρόπο μεγάλωνε ο λογαριασμός Εκκαθάρισης του τρίτου 4μήνου, 

περιέλαβε απλώς χρεώσεις πραγματικές τις οποίες η ΔΕΥΑΣ έπρεπε να εισπράξει τα 

προηγούμενα 2μηνα και τα εισέπραξε το τρίτο 4μηνο.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γεωργιάδη γιατί κουράζεστε; Το κάνατε σκόπιμα γιατί δεν λέτε 

την αλήθεια; Θέλατε να αρπάξετε λεφτά. 500 € τιμολόγια σας έχω φέρει και 400 και 300. Δεν 

τα βλέπαμε κάθε μέρα μαζί; Γιατί δεν λέτε την αλήθεια;  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη αφήστε να ολοκληρώσει.  

κ. Γεωργιάδης: Η μεγαλύτερη κατανάλωση του πρώτου 4μήνου δεν παρουσίασε σε 

όλους αρνητική χρέωση … 

κ. Αναστασιάδης: Τι να πω τώρα; 

κ. Γεωργιάδης: … υπερβολική χρέωση σε καταναλωτές, επειδή συμπεριλήφθησαν … 

σε ορισμένους καταναλωτές λόγω της αλλαγής της τιμολόγησης του νερού. Πράγματι … με 

διαφορά τιμολογίου πλήρωναν περισσότερα χρήματα τα οποία δεν … και τόσο σύμφωνα με το 

εγκεκριμένο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ. Αυτές τις περιπτώσεις τις διορθώσαμε την ώρα εκείνη, 

όσοι συνδημότες διαμαρτυρήθηκαν σε μας …, όλα τα υπόλοιπα γιατί δεν έχουμε πρόγραμμα 

δυστυχώς να βγάλουμε τις διαφορές, εκτυπώνουμε και βγάζουμε με το χέρι τις διαφορές για 

κάθε καταναλωτή … και έχουμε φτάσει στις 730 περιπτώσεις οι οποίες πράγματι πλήρωσαν 

παραπάνω χρήματα και πρέπει να τους επιστραφούν. Η επιστροφή μπορεί να γίνει με … του 

λογαριασμού των κυβικών που πληρώνουν ή μπορεί να γίνει με πιστωτικό τιμολόγιο. Η 

μείωση πρέπει να γίνει μέσω απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ …  

Το λάθος αυτό έγινε συμπτωματικά που προέκυψε στη μηχανογράφηση μας, 

εκτυπώθηκε το πρόγραμμα για … το έτος καταγραφής 2008 … 

κ. Γαλάνης: Δηλαδή συνολικά έχει υπολογίσει η υπηρεσία πόσες είναι αυτές οι 

περιπτώσεις; Δηλαδή είναι μόνο 730 περιπτώσεις;  

κ. Γεωργιάδης: Όχι. Δεν έχουμε κάνει λογαριασμό. Οι περιπτώσεις που χρεώθηκαν 

αδίκων λόγω αλλαγής τιμολογίου.  

κ. Δήμαρχος: Λόγω κλιμακωτού τιμολογίου.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γεωργιάδη παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει λογαριασμός που να 

μην έχει διπλασιαστεί; Έχω κάνει έρευνα και είδα ότι όλοι οι λογαριασμοί έχουν διπλασιαστεί 

και δεκαπλασιαστεί. Μη λέτε ότι έγινε για 700, για χιλιάδες, για 30.000 και. Όλοι οι 

λογαριασμοί έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί. Σας έχω φέρει τιμολόγια, και συνεχώς σας 

φέρων με 500 €, 400 €, 300 €, 250 €, 180 €, κάθε μέρα. Όλοι οι λογαριασμοί κ. Γεωργιάδη 

έχουν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί.  

Εγώ επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, μιλάω για την εντιμότητα σας, δεν 

αμφιβάλλω.  

Ένα να ξέρετε κ. Γεωργιάδη, όταν επρόκειτο να γίνει αυτή η Δ.Α. είχα πει εγώ ότι θα 

πάω στη ΔΕΥΑΣ για να φέρω την ηρεμία και τα γαλήνη στην πόλη. Έτσι αγωνιστήκαμε και 

έτσι έγινε. Όταν ήρθε η ώρα για να πάω επάνω, σε καμιά περίπτωση  δεν μ’ άφηνε να πάω στη 
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ΔΕΥΑΣ, και την δουλειά την ξέρω πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς όχι, εγώ ήθελα να πάω στη 

ΔΕΥΑΣ, εδώ είναι παρών και το λέω δημόσια, εγώ ήξερα τι θα γινόταν, δεν μ’ άφηνε όμως να 

πάω σε καμία περίπτωση.  

Κ. Γεωργιάδη σας έχω φέρει λογαριασμό από την ΔΕΥΑ Θεσσαλονίκης και βλέπετε με 

πόσο σεβασμό συμπεριφέρονται στους πολίτες τους. Για έξι μήνες έχουν πάγιο 17 €, σας έχω 

φέρει τιμολόγιο, από 0-25 κυβικά είναι 0 χρήματα, από εκεί και πάνω μέχρι 150 κυβικά είναι 

0,48. Καταλαβαίνετε … 

κ. Γεωργιάδης:  … Εγώ κλήθηκα να απαντήσω για το συγκεκριμένο θέμα … 

κ. Αναστασιάδης: Εδώ βλέπουμε ότι γίνεται ληστεία. Ληστεύουν τον κόσμο. 127 € 

πλήρωσα εγώ νερό. Για ποιο λόγο;  

κ. Πρόεδρος:   Τελειώσατε; 

κ. Αναστασιάδης: Θα μιλάς με σεβασμό σε παρακαλώ πάρα πολύ. 

κ. Πρόεδρος:   Εκτιμώ όλους τους συναδέλφους όπως πρέπει. 

κ. Αναστασιάδης: Εσύ δεν εκτιμάς τίποτα δυστυχώς. Σας έχω φέρει τιμολόγια της 

ΔΕΥΑ Θεσσαλονίκης, εδώ γράφει αναλυτικά, με την πιο μικρή λεπτομέρεια ότι εκείνοι οι 

άνθρωποι σέβονται τους πολίτες τους. Για 25 κυβικά μηδέν. Δηλαδή εμείς που για να 

πληρώνουμε τόσα πολλά λεφτά! Για ποιο λόγο; Γι’ αυτό σας επαναλαμβάνω ότι έγινε 

εσκεμμένα, για να εισπράξει η ΔΕΥΑΣ χρήματα σε όλους τους λογαριασμούς, μηδενός 

εξαιρουμένου. Και θα επανέλθω αν χρειαστεί.  

κ. Γούνας: Θα παρακαλούσα τον κ. Αναστασιάδη, την λέξη ¨ληστεία¨ να την 

αναιρέσει τώρα.  

κ. Πρόεδρος:   Όταν σας δώσω το λόγο θα τοποθετηθείτε κ. Γούνα.  

κ. Αναστασιάδης: (προς Γούνα) Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις τι θα πω;  

κ. Γούνας: Να μιλάτε στον πληθυντικό.  

κ. Αναστασιάδης: (προς Πρόεδρο) Να επιβάλλεις την τάξη εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη, απαιτείτε από εμένα να σας σέβομαι, ζητάω ένα 

πράγμα από εσάς να σεβαστείτε τον κανονισμό επιτέλους. Είστε ο μοναδικός … 

κ. Αναστασιάδης: Να βάλεις την τάξη.  

κ. Πρόεδρος:   Μπα εσείς δεν μπαίνετε σε τάξη. Βλέπετε κανέναν άλλον συνάδελφο 

να αντιδρά; Επιτέλους! 

κ. Αναστασιάδης: Να επιβάλλεις την τάξη εδώ μέσα.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό δεν εξαρτάται από μένα, από σας εξαρτάται.  

κ. Αναστασιάδης: Εγώ σε κάλεσα για να … ακούς; Μιλάς κιόλας. 

κ. Δάγκος: Για να μη μένουν εδώ εντυπώσεις. Και η επιχείρηση Ύδρευση 

Αποχέτευσης Αθηνών και Πειραιώς και η … Θεσσαλονίκης χρηματοδοτείται από το κράτος, 

δεν έχει το 80% για τα έργα, δεν έχει αποχέτευση. 

2ον, εδώ μέσα κ. Πρόεδρε, επειδή τα 2 χρόνια ήμουν στη ΔΕΥΑ και ακούστηκαν εδώ 

πέρα ότι ορισμένα πράγματα γίναν εσκεμμένα, ότι ληστεύουμε τον κόσμο, θέλω να μας πει ο 

κ. Συνάδελφος που είπε ότι ληστεύουμε, ποιος είναι ο ληστής και εγώ επιφυλάσσομαι για κάθε 

νόμιμο δικαίωμα που μου δίνει ο νόμος, δηλαδή να προσφύγω για να διαφυλάξω την 

υστεροφημία μου, οτιδήποτε, γιατί εδώ μέσα εκτός από το κύρος της επιχείρησης, επειδή 

ήμουν υπεύθυνος για τη ΔΕΥΑΣ και έχει εκστομιστεί ότι ληστεύουμε τον κόσμο, εγώ κάθε 

νόμιμο δικαίωμα θα το εξαντλήσω για να διευκρινιστεί ποιος … 

κ. Αναστασιάδης: Με μεγάλη μου χαρά να πας στο δικαστήριο. 

κ. Δάγκος: Εκεί μην έρθετε όπως στο Κρόνιο και να κάνετε δηλώσεις πάλι … και θα 

βάλω μάρτυρες όλους τους συναδέλφους.  

κ. Αναστασιάδης: Να δούμε ποιος θα έρθει μάρτυρας μαζί σου. 
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κ. Γούνας: Με κάλυψε ο κ. Δάγκος. Ο κ. Αναστασιάδης επειδή προσβάλλει και το 

κύρος του Δ.Σ. να πει τώρα από πού έγινε ληστεία. Αν δεν πει, να ανακαλέσει τώρα.  

κ. Αναστασιάδης: Δεν καταδέχομαι να απαντήσω στον κύριο.  

κ. Γούνας: Θα προσφύγω κι εγώ.  

κ. Αγγελίδης: Οι όποιες αδικίες δημιουργήθηκαν από το λάθος αυτό της ΔΕΥΑΣ εις 

βάρος των δημοτών αποκαταστάθηκαν;  

κ. Γεωργιάδης: Όχι κ. Αγγελίδη δεν αποκαταστάθηκαν. Αποκαταστάθηκαν μόνο 132 

περιπτώσεις, τις υπόλοιπες τις καταγράφουμε, συντάσσεται κατάλογος … 

κ. Αγγελίδης: Θα αποκατασταθούν δηλαδή;  

κ. Γεωργιάδης: … 

κ. Παπαδόπουλος: Με ποιον τρόπο;  

κ. Γεωργιάδης: Το γράφω μέσα. Υπάρχουν 2 τρόποι, ή συμψηφίζουμε την διαφορά 

που πληρώνει κάθε καταναλωτής σε κυβικά και … ή κόβεται πιστωτικό σημείωμα … 

κ. Παπαβασιλείου:  Υπάρχουν πολλοί καταναλωτές οι οποίοι δέχτηκαν μεγάλους 

λογαριασμούς και δυστυχώς ήρθαν και τους πλήρωσαν.  

κ. Γεωργιάδης: Ο έλεγχος θα γίνει και γι’ αυτούς που πλήρωσαν. Θα γίνει η μείωση 

της διαφοράς στην εξόφληση του 1ου 4μήνου.  

κ. Παπαβασιλείου: Αυτόματα δηλαδή εσείς θα ελέγξετε και αυτούς τους αυξημένους 

πληρωμένους λογαριασμούς αυταπάγγελτα και θα αποδώσετε … Αυτό μέχρι πότε; 

κ. Γεωργιάδης:  … 

κ. Παπαβασιλείου: Αυτό απαιτούμε και ως παράταξη να μας φέρετε γραπτώς. Μετά 

την αποκατάσταση αυτών των συνδημοτών στους διογκωμένους λογαριασμούς, ένας 

κατάλογος με την αποκατάσταση. 

κ. Γεωργιάδης: Το έχουμε κουβεντιάσει με τον κ. Πρόεδρο … εκείνο που μπορώ να 

φέρει είναι κατάσταση με τα ονόματα, δεν ξέρω αν έχω δικαίωμα … 

κ. Παπαβασιλείου: Νομίζω με μια απόφαση της ΔΕΥΑΣ μπορεί να γίνει αυτό.  

κ. Σαουλίδης:  … η ΔΕΥΑΣ είχε την δυνατότητα πολύ γρήγορα να … Γιατί δεν 

προέβη στην διόρθωση, στην ακύρωση των λογαριασμών, να ξαναεκδόσει λογαριασμούς και 

να μην μπει και στην διαδικασία που μπήκε με τη δημιουργία του όλου κλίματος και της 

ταλαιπωρίας των συμπολιτών, που δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα γιατί πάλι θα 

υπάρχουν παράπονα.  

κ. Γεωργιάδης: Αυτό έγινε γιατί ουσιαστικά … οι λογαριασμοί είχαν πληρωθεί όλοι.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γεωργιάδη, εκεί … 15 άτομα και σε κανέναν δεν … έχει διαρροή 

και δεν … για ποιο λόγο; 

κ. Σαμπάνης:  Γιατί συζητάμε σήμερα ένα θέμα σαν αυτό και βάζουμε σε ταλαιπωρία 

και τους συνδημότες μας αλλά και να υπάρχει και αυτή η σύγχυση εδώ στο Δ.Σ. Κάποιοι 

άνθρωποι δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους, λοιπόν να γίνει σύσταση σ’ αυτούς τους 

ανθρώπους, δεν ξέρω αν είναι προϊστάμενοι, διευθυντές ή απλοί εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑ, να 

μην επαναληφθεί αυτό το λάθος. Θεωρώ ότι κακώς μπήκαν σε ταλαιπωρία και έφτασε ο 

κόσμος του Δήμου μας να ταλαιπωρηθεί αλλά και εμείς σήμερα εδώ να ανταλλάσουμε αυτές 

τις κουβέντες που νομίζω δεν τιμούν την αίθουσα του Δ.Σ. και το Δ.Σ. 

      

 

ΘΕΜΑ    1ο: Συζήτηση δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 215 του Ν. 

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

(διαπιστώσεις – προγραμματισμός – ενέργειες)». 
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κ. …:  λόγος ο οποίος … είναι για να γίνει … κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η ΔΕΥΑΣ έχει 

προσφέρει έργο στην πόλη των Σερρών αλλά από οικονομικής πλευράς είναι προβληματική.  

Την προηγούμενη φορά … διαπιστώσαμε το φαινόμενο οι επόμενοι να … (δεν 

ακούγεται καθόλου καλά) … 

κ. Τσιμερίκας: Για το συγκεκριμένο θέμα για τα … έχει εγκριθεί ο ανάδοχος εντός 

4μήνου να αλλάξει όλα τα … και είναι ενέργεια η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και θα πρέπει να 

εκτιμάμε σ’ αυτό το σημείο ότι το ποσοστό των βλαβών έχει περιοριστεί πάρα πολύ και αυτό 

σημαίνει ότι ολοκληρώνουμε τη φάση της αντικατάστασης αυτών των … οπότε αυτό το θέμα 

εντός του αμέσως επόμενου διαστήματος θα ολοκληρωθεί.  

κ. Σαραφίδης: Υπάρχει το θέμα της παραγραφής, αν υπάρχουν κάποια ποσά τα οποία 

έχουν παραγραφεί από αμέλεια ή από μη … 

κ. Τσιμερίκας: Δεν υπάρχει αδράνεια των υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων 

διότι η μόνη διαδικασία που εφαρμόζεται είναι η κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία 

διαγραφής … απαιτήσεων η οποία και εφαρμόζεται. Μάλιστα στο τελευταίο Δ/κό Συμβούλιο 

της επιχείρησης έγινε διαγραφή τέτοιου ποσού το οποίο αντιστοιχεί στην χρονική περίοδο 

Μάρτιος 2001 – Μάρτιος 2002 αν θυμάμαι καλά. Οι οφειλές 10 ετών, ύψους διαγραφής 

64.000 €. 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, έχουμε και εμείς με τη σειρά μας να σας 

παρουσιάσουμε τη θέση μας. … Ήθελα σε μια παρένθεση εδώ να αναγνωρίσουμε το έργο που 

απαρχής της θητείας της έχει παρουσιάσει η Δ.Ε., έχει επιτελέσει ένα πολύ σημαντικό έργο, το 

οποίο η εκάστοτε Δ.Α. θα πρέπει να βρίσκει τον τρόπο να το … σωστά στη Σερραϊκή κοινωνία 

έτσι ώστε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους προβλήματα που δυστυχώς είχαμε την ευκαιρία 

σήμερα να συναντήσουμε και εννοώ τους λογαριασμούς τους παραφουσκωμένους.  

Εμείς σαν ένα πολύ σημαντικό σημείο για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης της 

ΔΕΥΑΣ θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει για εμάς η ΔΕΥΑΣ να αποτελεί ένα μέσον ψηφοθηρικής 

εκμετάλλευσης από τις δημοτικές παρατάξεις. Είναι αρκετά επιζήμια αυτή η τακτική για την 

επιχείρηση και όχι μόνο για την επιχείρηση αλλά και τους ίδιους τους δημότες. Επομένως ένα 

πολύ βασικό σημείο λοιπόν που θα πρέπει όλους να μας προβληματίσει είναι αυτό και 

προτείνουμε ότι θα πρέπει να πάψει η ΔΕΥΑΣ να αποτελεί μέσο ψηφοθηρικής εκμετάλλευσης. 

Ένα 2ο σημείο που θεωρούμε ότι θα μπορέσει να δώσει μια … στην εικόνα της 

επιχείρησης είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ορθολογική διαχείριση των οικονομικών έτσι ώστε 

τα έσοδα να υπερβαίνουν τα έξοδα. Αυτό πως μπορεί να συμβεί; Με 3 τρόπους.  

1ον τα έξοδα που πραγματοποιούμε, να είναι έργα τα οποία τα πραγματοποιούμε μέσα 

από τα έσοδα μας, δηλαδή από το ειδικό τέλος που γνωρίζετε πολύ καλά ότι εισπράττει η 

επιχείρηση από τα τιμολόγια.  

Ένα 2ο είναι ότι τα έργα ύδρευσης – αποχέτευσης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από 

τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να πληρώσει ο Δήμος, χρήματα τα οποία … και γνωρίζετε 

πολύ καλά ότι υπάρχει ένα ποσό που φτάνει τα … το οποίο οφείλει ο Δήμος στη Δ.Ε. και είναι 

ακριβώς αυτό το συγκεκριμένο ποσό το οποίο καλούνται να πληρώσουν οι δημότες μετά την 

πράξη τακτοποίησης και είναι εισφορά σε χρήμα. Επίσης θα είναι συνετό να ακολουθείται 

πιστά ο αριθμός, όσον αφορά τις προσλήψεις εννοώ, που προβλέπεται από τον κανονισμό της 

Δ.Ε.  

Ένα 3 σημείο που θεωρώ ότι … είναι ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία άλλη αύξηση 

πέρα του πληθωρισμού, έτσι πιστεύουμε εμείς ότι μαζί με τις πληθωριστικές αυξήσεις που … 

διαχείριση, θα μπορέσει η επιχείρηση να αλλάξει άρδην χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να 

υπάρχουν αυτές οι μικροεκμεταλλεύσεις της τιμολογιακής …  

Και ένα 4ο και πάρα πολύ βασικό σημείο κ. Πρόεδρε, είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να 

εισπραχθούν οι οφειλές που είναι της τάξεως του 1 εκ. € περίπου, θα ήθελα να σκεφτείτε ότι 

αυτό το  1  εκ.  € συν τα 3  εκ. € που οφείλει ο Δήμος στην Δ.Ε. από την εισφορά σε χρήμα μας 
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κάνουν 4 εκ. € τα οποία αν τα είχε η επιχείρηση θα ήταν σε πολύ καλύτερη οικονομική 

κατάσταση και μάλιστα το λέω αυτό για την είσπραξη των οφειλών γιατί οι Σερραίοι πολίτες 

δεν είναι πολίτες δύο κατηγοριών, δηλαδή αυτοί που πληρώνουν και αυτοί που δεν 

πληρώνουν. Υπάρχει ισότητα, πρέπει όλοι οι πολίτες να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. 

Δεν μπορεί να δεχόμαστε εμείς εδώ να πληρώνει μια συγκεκριμένη ομάδα πολιτών και κάποια 

άλλη ομάδα με διάφορους τρόπους … να αποφεύγει την πληρωμή των οφειλών. Σας 

ευχαριστώ πολύ.  

κ. Μωυσιάδης: Καταρχήν θα ήθελα να διευκρινίσω αυτά που είπε ο κ. Σαραφίδης. Να 

πω δυο τρία πραγματάκια. Έχει πει κατ’ επανάληψη ότι η κάθε Δ.Α. θεωρεί ότι έσωσε η 

προηγούμενη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό συμβεί μια φορά αλλά όχι … 

2ον θα ήθελα να πω ότι πραγματικά ο κ. Τσιμερίκας έδωσε στοιχεία τα οποία 

διευκρινίζουν σε γενικές πλευρές ποια είναι η κατάσταση. Θα ήταν πολύ καλύτερο αν είχαμε 

για τις 914.000 που έχουμε να παίρνουμε, αν είχαμε την κατανομή του … γιατί αυτό θα 

βοηθούσε πολύ να μην υπάρχουν οι εντυπώσεις ότι παραγράφονται πολλά διότι θα 

διαπιστωνόταν ότι μ’ αυτές τις 914.000 αυτά που είναι τον τελευταίο χρόνο ή τα δύο τελευταία 

χρόνια είναι το κύριο ποσό, εκείνα που είναι παλαιοτέρων ετών έχουν σχεδόν εξοφληθεί, 

έχουν μείνει ελάχιστα … κι έτσι θα διαπιστωνόταν χωρίς να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν 

μένουνε μετά το χρονικό περιθώριο της παραγραφής σοβαρά υπόλοιπα.  

Θέλαμε επίσης να διευκρινίσουμε κάτι που αναφέρθηκε για το 1 εκ. απλήρωτα αυτά 

και τα 3 εκ. που χρωστάει ο Δήμος. Δεν χρωστάει ο Δήμος. Ο Δήμος πήρε … και έκανε έργα 

υποδομής. Από τα έργα αυτά υπάρχει η ύδρευση και η αποχέτευση που γίνεται από την 

ΔΕΥΑΣ, υπάρχουν τα έργα οδοποιίας  και υπάρχουν και οι απαλλοτριώσεις. Αποδίδει 

λογαριασμό ο Δήμος και έρχεται για να … Τα ποσά που δαπανήθηκαν από την ΔΕΥΑΣ από 

ιδία χρήματα για ύδρευση – αποχέτευση είναι από το έργο που έγινε στη Σιγής το 14% είναι 

από το πρόγραμμα και τα έργα τα οποία έγιναν στην περιοχή των Αγ. Αναργύρων τα οποία δεν 

ήταν περισσότερα από 200.000. Επομένως τα νούμερα είναι πολύ … και επίσης το είχαμε πει 

και μια άλλη φορά, μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΣ υπάρχει ένα δούναι και λαβείν, δηλαδή η 

ΔΕΥΑΣ κάνει κάποια έργα για τον δήμο και ο Δήμος κάνει κάποιες … για τη ΔΕΥΑΣ. Εάν 

θελήσουμε να βγάλουμε έναν ακριβή λογαριασμό πρέπει να δούμε τις λογιστικές διαφορές, να 

πούμε τόσα έχουμε να παίρνουμε ο Δήμος από την ΔΕΥΑΣ και η ΔΕΥΑΣ τόσα έχει να παίρνει 

από τον δήμο και να βγάλουμε ένα υπόλοιπο. Αυτό θέλει μελέτη, αν το κρίνετε σκόπιμο να 

ζητήσουμε και να δούμε τι θα προκύψει. Αλλά δεν είναι τα νούμερα έτσι όπως είναι.  

Εκείνο που θα ήθελα να διευκρινίσουμε είναι ότι ανέλαβε εξυγίανση η ΔΕΥΑΣ πολύ 

αργά σε σχέση με τη ΔΕΥΑ άλλων πόλεων. Να πούμε ότι η Λάρισα έχει συμπληρώσει 100 

χρόνια που έχει ξεχωριστή υπηρεσία ύδρευσης; Εμείς ξεκινήσαμε καθυστερημένα και είχαμε 

ένα τεράστιο έργο να κάνουμε. ένα έργο το οποίο ξεπερνούσε τα 80 εκ. €. Αυτή τη στιγμή τα 

έργα που έχουμε να κάνουμε είναι ύψους 50 εκ. €.  

Και από την άλλη μεριά, οι πολίτες με το δίκιο τους λένε ότι ¨εμείς αύριο θέλουμε να 

έχουμε τα έργα¨ καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει το εξής πρόβλημα. Είναι τεράστιο το ποσό, 

η ανάγκη επιτακτική, η απαίτηση και δικαιολογημένη των πολιτών να τελειώσουν τα έργα 

άμεσα, και η ΔΕΥΑΣ επομένως συνθλίβεται κάτω από αυτή την πίεση. Και από την μια μεριά 

λέει ¨πρέπει τα οικονομικά μου να είναι καλά, να περιορίσω το πρόγραμμα μου το επενδυτικό, 

να απλώσω τα πόδια μου τόσο όσες είναι οι δυνατότητες μου¨ από την άλλη μεριά λέει όμως 

¨πρέπει να βιαστώ, να τελειώσω όσο γίνεται γρηγορότερα για να ικανοποιήσω τα 

δικαιολογημένα αιτήματα των πολιτών¨. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάτω από αυτή τη 

διελκυστίνδα αναγκών και δυνατοτήτων ξεφεύγει πολλές φορές και δαπανά περισσότερα γιατί 

η ανάγκη είναι επιτακτική να δαπανήσει. 
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Θα πρέπει επομένως με πολύ κατανόηση τα οικονομικά προβλήματα που προκύπτουν 

να τα βλέπουμε. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ένα στοιχείο ακόμη. Το 1ο χρονικό 

διάστημα μέχρι τώρα ίσως και για μερικά χρόνια ακόμη, ίσως στα 13 της έτη, θα υπάρχει η 

δυνατότητα να παίρνουμε από τα προγράμματα χρήματα με ορισμένες προϋποθέσεις και 

ορισμένους όρους. Και οι όροι γίνονται δυσμενέστεροι συνεχώς και υπάρχει περίπτωση να 

σταματήσουν και αυτά τα προγράμματα. πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή θα 

αναγκαστούμε μόνοι μας εξ ιδίων να πληρώσουμε για τα έργα αυτά και τότε θα πρέπει από 

τώρα να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε το τι κίνδυνος θα υπάρξει να ανεβούν τα τιμολόγια 

σε κάποια ύψη πολύ μεγάλα. 

Είναι γνωστό σε όσους έχουν ασχοληθεί με τη ΔΕΥΑ και θα πρέπει οι περισσότεροι 

από εμάς να γνωρίζουν ότι οι όροι με τους οποίους δίνονται από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

τα χρήματα είναι συνεχώς και δυσμενέστεροι. Πριν στα προηγούμενα προγράμματα που 

δόθηκαν έλεγαν ότι δίνουμε χρήματα για δίκτυα αποχέτευσης με την προϋπόθεση ότι δεν έχει 

γίνει το 70% του δικτύου, αν έχει συμπληρώσει μια πόλη το 70% του δικτύου, το 30% θα το 

κάνει μόνη της. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν οι όροι γίνονται δυσμενέστεροι μετά από 2-3 

χρόνια θα έρθει να μας πει το 60%, το 50% εφόσον υπάρχει σε μια πόλη κατασκευασμένο, από 

εκεί και πέρα εμείς χρηματοδοτούμε και θα είμαστε εκτός χρηματοδότησης. Ήδη φτάσαμε στα 

όρια, οι επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως μας έσωσαν και μας έβαλαν μέσα στα περιθώρια για 

να μπορούμε να πάρουμε χρήματα.  

Επομένως κατανόηση να δείξουμε για τα οικονομικά της ΔΕΥΑΣ. 

κ. Γαλάνης:  Για το ποσό αυτό, των 3 εκ. €, δεν είναι κάτι που το αναφέραμε τυχαία. 

Είναι ποσό, στοιχεία που μας έχει δώσει ο οικονομικός διευθυντής της ΔΕΥΑΣ ο κ. … Για τα 

3 εκ. € που οφείλει στη ΔΕΥΑΣ ο Δήμος.  

κ. Σαουλίδης:  Είναι γεγονός ότι είμαστε στην αρχή μιας μεγάλης και πολύ 

σημαντικής κρίσης. Ίσως είναι καιρός να σκεφτούμε, μετά από μια εμπειρία από το 1992 και 

μετά, σαφώς και αργήσαμε, είμαστε από τις πόλεις που έμειναν πάρα πολύ πίσω, είχαμε 

ιδιαίτερα προβλήματα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε πάλι σε ποια κατάσταση ήταν το 

δίκτυο της αποχέτευσης. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως κι εμείς οι ίδιοι που 

είμαστε σ’ αυτό το τραπέζι, κάποιοι συνάδελφοι μας που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια δεν 

μπορούσαν να διανοηθούν ότι τόσο μεγάλο έργο θα μπορούσε να γίνει σε τόσο μικρό χρονικό 

διάστημα. αυτό είναι το μεγάλο συν.  

Θα πρέπει όμως να ξεκαθαρίσουμε το εξής, δεν ισχύει μόνο για σήμερα, είναι ο 

Τσιμερίκας ή ήταν ο Δάγκος ή ο Λογοθετίδης ή εγώ, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι 

το εξής, η ΔΕΥΑΣ είναι μια Δ.Ε. που έχει αναφορά στον πολίτη και στην κοινωνία. Θα πρέπει 

να την αφήσουμε να λειτουργήσει χωρίς επηρεασμούς. Εμείς μέσα στο Δ.σ. έχουμε τις αρχές 

μας και άλλη φορά ήρθαν έτσι τα πράγματα και παρεξηγήθηκα σ’ αυτό το τραπέζι. Εγώ λέω το 

εξής, κανένας μας να μην έχουμε δικαίωμα για κανέναν λόγο να πιέζουμε υπηρεσιακούς και 

μη για να γίνουν διαφοροποιήσεις, μειώσεις και οτιδήποτε άλλο. Πρέπει η υπηρεσία να 

απαιτήσει αξιοπιστία από μόνη της. Είχαμε βάλει όρους, είχαμε ξεκαθαρίσει από το 1999 ότι η 

…, ο κ. Δήμαρχος ήταν μέλος του συμβουλίου και πήραμε ομόφωνη απόφαση να μην 

χρεώνεται τη διαρροή ο πολίτης, το δίκτυο ήταν σουρωτήρι, αν ήταν αποδεδειγμένη η διαρροή 

να την επιβαρύνεται η επιχείρηση. Αν κάποιος συνδημότης μας δεν το αντιληφθεί και δεν το 

ζητήσει, δεν το κάνουμε. Πρέπει να αποκτήσουμε αξιοπιστία. Γι’ αυτό είπα στο προηγούμενο 

ζήτημα ότι θα έπρεπε να ζητήσουμε συγγνώμη δημόσια, έτσι πρέπει να κάνουμε, έτσι πρέπει 

να λειτουργήσουμε για να μπορέσει ο κόσμος να μας έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Να ξέρουμε 

ότι αν εμείς κάνουμε λάθος να βρούμε και να πούμε ότι κάναμε λάθος. Να κάνουμε το σωστό, 

τότε θα μας έχουν εμπιστοσύνη, θα βασίζονται και ποτέ δεν θα διαμαρτύρονται. Πρέπει να 

καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι βασικά για μια επιχείρηση κοινής ωφέλειας. 
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Σαφώς έγιναν …, όταν άρχισε η Σιγής, είχαμε πάρει απόφαση χρήματα δεν υπήρχαν 

και η Σιγής ήταν μια μεγάλη περιοχή, και του Μαρούλη και του Χόνδρου και άλλες περιοχές 

της πόλης, όλες γίναν μέσα από προγράμματα, υπήρχε ανοικοδόμηση, ήταν … η ΔΕΥΑΣ, 

χωρίς να έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα για να φτιάξει το έργο. Από τα χρήματα όμως που 

παίρναμε εμείς από τους συνδημότες μας, παράδειγμα το ύψος των έργων μπορεί να είναι 3 εκ. 

και τα χρήματα που μπορούσε να δώσει ο Δήμος στη ΔΕΥΑΣ να ήταν 2,3 εκ. Η ουσία είναι να 

αναγνωρίσουμε ότι ένα μέρος από αυτά τα χρήματα πρέπει επιτέλους να πάει στη ΔΕΥΑΣ. 

Είχαμε παρόμοια παραδείγματα, κ. Δήμαρχε είχατε δημοπρατήσει το έργο της αποκατάστασης 

του τελειώματος του πλακοσκεπούς και δεν είχε γίνει μια απαλλοτρίωση. Έπρεπε να 

απαλλοτριώσει ο Δήμος για να προχωρήσει το … στα Σφαγεία. Απαλλοτρίωσε η ΔΕΥΑ, 

αγοράσαμε ένα οικόπεδο 160 εκ. από τη ΔΕΥΑΣ και καλώς κάνατε αυτό που κάνατε με το 

Υπ. Δικαιοσύνης και θα ανταλλάξουμε ένα μέρος … 

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής, από τη στιγμή που θα δοθούν χρήματα, δεν 

λέω τώρα άμεσα, να πάρουμε μια απόφαση κ. Δήμαρχε, να πούμε ότι θα βοηθήσουμε την 

επιχείρηση με τη λειτουργία της. Ας εκτιμήσουμε ποιο είναι το ποσό περίπου, να πάρουμε μια 

απόφαση και σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, ή και σε κάποια άλλη θητεία, να αποδώσουμε τα 

χρήματα γιατί είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τα έργα που πρέπει να κάνει. Η επιχείρηση έχει 

ετοιμότητα για έργα 50 εκ. περίπου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και τα έχει ανάγκη η πόλη. να 

έχουμε αυστηρότερο έλεγχο των δαπανών, να κάνουμε κουβέντα και να μπούμε στην καρδιά 

των ζητημάτων, πρέπει να δούμε τι μας διαφεύγει και πρέπει να το κουβεντιάσουμε εδώ. από 

εκεί και πέρα το συμβούλιο απρόσκοπτα να υλοποιήσει αυτό που θα αποφασίσουμε εδώ.  

Θεωρούμε ότι το κλιμακωτό τιμολόγιο βλάπτει, δεν ωφελεί. Αν δεν είχαμε κλιμακωτό 

δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα. Η αύξηση από 40 – 50 – 60 – 70, δεν θα υπήρχε επιβάρυνση 

επιπλέον αν δεν υπήρχε κλιμακωτό. Και λάθος να γινόταν, το κλιμακωτό είναι που δημιουργεί 

την επιβάρυνση.  

Επειδή αναφέρθηκα μια άλλη φορά και τι ήταν κρίσιμο για την πόλη και την πορεία 

της επιχείρησης, ήταν η συνεργασία για την Τηλεθέρμανση. Θεωρώ, το είχε τονίσει και ο κ. 

Μωυσιάδης. Επειδή πρέπει αυτή η κοινωνία να έχει συνέπεια και το Δ.Σ. συνέπεια, από τη 

γραμματεία του Δ.Σ. να μου δώσουν τα πρακτικά της συζήτησης για την εκμετάλλευση του 

νερού, για την παραγωγή και συνεργασία να το δουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, να το 

μελετήσουν γιατί μπροστά μας μπορεί αν έρθουν και άλλες τέτοιες ευκαιρίες και θα πρέπει να 

τις δούμε. Πρέπει να έχουμε ανοικτά μάτια και αυτιά για να μη μας ξεφεύγουν. Το 1 εκ. το 

χρόνο για τη ΔΕΥΑ θεωρώ ότι θα ήταν ότι πιο σημαντικό.  

Θέλω να πω μόνο ένα σχόλιο για το έργο της ύδρευσης. Το έργο της ύδρευσης, επειδή 

είμαι Πρόεδρος και αντιπρόεδρος ο κ. Παπαδόπουλος, έγινε σχολαστικός έλεγχος από την 

υπηρεσία, από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, για τα υλικά, για τις μεγάλες βάνες, δηλαδή 

θυμάμαι με τι σχολαστικότητα έγιναν οι έλεγχοι, στο εργοστάσιο κ.λπ. και πραγματικά έκαναν 

ένα πολύ μεγάλο έργο, με συστήματα τηλεχειρισμού, ελέγχου του νερού, της ποιότητας, των 

πιέσεων, ένα σύστημα υπερσύγχρονο στον τομέα της ύδρευσης. Προδόθηκε η κατασκευή 

αυτού του έργου από τις ελαττωματικές τις βάνες που ήταν επιπλέον. Όπως ξέρουμε κάποια 

πράγματα σε προδίδουν, το ζητούμενο είναι να είμαστε σε θέση άμεσα να επεμβαίνουμε για να 

μπορούμε το οποιοδήποτε πρόβλημα να μη διογκώνεται γιατί θυμάστε κ. Δήμαρχε τι κακή 

εικόνα παρουσίασε εκείνο το φαινόμενο των μικρών διαρροών. Εμείς θέλουμε ο πολίτης να 

είναι ενεργός. 

Όλοι θέλουμε να συμβάλλουμε για το καλύτερο και κλείνοντας θέλω να πω το εξής, ας 

στηρίξουμε τη ΔΕΥΑΣ να υλοποιήσει το έργο της, αλλά να κάνει κινήσεις που θα 

απευθύνονται θετικά προς τους συμπολίτες μας και προς όφελος των συμπολιτών μας. 
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κ. Αναστασιάδης: Όλοι εδώ μέσα που έχουν χρηματίσει Πρόεδροι της ΔΕΥΑ 

εγκωμιάζουν το έργο τους. Μιλάνε για μια Πολιτεία η οποία είναι μόνο χώμα και δεν 

χρειάζεται πουθενά κομπρεσέρ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουν δοθεί πόσα λεφτά σε μια 

Πολιτεία που είναι χρισμένη πάνω σε μια λίμνη και έχει άφθονο υγιεινό νερό! Δυστυχώς όλοι 

αυτοί που πέρασαν από την ΔΕΥΑΣ έρχονται σήμερα και εγκωμιάζουν το έργο τους. Να 

είμαστε στην Καβάλα το καταλαβαίνω, εκεί οι άνθρωποι έχουν κοπιάσει και κοπιάζουν κάθε 

μέρα. Ποιον κοροϊδεύετε, τον εαυτό σας κοροϊδεύετε; Σε ποιον μιλάτε;  

Απορώ μ’ αυτό το πράγμα που γίνεται σήμερα εδώ μέσα, αντί να σεβαστείτε τον 

πολίτη … κ. Γεωργιάδη σας παρακαλώ πάρα πολύ πείτε μου πόσα λεφτά εισπράξατε με το 

δήθεν αυτό λάθος που κάνατε;  

κ. Πρόεδρος:   Τα ερωτήματα απαντηθήκαν.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Γεωργιάδη σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα μας πείτε πόσα 

χρήματα εισπράξατε από το δήθεν λάθος που κάνατε που δεν ήταν καθόλου λάθος. Ήταν μια 

ενέργεια που την κάνατε. Γιατί δεν μας λέτε; Εγώ θα πάω με δικηγόρο και θα ζητήσω πόσα 

εισπράξατε και θα μου δώσετε όσα τιμολόγια είναι πάνω από 200 €. Εγώ σας έχω φέρει πολλά 

τέτοια τιμολόγια. Είχαμε πάνω από 3.000 σπασίματα, που για να γίνει σε ένα σπάσιμο μια 

αποκατάσταση δεν είναι 1 €, θέλει να πάει εκεί μηχάνημα, είναι πολλά λεφτά για να γίνει ένα 

σπάσιμο και έγιναν 4.000 σπασίματα. Κάθε μέρα χιλιάδες κυβικά διαρροή. Σπαταλήσατε τόσο 

νερό. Αυτά γιατί δεν τα λέτε κ. Γεωργιάδη; Δεν θα μας πεις κι εμάς να ξέρουμε τι γίνεται στην 

πόλη; Πόσα λεφτά χρειάζονται για να γίνει μια αποκατάσταση; Πες μου σε παρακαλώ. Θα τα 

πούμε στα δικαστήρια αυτά. Είναι κρίμα αυτά που λέγονται εδώ μέσα και εγκωμιάζει ο 

καθένας τη δική του δουλειά.  

κ. Παπαδόπουλος: Έγιναν 4.000 σπασίματα; Γιατί δεν το καταγγείλατε; 31/12 δεν το 

καταγγείλατε; Τώρα το καταγγέλλετε;  

κ. Αναστασιάδης: Τι είναι αυτά που λες κ. Παπαδόπουλε; Λάθος έχετε, από νωρίς τα 

είπα στον κ. Δήμαρχο.  

κ. Τσιμερίκας: κ.κ. Συνάδελφοι, δεν θα σας καθυστερήσω, μάλιστα απέφυγα να 

αναφερθώ σε πολλά νούμερα για να μην δημιουργήσω κλίμα σύγχυσης. Αναφέρθηκα στις 

οφειλές ότι το ύψος τους είναι 1.704.360, υπάρχει η κλιμάκωση από το 2002-2009. Θα 

αναφέρω ορισμένα νούμερα αρχής γενομένης από το 2008 προς τα κάτω. Οι οφειλές του 2008 

είναι 576.775 και είπαμε ότι είναι απαιτητό και αφορά λογαριασμούς, είναι οι τελευταίοι 

λογαριασμοί του 2008 οι οποίοι πρόκειται να εξοφληθούν σε λίγο … 

κ. Μωυσιάδης: Είναι από τα 914.000. 

κ. Τσιμερίκας: Ναι. Το 2007 είναι 243.391, το 2006 είναι 167.997, το 2005 είναι 

91.375, το 2004 65.640, το 2003 62.642μ κ αι το 2002 30.816. Το οποίο σημαίνει ότι οι 

οφειλές είναι προς τα τελευταία χρόνια … θα ήθελα εδώ να αναφερθώ και σε ένα άλλο 

στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό και έχει σχέση με το θέμα που αναφερόμαστε.  

κ. Μωυσιάδης: Σε πόσα χρόνια γίνεται η παραγραφή;  

κ. Τσιμερίκας:  Στο προηγούμενο Δ.Σ. κάναμε παραγραφή για το 2001-2002. 8 

χρόνια.  

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάτι στοιχεία τα οποία αφορούν άλλες ΔΕΥΑ, βέβαια 

είναι το οικονομικό έτος 2007, διότι δεν υπήρχαν στοιχεία για το 2008. Τα στοιχεία αυτά 

αφορούν τις οφειλές καθώς επίσης και το στοιχείο του μέσου όρου ημερών συλλογής 

απαιτήσεων, δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε ΔΕΥΑ πόσες μέρες χρειάζεται για να μαζέψει τα 

χρήματα. Για τη ΔΕΥΑΣ το 2007 είχαμε 1.478.000, για τη Θεσσαλονίκη είχαμε 28.563.000, 

για τη Λάρισα είχαμε 17.708.000 οφειλές. Ο Μέσος Όρος συλλογής απαιτήσεων για τη 

ΔΕΥΑΣ ήταν 95 μέρες, για τη Θεσσαλονίκη ήταν 142, για τη Λάρισα ήταν 277. Θα αναφέρω 

δυο τρεις ακόμη … 
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κ. Μωυσιάδης: Δεν είναι χαρακτηριστικές πάντως αυτές.  

κ. Τσιμερίκας: Δεν είναι χαρακτηριστικές, έχουν άλλο μέγεθος αλλά σ’ όλη την 

κατάσταση μου όλες οι ΔΕΥΑ έχουν περισσότερες μέρες απαιτούμενες για να συλλέξουν τις 

οφειλές. Το οποίο σημαίνει ότι η ΔΕΥΑΣ αγωνίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη έχει 

καλά αποτελέσματα εν συγκρίσει με τις άλλες ΔΕΥΑ.                  

 

 

- Καλώς έγινε η συζήτηση  

 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση της αρίθμ. 9/2009 απόφασης της Δ.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο: 

¨Ειδικό τιμολόγιο για καταναλωτές άνω των 70 ετών με πολύ μικρά 

εισοδήματα¨.  

 

 

κ. Τσιμερίκας:   Στο τελευταίο Δ/κό Συμβούλιο της Επιχείρησης ελήφθη η απόφαση, 

η εφαρμογή ειδικού τιμολογίου στους συνδημότες μας που έχουν συμπληρώσει το 70ο έτος της 

ηλικίας τους και το ετήσιο εισόδημα δεν ξεπερνά τα 7.000 €. Το ειδικό τιμολόγιο έχει να κάνει 

με μείωση της εκάστοτε τιμής του νερού κατά 50% για τα πρώτα 50 κυβικά της κατανάλωσης. 

Το ποσό των 7.000 € θα αναπροσδιορίζεται κάθε έτος προσαυξημένο τιμαριθμικά καθώς 

επίσης όλες οι αιτήσεις θα επανεξετάζονται σε ετήσια βάση.  

Για τον καθορισμό των συνδημοτών μας που θα ενταχθούν στο μέτρο, στην ειδική 

κατηγορία, συστήνεται 3μελής επιτροπή με πρόεδρο μέλος του Δ/κού Συμβουλίου και 2 

υπηρεσιακούς παράγοντες. Η κ. Κων/ίδου Γεωργία με αναπληρώτρια την κ. Καδόγλου και ως 

μέλη την κ. Αδαμούση με αναπληρώτρια την κ. … και την κ. … με αναπληρώτρια της κ. … 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να ενταχθεί ένας συνδημότης μας στην 

κατηγορία αυτή είναι βεβαίως η μόνιμη κατοικία στο Δήμο Σερρών, φωτοτυπία της 

ταυτότητας, φορολογική δήλωση Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό της Εφορίας, αίτηση η οποία θα 

δίνεται από την επιχείρηση και υπεύθυνη δήλωση για περιπτώσεις συγκατοίκησης με 

προστατευόμενα μέλη.  

Με το μέτρο αυτό η Δ.Α. δια της ΔΕΥΑΣ, επιδιώκει να αμβλύνει τα οικονομικά 

προβλήματα των ασθενών κοινωνικών ομάδων, να συμβάλλει στην αξιοπρεπή διαβίωση τους 

και τέλος να εφιστήσει την κοινωνική συνοχή στα πλαίσια των δυνατοτήτων της επιχείρησης.  

κ. Αγγελίδης:  κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, έρχεται στο Δ.Σ. η απόφαση, 

η κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ για έγκριση ή μη σχετικά με 

τη μείωση του τιμολογίου ηλικιωμένων άνω των 70 ετών των οποίων το συνολικό ετήσιο 

εισόδημα δεν ξεπερνά τις 7.000 €. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, η 

κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας μέχρι τα πρώτα 50 κυβικά πληρώνει μειωμένη την τιμή 

του νερού κατά 50% και πάνω από 50 κυβικά θα πληρώνει κανονικά όπως πληρώνουν όλοι. 

Τα πάγια τέλη ύδρευσης και συντήρησης των υδρομέτρων θα ισχύουν όπως ισχύουν και για 

τους άλλους συμπολίτες μας, θα ισχύουν και για αυτή τη μερίδα των συμπολιτών.  

Αυτή η απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ που χαρακτηρίζεται ειδικό 

τιμολόγιο για τους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών είναι μια απόφαση τέχνασμα, την 

οποία την …. θα την χρησιμοποιήσει ως άλλοθι προκειμένου να δικαιολογήσει την αθέτηση 

των προεκλογικών της δεσμεύσεων αναφορικά με τα μειωμένα τιμολόγια νερού που 

υποσχέθηκε σε ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας.  

Είναι βέβαιο ότι κανένας Σερραίος δημότης δεν πρόκειται να παραπλανηθεί από τέτοια 

επινοήματα.  
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Είπα προηγουμένως ότι η απόφαση αυτή που πάρθηκε από την πλειοψηφία της 

ΔΕΥΑΣ, είναι ένα τέχνασμα και θα δικαιολογήσω γιατί είναι τέχνασμα.  

1ον, η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση τέχνασμα διότι δεν έχει καμία σχέση με τις 

προεκλογικές δεσμεύσεις της Δ.Α. Η Δ.Α. προεκλογικά υποσχόταν μείωση της τιμής του 

νερού στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών που παίρνουν τις κατώτατες συντάξεις 

όλων των ταμείων. Και επίσης υποσχόταν στους κατοίκους της Οινούσας, Επταμύλων, 

Μετοχίου και Ξηροτόπου ότι θα πληρώνουν 50 € το χρόνο για κατανάλωση νερού.  

2ο λόγος για τον οποίο είναι ένα τέχνασμα αυτή η απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, 

απευθύνεται σε πάρα πολύ λίγους συνταξιούχους διότι πράγματι είναι ελαχιστότατοι οι 

συνταξιούχοι οι οποίοι το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 7.000 €. Αρκεί 

να πούμε ότι ακόμα και ένα ζευγάρι συνταξιούχων του ΟΓΑ που παίρνουν από 330 € σύνταξη 

το μήνα, δεν καλύπτονται από αυτή την απόφαση. Τις ξεπερνούν τις 7.000 €. Αυτό θα το 

διαπιστώσουν στην πράξη οι χαμηλοσυνταξιούχοι που παίρνουν τις κατώτατες συντάξεις των 

ταμείων σύντομα, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των χαμηλοσυνταξιούχων αυτών δεν 

πρόκειται σε καμιά περίπτωση να πληρώσει φθηνότερους λογαριασμούς στη ΔΕΥΑΣ από ότι 

πληρώνει τώρα.  

3ος λόγος για τον οποία η απόφαση αυτή είναι ένα τέχνασμα, τι νόημα έχει η απόφαση 

αυτή, από τη στιγμή που προηγουμένως η Δ.Α. επέβαλε τσουχτερές αυξήσεις στα τιμολόγια 

της ΔΕΥΑΣ. Αν πράγματι ενδιαφερόταν γι’ αυτούς έστω τους λίγους συμπολίτες μας 

συνταξιούχους, θα έπρεπε να τους εξαιρέσει από την τελευταία απόφαση για αύξηση των 

τιμολογίων της ΔΕΥΑΣ και όχι πρώτα να τους καλεί να πληρώσουν αδρά και εν συνεχεία να 

τους αφαιρέσει κάποια από τα χρήματα που ήδη έχουν πληρώσει.  

Και ένας 4ος λόγος για τον οποίο η απόφαση αυτή είναι ένα τέχνασμα είναι ότι τέτοια 

συνολικά, ετήσια εισοδήματα των οποίων το ποσό δεν ξεπερνά τις 7.000 €, αυτά καλύπτονται 

ήδη από το ειδικό τιμολόγιο υπέρ απόρων ατόμων ή οικογενειών που ισχύει από την 

προηγούμενη δημαρχιακή θητεία, αν δεν κάνω λάθος από το 2003.  

Η απόφαση αυτή είναι μια απόφαση χωρίς αντίκρυσμα διότι απευθύνεται σε πολύ 

λίγους και εμείς προτείνουμε αυτό το ειδικό τιμολόγιο να επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο 

αριθμό συνταξιούχων και συγκεκριμένα τι λέμε, να καλύπτει συνταξιούχους των οποίων το 

συνολικό ετήσιο εισόδημα τουλάχιστον δεν ξεπερνά τις 12.000 €. Μόνο έτσι θα είστε εν μέρει 

συνεπείς στην προεκλογική σας απόφαση σύμφωνα με την οποία υποσχόσασταν στους 

συμπολίτες μας ότι θα μειώσετε την τιμή του νερού στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 

ετών που παίρνουν τις κατώτατες συντάξεις όλων των ταμείων.  

κ. Μωυσιάδης: Ο κ. Τσιμερίκας αναφερόμενος στις προϋποθέσεις τελευταία είπατε 

ότι θα γίνεται υπεύθυνη δήλωση … 

κ. Τσιμερίκας:   Σε περίπτωση συγκατοίκησης με προστατευόμενα μέλη.  

κ. Μωυσιάδης: Μήπως θα πρέπει…όχι προστατευόμενα όλως αντιθέτως 

αποπροστατευόμενα; Δηλαδή από κάποιους που έχουν εισόδημα και θα πρέπει να δηλώνουν 

για όλα τα μέλη που κατοικούν μέσα στην κατοικία και εξυπηρετούνται από το υδρόμετρο τι 

εισόδημα έχουν.  

κ. Τσιμερίκας:   Η διατύπωση της απόφασης είναι για προστατευόμενα και μη μέλη, η 

έννοια είναι ότι εφόσον έχει προστατευόμενα μέλη που δεν έχουν εισόδημα δικαιούνται να … 

κ. Μωυσιάδης: Αντιθέτως όμως αν έχει προστατευόμενα μέλη που έχουν εισόδημα, 

τότε εκεί να μην παραλαμβάνουμε. Θα πρέπει ταυτόχρονα να διευκρινίζουμε αν τα μέλη έχουν 

και κατά πόσο έχουν εισόδημα. Γιατί μπορεί να έρχεται κάποιος συνταξιούχος να λέει ¨έχω 

εισόδημα 6.000 και ταυτόχρονα να συγκατοικεί με τον γιο του ο οποίος παίρνει 3.000 το μήνα  

(αλ.κασέτας) το ποσό αυτών των … € το μήνα δεν αφήνει πολύ μεγάλα περιθώρια. … όταν 

μιλάμε για χαμηλοσυνταξιούχους, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ένας από τους 2 από το 

ζευγάρι ή αν δεν υπάρχει ο άλλος …(δεν ακούγεται)..  Απλούστατα θα γλιτώσουν την αύξηση. 
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κ. Σαουλίδης: Είπαμε αυτά που είπαμε για το πώς πρέπει να πορευτεί η ΔΕΥΑ από δω 

και πέρα. Να της δώσουμε την ευκαιρία να γίνει μια οικονομικά ισχυρή επιχείρηση … 

ασθενείς ομάδες συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν προβλήματα και οι οποίοι είναι στα όρια, τα 

όρια αυτά μπορούμε να τα δούμε κάποια άλλη στιγμή και θα κουβεντιάσουμε λεπτομέρειες, 

γιατί θεωρώ σαφώς τώρα και πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι των συμπολιτών μας, αλλά 

αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν μπορούμε, έστω και σ’ αυτό το μικρό κομμάτι να είναι … 

γιατί οι καταναλώσεις όπως είπαμε και υπάρχουν στοιχεία δεν θα είναι πάνω από το πάγιο, όχι 

μόνο 50 ούτε πάνω από 20 δεν θα είναι όταν είναι μοναχικά άτομα. Η κάθε ενέργεια είναι 

θετική, αλλά θα πρέπει να δυναμώσουμε να … για να μπορέσουμε ζητήματα που κι εδώ σ’ 

εμάς αλλά και στον κόσμο θέλουν περισσότερη φροντίδα … να το κάνουμε.  

Αλλά θέλω πάλι να τονίσω … αυτό που είπα για την κατάργηση του κλιμακωτού, 

έχουμε δει το εξής φαινόμενο ότι στις συνοικίες που εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να 

χρησιμοποιήσουμε λίγο νερό το καλοκαίρι, έχουμε αυξημένες καταναλώσεις και είναι κακό 

γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι συνταξιούχοι, είναι αγρότες, αυτοί πληρώνουν πολλές φορές και 

περισσότερα χρήματα. … άντλησης από τις πηγές του Αγ. Ιωάννη και πιστεύω ότι θα πμειώσει 

το κόστος. Βάζουμε κλιμακωτό και έχουμε πρόβλημα στις συνοικίες, εμείς νερό έχουμε 

άφθονο, έχουμε και υπόγεια νερά αλλά και οι πηγές μας πιστεύω ότι θα μας καλύψουν … 

οπότε δεν έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη. …. Το καλύτερο από όλα είναι να υπάρχει μια πιο 

ορθολογική λειτουργία στην τιμολόγηση του νερού. Πιστεύω ότι οι τιμές ήταν αρκετά … 

ειδικά στις ομάδες αυτές που έχουν χαμηλά εισοδήματα θα πρέπει να είμαστε περισσότερο … 

κ. Κάλλιος: κ.κ. Συνάδελφοι, … κάθε άλλο παρά τέχνασμα είναι, απλά είναι μια 

εφαρμογή των υποσχεμένων και μια παραπέρα κίνηση πολιτική και επειδή προτίθεμαι στα 

επόμενα Δ.Σ., στο επόμενο Δ.Σ. να φέρω απόφαση που αφορά τα δημοτικά τέλη, να φέρω 

ενώπιον σας την μείωση των τελών 100% για συνταξιούχους άνω των 70 ετών, έχω να σας πω 

ότι αυτό θα γίνει βάσει του άρθρου 75, 174, …84 που αφορά την παραβατικότητα, … και την 

αιτιολογία … οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής σύμφωνα με την οποία όριο φτώχειας 

ορίζεται το 60% του … εισοδήματος και το όριο επαρκούς διαβίωσης. Τι σημαίνει αυτό; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου … 5.600 € για το 1 άτομο, 7.000 το πάμε εμείς, 

8.890 για το ζεύγος και αν ο υπέργηρος συνταξιούχος, χαμηλοσυνταξιούχος που δεν 

συμπεριλαμβάνει στη δήλωση του το ΕΚΑΣ που παίρνει, αν έχει 2 ανήλικα παιδιά μέχρι 14 

χρονών, 12.240. Αυτή θα είναι η πρόταση που θα φέρω στο Δ.Σ. και αυτή θα ψηφίσουμε. 

Κάθε άλλο παρά τέχνασμα λοιπόν, πλήρης εφαρμογή των υποσχεμένων της Δ.Α., πλήρης 

ένδειξη κοινωνικής συνοχής.  

κ. Αναστασιάδης: Στο πρόγραμμα μας λέγαμε κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, 

είχαμε υποσχεθεί και λέγαμε σ’ όλο τον κόσμο ότι όλοι οι υπερήλικοι όλων των ταμείων πάνω 

των 70 ετών θα έχουν μειωμένο τιμολόγιο. Το θέμα που φέρατε στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ ήταν ένα 

έωλο πράγμα … Εγώ δεν το ψηφίζω. Εγώ ψηφίζω αυτό που είχαμε υποσχεθεί στην κοινωνία, 

ότι όλοι οι υπέργηροι θα πληρώνουν μειωμένο, αυτό υποσχεθήκαμε, αυτό πρέπει να κάνουμε.  

κ. Δάγκος: Εγώ θέλω να κάνω μια διευκρίνιση σ’ αυτά που είπε ο κ. Κάλλιος για την 

προεκλογική μας δέσμευση.  

Θέλω να πω ότι λέγαμε ότι όλοι οι συνταξιούχοι … οι οποίοι παίρνουν την χαμηλότερη 

σύνταξη, δηλαδή ποια είναι η χαμηλότερη σύνταξη που είναι … 350 €; Όταν λέμε όλων των 

ταμείων τη χαμηλότερη σύνταξη και να διευκρινίσω ότι το πρόγραμμα το κοινωνικό που έχει 

η ΔΕΥΑ για τους απόρους καλύπτει έναν περιορισμένο αριθμό αιτήσεων, 200 άτομα 

εντάσσονται στο πρόγραμμα των απόρων, άρα αφού καλυφτεί αυτό το νούμερο οι υπόλοιποι 

μένουν απ’ έξω. Δεν καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα που είχε βάλει η προηγούμενη Δ.Α. 

που πολύ σωστά έκανε και έβαλε το πρόγραμμα των απόρων. 200 άτομα, είναι μια ειδική 

κατηγορία που εντάσσονται κάθε χρόνο, παίρνουν δικαιολογητικά, άρα θα πιάσει μεγαλύτερο 

αριθμό συμπολιτών μας οι οποίοι πραγματικά έχουν ανάγκη.  
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κα Βέρρου: Συγγνώμη αλλά με τα 200 αυτά δεν καλύπτεται γιατί υπάρχει πολύς 

περισσότερος κόσμος.  

κ. Δάγκος: Αυτό είναι από παλιά απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ της προηγούμενης Δ.Α.  

κα Βέρρου: Μπορεί να δώσουμε μείωση σε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν τόση 

ανάγκη όσο μερικοί άλλοι.  

κ. Κάλλιος: Μ’ αυτό το πρόγραμμα καλύπτουμε τους απόρους.  

κ. Γαλάνης: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν δέχεστε μια πρόταση η οποία 

πραγματικά ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτή την εικόνα αφού αυτή θέλετε να περάσετε, της 

κοινωνικής ευαισθησίας και προστασίας του πολίτη, τη δική μας πρόταση δηλαδή για 12.000 € 

που είναι πολύ κοντά σ’ αυτό που λέει ο κ. Κάλλιος για τη … και απορώ πως για τη μείωση 

των δημοτικών τελών, άσχετα αν πήρατε απόφαση για αυξήσεις πριν από λίγο καιρό σ’ αυτό 

το τραπέζι ενώ άλλοι δήμοι ανά την Ελλάδα λέγαν για αυξήσεις μηδενικές, και έπειτα μίλησε 

σήμερα για μειώσεις για ζευγάρια για οικογενειακό εισόδημα που φτάνει την τάξη των 12.000 

€, άρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν συμμερίζεστε αυτή την πρόταση που σας κάνω, γιατί 

εμείς δεν κάνουμε κριτική μόνο, σας κάνουμε και προτάσεις. Σας κάνουμε πρόταση για 12.000 

€ … απορώ μ’ αυτά που λέγονται εδώ μέσα, μπορείτε να πείτε πολύ απλά ότι δεν θέλετε να 

κάνετε αυτά που λέγατε στο πρόγραμμα σας αλλά κάτι άλλο. Όταν λέει εδώ μείωση της τιμής 

του νερού σε ηλικιωμένους άνω των 70 ετών οι οποίοι λαμβάνουν τις κατώτατες συντάξεις 

όλων των ταμείων, αν άλλα εννοούσατε εσείς και άλλα μας λέει η ουσία των λόγων σας των 

προεκλογικών, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα, αλλά σας παρακαλώ να μη λέτε πράγματα 

εδώ που δεν ισχύουν.  

κ. Τσιμερίκας:   Καταρχήν στο μέτρο που με αφορά, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 

τους συναδέλφους του Δ.Σ. για το ότι διαπίστωσα ότι υπάρχει μια συναίνεση και μια 

συνεργασία τουλάχιστον από την καινούργια διοίκηση της ΔΕΥΑΣ. Ήθελα να πω ότι επιθυμώ 

την συνεργασία όλων και των συναδέλφων του Δ.Σ. αλλά και τους συνδημότες μας οι οποίοι 

… και είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν για το καλό του κοινωνικού συνόλου.  

Ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό κλείνοντας, ότι υπήρξε προβληματισμός για το 

ύψος του χρηματικού ποσού σε ότι αφορά τις ετήσιες αποδοχές. Τα ακριβή στοιχεία δεν 

μπορούσαμε να τα έχουμε για τον εξής απλό λόγο, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 οι 

κάτοικοι του Ν. Σερών άνω των 70 ετών ανέρχονται συνολικά σε 10.036 άτομα. Στοιχεία για 

το δήμο μας δεν υπάρχουν. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε κάποια στοιχεία κατ’ 

εκτίμηση, να υπολογίσουμε τα δεδομένα κατ’ εκτίμηση. Η εκτίμηση είναι ότι το 60% του 

πληθυσμού διαμένει στο Δ. Σερρών, συνεπώς μιλάμε για 6.000 περίπου δημότες. Οι 6.000 

δημότες, αναφερόμαστε στην ηλικία άνω των 70 ετών, σύμφωνα με το κριτήριο αντιστοιχίας 

υδρομέτρου ανά κάτοικο, υπάρχει ο υπολογισμός ότι αναφερόμαστε σε 3.500 υδρόμετρα. Ένα 

άλλο στοιχείο που θα έπρεπε να έχουμε και δεν μπορούμε να το έχουμε είναι η οικονομική 

κατάσταση των δημοτών. Τουτέστιν μπαίνουν στην εκτίμηση δεδομένα που είναι όλα κατ’ 

εκτίμηση, εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν και να δηλώσω ότι όλοι θα θέλαμε, κι εγώ 

θα ήθελα αυτό το ύψος να είναι διαφορετικό, δεν μπορούμε όμως να παραγκωνίσουμε και την 

οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΣ. Τίποτα όμως δεν μας εμποδίζει, απ’ όπου προκύπτουν 

κάποια στοιχεία, να διαφοροποιηθούμε πάντα στο ύψος του ποσού των 7.000. Σημασία έχει 

ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν την παρούσα χρονική περίοδο οι ασθενείς 

κοινωνικές ομάδες. Βέβαια οι χαμηλοσυνταξιούχοι είναι μια ασθενής κοινωνική ομάδα. 

Υπάρχουν και άλλες ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει, η άποψη μου 

είναι αυτή, θα πρέπει να κινούμεθα με σταθερό βηματισμό προς τη σωστή κατεύθυνση, η 

πρόθεση υπάρχει, η βούληση υπάρχει, εδώ είμαστε να επανεξετάσουμε το οποιοδήποτε θέμα 

έχει αναφερθεί.  

Επαναλαμβάνω και κλείνω, είμαι διατεθειμένος, επιθυμία μου είναι να συνεργαστώ με 

όλους.  
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κ. Αναστασιάδης: Εγώ ζητώ το πρόγραμμα το οποίο εμείς λέγαμε στην κοινωνία, 

αυτό να εφαρμόσετε. Είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ απαιτώ να γίνει εφαρμογή του 

προγράμματος προστασίας και αλληλεγγύης και κανείς δεν μπορεί να με πείσει εμένα ότι δεν 

πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν το πρόγραμμα το δικό μας. Είμαστε 

υποχρεωμένοι να το εφαρμόσουμε, εγώ μιλούσα στον κόσμο.  

κ. Πρόεδρος: Εντάξει κ. Αναστασιάδη. 

κ. Αναστασιάδης: Δεν υπάρχει εντάξει. Εδώ υπάρχει υπόσχεση. Σοβαρή υπόσχεση. 

Παρακαλώ να απαντήσει ο άλλος όχι εσύ. Έχετε υποχρέωση να αποδώσετε τα δίκαια στην 

κοινωνία. Να απαντήσει τώρα αυτός που βγάλαμε δήμαρχο.  

κ. Δήμαρχος: Το θέμα εξαντλήθηκε. Ο κ. Πρόεδρος μ’ έχει καλύψει, αυτό είναι το 

σκεπτικό μας, αυτό είναι ένα 1ο βήμα για να οδηγηθούμε στην επόμενη πράξη, … την πρώτη 

καταγραφή των δικαιούχων αυτού του ευεργετήματος, γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί 

επιθυμούμε μια κοινωνική ευεργεσία, μη ξεχνώντας ποτέ το κλιμακωτό. Ο κ. Αντιδήμαρχος 

σας έχει προϊδεάσει όλους όσον αφορά το δήμο των Σερρών αναφορικά με τα τέλη 

Καθαριότητας και φωτισμού, εκπονείται σχετική έρευνα – μελέτη πάνω σ’ αυτό το θέμα, 

σύντομα θα είμαι στην ευχάριστη θέση να το ανακοινώσω ενόψει του Δ.Σ. για τη λήψη 

απόφασης. Να μην ξεχνάμε όμως ποτέ ότι ως πρώτο βήμα, η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. 

Δεν θέλω να εξηγήσω το τι προεκλογικά έλεγα και λέγαμε όλοι μας, αυτό το καταλαβαίνει 

όλος ο κόσμος, δεν θα πέσω σ’ αυτό να εξηγώ τα αυτονόητα. Διότι υπάρχουν ταμεία και 

ταμεία, εδώ βλέπω ότι υπάρχουν μηχανικοί, υπάρχουν γιατροί, συμβολαιογράφοι, ταμεία είναι 

όλα αυτά. Είναι δυνατόν ποτέ να είχα στο μυαλό μου όταν έλεγα να εννοούσα γιατρούς, 

φαρμοκοποιούς, οδοντιάτρους, νομικούς, συμβολαιογράφους, όλα αυτά, είναι δυνατόν για να 

κάθεστε τώρα να μου λέτε όλων των ταμείων. Το ξέρετε πολύ καλά τι εννοούσα, το ξέρει και 

το σύνολο της κοινωνίας πολύ καλά. Τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας, αυτούς 

που έχουν την κατώτερη σύνταξη από όλα τα ταμεία. Ούτε θα αναφερθώ στις λέξεις 

¨τσουχτερή αύξηση¨. Μα δεν πειράξαμε ποτέ και καθόλου την τιμή του νερού. Ούτε βάλαμε 

αδρά να πληρώνουν, εγώ ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσω τέτοιες λέξεις και η ιστορία μου εδώ 

μέσα νομίζω ότι σ’ όποια πλευρά του τραπεζιού του Δ.Σ. και αν καθόμουν, δεν χρησιμοποίησα 

ποτέ και δεν θα το κάνω και στο μέλλον. 

κ. Αγγελίδης: κ. Δήμαρχε, υποτιμάτε πάρα πολύ τη νοημοσύνη του Σερραϊκού λαού. 

Λυπάμαι που νομίζετε ότι οι Σερραίοι συμπολίτες μας δεν έχουν ούτε κρίση, ούτε νου. Αυτή 

την εντύπωση δίνετε με αυτά που λέτε. Όταν λέτε ¨μα που είδατε τσουχτερές αυξήσεις; 

Αυξήσαμε την τιμή του νερού;¨ Ε δεν αυξήσατε την τιμή του νερού, αυξήσατε τα τιμολόγια 

του νερού, ποια η διαφορά; Απαιτούμε σεβασμό στον Σερραϊκό λαό, δεν τον σέβεστε 

καθόλου. Πάτε να βγάλετε ψεύτες τους ίδιους τους εαυτούς σας, υπάρχει το προεκλογικό 

πρόγραμμα που λέει ¨Μείωση της τιμής του νερού για όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους που 

παίρνουν τις συντάξεις όλων των ταμείων¨. Και λέτε ¨δεν εννοούσα εκείνα τα ταμεία, 

εννοούσα τα άλλα¨. Φέρτε μας εγγράφως ποια ταμεία εννοούσατε επιτέλους. Πείτε ποια 

ταμεία εννοούσατε, σε ποιους απευθύνεστε.  

Διαψεύδετε το πρόγραμμα σας, διαψεύδετε και τον συνάδελφο σας; Τον κ. 

Αναστασιάδη; Μαζί τα λέγατε αυτά. Μαζί δίνατε τις ψεύτικες υποσχέσεις, κ. Αναστασιάδη 

εσείς μπορεί να τις εννοούσατε, οι υποσχέσεις αποδεικνύονται ψεύτικες. Τώρα ανακαλύψατε 

ότι αυτά που υποσχόσασταν δεν μπορούν να υλοποιηθούν; Τώρα ανακαλύψατε ότι το ταμείο 

της ΔΕΥΑΣ δεν σηκώνει την υλοποίηση τέτοιων προεκλογικών υποσχέσεων; Όταν τα 

υποσχόσασταν αυτά γιατί δεν τα διερευνούσατε; Που ήσασταν; Δεν τα ξέρατε; Δεν τα 

γνωρίζατε; Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Σεβασμός προς τους Σερραίους πολίτες.  

κ. Μωυσιάδης: Όταν πρωτομίλησα αναφέρθηκα στενά σε ποια απόφαση για κάποια 

παροχή και σχολίασα. Αυτή τη στιγμή είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ στο ουσιαστικό της 

υπόσχεσης, ποια ακριβώς είναι η απόφαση ξέρετε τι ακριβώς μου θυμίζει;  
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Ήξεις αφίξεις ουκ εν πολέμω θνίξεις, προσπαθείτε να παρουσιάσετε διαφορετικά κάτι 

που σαφέστατα είναι γραμμένο στο πρόγραμμα σας. Δεν το σχολίασα, αλλά με προκαλείτε. 

Δυο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν, ή αυτή τη στιγμή δουλεύετε τον κόσμο ή τότε κάνατε 

λάθος όταν εκφραστήκατε, αλλά όταν κάνουμε λάθος αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Αν βάλει 

κάποιος λάθος υπογραφή και χρωστάει 1 εκ. €, μετά πρέπει να τα πληρώσει. Αν εσείς λάθος 

εκφραστήκατε τώρα πρέπει να το πληρώσετε.  

κ. Πρόεδρος:   Εκτιμούμε ότι σε πολλά από τα ερωτήματα πήρατε απάντηση από τον 

κ. Τσιμερίκα.  

Βάζουμε το θέμα σε ψηφοφορία.  

 

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κα Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ότι προεκλογικά   

κ. Σαουλίδης:     Διεύρυνση 12.000 €.  

κ. Παπαδόπουλος:  Διεύρυνση 12.000 €  

κ. Γαλάνης:     Η πρόταση μας   

κα Μπιτζίδου:  Η πρόταση μας 

κ. Αγγελίδης:  Η πρόταση μας 

κ. Παπαβασιλείου: Η πρόταση μας 

κα Αγιαννίδου: Η πρόταση μας 

κ. Νυχτοπάτης:  Διεύρυνση 

κ. Μωϋσιάδης:          Διεύρυνση 

κ. Σίγκας: Διεύρυνση 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ότι προεκλογικά  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

 

- Εγκρίνεται με 13 ψήφους υπέρ 

                                           

ΘΕΜΑ    3ο: Συνομολόγηση δανείου ύψους 356.720,00 € προς αποζημίωση 

ιδιοκτησίας Κουντούρη Βασιλείου ευρισκομένης εντός του Κεντρικού 

Πάρκου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Κρατείται, στο επόμενο Δ.Σ. μετά την απόφαση της ΔΕΥΑΣ για 

συνομολόγηση δανείου, θα δούμε στο σύνολο τις υποχρεώσεις μας και αποζημιώσεις και θα το 

εντάξουμε και αυτό στο πακέτο.  

 

- Κρατείται  
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ΘΕΜΑ    4ο: Συμμετοχή του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση (ΥΠ.ΠΟ., Ν.Α. 

ΣΕΡΡΩΝ, ΔΗΜΟΣ, ΝΕΠΟΣ). 

 

κ. Πρόεδρος:   Πρέπει να ορίσουμε 2 δημοτικούς συμβούλους, στη μία επιτροπή ο κ. 

Πεχλιβανίδης και στη 2η η κ. Ευαγγελίδου.  

κα Μπιτζίδου:  Εδώ βλέπω μια πολύ … σύμβαση που προτείνει η Ν.Α. και η ΝΕΠΟΣ 

και βάζετε τον δήμο Σερρών σα φτωχό συγγενή, ουσιαστικά διαπίστωσα ότι αναλαμβάνει 

αποκλειστικά τον πολιτισμό της πόλης η Ν.Α. και η Νομαρχία. Δεν φαίνεται να παίζει κανέναν 

ρόλο ο Δήμος Σερρών. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι με 1000 € συμμετοχή τα οποία ζητά να 

βάλει ο Δήμος, ενώ σε αντίστοιχη θέση βλέπουμε να προσφέρουν 150.000 € η Ν.Α. και 50.000 

η ΝΕΠΟΣ, εμείς με τα 1000 € τι αξιώσεις θα έχουμε;  

Αν υπάρχουν πρωτοβουλίες από πλευράς του Δήμου Σερρών με ποιον τρόπο θα 

διεκδικήσουμε να εκπροσωπήσουμε εμείς τον πολιτισμό που θέλουμε να αναπαράγουμε; Και 

θα μπορούσε να γίνει ουσιαστικότερη η συμμετοχή μας στη συγκεκριμένη σύμβαση ή απλώς 

θα παίζουμε έναν διακοσμητικό ρόλο; Εμείς τι ρόλο έχουμε; 

κ. Πρόεδρος:   Αν προσέξατε στις επιτροπές οι οποίες είναι ολιγομελείς, δεν ζητάει 

από όλους τους μετέχοντες, οπότε όταν γίνεται σε επίπεδο νομού πολιτιστική ανάπτυξη, τον 

δήμο σαφώς και τον συμφέρει να συμμετέχει και μάλιστα συμμετέχει ασχέτως του ποσού με 2 

εκπροσώπους στις ίδιες επιτροπές. Εμάς μας γίνεται πρόταση από τη Ν.Α. και παίρνουμε μια 

απόφαση, συμμετέχουμε ή δεν συμμετέχουμε;  

κα Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε, ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι στην Νομαρχία … όλα τα 

πολιτιστικά δρώμενα στην πρωτεύουσα του νομού θα γίνουν.  

κα Ευαγγελίδου: Από τον νόμο για να υπογράψει η Νομαρχία σύμβαση με τη ΝΕΠΟΣ 

και το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να συμμετέχει μέσα ο Δήμος ή μία Δ.Ε. του Δήμου. 

Κρίθηκε λοιπόν καλύτερο να συμμετέχει ο Δήμος. Είναι καθαρά τυπικό για θεσμικό λόγο γιατί 

διαφορετικά δεν μπορεί να υπογράψει τη σύμβαση η Ν.Α. με τη ΝΕΠΟΣ.  

κ. Αναστασιάδης: Είναι ντροπή ο Δήμος να σέρνεται από την Νομαρχία. Ντροπή σας.  

        

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ., Εθνικού Κέντρου 

Θεάτρου και Χορού, Δήμου και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι προγραμματική που θα υπογράψουμε με το Υπουργείο 

Πολιτισμού.  

κ. Αγγελίδης: Αυτά τα 200.000 είναι επιπλέον από την προγραμματική που έχουμε για 

το ΔΗΠΕΘΕ; 

κα Ευαγγελίδου: Όχι δεν είναι επιπλέον.  

     

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    6ο: Σχετικά με πρόταση του Τ.Ε.Ι. Σερρών για τη διαχείριση του έργου με 

τίτλο: ¨Αναμόρφωση Δημαρχείου Σερρών¨.  

 

κ. Πρόεδρος:   Κρατείται το θέμα. Το μεσημέρι είχε μια συνάντηση ο κ. Δήμαρχος με 

το σύλλογο των μελετητών, τον σύλλογο των αρχιτεκτόνων και με το Τεχνικό Επιμελητήριο. 

Το θέμα κρατείται για να επανεξεταστούν ορισμένα θέματα … 

κ. Σταυρόπουλος: Το θέμα να μην ξαναεπανέλθει, όχι να αναβληθεί.  
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κ. Πρόεδρος:   Επαναλαμβάνω, το μεσημέρι ήρθαν εκπρόσωποι των μελετητών, του 

συλλόγου αρχιτεκτόνων και εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου και κάναν συνάντηση 

με τον κ. Δήμαρχο και η άποψη των εκπροσώπων ήταν να μην υπογραφεί προγραμματική 

αλλά να γίνει μια πρόταση για να πάνε ελεύθεροι επαγγελματίες ως μελετητές. Μετά από αυτή 

τη συζήτηση κρατούμε το θέμα. Αποσύρεται το θέμα.  

   

- Αποσύρεται  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Συμμετοχή του Δήμου στην 2η Διεθνή Έκθεση ¨Ecotec ’09 – 

Τεχνολογίες περιβάλλοντος και Φωτοβολταϊκά συστήματα¨ και στο 

Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Τ.Α. (Αθήνα 3-6 Απριλίου).  

 

κ. Πρόεδρος:   Θα παραβρεθεί ο κ. Δήμαρχος.  

 

- Εγκρίνεται  

   

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί διμήνου.  

 

κα Μπιτζίδου: Η υπηρεσία Καθαριότητας έχει μεγάλη ανάγκη. … γύρω στα 27 άτομα 

της υπηρεσίας Καθαριότητας απασχολούνται στα γραφεία του Δήμου Σερρών. για ποιο λόγο 

απασχολούνται στον δήμο ενώ οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας είναι πολύ μεγάλες; … 

κ. Πρόεδρος:   Δεν είναι 27 άτομα σε καμιά περίπτωση, είναι 4-5 άτομα … όλοι αυτοί 

περνούν από υγειονομική επιτροπή και είμαστε υποχρεωμένοι να τους χρησιμοποιούμε για πιο 

ελαφρές εργασίες. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες γι’ αυτούς από την υπηρεσία.  

κα Μπιτζίδου: Ακόμα μια διευκρίνιση, … η πληρωμή τους γίνεται από το ταμείο του 

Δήμου και όχι από το ταμείο της Καθαριότητας; Δηλαδή ο Δήμος αναγκάζεται … 

κ. Σαουλίδης: … (αλλαγή πλευράς) … (δεν ακούγεται καθόλου καλά) …       

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στην Β/θμια Εκπαίδευση για τη 

διοργάνωση των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων 

Ζωγραφικής στις Σέρρες.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    10ο: Παροχή χρηματικής επιχορήγησης.  

 

- Κρατείται  

    

ΘΕΜΑ    11ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2008. 

 

- Εγκρίνεται  

 

   ΘΕΜΑ    12ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 
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ΘΕΜΑ    13ο: Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη χορήγηση βεβαιώσεων στους 

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.   

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    14ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τις 

Επιτροπές Παραλαβής Έργων προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 

5.869,41 €.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    15ο: Έγκριση μελετών προμηθειών:  

α) ειδών διαγράμμισης,  

β) λιπαντικών,  

γ) υλικών ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και  

δ) κινητήρα αυτοκινήτου.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη και Αναστασιάδη να γίνει μειοδοτικός) 

    

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

Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    17ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μητσίδη Παύλου.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    18ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο ΚΑΦΕΝΕΙΟ 

του κ. Βλαχάκη Ιωάννη.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    19ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται  

    

ΘΕΜΑ    20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    21ο: Ψήφιση πίστωσης για καταβολής αποζημίωσης ιδιοκτησίας των κ.κ. 

Αρτέμιδος Κεχαγιόγλου και λοιπών, που ρυμοτομείται βάσει πράξεως 

εφαρμογής της γειτονιάς ¨Σιγής – Ν. Κηφισιά¨.  

 

- Εγκρίνεται  

22 

 



ΘΕΜΑ    22ο: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας των 

κ.κ. Ιωάννη Καλκόβαλη κ.λπ. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    23ο: Τροποποιήσεις εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου: 

 α) στα Ο.Π. 438 και 457 στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών και  

 β) στα Ο.Π. 415 και 453 στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨Σφαγεία – 40 

Μάρτυρες¨ του Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη για το β)) 

 

ΘΕΜΑ    24ο: Έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών και της 

Κοινότητας Ορεινής για την κατασκευή του έργου: ¨Έργα βελτίωσης 

οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    25ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του Προγράμματος 

PIMMS TRANSFER και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διαχείρισης 

του στην Κοινωφελή Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου 

Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

 

ΘΕΜΑ    26ο: Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου Σερρών στο πρώτο 

Θεματικό Σεμινάριο (Master Class) του προγράμματος PIMMS 

TRANSFER στην Almada Πορτογαλίας στις 23-27 Μαρτίου 2009.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

 

ΘΕΜΑ    27ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 για χρηματοδότηση του έργου: 

¨Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨ στα πλαίσια του κωδικού 

πρόσκλησης 5. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

 

ΘΕΜΑ    28ο: Έγκριση παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών.  

 

 

- Αναβολή 
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ΘΕΜΑ    29ο: Έγκριση ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών: 

 α) Συμβούλου επιστημονικής υποστήριξης για την εκτίμηση των 

απαραίτητων ενεργειακών δεδομένων που απαιτούνται για την 

κατάρτιση των ΟΣΔ και ΣΧΥ του Προγράμματος ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ 

του ΕΣΠΑ και  

 β) Συμβούλου υποστήριξης για την προετοιμασία της υποβολής του 

φακέλου – αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα ¨ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ¨ του  

ΕΣΠΑ. 

 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη) 

 

 

ΘΕΜΑ    30ο: Ψήφιση πίστωσης για την εκτέλεση: 

 α) της προμήθειας: ¨Δένδρων και θάμνων για το Αθλητικό Πάρκο 

Ομόνοιας¨ και  

 β) του έργου: ¨Δημιουργία στεγασμένης αντιπυρικής ζώνης στο 

επαρχιακό δίκτυο «Σερρών – Ελαιώνα»¨. 

 

 

- Εγκρίνεται  

 

 

ΘΕΜΑ    31ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων, παροχής 

υπηρεσιών κ.λ.π. 

 

 

- Εγκρίνεται  

 

 

ΘΕΜΑ    32ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.  

 

 

- Εγκρίνεται  

 

 

ΘΕΜΑ    33ο: Έγκριση συνεχίσεων έργων, προϋπολογιστικών πινάκων, ανάθεσης 

εργασιών κ.λ.π. 

 

 

- Εγκρίνεται  

 

 

ΘΕΜΑ    34ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης:  

 α) για το υποέργο 1 ¨Προγραμματισμός και Διοργάνωση Εκδηλώσεων 

της πράξης «Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών 

και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου 

Σερρών»¨ και  
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 β) για το υποέργο 2 ¨Παραγωγή ενημερωτικού υλικού¨ της πράξης 

«Ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των 

Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου 

Σερρών»¨.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ    35ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων και 

προμηθειών.  

 

- Εγκρίνεται 

 

ΘΕΜΑ    36ο: Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων στην Επαρχιακή οδό 

Κρίνου – Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται  

 

Λόγω κακής εγγραφής είναι αδύνατη η παραπέρα απομαγνητοφώνηση της 

Συνεδρίασης. 

 

     Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις:  

 

335/09  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου ¨Προμήθεια Συστήματος 

Τηλεϊατρικής στο Δήμο Σερρών¨ στα πλαίσια του κωδικού πρόσκλησης 04_2.1.  

 

336/09  Ομοίως του έργου ¨Δημιουργία portal για τις ανάγκες του Αθλητικού 

Οργανισμού Σερρών¨ στα πλαίσια του κωδικού πρόσκλησης 04_2.1. 

 

Πρ. 5/1/09  Συζήτηση επί επερώτησης της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων για τους 

¨φουσκωμένους¨ λογαριασμούς της ΔΕΥΑΣ.  

  

337/09 Συζήτηση δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρ. 215 του Ν. 3463/2006 

επί προτάσεως της ¨Διάβασης Πεζών»  με θέμα «ΔΕΥΑΣ (διαπιστώσεις – 

προγραμματισμός – ενέργειες)».  

  

338/09  Έγκριση της αρίθμ. 9/2009 απ. της Δ.Ε. ΔΕΥΑΣ με τίτλο: ¨Ειδικό τιμολόγιο για 

καταναλωτές άνω των 70 ετών με πολύ μικρά εισοδήματα¨.  

 

Πρ. 5/2/09  Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος ¨Συνομολόγηση δανείου ύψους 356.720 

€ προς αποζημίωση ιδιοκτησίας Κουντούρη Βασιλείου ευρισκομένης εντός του 

Κεντρικού Πάρκου¨.  

 

339/09  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε προγραμματική σύμβαση (ΥΠ.ΠΟ., Ν.Α. 

Σερρών, Δήμος, ΝΕΠΟΣ).   

 

340/09 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ., Εθνικού Κέντρου 

Θεάτρου και Χορού, Δήμου και ΔΗΠΕΘΕ.  
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Πρ. 5/3/09  Αποσύρεται το θέμα: ¨Σχετικά με πρόταση του ΤΕΙ Σερρών για τη διαχείριση 

του έργου: ¨Αναμόρφωση Δημαρχείου Σερρών¨.   

 

341/09  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη 2η Διεθνή Έκθεση Ecotec ’09 – 

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και φωτοβολταϊκά συστήματα¨ και στο 

Περιβαλλοντικό Συνέδριο της Τ.Α.  

 

342/09  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο.  

 

343/09 Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης στη Δ/θμια Εκπαίδευση για τη διοργάνωση 

των Περιφερειακών Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων Ζωγραφικής στις 

Σέρρες.  

 

Πρ. 5/4/09  Αποσύρεται το θέμα: ¨Παροχή χρηματικής επιχορήγησης¨.   

 

344/09  Έγκριση απολογισμού έτους 2008 της ¨60ης Σ.Ε. Νηπιαγωγείου Αγ. Ιωάννης¨.  

 

345/09  Ομοίως ¨37ης Σ.Ε. 25 Νηπιαγωγείου¨.  

 

346/09 Ενημέρωση επί αποφάσεων Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

  

347/09  Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την χορήγηση βεβαιώσεων στους 

παραγωγούς αγροτικών προϊόντων.  

 

348/09  Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τις Επιτροπές 

Παραλαβής Έργων πρ/σμού μεγαλύτερου των 5.896,41 €.  

 

349/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας ειδών διαγράμμισης.  

  

350/09  Ομοίως λιπαντικών.  

 

351/09  Ομοίως υλικών ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων.  

 

352/09 Ομοίως κινητήρα αυτοκινήτου.  

 

353/09  Έγκριση απόδοσης ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος στους κληρονόμους 

του αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου Κοσμαρέλη Γεωργίου.  

 

354/09  Έγκριση δαπάνης πραγματοποίησης ημερίδας με θέμα: ¨Οι Έξεις και ποιότητα 

ζωής¨ και ψήφιση πίστωσης.  

  

355/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της κ. Κοκκινίδου Α. 

συμμετέχοντας σε πρόγραμμα.  

 

356/09  Έγκριση δαπανών επίσκεψης του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας στην 

Κωστοπούλειο Στέγη.  

 

357/09  Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος δημοτικού υπαλλήλου 

Γιοβάνου Ηλία.  
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358/09 Έγκριση καταβολής δαπάνης προς εισαγωγική εκπαίδευση της Ποποβίδου 

Άννας.  

  

359/09  Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης στην κ. Δημάκη Χρυσούλα.  

 

360/09 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην ΩΡΑ της ΓΗΣ της περιβαλλοντικής 

οργάνωσης WWF ενάντια στην κλιματική αλλαγή και διοργάνωση εκδήλωσης 

σχεδιασμού αφίσας.  

    

361/09 Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή του 

υπαλλήλου του Δήμου κ. Μητσίδη Παύλου.  

 

362/09 Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο Καφενείο του κ. 

Βλαχάκη Ιωάννη.  

 

363/09 Διαγραφή χρέους της κ. Κιοσσέ Δήμητρας από εισφορά σε γη και χρήμα.   

 

364/09 Παραχώρηση χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου στην κ. Σαββίδου 

Μέγκη.  

 

365/09 Ομοίως στην κ. Αργυρίου Αικατερίνη.  

 

366/09 Ομοίως στην κ. Γκοντζούκα Αικατερίνη.  

 

367/09  Ομοίως στην κ. Θεολόγου Μαρία.  

 

368/09  Ομοίως στην κ. Βασιλείου Ελένη.  
 

369/09  Ομοίως στην κ. Καλοφέρη Αθηνά.  

 

370/09  Ψήφιση πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησίας κ.κ. Κεχαγιόγλου 

Αρτέμιδος κ.λπ. που ρυμοτομείται βάση πράξης εφαρμογής της γειτονιάς Σιγής 

– Ν. Κηφισιά.  

 

371/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας κ.κ. 

Καλκόβαλη Ιωάννη κ.λπ.   

 

372/09 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 438 και 457 στην 

περιοχή πράξης εφαρμογής Σφαγεία – 40 Μάρτυρες.  

 

373/09 Ομοίως στα Ο.Π. 415 και 453. 

 

374/09 Έγκριση διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δ.Σ. και της Κοιν. Ορεινής για 

την κατασκευή του έργου: ¨Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής – Ελαιώνα Σερρών¨.  

 

375/09 Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του προγράμματος PIMMS 

TRANSFER και έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της διαχείρισης του στην 

ΚΕΕΚ.  
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376/09 Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στο 1ο θεματικό Σεμινάριο του 

πρ/τος PIMMS TRANSFER στην Almada Πορτογαλίας.  

 

377/09 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – 

Θράκης 2007-2013 για χρηματοδότηση του έργου: ¨Επέκταση ΧΥΤΑ Δήμου 

Σερρών¨ στα πλαίσια του κωδικού πρόσκλησης 5.  

 

Πρ. 5/5/09  Αναβάλλεται η συζήτηση του θέματος: ¨Έγκριση παροχής συμπληρωματικών 

υπηρεσιών στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και 

της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δ.Σ.   

 

378/09 Έγκριση ανάθεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου επιστημονικής 

υποστήριξης για την εκτίμηση των απαραίτητων ενεργειακών δεδομένων που 

απαιτούνται για την κατάρτιση των ΟΣΔ και ΣΧΥ του πρ/τος ¨Εξοικονομώ¨ του 

ΕΣΠΑ. 

 

379/09 Ομοίως συμβούλου υποστήριξης για την προετοιμασία της υποβολής του 

φακέλου – αίτησης του Δήμου στο Πρόγραμμα ¨Εξοικονομώ¨ του ΕΣΠΑ. 

 

380/09 Ψήφιση πίστωση για την εκτέλεση της προμήθειας: ¨Δέντρων και θάμνων για 

το Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας¨.  

  

381/09 Ομοίως του έργου: ¨Δημιουργία στεγασμένης αντιπυρικής ζώνης στο επαρχιακό 

δίκτυο Σερρών – Ελαιώνα¨.  

 

382/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή 

οδού Κωστοπούλου¨.  

 

383/09 Ομοίως: ¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨.  

 

384/09 Ομοίως: ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων¨.  

 

385/09 Ομοίως: ¨Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών¨.  

 

386/09 Ομοίως: ¨Βελτίωση δασικού δρόμου Αγ. Γεωργίου του Δήμου Σερρών¨.  

 

387/09  Ομοίως: ¨Συντήρηση αρδευτικού καναλιού στον Ξηρότοπο¨.  

          

388/09  Έγκριση προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών για την κατασκευή ηλεκτρικής 

εγκατάστασης τμήματος στρατοπέδου Παπαλουκά.  

 

389/09 Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ¨Απομαγνητοφώνηση 

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου¨.  

 

390/09 Έγκριση μελέτης: ¨Μίσθωση σκαπτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

391/09  Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Επισκευές φθορών δι’ ασφαλτοσκυροδέματος¨.  
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392/09 Ομοίως: ¨Συντήρηση φθορών οδοστρωμάτων¨.  

 

393/09  Ομοίως: ¨Κατασκευή και συντήρηση ασφαλτοταπήτων¨.  

           

394/09  Ομοίως: ¨Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή πάρκιν (Νο 1) στο με αριθμό 

78 αγροτεμάχιο του Δήμου Σερρών και συνέχισης αυτού για το έτος 2009.  

                  

395/09 Ομοίως: ¨Χωματουργικές εργασίες και κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό 

Νικομηδείας¨ και συνέχιση.  

 

396/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 της επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: 

¨Κατασκευή οδών έτους 2008¨. 

 

397/09  Ομοίως του προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών κατασκευής νέου σιδηροϊστού 

φωτιστικού σώματος στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας.  

 

398/09 Ομοίως ανάθεσης εργασιών α) φιλοτέχνησης αναπαράστασης παλαιών Χανίων 

και β) ψηφιακής εκτύπωσης μπάνερ αναπαράστασης παλαιών Χανίων.  

 

399/09  Ομοίως και παράταση προθεσμίας του έργου: ¨Βελτίωση χάραξης οδού Σερρών 

– Δ.Δ. Ξηροτόπου¨.  

 

400/09  Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης για το υποέργο 1 

¨Προγραμματισμός και διοργάνωση Εκδηλώσεων¨ της πράξης ¨Ενέργειες 

Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων για την 

ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση του Δήμου Σερρών. 

 

401/09 Ομοίως για το υποέργο 2 ¨Παραγωγή ενημερωτικού υλικού¨.  

  

402/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας 

φυτεύσεις περιβάλλοντος χώρου Ελαιοτριβείου Ελαιώνα.  

 

403/09  Ομοίως του έργου: ¨Συντήρηση, βελτίωση και πρ/σμός της φωτεινής 

σηματοδότησης της πόλης των Σερρών για το έτος 2004¨. 

 

404/09 Έγκριση τοποθέτησης φ.σ. στην επαρχιακή οδό Κρίνου – Σερρών.  

 

405/09  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Παροχή υπηρεσιών 

παρακολούθησης – ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης σιντριβανιών Δήμου 

Σερρών¨.  

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ         ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ     
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κων/νος  

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

  

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

  

Τσιμερίκας Γεώργιος 


