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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ήµου Ιωάννης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  
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Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

 

 

Μπόικος Αθανάσιος  

Μυστακίδης Παύλος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας.  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

 

1.  Αγοραστός  Αγοραστός 

2. Βαλτσάνης Δημήτριος 

3. Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

4. Νεράντζης Βασίλειος 

5. Παπαδοπούλου Φωτεινή 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με καταβολή ίδιας συμμετοχής δημοτών  

 Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου και Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως, 

για την κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις Τ.Κ. 

Μητρουσίου και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο :    Σχετικά με την επερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου  

 Βασιλείου για το δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου μας.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο :  Σχετικά με την επερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου 

 Βασιλείου για τα ρέματα της περιοχής του οικισμού Αγίου Ιωάννη.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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3Η     ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Καλησπέρα και στο 

σεβαστό κοινό.  Θα ξεκινήσουμε με απαντήσεις σε επερωτήσεις.   

 Η μια επερώτηση από τον συνάδελφο δημοτικό σύμβουλο 

Βασίλειο Κατιρτζόγλου.  

 

Προς τον Δήμαρχο Σερρών.  

 Ο Δήμος μας διαθέτει  δίκτυο οπτικών ινών που κατασκ ευάστηκε 

πρόσφατα και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά προγράμματα.  

 Παρακαλώ να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:  

 1. Το δίκτυο αυτό είναι σήμερα λειτουργικό και ποια είναι η 

χρήση του;  

 2. Εάν δεν χρησιμοποιείται,  γ ιατί  συμβαίνει  αυτό και ποια μέτρα 

προτίθεστε να λάβετε,  ώστε να χρησιμοποιείται γ ια τον σκοπό για τον 

οποίο κατασκευάστηκε και να αποδίδει  κέρδη στον Δήμο μας;  

 3. Εάν το δίκτυο δεν είναι λειτουργικό,  γ ιατί  έχει  συμβεί αυτό; 

Ποιος ευθύνεται γ ι΄  αυτό; Ποιο είναι το κόστος αποκατάστασης και σε 

ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε  γ ια όλα αυτά;  

 Βασίλειος Κατιρτζόγλου,   

 Δημοτικό σύμβουλος Σερρών.  

  

Θα απαντήσει ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γαλάνης.   Παρακαλώ κ.  

Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι,  σχετικά με την επερώτηση θα σας διαβάσω την από 27 -1-

2014 απάντηση του προϊσταμένου του αυτοτελούς Τμήματος 

Μηχανογράφησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

 

 Το δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου υλοποιήθηκε για να παρέχει  

δικτυακές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων καταρχήν τους τομείς 

εκπαίδευσης,  πολιτισμού,  υγείας,  πρόνοιας και δημόσιας διοίκησης στα 

γεωγραφικά όρια του πρώην Δήμου Σερρών.  

 Είμαστε μια από τις  68 πόλεις στην Ελλάδα που διαθέτουν δίκτυο 

οπτικών ινών αλλά μια από τις  λίγες που το αξιοπο ιούν,  με 

πρωτοβουλία του αυτοτελούς Τμήματος Μηχανογράφησης Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών για υπηρεσίες όπως:  

 Α. Σύνδεση απομακρυσμένων δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών με 

το κεντρικό κτίριο του Δήμου για την μεταξύ του επικοινωνία.  

Συγκεκριμένα υπάρχει  σύνδεση του κεντρικού κτιρίου με το κτίριο της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, οπου στεγάζονται πλέον πολλές 

υπηρεσίες του Δήμου, το αμαξοστάσιο του Δήμου, το γραφείο στο Α 

Κοιμητήριο Σερρών και το κτίριο της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας.  

 Χωρίς την  αξιοποίηση του δικτύου θα ήταν πολύ δύσκολο, 

ενδεχομένως, προβληματική και εξαιρετικά δαπανηρή, μέσω άλλων 

εναλλακτικών μεθόδων, η διασύνδεση των υπηρεσιών μας και κατά 

επέκταση η ομαλή τους λειτουργία.   

 Β. Λειτουργία επίσης του ασυρμάτου δικτύου WiFi που παρέχεται 

δωρεάν στους δημότες,  το μεγαλύτερο μέρος του οποίου υλοποιήθηκε 

και λειτουργεί  πάνω στο δίκτυο των οπτικών ινών.  
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Υπάρχουν συγκεκριμένα έξι  ενεργά σημεία σε όλη την πόλη.  

Πλατεία Ελευθερίας,  περιοχή Π.Ε. Σερρών, πλατεία Εμπορίου,  ΜΕΑΚ 

Σερρών, Θεατράκι στο κεντρικό πάρκο, Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και άλλα δυο 

ανενεργά,  η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και ο Άγιος Ιωάννης 

που θα ενεργοποιηθούν πάλι μετά την αποκατάσταση κάποιων βλαβών 

στο δίκτυο.   

Κατά καιρούς λόγω διαφόρων έργων που εκπονήθηκαν από διάφορες  

υπηρεσίες και εργολάβους προκλήθηκαν σοβαρές βλάβες στην 

καλωδίωση του δικτύου από εκσκαφές που πραγματοποιήθηκαν και όπου 

αυτές εντοπίστηκαν ή ενημερωθήκαμε ότι  υπάρχουν ζητήθηκε η 

αποκατάστασή τους,  όπως και έγινε  ή έγιναν με δαπάνη του Δήμου και 

καταλογίστηκαν στους υπεύθυνους αναδόχους των έργων.  

Φυσικά, επειδή πρόκειται γ ια ένα τεράστιο σε έκταση έργο,  

εκτείνεται από το Αυτοκινητοδρόμιο μέχρι το Νέο Νοσοκομείο,  πιθανόν 

να υπάρχουν και άλλα σημεία που χρήζουν αποκατάστασης και δεν 

έχουν υποπέσει  στην αντίληψή μας,  καθώς απαιτείται  ε ιδικός και 

ακριβός εξοπλισμός ή βρίσκονται σε σημεία που δεν χρησιμοποιείται το 

δίκτυο αυτή την στιγμή.   

Τα σημεία αυτά θα εντοπιστούν και θα αποκατασταθούν χωρίς 

επιπλέον κόστος μετά την ολοκλήρωση δυο συμπληρωματικών έργων  

που είναι σε εξέλιξη και αναφέρεται ο προιστάμενος σε αυτά με σχετική 

συνημμένη επιστολή της κοινωνίας της Πληροφορίας.   

Επίσης σε συνεργασία  με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει  

εκπονηθεί και ψηφιστεί ,  κύριε  Πρόεδρε,  κανονιστική διάταξη για το 

δίκτυο,  η οποία επισυνάπτεται μαζί  με την άδεια τομής σε όποιον 

προτίθεται να πραγματοποιήσει  εργασίες εκσκαφής.  
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Τα οφέλη όμως από την αξιοποίηση του δικτύου θα 

μεγιστοποιηθούν μετά και την ολοκλήρωση και των δυο έργων που είναι 

σε εξέλιξη από την Κοινωνία της Πλ ηροφορίας ΑΕ, όπως προανέφερα 

και γ ια τα οποία περιληπτικά αναφέρω θα λυθεί  δια παντός το 

πρόβλημα έλλειψης ευρυζωνικότητας πολλών κτιρίων του δημοσίου με 

την αναβάθμιση των κυκλωμάτων . .  στα 100 MegaPPS από τα 2 έως 8 

που είναι σήμερα και θα δημιουργηθούν  υποδομές υποστήριξης και 

διασφάλισης της καλής λειτουργίας των υποδομών του ΜΑΝ, αυτό είναι 

Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων, τουλάχιστον για δυο έτη.  

 

Αυτή είναι,  κύριε Πρόεδρε,  η επιστολή και μαζί  με την 

επισύναψη για τα δυο έργα που τρέχουν από την Κοινωνία της 

Πληροφορίας τα καταθέσω στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντηση επίσης για μία άλλη επερώτηση από τον ίδιο δημοτικό 

σύμβουλο κ.  Βασίλη Κατιρτζόγλου.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10,  παράγραφος 10 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Οι κάτοικοι του Οικισμού Αγίου Ιωάννη του Δήμου μας,  με 

αγανάκτηση αναφέρουν ότι  κάθε φορά που σημειώνεται μια βροχόπτωση 

αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα πλημμύρων, ιδίως επί της οδού 

Σερρών Αγίου Ιωάννη, στο ύψος των ΤΕΦΑ.  

 Το πρόβλημα εμφανίζεται,  διότι  όπως αναφέρουν οι  κάτοικοι της 

περιοχής έχουν μπαζωθεί παλαιά ρέματα,  τα οποία αποχέτευαν τα 

όμβρια ύδατα.   
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Με τα δεδομένα αυτά παρακαλώ να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα:  

1. Ισχύουν τα καταγγελλόμενα περί μπαζώματος των ρεμάτ ων της 

περιοχής; Εάν ναι,  σε ποιες νόμιμες ενέργειες έχετε  προβεί ή σκοπεύετε 

να προβείτε  γ ια την αντιμετώπιση του προβλήματος και την απόδοση 

ευθυνών;  

 2. Προτίθεται η δημοτική αρχή να δώσει λύση στο πρόβλημα και 

με ποιον τρόπο;  

Βασίλειος Κατιρτζόγλου,   

 Δημοτικό σύμβουλος Σερρών.  

 

 Απάντηση στην επερώτηση του κ.  Κατιρτζόγλου ο Αντιδήμαρχος 

Έργων ο κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

αγαπητοί συνδημότες,  θέλω να απαντήσω σε α υτό το ερώτημα ότι  στον 

Άγιο Ιωάννη από τα Ασβεσταριά που λέμε,  από την διασταύρωση μέχρι 

τον οικισμό, μέχρι την πλατεία εκεί  υπάρχουν τρία ρέματα τα οποία 

φαίνονται και στον χάρτη της οριστικής διανομής.   

 Αυτά τα ρέματα σταματάνε στον κεντρικό δρόμο, δηλ αδή στην 

άσφαλτο που μπαίνει  μέσα στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη. Το ένα από 

αυτά τα ρέματα, το οποίο,  για όσους γνωρίζουν την περιοχή καταλήγει 

εκεί  σε ένα κατάστημα ‘το ανάποδο ρολόι’ ,  έχει  πάψει  να  φέρνει νερό,  

διότι  έγινε μια παρέμβαση, από ότι  πληροφορ ήθηκα, στην αφετηρία 

της ροής των νερών, πάνω στον δρόμο που πηγαίνει  στον Τίμιο 

Πρόδρομο και εξετράπει το νερό που έρχεται από την άσφαλτο που 

πηγαίνει  στον Τίμιο Πρόδρομο, εξετράπει και αντί  να κυλάει προς τον 
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Άγιο Ιωάννη  χύνεται από την άλλη πλευρά στο  ρέμα του Αγίου 

Γεωργίου.   

 Επίσης από μια αυτοψία που έκανα, το ίδιο μπορεί να γίνει  και 

στο δεύτερο ρέμα, το οποίο βρίσκεται δυτικά από τα ΤΕΦΑ. Μπορεί 

και εκεί  πέρα να γίνει  ένα μικρό έργο,  εκτροπή και με τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο να παροχετευτεί  το νερό σ το ρέμα του Αγίου Γεωργίου,  

οπότε θα δεν θα πλημμυρίζει  η περιοχή κοντά στα ΤΕΦΑ.  

 Το τρίτο ρέμα είναι κοντά στο σπίτι  του Τζεβελέγκου.  

 Όπως είπα αυτά τα ρέματα φαίνεται να σταματάνε στην άσφαλτο. 

Από την κάτω πλευρά υπάρχουν χωράφια τα οποία είναι σε ε παφή. 

Υπάρχουν κληροτεμάχια τα οποία είναι σε επαφή μεταξύ τους.  Δεν 

βλέπω δηλαδή σε κανένα σημείο να συνεχίζεται το ρέμα και γι΄ αυτό 

και κάποιοι  θεωρούν ότι  διακόπηκε το ρέμα, γιατί  οι  άνθρωποι που 

είχαν αυτά τα  χωράφια,  κτίσανε εκεί  μέσα.  

 Όμως από μια πληροφορία ότι  έχουν αποζημιωθεί κάποιες 

λωρίδες από τον . .  και είχαν γίνει  κάποια κανάλια.  Αυτή την στιγμή θα 

ξεκινήσω μια έρευνα και στον δικηγόρο που ασχολήθηκε με τις  

αποζημιώσεις να διαπιστώσουμε εάν πράγματι αποζημιώθηκαν λωρίδες 

που συνεχίζουν τα ρέματα, τα οποία βρίσκονται ανάντη από τον δρόμο 

και εάν ισχύει  αυτό,  τότε με κάθε μέσο και με κάθε κόστος πρέπει να 

ελευθερωθούν αυτές οι  λωρίδες και να συνεχίσουν να λειτουργούν σαν 

χώρο απορροής των όμβριων υδάτων.  

 Επίσης,  έχει  δυο φρεάτια κοντά στο,  το ένα είναι εκεί  στο σπίτι  

του Τζεβελέκου που λέμε και το άλλο είναι μπροστά στο ΤΕΦΑ, τα 

οποία σε κάθε βροχή, σε κάθε νεροποντή ισχυρή γεμίζουν και αφού 

γεμίσουν το νερό τρέχει  πάνω από τον δρόμο και βγάζει  και κάποιες 

φερτές ύλες.   
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 Αυτά πηγαίνουμε αμέσως και τα καθαρίζουμε με το μηχάνημα 

και μια λύση που προτείνουμε γι΄ αυτά είναι να γίνουν κάποιες 

δεξαμενές,  δηλαδή στην ουσία να γίνει  εκσκαφή πάνω από τον δρόμο 

για να μπορούν να συγκρατήσουν τα φερτά τα υλικά και αυτό είναι 

κάτι  που το ερευνούμε,  εφόσον είναι σύννομο και δεν επηρεάζει  και το 

περιβάλλον.   

 Το εάν προτίθεται ο Δήμος να δώσει κάποια λύση, όλα αυτά που 

ανέφερα, εάν και δεν υπήρχε ακόμα κάποιο αποτέλεσμα τρανταχτό,  

αποδεικνύει  ότι  το ενδιαφέρον του Δήμου και το ότι  δρομολογήθηκε η 

λύση τους επίσης γίνεται κάποια σύγκριση με την πολεοδομική μελέτη,  

η οποία έχει  γίνει  σε αυτή την περιοχή, έχουμε προχωρήσει 

οριοθετήσεις,  δηλαδή όλη η γραφειοκρατία,  οι  οριοθετήσεις των 

ρεμάτων, γνωρίζετε τι  σημαίνει  οριοθέτηση, απομένει  το τεχνικό 

μέρος,  εφόσον υπογραφεί και περιμένουμε μετά από μια 

επικαιροποίηση της μελέτης η οποία έγινε να εγκριθεί  αυτή  

οικοδομική μελέτη και στην συνέχεια να γίνει  το τεχνικό μέρος,  που 

σημαίνει  εφαρμογή του πλάτους,  του πραγματικού τελικά του δόκιμου 

στα ρέματα αυτά, τα οποία προφανώς πρέπει να συνάδουν και με τις  

ρυμοτομικές γραμμές της πολεοδομικής μελέτης η οποία είναι σε 

εξέλιξη.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μπαίνουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι στο μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης.  

 

Θέμα 1 ο  :  
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Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με καταβολή ίδιας συμμετοχής  

δημοτών  

 Δημοτικής ΕνότηταςΜητρουσίου και Δημοτικής Ενότητας 

Σκουτάρεως,  

για την κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις  

Τ.Κ. Μητρουσίου και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. 

Αραμπατζής Θ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  σήμερα, το σημερινό θέμα έχει  απασχολήσει αρκετά 

και τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως τους κατοίκους των περιοχών 

αυτών, όπου θα γίνει  αυτό το πολύ μεγάλο έργο,  έργο με μεγάλη 

σοβαρότητα και υπευθυνότητα  για τις  επόμενες γενιές που 

ακολουθούν.   

 Θα εισηγηθεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ο κ.  Αραμπατζής 

Θόδωρος,  θα ακολουθήσει ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ο κ.  Αφαρίτας 

Νικόλαος,  η νομική σύμβουλος η κυρία Τράπα και ο Δήμαρχος.   

 Φυσικά το θέμα θα ανοίξει  προς συζήτηση από τους επικεφαλής 

των παρατάξεων και φυσικά και από εκπροσώπους των κατοίκων.  

 Τον λόγο θα δώσω στον κ.  Πρόεδρο. Κύριε Αραμπατζή έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι,  κυριες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Το θέμα είναι 

γνωστό  σε όλους  μας  και τι  πρόκειται να συζητήσουμε.   Αφορά το 
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αποχετευτικό έργο  μεταφοράς λυμάτων  από τους οικισμούς   

Σκουτάρεως και Μητρουσίου.   

  Θα μου επιτρέψετε να κάνω  μια μικρή αναδρομή από π ώς 

ξεκίνησε το  έργο,  για να  ενημερωθούμε πλέον όλοι με τη σειρά,  γιατί   

διαπιστώνω ότι  την περίοδο που περάσαμε  ότι  και ανακριβιες έχουν 

ακουστεί   και σε κάποιες περιπτώσεις άκουσα και πράγματα τα οποία 

πιθανόν να προέρχονταν από τη μη σωστή ενημέρωση.  

  Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε,   να είμαι στο μέτρο που γίνεται 

όσο γίνεται πιο σύντομος,  αλλά θα μου δώσετε λίγο χρόνο 

περισσότερο,  γιατί  και το  έργο ένα μεγάλο  και ενδιαφέρον έχει  για 

όλους μας.   

  Από το 2000, λοιπόν,  ξεκίνησαν οι  μελέτες  για τους πρώην 

δήμους  Μητρουσίου και Σκουτάρεως   και υπενθυμίζω  ότι  υπήρξε και 

μια  σύμβαση με τον δήμο Σερρών  να δεχθεί  τα  λύματα των δύο 

οικισμών στον βιολογικό καθαρισμό  των Σερρών.  

 Αρχικά είναι γνωστό  ότι  οι  μελέτες προέβλεψαν βαρυντικό  

σύστημα, με τη βαρύτητα  να φεύγουν τα λύματα,  που στην πορεία 

όμως επιλέχτηκε,   βλέποντας ότι  ήταν αδύνατον να λειτουργήσει το 

σύστημα βαρύτητας,  το σύστημα βάκουμ, λόγω της  ιδιαιτερότητας που 

έχουν  οι  οικισμοί αυτοί.    Είναι γνωστό  ότι  στο 1 μέτρο, στο 1,10,   

βγάζουμε πλέον νερό σε αυτές τις  περιοχές .   

Με τη δημιουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου  τις  μελέτες 

τις  παρέλαβε  ο νέος δήμος  και η τεχνική  υπηρεσία του δήμου και σε 

συνεργασία με  την τεχνική υπηρεσία  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  τροποποίησαν 

τις  μελέτες  και στη συνέχεια  της παρέλαβε την  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  τις  

επικαιροποίησε  και της κατέθεσε στο ΥΠΕΚΑ και 11 -6-2012 

εγκρίθηκε η ένδειξη του έργου.  
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Προϋπολογισμός του έργου ήταν 8 εκατ.   με μία προϋπόθεση, ότι  οι  

δαπάνες  κατασκευής του βαρυντικού δικτύου  θα θεωρούνταν μ η 

επιλέξιμες.  Το βαρυντικό σύστημα  το συγκεκριμένο που επιλέγει  ως 

μη επιλέξιμο από τη διαχειριστική αρχή ήταν  21.000 περίπου, 21.120  

για να είμαι ακριβής,  μέτρα PVC Φ200. 731φρεάτια επίσκεψης και 

2.435  για ιδιωτικές συνδέσεις με τα αντίστοιχα φρεάτια.   Εδώ έχω από 

το πεζοδρόμιο  τις  ανάγκες,  βέβαια,  εργασίες,  εκσκαφές,  τοποθετήσεις 

φρεατίων, αποκαταστάσεις και τα λοιπά.  

Τι εγκριμένο και τι  έχει  γίνει  με αυτό το έργο;  

Το συγκεκριμένο έργο λοιπόν έχει  τρία  υποέργα.   

 Πρώτο έργο είναι  οι  εξωτερικοί αγ ωγοί μεταφοράς λυμάτων  

και τα αντλιοστάσια αυτών. Δηλαδή ξεκινάνε από  το Σκούταρι  προς 

τον βιολογικό καθαρισμό  και από το Μητρόυσι  προς τον βιολογικό  

καθαρισμό  με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια,  διότι  δουλεύει σε σύστημα  

κενού, για να το προωθήσουν προς την επεξεργασία λυμάτων.  

 Οι δύο εξωτερικοί  λοιπόν αγωγοί μεταφοράς  λυμάτων  

δημοπρατήθηκαν,  ο εργολάβος εγκαταστάθηκε,   το έργο βρίσκεται σε 

εξέλιξη.   Και σύντομα ,  παρόλο που  έχει  χρονοδιάγραμμα δώδεκα 

μήνες,   θα  παραδοθεί πολύ πιο νωρίς.   

 Ο προϋπολογισμός  του συγκεκριμένου έργου, υποέργου,  για να είμαι 

πιο συγκεκριμένος,   είχε προϋπολογισμό 2.795,256 ευρώ με Φ.Π.Α.  

και  χρηματοδοτείται εξολοκλήρου.  

Το δεύτερο υποέργο  είναι τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης με 

τη μέθοδο κενού.  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία  της δημοπράτησης  

και σύντομα εντός του Φεβρουαρίου Θα υπογραφεί  η σύμβαση με το 

νέο εργολάβο.  
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  Βρίσκεται  στη φάση του προ συμβατικού  ελέγχου και σύντομα 

ολοκληρώνονται όλες αυτές οι  εργασίες  και θα έρθει  προς υπογραφή  

και θα εγκατασταθεί ο εργολάβος σύντομα.  

 Το συγκεκριμένο  υποέργο  έχει  χρονοδιάγραμμα δώδεκα μήνες  και 

έξι  μήνες δοκιμαστική λειτουργία.  Προϋπολογισμός του έργου  είναι 8 

εκατ.  με Φ.Π.Α. και χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου από  το 

πρόγραμμα.  

Το τρίτο υποέργο  «κατασκευή βα ρυντικών αγωγών 

συγκέντρωσης  λυμάτων» και χαρακτηρίζεται σαν έργο προτεραιότητα.  

Η μελέτη έγινε από την τεχνική υπηρεσία,  δεν υπήρχε μελέτη για το 

συγκεκριμένο έργο 5.650  με Φ.Π.Α..   Η μελέτη έχει  ολοκληρωθεί εδώ 

και πάρα  πολύ καιρό  και η δημοπρασία,    σύντομα θα έρθει  για να 

πάρει έγκριση από το Δ.Σ.,   εάν και εφόσον  ολοκληρωθεί η δεύτερη 

φάση,  το δεύτερο υποέργο και εγκατασταθεί ο εργολάβος.   

Είναι,  όπως προανέφερα, μια μη επιλέξιμη δαπάνη   και το 

κόστος μεταφέρεται στους δημότες  και έχει  χρονοδι άγραμμα  δώδεκα 

μήνες.  

  Όπως γίνεται αντιληπτό η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  βρίσκεται  στη διαδικασία 

εκτέλεσης του έργου.  Προκειμένου λοιπόν το έργο να είναι 

λειτουργικό είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί  το βαρυτικό δίκτυο,  

το  οποίο τι  σημαίνει;  Ότι από την βαλβίδα προώθησης  μέχρι και την 

ρημοτομική γραμμή,  αυτό το σύνολο των αγωγών των δευτερεύων και 

εάν μου επιτρέπεται,  κύριε Πρόεδρε,  έχω φέρει και έναν χάρτη για να 

γίνει  πιο αντιληπτό,  θα τον δείξω σε λίγο,  αυτό λοιπόν είναι η μη 

επιλέξιμη δαπάνη,  γιατί  αναφέρθ ηκαν, άκουσα από συναδέλφους να 

αναφέρουν για ένα μέτρο αγωγό, δεν είναι ένα μέτρο αγωγός και δεν 

είναι μόνο η ιδιωτική παροχή.  
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Είναι όλο το βαρυτικό σύστημα, εάν μου επιτρέπεται,  η τεχνική 

υπηρεσία,  θα ήθελα να βοηθήσω, γι΄ αυτό τον λόγο έφερα αυτόν τον 

χάρτη, ένα τμήμα από το Μητρούσι.  Λοιπόν,  ότι  είναι  με πορτοκαλί 

είναι επιλέξιμο και ότι  είναι με πράσινο,  είναι οι  παράλληλοι αγωγοί 

μήκους σαν σύνολο και στους δυο οικισμούς στα 21 χλμ.  

Σε αυτό λοιπόν το πορτοκαλί,  ότι  είναι χαραγμένο και 

σημαδεμένο με  το πορτοκαλί είναι  ότι  θα πληρωθεί από το πρόγραμμα 

και είναι  στη φάση του δεύτερου υποέργου.  

Άρα λοιπόν,  το βαρυτικό σύστημα περιλαμβάνει μέσο και τις  

ατομικές συνδέσεις,   περιλαμβάνει και τα φρεάτια,   περιλαμβάνει και 

τους παράλληλους  βοηθητικούς στο δευτερεύον δίκτυο  πού θα 

πηγαίνει  παράλληλα με τον κεντρικό αγωγό.   

 Γιατί  επιλέχθηκε αυτή τη χρονική  περίοδο  και το έχω ακούσει  

και από συναδέλφους  και από φίλους,   γιατί  επιλέχθηκε αυτή τη 

χρονική  περίοδο  να γίνουν αυτές οι  ενέργειες;  Ή γιατί  δ εν έγιναν 

πριν πέντε μήνες ή γιατί  δεν έγιναν και μετά από πέντε μήνες,  μετά τις  

εκλογές όπως θα βόλευε και όπως ακούγεται για κάποιους ότι  θα 

βόλευε;  

Δεν έχουν καμία σχέση όλα αυτά. Εμείς ακολουθούμε την πορεία 

του έργου και οι  ενέργειές μας γίνονται,  κύ ριοι  συνάδελφοι,  στον 

σωστό χρόνο που πρέπει να γίνουν.  Για μας προτεραιότητα έχει  ότι   

πρέπει  να  ολοκληρωθεί το έργο,  θα είναι λειτουργικό   και  στη 

συνέχεια να γίνει  ο έλεγχος και να παραληφθεί το έργο.   

 Τονίζω ,  επειδή είναι σημαντικό,  ότι   το χρονοδ ιάγραμμα  είναι 

συγκεκριμένο και σφικτό.  Δώδεκα μήνες η πρώτη φάση, δώδεκα συν 

έξι  η δεύτερη φάση και δώδεκα η τρίτη φάση. Το τρίτο υποέργο.  
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 Το δεύτερο υποέργο με το τρίτο υποέργο  πρέπει να 

λειτουργήσουν παράλληλα διότι   η δοκιμαστική περίοδος θα ξεκίνη σε 

αφού ολοκληρωθεί  και το τρίτο υποέργο, που σημαίνει    ότι  πρέπει να  

είμαστε έτοιμοι  και με το τρίτο υποέργο, το οποίο είναι μη επιλέξιμη 

δαπάνη.  

Για να  μπει  η δοκιμαστική λειτουργία,   όπως καταλαβαίνετε,  πρέπει 

να υπάρχει τμήμα μέσα στο δίκτυο, πρέ πει οι  συνδέσεις να έχουν 

ολοκληρωθεί όλες για να λειτουργήσει,  να . .και να προχωρήσει στην 

διαδικασία της υπογραφής του έργου.  

Ένα ερώτημα που τέθηκα και από τους κατοίκους για το κόστος 

του τρίτου υποέργου γιατί  είναι υψηλό, ενώ σε άλλες περιοχές,  όπως 

αναφέραμε στο Χριστός πρόσφατα η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που είχε κάνει  την 

μελέτη και εκεί  δεν προβλεπόταν από το έργο οι  ατομικές συνδέσεις,  

γίνανε εκ των υστέρων, εκεί  δημιουργήθηκε πρόβλημα διότι  υπήρχε 

μια καθυστέρηση, ξανά τομές και τα λοιπά. Εδώ επιδιώκουμε να 

γίνουν παράλληλα όλες οι  εργασίες,  παράλληλα με το δεύτερο υποέργο 

και με το τρίτο,  πρώτα για να μην ταλαιπωρηθούν και οι  κάτοικοι των 

περιοχών αυτών και δεύτερον,  να είναι όσο γίνεται,  πιο ανώδυνες οι  

τομές και οι  παρεμβάσεις της εργολαβίας.   

Δεν είναι οριστικό το κόστος που αναφέραμε και ο λόγος είναι ο 

εξής:  καταρχήν δεν έχουμε ανάδοχο. Μπορείτε να μου πείτε γιατί  

ξεκίνησε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και προεισπράττει;  Στο ερώτημα εάν είναι 

νόμιμη ή όχι ,  και βέβαια είναι νόμιμη η προείσπραξη του ποσού που 

καθορίζει   η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  έχει  το δικαίωμα αυτό,  δεν είναι  παράνομο, 

όπως αναφέρθηκε και δεύτερο είναι ότι  θα πρέπει να υπάρξουν 

χρήματα σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, το τονίζω, ένα 
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λογαριασμός συγκεκριμένος οτιδήποτε εισπραχθεί από τους δημότες 

για το συγκεκριμένο υποέργο, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

Ο εργολάβος είναι γνωστό και σε όσους έχουν ασχοληθεί με τα 

θέματα και παλαιότερα . .και τα γνωρίζουν αυτά τα έργα ότι  ο 

εργολάβος.  Μόλις ξεκινήσει τον πρώτο μήνα θα βγάλει λογαριασμό. 

Πρέπει να πληρωθεί.  Στο δεύτερο μήνα θα βγάλει δεύτερο λογαριασμό. 

Θα πληρωθεί.  Προχωράει λοιπόν την διαδικασία και πληρώνεται.  Εάν 

δεν τον πληρώσουμε σταματάει.  Σταματάει και τις  συνέπειες τις  

γνωστές.   

Γιατί  λοιπόν είναι τόσο ψηλά η μελέτη,  ο προϋπολογισμός;  

Είναι γνωστό οι  μελέτες  πως βγαίνουν.  Δεν βάζεις  ότι  θέλεις  

στην μελέτη.  Πάνε με κάποια στάνταρ στοιχεία,  με συγκεκριμένες 

διαδικασίες.  Υπολογίζουμε σε μια σημαντικό έκπτωση, παρόλα αυτά 

δεν μπορούμε να είμαστε ακριβείς  στο ποσό της συμμετοχής των 

κατοίκων γιατί;  Πρώτον,  δεν υπά ρχει εργολάβος,  δεν ξέρουμε την 

ακριβή έκπτωση. Δεύτερον,  εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον 

έλεγχο που θα γίνει  από την πράξη την γνωστή εφαρμογής και εκεί  

συνδυάζεται το κόστος.  Και αφού οριστικοποιηθούν,  έχουν 

ολοκληρωθεί αυτές όλες οι  εργασίες μετά  από δώδεκα μήνες,  εκεί  θα 

γίνουν και οι  τελικές επιμετρήσεις και θα βγει  το τελικό κόστος.   

Αναφέρω και δεν είναι πρόσφατο ότι  και στο Χριστός στο 

αποχετευτικό,  το οποίο βέβαια δουλεύει με βαρύτητα, είναι πολύ πιο 

απλό και πολύ πιο φθηνό σύστημα, εκεί  έχο υν το πλεονέκτημα ότι  

βρίσκονται ψηλά και μπορεί βγαίνει  το λύμα και η σύνδεση είναι απλή 

από το φρεάτιο μέχρι τον αγωγό είναι ανοικτό.  Ενώ σε αυτή την 

περίπτωση ο αγωγός μεταφοράς,  ο κεντρικός αγωγός,  το δεύτερο 
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υποέργο είναι στεγανός.  Ρουφάει.  Δεν τα αφή νουμε ανοικτά,  γιατί  εάν 

τα αφήναμε ανοικτά θα ρουφούσε τα πάντα.  

Όταν λοιπόν γίνουν επιμετρήσεις,  εκεί  θα βγει  και το οριστικό 

κόστος.  Τι έγινε λοιπόν στο Χριστό για να ενημερωθούν και οι  

συνάδελφοι το πώς λειτουργεί  για αυτούς που δεν γνωρίζουν την 

διαδικασία αυτή;  

Γίνανε επιμετρήσεις,  ξεκίνησε προϋπολογιστικά από 750 ευρώ 

και εκεί  υπήρχαν απορίες και εκεί  υπήρχαν ενστάσεις και εντάσεις 

μπορώ να πω. Στην πορεία και πολύ σύντομα με την ολοκλήρωση του 

έργου και με τις  τελευταίες μετρήσεις που γίνανε τι  χρ ησιμοποιήθηκε,  

τι  δεν χρησιμοποιήθηκε,  καταλήξαμε στο ποσό των 425 ευρώ. Αισθητά 

πολύ πιο κάτω, όπως καταλαβαίνετε.  Το ίδιο ευελπιστούμε να γίνει  και 

στους οικισμούς Σκουτάρεως και Μητρουσίου.  Και έτσι θα γίνει .   

Την επίβλεψη την έχει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  έμπειρη  σε θέματα αυτά, οι  

οποίοι  κυριολεκτικά δεν χαρίζουν.  Παρακολουθούν όλα τα έργα από 

κοντά και δεν πρόκειται να ξεφύγει  τίποτα.  Να είστε σίγουροι και που 

μας ακούτε από το Σκούταρι και από το Μητρούσι και κύριοι  

συνάδελφοι,  ότι  σίγουρα θα πέσει πιο κάτω.  

Δεν μπορεί να υπογραφεί αυτό ακόμη, δεν το ξέρουμε ακόμη, 

αλλά παρακολουθούμε και ο στόχος μας και άλλωστε γιατί  να μην 

είναι αυτός ο στόχος όλων μας,  όχι  μόνο δικό σας αλλά και δικό μας,  

να γίνει  όσο γίνεται πιο χαμηλό, όσον αφορά τις  εργασίες αυτές;  

Βέβαια,  ποτέ εις  βάρος του έργου.  

 Αυτό λοιπόν είναι το έργο σε γενικές γραμμές,  ξεκάθαρο λοιπόν 

ότι  είναι μια μη επιλέξιμη δαπάνη, θα πρέπει να πληρωθεί από τους 

καταναλωτές.  Κατανοούμε βέβαια τις  οικονομικές δυσκολίες γι΄ αυτό 

τον λόγο προσπαθήσαμε και προσπ αθούμε να βρούμε τρόπους να 
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ελαφρύνουμε αυτό το βάρος το οικονομικό που θα πέσει στον 

οικογενειακό προυπολογισμό τους.   

 Ακούσαμε όλες τις  προτάσεις και εμείς  μετά από διαβουλεύσεις 

και ανοικτές συναντήσεις με τους κατοίκους και τις  αντιπροσωπείες 

καταλήξαμε αρχικά στην παρακάτω πρόταση και είναι γνωστό σε 

όλους η αρχική πρόταση που ψηφίστηκε και το αρμόδιο υπεύθυνο είναι 

το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. και δεν υπήρχε καμία υποχρέωση από την 

Δ.Ε.Υ.Α. να φέρει προς ψήφιση, είναι γνωστό αυτό σε όλους στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και το θέμα γι΄ αυτό έρχεται προς ενημέρωση.  

 Και πάλι οτιδήποτε προκύψει σας ενημερώνω, κύριοι  

συνάδελφοι,  ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.,  το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α. και μόνο αυτό θα 

αποφασίσει.  Και πρέπει να αποφασίσει το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.,  γνωρίζει  

πάρα πολύ καλά την λε ιτουργία της επιχείρησης και θέλουμε να την 

διαφυλάξουμε τόσο την λειτουργία της αλλά και την βιωσιμότητά της.   

 35 ευρώ ήταν η τιμή που ψηφίστηκε στο Δ.Σ. συν Φ.Π.Α. για 22 

μήνες.  Και εφόσον χρειαστεί  θα προχωρήσουμε στην λήψη δανείου για 

να καλυφθεί οτιδήποτε κενό εάν και εφόσον χρειαστεί .   

 Υπολογίστηκε ότι  το δάνειο σε 10ετή ορίζοντα ότι  θα επιβάρυνε 

τους κατοίκους εάν χρησιμοποιούσαν όλο το 1 εκατ.  για δέκα χρόνια,  

ότι  περί τα 7,5 ευρώ υπολογίστηκε περίπου, 7,30 περίπου ότι  θα 

χρεωνόντουσαν οι  κάτοικοι  για δέκα χρόνια,  πληρώνοντας τον μήνα 

αυτό.   

 Εγώ θα ήθελα να πω το εξής:  επειδή άκουσα και προτάσεις από 

την πλευρά της αντιπολίτευσης και στο Δ.Σ. είπε και ο συνάδελφος ο 

κ.  Κολωσίδης με μια πρόταση ότι  να δώσουν οι  κάτοικοι 20 ευρώ για 

12 μήνες,  δηλαδή  να πληρώσουν 240 ευρώ και το υπόλοιπο το ποσό, 
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εάν υποθέσουμε ότι  είναι 950,  1.000, το υπόλοιπο να το καλύψει η 

Δ.Ε.Υ.Α..   

 Είναι αδύνατο αυτό ή και από άλλο συνάδελφο άκουσα ότι  ποσό 

το 80%  που εισπράττει  η Δ.Ε.Υ.Α. από όλο τον Δήμο, το οποίο είναι 

περί  το 1.050.000, 1.100.000 και όχι  1.350.000, αυτό είναι ανακριβές,  

να το δώσει όλο στο συγκεκριμένο έργο.   

 Είναι αδύνατον να γίνει  αυτό και είναι και παράνομο. Δεν 

μπορείς σε καμία περίπτωση, άσχετα με την ανταποδοτικότητα που 

επικαλούμαστε και επικαλούντα ι κάποιοι  συνάδελφοι,  είναι αδύνατο 

αυτό να γίνει  και ο λόγος είναι ότι  είναι παράνομο όλο το ποσό αυτό 

να πάει σε ένα συγκεκριμένο έργο.  Θα υπάρξουν ποινικές ευθύνες και 

πολλές συνέπειες.   

 Το ποσό είναι μεγάλο και ξέρετε πάνω από 50,  60.000 τι  

σημαίνει  και τι  είδος είναι αυτό το αδίκημα.  

 Επειδή έγινε πολύς λόγος για το 80%, εμείς  θέλω να διευκρινίσω 

ότι  αποφασίσαμε και μετά από πρόταση του κ.  Δημάρχου, ότι  από το 

80% ένα αρκετά σεβαστό ποσό των 150.000 θα το διαθέσουμε στο 

συγκεκριμένο έργο.  Έχουμε το δ ικαίωμα και μας δίνει  το δικαίωμα ο 

νόμος να προχωρήσουμε προς αυτή την ενέργεια.   

 Θα ήθελα να πω για τους αγαπητούς φίλους που μας ακούνε,  που 

αναφέρθηκε η ανταποδοτικότητα και οι  εισπράξεις που γίνονται,  οι  

εισπράξεις που γίνονται που αφορά την ανταποδο τικότητα, νομίζω ότι  

καλό είναι να το αφήσουμε αλλά επειδή με προκαλέσανε λοιπόν θα 

αναφέρω ότι  σύνολο βεβαίωσης Μητρούσι,  Σκούταρι ειδικού τέλους 

όσο καιρό λειτουργούμε σαν Δ.Ε.Υ.Α. με τα διευρυμένα διοικητικά 

όρια,  την στιγμή που παραλάβαμε,  κύριοι  συνάδ ελφοι,    εισπράξαμε 

44.000 ήταν βεβαιωμένα, βεβαιωμένα 44.351,99 θέλω να είμαι ακριβής 
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σε αυτό το νούμερο, εισπράξαμε τα τελευταία δυο χρόνια μέχρι 

πρόσφατα που βεβαιώσαμε,  μιλάμε για βεβαιωμένο ποσό 44.351. 

Σύνολο εισπράξεων από το ειδικό τέλος είναι 29.8 00. Υπολείπονται να 

μαζέψουμε για 14.000. Δηλαδή το σύνολο των δυο τελευταίων ετών 

ήταν 44.000. Η ύδρευση, το βεβαιωμένο είναι 44.000 και το 

εισπραχθέν είναι 29.000.  

 Η ύδρευση που έχουμε εισπράξει επειδή σημειωτέον η τιμή του 

νερού στους οικισμούς ή στα χωριά,  στους πρώην δήμους είναι πάρα 

πολύ χαμηλή συγκριτικά με την τιμή που πληρώνει ο πρώην Δήμος ή η 

πόλων των Σερρών με τους οικισμούς που βρίσκονται δίπλα, δεν έχει  

καμία σχέση η μια με την άλλη.  

 Βεβαιώσαμε λοιπόν στο Μητρούσι,  Άνω και Κάτω Μητρούσι 

102.000.  Βεβαιώσαμε.  Εισπράξαμε 61 από το Άνω Μητρούσι,  61.000 

και  23 από το Κάτω. Έχουμε δηλαδή να λαμβάνει ακόμη 9.000 και 

4.000,  15.000 ακόμη.  

 Από το Σκούταρι βεβαιώσαμε σε όλη αυτή την περίοδο,  δεν 

αναφέρομαι μόνο για το ΄13,  αναφέρομαι και για το ΄ 12,  για να μην 

γίνουν παρεξηγήσεις στο τέλος,  ότι  από την οικονομική υπηρεσία τα 

στοιχεία που έχω είναι 111.672 ευρώ βεβαιώσαμε,  εισπράξαμε 97.000 

και για το Σκούταρι θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή ρωτήθηκα 

κατ΄επανάληψη, τι  εισπράξαμε από το 80%.  

Λοιπόν,  βεβαιώσαμε 23.000 το 80%, αυτά που πληρώσαμε 

ξεχωριστά από την τιμή,  αυτό πάει γιατί  πληρώνετε τόσο λίγο,  επειδή 

είναι πάρα πολύ χαμηλή η τιμή του νερού. Ξεκινάμε από 0,3 ξεκινάμε.  

Γι΄ αυτό έχουν αυτοί το χαμηλό έσοδο ενώ μαζεύουμε 1 εκατ.  τον 

χρόνο από όλο τον Δήμο, μαζεύουμε τόσα λίγα λεπτά, εισπράττουμε 

τόσα λίγα λεπτά.  
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Λοιπόν,  Σκούτερι βεβαιώθηκαν 23.164 και εισπράξαμε ειδικό 

τέλος 16.000.  

Αυτά είναι τα στοιχεία όσον αφορά την ανταποδοτικότητα που 

επιχειρούν να περάσουν κάποιοι  συνάδελφοι ότι  που πάε ι το 80%, τι  

εισπράττουμε και τι  αποδίδουμε.   

Να μην ξεχνάμε ότι  επί  δυο χρόνια,  είναι παρών η Δ.Ε.Υ.Α. από 

την πρώτη στιγμή, παρών σε όλους τους οικισμούς,  έχουν 

προγραμματιστεί  έργα, στην πορεία θα αναφερθώ και για τα έργα, να 

δώσουμε και τον λόγο,  κύριε  Πρόεδρε και στους συναδέλφους και να 

μην μακρηγορήσω άλλο, στο Μητρούσι γίνανε κάποια έργα τόσο στο 

διυλιστήριο νερού, στην επέκταση αλλά και την αλλαγή του φίλτρου, 

παροχόμετρα και αναβαθμίστηκε το υδραγωγείο τους,  

αντικαταστάθηκαν και κάποιοι  σωλήνες αμ ιάντου και έχουν 

προγραμματιστεί  σύντομα και νέα έργα από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον λόγο στον Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τον κ.  

Σαφαρίκα εάν θέλει  να καθίσει  δίπλα σε ένα μικρόφωνο για ενημέρωση 

και του σώματος αλλά κυρίως των κατοίκων των περιοχών πάνω σε 

τεχνικές λεπτομέρειες.  Και οικονομικές φυσικά.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Βέβαια αναφέρθηκε ο Πρόεδρος 

με μια αρκετά μεγάλη ανάλυση σε όλα τα θέματα. επιγραμματικά θα 

πω ότι  το τεχνικό δελτίο.  Το έργο  προ εντάχθηκε το 2009 ουσιαστικά 

από το ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  δεν το λες κύριε Διευθυντά;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι λέει;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ τι  λέω; Εσείς τι  λέτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, κύριε  Πρόεδρε.  Να λες την αλήθεια στον κόσμο. Κάναμε  

αγώνα για να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το οποίο λέτε καμία σχέση δεν έχει  με το έργο το οποίο ήταν 

…Μην μπερδεύετε τα πράγματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Επί Δήμου Σκουτάρεως και επί  Δήμου Καπετάν  Μητρόυση το 

χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου τότε ήταν 24 μήνες και ο 

αρχικός προϋπολογισμός,  όπως προ -ενετάχθηκε,  όπως ετοιμάστηκε από 

τον μελετητή για τους δυο δήμους  ήταν 18.140.000 ευρώ. Στην 

διάρκεια έγινε ο Καλλικράτης,  παρέλαβε  ο Δήμος ουσιαστικά και 

είχαμε την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού δελτίου γιατί  το ΕΠΟΡΑ 

ζήτησε να αφαιρεθούν τα μη επιλέξιμα κομμάτια του δικτύου που ήταν 

το βαρυτικό δίκτυο κατ΄ουσίαν,  με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός του 

έργου να πέσει στα 10.869.800 ευρώ .   

 Στην συνέχεια μετά από ένα τρίμηνο έγινε η αλλαγή δικαιούχου 

και ήρθε το έργο ώριμο πλέον,  όπως ήταν προς την Δ.Ε.Υ.Α. από τον 
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Δήμο και στις  11 -6-2012 είχαμε την ένταξη της πράξης για λογαριασμό 

πλέον της Δ.Ε.Υ.Α..   

 Παρόλα αυτά, επειδή οι  μελέτες όλες  είχαν κατατεθεί  από το,  

όσο ήταν το έργο στον Δήμο, ζητήθηκε από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ειδικά 

από τις  υπηρεσίες του να τροποποιήσουμε το τεχνικό δελτίο,  γιατί;  

Γιατί  ενώ οι μελέτες ανέφεραν για τέσσερα υπό έργα, το τεχνικό 

δελτίο βγήκε με δυο υποέργα. Είναι τεχν ικές λεπτομέρειες αυτές αλλά 

σας τις  λέω για να ξέρετε το πώς έγιναν,  γιατί  αναγκαστήκαμε στην 

συνέχεια να συγχωνεύσουμε το εξωτερικό δίκτυο του Μητρουσίου και 

Σκουτάρεως και ένα υποέργο, όπως επίσης και το εσωτερικό δίκτυο 

Μητρουσίου και Σκουτάρεως σε άλλο ένα υποέργο, έτσι ώστε να 

συμβαδίζουν οι  μελέτες μαζί με το τεχνικό δελτίο.   

 Όντως στις  18 -1 σαν Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών το ΄13 υποβάλλαμε το 

τελευταίο τελικό τεχνικό δελτίο σύμφωνα με τα δεδομένα που ζητούσε 

το ΕΠΠΕΡΑΑ με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκείνη την  εποχή 24 

μηνών από 1 -1-13 έως και 31 -12-14 και τον προυπολογισμό να 

παραμένει  ο ίδιος.   

 Με τρία υποέργα μέσα σε αυτό το τεχνικό δελτίο που είναι η 

κατασκευή των εξωτερικών δικτύων με 2.795.000, η κατασκευή των 

εσωτερικών δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης Μητρουσίου και 

Σκουτάρεως 8.743.000 και κάποιες μικρές δαπάνες κοινής ωφέλειας 

73.800 ευρώ που είναι κατά κύριο λόγο δαπάνες για την μεταφορά 

ρεύματος στα αντλιοστάσια στα οποία θα υπάρξουν κατά την μεταφορά 

των αγωγών προς τον βιολογικό καθαρισμό.  

 Ταυτόχρονα προχωρήσαμε στην διαδικασία στον διαγωνισμό για 

το εξωτερικό δίκτυο, μια και εκεί  το δίκτυο το κάναμε σε οριστική 

μελέτη ενώ ήταν μελετοκατασκευή, ως Δ.Ε.Υ.Α. καθίσαμε και την 
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αναπροσαρμόσαμε την μελέτη και είχαμε γρήγορο αποτέλεσμα, γι΄ 

αυτό στις  10 -6-2013 υπήρξε ανάδοχος εταιρεία,  τη Τεχνοδομή ΑΤΕ και 

στις  10-10-13 υπήρξε υπογραφή σύμβασης με χρονική διάρκεια 12 

μηνών.  

 Συγχρόνως, προχωρήσαμε και στην διαδικασία της ανάδειξης 

αναδόχου για το εσωτερικό δίκτυο και μάλιστα με αποφάσεις 

συνεχόμενες,  γιατί  όπως ξέρετε όλοι,  όταν έχουμε μελετο -κατασκευή 

υπάρχουν στάδια κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, υπήρξαν 

τέσσερα πρακτικά, βγάλαμε και εκεί  ανάδοχο, έτσι ώστε στο τέλος του 

χρόνου, η οποία είναι η Κοινοπραξία Μηχανική ΑΕ και ΤΕΣ ΑΕ. Κατά 

την διάρκεια Διαπαραταξιακή Επιτροπή του έτους με την 299 απόφαση 

του ΄13 στις  17 -10 του ίδιου έτους πάρθηκε και η απόφαση για την 

καταβολή της ίδιας συμμετοχής για το μη επιλέξιμο κομμάτι που 

αφορούσε το βαρυτικό δίκτυο Μητρουσίου Σκουτάρεως.   

 Ταυτόχρονα στο αντίστοιχο διάστημα είχαμε ένα έγγραφο με 

αριθμό πρωτοκόλλου 111226 11 -11-2013 από την πλευρά του ΥΠΕΚΑ 

και από τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής,  όχι  μόνο προς σε 

μας,  προς όλους τους φορείς οι  οποίοι  ήταν σε διαδικασία τέτοιων 

έργων σε εξέλιξη,  όπου μας ζητο ύσε και το έχω και στην  διάθεση, το 

Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το γνωρίζει ,  να τους γνωστοποιήσουμε άμεσα σε 

ποια φάση βρισκόμαστε με το θέμα των ιδιωτικών συνδέσεων, των 

παροχών δηλαδή του μη επιλέξιμου τμήματος,  καθώς επίσης εάν έχουν 

εξασφαλιστεί  οι  πόροι,  γιατί;  Γιατί  σε αντίθετη περίπτωση γνωρίζετε 

καλά τι  αναφέρουν οι  Οδηγίες της Ε.Ε. και θα πρέπει να 

συμμορφωθείτε με αυτές.  Ειδικά μας ζήτησε δε ταυτόχρονα και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνολικού έργου.  
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 Ως γνωστόν,  τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης επε ιδή είχαν 

κατατεθεί  από τους προηγούμενους φορείς πριν από εμάς,  δηλαδή 

αρχικά από τον Δήμο Σκουτάρες και τον Δήμου Μητρουσίου στην 

συνέχεια,  από τον Δήμου Σερρών, τα πήραμε ως είχαμε,  γιατί  δεν 

μπορούσαμε να τα αλλάξουμε.  Ήδη είχαμε προ ενταγμένο και το 

ενταγμένο το έργο στην συνέχεια,  με αποτέλεσμα η ολοκλήρωσή τους 

να κλείσει  στις  31 -12-14.  

 Η μελέτη δε που ολοκληρώσαμε εμείς  για τα βαρυτικά δίκτυα, 

είχε χρονικό διάστημα την στιγμή που την κάναμε 15,5 μηνών, δηλαδή 

να ξεκινήσει από τις ,  θεωρούσαμε μέσα σ το ΄13 η κατασκευή του,  προς 

το τέλος του ΄13 και να ολοκληρωθεί μέχρι τις  15 -3-2015. Δηλαδή 2,5 

μήνες μετά και την ολοκλήρωση του έργου του εσωτερικού δικτύου, 

όπου δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος θα γινόταν παράλληλα.  

Εσωτερικό δίκτυο και παροχές θα γινόταν τ αυτόχρονα είτε από 

τους ανάδοχους για να γλιτώσουμε και κόστος,  γιατί  ξέρουμε πολύ 

καλά ότι  όταν έχουμε ανοιγμένα σκάμματα τόσο σε εκσκαφές,  όσο και 

στις  επιχώσεις και στις  εργασίες κερδίζουμε,  δεν έχουμε δηλαδή 

επιπλέον δαπάνες.   

Τώρα, μέσα από την απόφαση, γιατί  . .με την απόφαση 299/2013 

θέλω να πω μερικά πράγματα.  

Η εισήγηση που είχαμε κάνει  ως υπηρεσία ήταν από τον Ιούνιο 

του ΄13 γιατί  θέλαμε να διασφαλίσουμε την εκτέλεση του έργου. Και 

για το εσωτερικό δίκτυο και περισσότερο φυσικά για το εξωτερικό 

δίκτυο, γιατί  ήταν μεγάλη και είναι μεγάλη η πίεση από την πλευρά 

του ΕΠΠΕΡΑΑ, να ολοκληρωθεί το έργο και να καταστεί  αυτό 

λειτουργικό,  γιατί  εάν δεν καταστεί  λειτουργικό,  αυτό πρέπει  να το 

πούμε,  να το γνωρίζουμε όλοι μας,  υπάρχει  πιθανότητα να απενταχθεί.   
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Εάν υπάρξει τέτοια διαδικασία,  αυτό είναι το χειρότερο σενάριο 

φυσικά, το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε και θεωρούμε ότι  σε καμία 

περίπτωση δεν θα συμβεί,  τότε υποχρεώνεται ο φορέας να επιστρέψει 

όλα τα χρήματα γι΄ αυτά που έχει  εκτελέσει και ταυτόχρονα λ όγω του 

γεγονότος ότι  το συγκεκριμένο έργο ή οι  οικισμοί είναι Γ 

προτεραιότητας,  που σημαίνει  ότι  έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί αρχικά 

με την Οδηγία της Ε.Ε. το 2005 οι  αποχετεύσεις,  μας δόθηκε μια 

παράταση μέχρι το ΄14,  δεν θα είχε εκτελεστεί ,  τότε πάει στη ν 

διαδικασία του προστίμου για λογαριασμό της χώρας,  τα πρόστιμα 

είναι κοινά,  είναι τα ίδια είτε για τα σκουπίδια είτε για τις  

αποχετεύσεις,  με 36.000 ευρώ περίπου ημερησίως.   

Αυτό να το γνωρίζουμε,  αλλά θεωρούμε ότι  δεν θα υπάρξει 

κανένα τέτοιο πρόβλημα γ ια μας.   

Επανέρχομαι τώρα στην 299 απόφαση. Εκεί θέσαμε διάφορα 

σενάρια προσπαθώντας να ελαφρύνουμε,  όσο το δυνατόν περισσότερο 

την κατάσταση. Και ποιο ήταν το βασικό μας θέμα; Η μελέτη,  όπως 

αναφέρθηκε και από τον Πρόεδρο, ήταν στα 4.723.000 ευρώ συν το 

Φ.Π.Α.,  5600.  

Έχοντας την εμπειρία προηγούμενων έργων αλλά διαγωνισμούς 

τους οποίους έχουμε κάνει ,  βλέπουμε ότι  κατά μέσο όρο οι  μειώσεις ή 

οι  εκπτώσεις που δίνονται από τους εργολάβους είναι περίπου στο 50 

με 55%. Άρα δηλαδή το 4.700 θεωρούσαμε ότι  θα πάει  στα 2.400, 

2.300.   

Πέρα από αυτό όμως, επειδή υπάρχουν και τα απρόβλεπτα το 

15%, θεωρούμε λόγω του ότι  το έργο θα εκτελεστεί  πολύ –πολύ 

γρήγορα, θα πέσουν και άλλο, δεν θα γίνει  χρήση απροβλέπτων, όπως 

δεν θα γίνει  χρήση και αναθεωρήσεων. Καθώς επίσης και  κατά την 
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κατασκευή του έργου, κάτι  το οποίο φάνηκε και στην πλευρά του 

έργου του Χριστός,  επειδή απαιτείται για όλα τα σκάμματα, όταν είναι 

μεγαλύτερα από το 1,40 να τοποθετούνται κρίνγκς,  για την ασφάλεια 

των εργαζομένων, αλλά κύριο λόγο δεν τοποθετούντα ι από τους 

εργολάβους,  γιατί  συνήθως τα εδάφη είναι καλύτερα, δεν είναι δηλαδή 

τόσο υγρά και τόσο σαθρά, έχουμε μείωση και από εκεί  που 

θεωρούσαμε ότι  και η συγκεκριμένη μείωση θα είναι της τάξης άνω 

των 300, 350 χιλιάδων, άρα καταλήξαμε σε ένα νούμερο περ ίπου 

1.750.000 ευρώ, το οποίο θεωρούσαμε ως νούμερο ως δεδομένο 

στοιχείο,  το οποίο απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου.  

Και αυτό βέβαια πάλι είναι υπό αναθεώρηση για ποιο λόγο; Γιατί  

το εσωτερικό δίκτυο δεν είναι οριστική η μελέτη του,  είναι μελετο -

κατασκευή. Ήδη με την ανάδειξη του αναδόχου έχει  την υποχρέωση 

εντός του πρώτου διμήνου να μας παρουσιάσει την οριστική μελέτη.  

Αυτό το οποίο σχεδιάζουμε όλο αυτό το διάστημα είναι να δούμε πως 

μπορούμε να μεταφέρουμε πλέον φρεάτια,  τα οποία θα κατασκευάσει ο 

ανάδοχος και είναι επιλέξιμη δαπάνη, σε σημεία τέτοια που θα μας 

επιτρέψει να μειώσομε το δικό μας βαρυτικό δίκτυο.  

Θεωρούμε ότι  από μια τέτοια ενέργεια,  αλλά θα την ξέρουμε στο 

επόμενο δίμηνο, θα έχουμε την δυνατότητα, ενδεχομένως,  να 

μειώσουμε το δίκτυο των 21 χλμ. κατά περίπου 2 χλμ, δηλαδή να 

φτάσουμε στα 19 χλμ περίπου, κάτι  το οποίο θα είναι βέβαια προς 

όφελος του έργου, μια και θα έχουμε πολύ χαμηλότερο κόστος 

κατασκευής.   

Τώρα, θέσαμε κάποια σενάρια είτε με 20 ευρώ, είτε με 25,  με 30,  

35, 40,  50,  ανάλογα με το τι  θα ήθελε να επιλέξει  η πολιτική ηγεσία,  

γιατί  είναι αυτή η οποία λαμβάνει αποφάσεις.  Συγχρόνως βάλαμε και 
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μια διαδικασία και να προσφύγουμε σε δανεισμό είτε και με όλο το 

ποσό, για το σύνολο δηλαδή  των . .είτε και με το μισό ποσό ή και το  

μέρος του 1 εκατ.  και το υπόλοιπο να καλυφθεί από τους δημότες.   

Αυτό που αποφασίστηκε ήταν να κινηθεί η διαδικασία άμεσα με 

35 ευρώ για να έχουμε ένα ταμείο συγκεκριμένο,  έτσι ώστε να 

ξεκινήσει η Δ.Ε.Υ.Α. και όταν θα ξεκινήσει ο ανάδοχος να μπορούμε 

να πληρώνουμε το έργο και κατά δεύτερο, να κινήσουμε και την 

διαδικασία για δανειοδότηση.  

Η δανειοδότηση δε του 1 εκατ.  δίνει  τοκοχρεολύσιο,  

τουλάχιστον,  με επιτόκιο 6%, όπως είναι σήμερα το Παρακαταθηκών 

στις  135.000 ευρώ ετησίως,  που σημαίνει  στα περίπου 6 με 6,2 ευρώ 

ανά μήνα για κάθε κάτοικο για την περίπτωση των δυο οικισμών.  

Το θέμα είναι,  τι  θέλουμε αυτά τα χρήματα, σας τα είπαμε,  ότι  

απαιτούνται χρήματα για να ξεκινήσει ο εργολάβος επειδή το έργο θα 

έχει  πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα κατασκευής,  θα πρέπ ει να κλείσει  

μέσα στους πρώτους μήνες του ΄15.  Αυτό δείχνει  ότι  ακόμη και με τα 2 

εκατ.  ο ανάδοχος θα κάνει  λογαριασμούς της τάξης των 200 με 

250.000 μηνιαίως προκειμένου να το ολοκληρώσει,  μαζί  με το Φ.Π.Α. 

πάντα.  

Το θέμα είναι ότι  και κάτι  το οποίο ανέ φερε και ο Πρόεδρος,  ότι  

άλλα έργα είναι επιλέξιμα, είναι επιλέξιμα ως προς το καθαρό τους 

ποσό, το Φ.Π.Α. και για τα άλλα έργα είναι μη επιλέξιμο.  Δηλαδή και 

για το εσωτερικό δίκτυο και για το εξωτερικό δίκτυο του Μητρουσίου 

και της Σκουτάρεως που ήδη εκτελούνται,  το εξωτερικό τουλάχιστον,  

είναι μη επιλέξιμος ο Φ.Π.Α..   

Αυτό μας έδειξε μέσα από τις  αναλύσεις και από τις  μελέτες που 

κάναμε ότι  απαιτούνταν λοιπόν αυξημένη χρηματοδότηση. Λάβαμε 
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υπόψη τώρα είναι αυτό εδώ, για να έρθω και σε κάποια πιο πραγματι κά 

νούμερα, να σας βοηθήσω στην όλη διαδικασία,  το σύνολο του ειδικού 

τέλους το οποίο εισπράττουμε.  Εισπράτταμε όντως 1.150 ευρώ, 

1.150.000 τον χρόνο ειδικό τέλος,  λόγω της μείωσης όμως της τιμής 

του νερού κατά 25% αυτό το ποσό στην νέα χρονιά θα πέσει κον τά στο 

1 εκατ. ,  1010.000, θεωρούμε,  εάν έχουμε και κάποια αύξηση της 

κατανάλωσης νερού.  

Συγχρόνως λάβαμε υπόψη στα σενάρια τα οποία κάναμε,  ακόμη 

και το Φ.Π.Α. των εσόδων, το οποίο κατ΄ουσία το εισπράττουμε και 

είναι ένα ποσό το οποίο συμψηφίζεται αλλά θε ωρώντας ότι  θα το 

συμψηφίσουμε σε βάθος χρόνου το βάλαμε και αυτό σαν έσοδο μια και 

θα μας βοηθούσε στην διαδικασία αποπληρωμής του Φ.Π.Α. των 

αναδόχων.  

Τα δυο αυτά νούμερα μας κάνουν 2.400.000 περίπου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη κύριε διευθυντά. Επειδή έχουμε ένα  ακροατήριο το οποίο δεν 

μπορεί να μπει στην θεωρητική πλευρά αλλά ζητάει πρακτικούς 

αριθμούς,  παράκληση να είστε πιο πρακτικός,  πιο συνοπτικός και πιο 

συγκεκριμένος.   

 Συνοψίστε περισσότερο με νούμερα διότι  αυτό ενδιαφέρει τους 

κατοίκους.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Το 1 εκατ.  ειδικό τέλος το οποίο εισπράττεται από την Δ.Ε.Υ.Α. κατ΄ 

έτος.  Από αυτό εδώ τα 200.000 είναι τοκοχρεολύσια,  τα οποία θα 

δοθούν ή δίνονται κάθε χρόνο, τουλάχιστον για τα επόμενα δυο έτη,  

γιατί  το ένα έτος το δώσαμε,  για τα δάνεια του Ταμείου 

Παρακαταθηκών. Άρα μας μένει  ένα ποσό 800.000 ευρώ.  
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 Μέσα από τις  800.000 ευρώ αυτά θα πρέπει εμείς ,  σαν Δ.Ε.Υ.Α. 

να καταβάλουμε ταυτόχρονα το Φ.Π.Α. για το εξωτερικό δίκτυο 

Μητρουσίου και Σκουτάρεως,  το οποίο θα είναι της τάξης των 230.000 

ευρώ γι΄ αυτή την χρονιά,  το Φ.Π.Α. του εσωτερικού δικτύου 

αποχέτευσης Μητρουσίου και Σκουτάρεως που για αυτή την χρονιά θα 

είναι 1.120.000, άρα ξεπερνάμε τα όρια των 800.000 που μας έχει  

απομείνει  και δεν έχουμε την δυνατότητα και μπαίνουμε στην 

διαδικασία να τα συμψηφίζουμε με το Φ.Π.Α.,  το οποίο όμως θα 

έρχεται σε βάθος χρόνου και μέχρι 31 -12- Δεν θα το έχουμε εκείνη την 

στιγμή.  

 Συγχρόνως τι  έχουμε; Έχουμε και άλλα έργα τα οποία 

εκτελούμαι.  Έχουμε το δίκτυο το οποίο εντάχθηκε,  της κατασκευής του 

δικτύου αποχέτευσης της Σιγής,  το οποίο επίσης είναι ένα έργο που 

ξεκινάει  στο αμέσως επόμενο διάστημα και έχει  και αυτό Φ.Π.Α. άλλες 

345.000 ευρώ, το οποίο θα έχει  διάρκεια ολοκλήρωσης και αυτό μέχρι 

31-12 άρα πρέπει να καταβληθεί και αυτό.   

 Δεν μένουν δηλαδή χρήματα. Μακάρι να  έμεναν,  να μπορούσαμε 

να τα διαθέσουμε προς άλλη κατεύθυνση. Δεν μένουν χρήματα για 

οτιδήποτε.  Και δεν βάζω συγκεκριμένα ακόμη έργα, τα οποία έχουμε 

όχι  στο τεχνικό πρόγραμμα, γιατί  το τεχνικό μας πρόγραμμα είναι 

πολύ μεγάλο, 110 εκατ.  στον προϋπολογισμό μας μέσα για έργα τα 

οποία πρέπει να αποπληρωθούν γιατί  εκτελούνταν ή εκτελούνται 

ύστερα από το ΄13,  όπως είναι το υπόλοιπο πληρωμής . .50.000, το 

υπόλοιπο πληρωμής των ομβρίων, το οποίο κάναμε μέσα στην πόλη 

μετά τον Δήμο που είναι άλλες 50.000 ευρώ, οι  αν αλύσεις του νερού 

που γίνονται και οι  χλωριώσεις που ανέρχονται σε 300.000 ευρώ για τα 

δημοτικά διαμερίσματα, για την πόλη φυσικά, η συντήρηση των 
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δικτύων των δημοτικών διαμερισμάτων ύδρευσης,  αποχέτευσης που 

είναι από 250.000 το καθένα.  

 Άρα, θέλοντας να καταλήξω για να μην σας τρώω τον χρόνο ότι  

τα χρήματα τα οποία έχουμε,  δυστυχώς, σαν Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  δεν 

καλύπτουν,  γιατί  δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλύψουμε τις  ανάγκες 

αυτές σε χρηματοδότηση ακόμη και εάν σταματήσουμε και δεν 

κάνουμε τίποτα από όλα τα άλλα  έργα, αλλά αφεθούμε μόνο στα τρία 

μεγάλα έργα, τα οποία είναι ενταγμένα σήμερα στο ΕΠΠΕΡΑΑ και 

αυτό είναι το εσωτερικό δίκτυο Μητρουσίου –Σκουτάρεως,  το 

εξωτερικό δίκτυο Μητρουσίου –Σκουτάρεως καθώς επίσης και το 

δίκτυο της Απαμίας και το δίκτυο της Σιγής ,  το οποίο είναι στην 

ΕΕΤΑΑ ενταγμένο και πρόκειται να ξεκινήσει,  να υπογράψουμε 

δηλαδή σύμβαση με τον ανάδοχο στον επόμενο μήνα.  

 Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, μόνο πολύ λίγο σας λέω ότι  

έπονται και άλλα τρία έργα τα οποία θα είναι σίγουρα ενταγμένα μέσα 

στην διάρκεια της χρονιάς,  το οποίο επίσης θα μας προκαλέσει 

επιπλέον δαπάνη και αυτά είναι η μονάδα κατασκευής της ηλιακής 

ξήρανσης,  όπου είναι ένα έργο 4.200.000 ευρώ, είναι ο τηλε -έλεγχος 

και τηλεχειρισμός των δημοτικών διαμερισμάτων μαζί με την 

κατασκευή αγωγών ακαθάρτων, τα οποία ανέρχονται σε 5,5 εκατ.  ευρώ 

καθώς επίσης και η κατασκευή νέων δεξαμενών σε δημοτικά 

διαμερίσματα, βέβαια του πρώην Δήμου Σερρών, όπως είναι του 

Ξηροτόπου, όπως είναι επάνω στους Επταμύλους και τα λοιπά, μαζί  με 

αγωγούς μεταφοράς νερού  και στην πόλη και εκεί  άλλο 1.800.000 

ευρώ, τα οποία θα πρέπει να βρούμε τρόπους και εκείνα να τα 

χρηματοδοτήσουμε.   
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 Κλείνω για να πω ότι  το 2013 τον Δεκέμβριο άνοιξε ένα 

πρόγραμμα μέσα από το ΕΠΠΕΡΑΑ για έργα τα οποία είχαν 

ωριμότητα. Συζητήσαμε με τον υπεύθυνο της διαχειριστικής αρχής τον 

κ.  Μαμαλούγκα και ζητήσαμε και μάλιστα το κάναμε,  το επιβάλαμε,  το 

βάλαμε και το βαρυτικό δίκτυο του Μητρουσίου.   

Αυτό δηλαδή το οποίο είχαμε σαν μελέτη των 4.700.000 ευρώ, το 

υποβάλλαμε και στο ΕΠΠΕΡΑΑ για πιθανή ένταξη και μάλιστα αυτό το 

οποίο τους ζητήσαμε είναι,  σε σχέση με όλα τα άλλα έργα, σας το δουν 

κατά προτεραιότητα αυτό εδώ, γιατί;  Γιατί  είναι έργο αλυσίδα, ας το 

πούμε,  μαζί  με τα άλλα δύο του Σκουτάρως του εξωτερικού δικτύου 

και του εσωτερικού δικτύου και του  Μητρουσίου,  άρα προκειμένου να 

καταστεί  το έργο λειτουργικό καλό θα είναι να ενταχθεί  και αυτό εδώ, 

έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο,  γιατί  εάν ενταχθεί  αυτό το έργο η 

ίδια η συμμετοχή των δημοτών Μητρουσίου και Σκουτάρεως για το 

συνολικό έργο θα πέσει μόνο στις  145.000 ευρώ.  

Ευελπιστούμε να έχουμε αποτέλεσμα στο επόμενο δίμηνο με 

τρίμηνο, αλλά παρόλα αυτά τρέχουν και όλες οι  άλλες,  δηλαδή όλα τα 

άλλα σενάρια τα οποία έχουμε κάνει ,  προκειμένου να είμαστε έτοιμοι 

για το ξεκίνημα και την ολοκλήρωση του έργου.  

Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εάν θέλετε να 

γίνουν ερωτήσεις ή να απαντήσετε επάνω σε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά, μετά.  Θα παρακαλούσα την νομική σύμβουλο της Δ.Ε.Υ.Α. την 

κυρία Πράπα να καθίσει  δίπλα στο μικρόφωνο και να πάρει τον λόγο.  

όσο το δυνατόν σύντομη και πολύ περιεκτική.  Με πολύ απλά λόγια.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  
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Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Ήθελα να σας πω ότι  ο νομοθέτης του ΄80,  

όταν αποφάσισε να ιδρύσει την Δ.Ε.Υ.Α. είχε απόλυτη συνείδηση το 

σοβαρό δημόσιο σκοπό που θα υπηρετούσαν αυτές οι  επιχειρήσεις.  

 Για τον λόγο αυτό ρύθμισε όλα τα θέματα που αφορούν την 

οργάνωση, την διοίκηση και την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α. και 

ιδιαίτερα τις  πηγές χρηματοδότησης με πολύ μεγάλη σαφήνεια.   

 Έδωσε στο Δ.Σ. μια γνωμοδότηση που δεν αποτελεί  μια άποψη, 

μια ερμηνεία επί  μιας ασαφούς διάταξης,  είναι ουσιαστικά παράθεση 

των διατάξεων που ισχύουν ως προς τις  πηγές χρηματοδότησης των 

Δ.Ε.Υ.Α..  

 Οι πηγές χρηματοδότησης των Δ.Ε.Υ.Α. αναφέρονται 

περιοριστικά και ρητά στο άρθρο 10,  είναι σαφέστατες.  Μ έσα σε αυτές 

τις  πηγές χρηματοδότησης,  τους πόρους είναι η δαπάνη διακλάδωσης 

συνδέσεων που είναι από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τον κυρίως 

αγωγό.  

 Τεχνικά σας εξήγησαν ήδη ο κ.  Πρόεδρος και ο κ.  Σαφαρίκας 

πως είναι,  πως λειτουργεί  τεχνικά το αποχετευτικ ό δίκτυο και είναι η 

συνεισφορά των φυσικών νομικών προσώπων όταν εκτελούνται έργα 

κατά προτεραιότητα.  

 Το συγκεκριμένο έργο επειδή χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά 

κονδύλια γίνεται κατά προτεραιότητα, γιατί  εάν δεν υπήρχαν τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούσε το Δ.Σ. να αποφασίσει να το κάνει  σε 

κάποιο άλλο στάδιο,  όταν θα ήταν οικονομικό πιο έτοιμο να 

ανταποκριθεί  η επιχείρηση.  

 Επομένως, αυτοί είναι δυο πόροι μαζί με τους άλλους που 

αναφέρει ρητά από το άρθρο 10 και τα επόμενα άρθρα του Ν1069, που 
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οφείλει  η επιχείρηση να εισπράττει .  Δεν γίνεται στην διακριτική 

ευχέρεια του Δ.Σ. να μην εισπράξει τους συγκεκριμένους πόρους.   

 Επίσης ήθελα να τονίσω και τελειώσω σχεδόν και δεν θέλω σε 

καμία περίπτωση, απλώς υπενθυμίζω, την ευθύνη του Δ.Σ. το οποίο 

λαμβάνει από μόνο του τις  αποφάσεις.  Γιατί  εμπιστεύεται ο νομοθέτης 

το Δ.Σ. να λαμβάνει αυτές τις  αποφάσεις,  πόσο θα καθορίζει  την . .  

διακλάδωσης,  φυσικά λαμβάνοντας όλα τα άλλα τα στοιχεία τα 

οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης,  πως θα εκτελεί  τα έργα, με ποιο 

τρόπο, πώς θα προσδιορίζει  την δαπάνη και σε τι  τιμή θα την 

προσδιορίζει  και την συνεισφορά των τρίτων για την εκτέλεση έργων 

κατά προτεραιότητα.  

 Επομένως, αφού το εμπιστεύεται ο νομοθέτης,  έχει  αυξημένη 

ευθύνη το Δ.Σ. να λάβει μια απόφαση πολύ, έτσι με πολύ μεγάλη 

σκέψη και βέβαια τηρώντας τους νόμους και τα οικονομικά δεδομένα 

για να διατηρήσουμε και την βιωσιμότητα της επιχείρησης,  γιατί  

σκοπός του νομοθέτηση προσδιορίζοντας τους πόρους είναι να 

διατηρηθεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης,  γιατί  οι  επιχειρήσεις αυτές ,  

ο δημόσιος σκοπός που υπηρετούν είναι πολύ σοβαρός.   

 Επομένως, να μην παραγνωρίζουμε την ευθύνη του Δ.Σ. που 

βάζουν την υπογραφή τους και λαμβάνουν αποφάσεις και ότι  οι  πόροι 

της επιχείρησης αυτής πρέπει να εισπραχθούν.   

 Τίποτα άλλο δεν ξέρω. Εάν σας ι κανοποιεί ,  εάν έχετε κάτι  στην 

γνωμοδότησή μου να με ρωτήσετε για το ειδικό τέλος ειδικά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το ειδικό τέλος να μας πείτε τουλάχιστον και για το ένα ευρώ. 

Ειπώθηκαν αυτά.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  
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Επειδή από το Δ.Σ. μου δώσανε ένα αίτημα ψήφισμα των κατοίκων που 

ζητάνε κάποια πράγματα να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι  κάτοικοι 

αλλά εδώ παραβιάζουμε,  καταρχήν,  την αρχή της ανταποδοτικότητας.  

Ας πούμε,  δεν μπορεί να κάνει  δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Να 

αρχίσουμε από εκεί ,  από την γενική αρχή της λειτουργίας των 

Δ.Ε.Υ.Α. ως ανταποδοτικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικού.   

 Επομένως, το δωρεάν δεν μπορούν σε καμία περίπτωση, είναι 

παράνομο.  

 Τώρα υπάρχει μια δαπάνη. Κάποιος πρέπει να την επιβαρυνθεί.  

Από καμία διάταξη του Ν1069 που είναι το ευαγγέλιο της λειτουργίας 

και των . .Δ.Ε.Υ.Α. από μια καμία διάταξη δεν προβλέπεται ότι  

μπορούν να επιβαρυνθούν όλοι οι  δημότες του διευρυμένου Δήμου 

Σερρών για να πάει μετά αυτό το ποσό στο έργο το συγκεκριμένο.   

 Αντίθετα προβλέπεται ότι  όταν σε μια περιοχή γίνονται έργα, τα 

οποία έχουν μεγάλο κόστος είτε κατασκευής είτε λειτουργίας,  εκεί  

μπορεί το Δ.Σ. ,  με απόφασή του,  η οποία αυτή την φορά εγκρίνεται 

από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει να προβεί σε αύξηση 

τιμολογίων για να αντεπεξέλθει η επιχείρηση στις  δαπάνες εκείνων 

των κατοίκων.  

 Αυτό, εν πάση περιπτώσει,  απλώς για ενημέρωση σας το λέω.  

 Τώρα, είπαμε ότι  δεν μπορεί η επιχείρηση, το Δ.Σ.  να 

αποφασίσει να αυξήσει με οποιοδήποτε ποσό τα τιμολόγια των άλλων 

δημοτών, για να γίνει  το έργο αυτό σε αυτή την περίπτωση. Τα 

τιμολόγια  θα περιλαμβάνουν ότι  προβλέπει ο νόμος,  καμία επιπλέον 

επιβάρυνση.  

 Τώρα το θέμα να διατεθεί  όλο το 80% εκεί,  το δεύτερο ερώτημα 

που ήταν αυτό,  αυτό δεν παραβιάζει  μόνο την Αρχή της 
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Ανταποδοτικότητας,  γιατί  όταν,  ας πούμε,  οι  κάτοικοι όλοι πληρώνουν 

80% έχουν απαίτηση από την επιχείρηση το 80% να επιστρέφει σε 

όλους τους κατοίκους.  Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο είναι ουσιαστικά 

σαν να εφαρμόζεται αυτό το πρώτο που είπα.  Δηλαδή εδώ ουσιαστικά 

να πληρώνουν όλοι οι  άλλοι κάτοικοι το έργο αυτό.   

Αυτό είναι παράνομο γιατί  πέρα του ότι  είναι,  παραβιάζει  την Αρχή 

της Ανταποδοτικότητας,   παραβιάζει  τον τρόπο διάθεσης του ειδικού 

τέλους που ορίζεται ρητά από το Ν1069. Λέει ρητά ο νόμος πως 

περιοριστικά πως διατήθηκε το ειδικό τέλος και για ποιο λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη ηρεμήστε.  Τελειώνουν οι  εισηγήσεις.  Μην 

διακόπτετε.  Δεν θέλω να διαταράσσετε την εύρυθμη λειτουργία του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  Παρακαλώ πάρα πολύ την υπομονή σας.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπομονή έχουμε,  να μιλάνε συγκεκριμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε σας παρακαλώ.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Ότι το ειδικό τέλος ορίζει  ο νόμος πως διατίθεται.  Διατίθεται όπως 

προβλέπει,  όπως γράφω και στην γνωμοδότησή μου και βάσει της 

Αρχής της Ανταποδοτικότητας και δεν μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α. ν α 

επιβαρύνει ούτε με ένα ευρώ τους υπόλοιπους δημότες σε αυτό το 

συγκεκριμένο έργο.  Αντίθετα μπορεί να επιβαρύνει το τιμολόγιο των 

συγκεκριμένων περιοχών.  

 Αυτά έχω να πω, δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι  άλλο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν προκύψουν ερωτήσεις μετά.  Κύριε Δήμαρ χε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι καταρχήν θα ήθελα να πω 

ότι  το θέμα αυτό των ιδιωτικών συνδέσεων το φέραμε με πρωτοβουλία 

δική μου και του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δυο φορές στις  Τοπικές 

Κοινότητες Μητρουσίου και Σκουτάρεως.   

Μια φορά το καλοκαίρι,  τον Ιούλιο του ΄13 πήγαμε και 

ενημερώσαμε τα δυο χωριά σχετικά  με τις  ιδιωτικές συνδέσεις και την 

δεύτερη φορά τώρα τον Ιανουάριο του ΄14.   

Επίσης έγιναν δυο συναντήσεις στην Δ.Ε.Υ.Α. με Επιτροπή των 

κατοίκων των δυο χωριών προκειμένου ν α ενημερωθούν λεπτομερώς 

σχετικά με το θέμα αυτό.   

Αφού εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα και έχοντας σαν γνώμονα, 

ως σκεπτικό να καταλήξουμε σε μια πρόταση που θα διευκολύνει όσο 

γίνεται περισσότερο οικονομικά τους πολίτες των δυο αυτών Τοπικών 

Κοινοτήτων χωρίς  να δημιουργεί  πολλά και μεγάλα προβλήματα στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  καταλήξαμε σε μια πρόταση την οποία καταθέσαμε και 

χθες στην Επιτροπή, καταλήξαμε σε μια πρόταση που περιλαμβάνεται 

στο τρίτο σενάριο της εισήγησης της υπηρεσίας,  όπως κατέφυγε στο 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στις  17 Οκτωβρίου του ΄13.   

 Ποια είναι αυτή η πρόταση; Για δεκαέξι μήνες να πληρώσουν οι  

κάτοικοι των δυο αυτών Τοπικών Κοινοτήτων από 25 ευρώ τον μήνα 

με το Φ.Π.Α. μαζί και να πάρουμε  επίσης ένα δάνειο,  το οποίο θα 

ξεπληρώσουν σε δέκα χρόνια πληρώνοντας 6,5 ευρώ τον μήνα με το 

Φ.Π.Α. μαζί  για δέκα χρόνια.   
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 Αυτή είναι η πρόταση στην οποία καταλήξαμε.  Δεν υπήρχε η 

δυνατότητα για να μεγαλύτερες διευκολύνσεις,  διότι  μπαίνει  σε 

κίνδυνο η λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Οι συνέπειες θα είναι 

καταστροφικές για την λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αλλά και για τους 

κατοίκους όλων των περιοχών του Δήμου Σερρών, διότι  θα 

σταματήσουμε τα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Πρέπει να πούμε,  άλλωστε το είπε και ο Πρόεδρος κ αι ο 

Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ότι  το κόστος αυτό θα πέσει ακόμα 

περισσότερο. Η τιμή αυτή θα πέσει ακόμα περισσότερο, όπως έπεσε 

και στο Χριστός.  Αυτό θα φανεί,  φυσικά, κατά την,  όταν θα τελειώνει 

το έργο.  Ασφαλώς και δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε από τώρα  ή να 

το υπογράψουμε,  αλλά το διαβεβαιώνω και οι  υπηρεσίες.  

 Επίσης,  ελπίζουμε και στην πρόταση που καταθέσαμε στο 

ΕΠΠΕΡΑΑ. Πρόταση που καταθέσαμε τον Δεκέμβριο του ΄13,  μετά 

από πρόσκληση που έκανε το ΕΠΠΕΡΑΑ σε όλες τις  Δ.Ε.Υ.Α. που 

κατασκευάζουν τέτοια έργα, τον Νοέμβριο του ΄13.  Τον Νοέμβριο του 

΄13 και συγκεκριμένα στις  18 Νοεμβρίου του ΄13 το ΕΠΠΕΡΑΑ 

απεύθυνε την πρόσκληση στις  Δ.Ε.Υ.Α. της Ελλάδος,  όλης της 

Ελλάδος που κατασκευάζουν τέτοια έργα και εμείς  καταθέσαμε την 

πρόταση στο ΕΠΠΕΡΑΑ στις 13 Δεκεμβρίου του ΄13,  μια πρόταση 

προκειμένου να εντάξουμε αυτό το έργο,  το υποέργο των ιδιωτικών 

συνδέσεων σε αυτό το πρόγραμμα και να μην επιβαρυνθούν οι  πολίτες.   

 Θα υπάρξει μια δαπάνη, όπως είπε ο Διευθυντής των 140, 150 

χιλιάδων ευρώ.  

  Αυτή την πρόταση ασφαλώς θα πρέπει να την διεκδικήσουμε 

δυναμικά και θα πρέπει να την διεκδικήσουμε δυναμικά, όχι  μόνο 

εμείς ,  μόνο ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ή τέλος πάντων, 
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το Δημοτικό Συμβούλιο,  αλλά εγώ θα σας ζητήσω την βοήθεια και των 

βουλευτών. Οπωσδήποτε θα γίνει  μια παράσταση με όλους τους 

βουλευτές και με μένα στον αρμόδιο υπουργό προκειμένου να τον 

πιέσουμε για να ενταχθεί  αυτή η πρόταση στο πρόγραμμα αυτό και να 

ελαφρυνθούν οι  πολίτες.   

 Το αποχετευτικό έργο Σκουτάρεως –Μητρουσίου είναι ένα έργο 

το οποίο περίμεναν με μεγάλη λαχτάρα οι  κάτοικοι των δυο αυτών 

Τοπικών Κοινοτήτων. Το περίμεναν επί δεκαετίες.  Άλλωστε,  στο 

ιστορικό του έργου αναφέρθηκε τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο 

Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Οι μελέτες του έργου αυτού ξεκίνησαν από 

το 2000 από τους πρώην δήμους,  τους Καποδιστριακούς δήμους 

Σκουτάρεως –Μητρουσίου.   

 Όταν αναλάβαμε εμείς  ότι  μελέτες βρήκαμε επί ενάμιση χρονο 

παλεύαμε να τις  βελτιώσουμε,  να τις  επικαιροποιήσουμε.  Μετά από 

τιτάνια προσπάθεια εξασφαλίσαμε την ένταξη του έργου, την 

χρηματοδότηση του έργου και το έργο πλέον παίρνει  σάρκα και οστά. 

Γίνεται πραγματικότητα.  

 Είναι βέβαιο ότι  θα το τελειώσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, 

διότι  είναι ένα έργο με τεράστια σημασία για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλ λοντος.  Είναι ένα έργο 

για το οποίο όλοι είμαστε υπερήφανοι και θα μας ευγνωμονούν οι  

επόμενες γενιές.   

 Είναι ένα έργο απέναντι  στο οποίο εγώ είμαι βέβαιος ότι  όλοι οι  

κάτοικοι θα σταθούν με ωριμότητα, υπευθυνότητα και σοβαρότητα.  

 Αυτά είχα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

Από τους,  ξεκινάμε φυσικά την διαδικασία από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Όλοι οι  δημοτικοί σύμβουλοι ξεκινάμε κύκλο ερωτήσεων 

ξεκινώντας είπα από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Παρακαλώ. 

Εάν υπάρχουν φυσικά. Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μπό ικος,  η 

κυρία Σαραντίδου.  Ο κ.  Δήμου, ο Αντιδήμαρχος.  Αναστασιάδης Ηλίας 

και ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Άλλος ερώτηση; Όχι.  Και ο κ.  

Χράπας.   

 Ξεκινάμε.  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  γιατί  αφορά και εσάς,  στις  13 

Δεκεμβρίου υπάρχει η πρόταση για ένταξη του έργου βαρυτικών 

αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Στην Αειφόρο 

Ανάπτυξη και Περιβάλλον.  Το πρόγραμμα αυτό.  Η πρόσκληση, πολύ 

σωστά, ήταν 18 Νοεμβρίου.   

 Εάν επιτευχθεί  αυτό η μη επιλέξιμη δαπάνη θα είναι μόνο 

145.000 ευρώ, δηλαδή μια ελάχιστη δαπάνη που δεν θα επιβαρύνει 

τους δημότες.  Ερωτώ λοιπόν,  αυτό πώς τώρα μπορεί να ενταχθεί  σε 

επιλέξιμη δαπάνη ενώ προηγουμένως αναφέρθηκε από τον κ.  

Διευθυντή ότι  ήταν μη επιλέξιμη; Εάν δηλαδή πήγαινε με αυτόν τον 

τίτλο από την αρχή είχε προβλεφθεί,  μήπως θα είχαμε επιτύχει  αυτό το 

αποτέλεσμα; Πολύ φοβάμαι,  ναι.   

 Είπατε πολλές φορές ότι  ήταν μη επιλέξιμη. Τώρα πως γίνεται με 

την πρόσκληση να είναι επιλέξιμη; Το ένα ερώτημα είναι αυτό.  Ότι 

μπορεί να είναι επιλέξιμη και . .γ ιατί  το κόστ ος θα είναι σχεδόν 

μηδενικό,  μόνο 145.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με το 80% 

των κατοίκων Σκουτάρεως και Μητρουσίου,  μόνο με αυτό,  το οποίο 

σχεδόν το έχουν πληρώσει.  Το πρώτο ερώτημα.  
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 Το δεύτερο ερώτημα. Αυτό αφορά τον διευθυντή περισσότερο 

αλλά  και τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Υπήρχε οικονομοτεχνική μελέτη 

που να λέει  ότι  αυτή ήταν η βέλτιστη μέθοδος και ταυτόχρονα η πιο 

οικονομική; Και εάν υπήρξε θα ήθελα παρακαλώ να μας δοθεί  

αναλυτικά.  

 Το τρίτο ερώτημα, το οποίο αφορά πάρα πολλούς κατοίκους τ ων 

οικισμών, όπου σε ένα οικόπεδο μπορεί να υπάρχουν τρία,  τέσσερα 

υδρόμετρα. Τι μέλλει γενέσθαι εκεί;  Θα πρέπει να το πείτε εδώ 

δημόσια να ακουστεί  εάν κάθε υδρόμετρο θα μπαίνει  σε αυτή την 

δαπάνη ή μόνο το οικόπεδο; Γιατί  ξέρετε ότι  είναι οικογενειακά κα ι 

βέβαια,  δεν κάνω εισήγηση, ερωτήσεις κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ λίγη ησυχία.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και το τέταρτο θα το πούμε και στην εισήγησή μας αλλά αναφέρατε 

μόνο τις  δαπάνες και τα λοιπά. Δεν αναφέρατε τα έσοδα που προήλθαν 

με την ένταξη αυτών των κοιν οτήτων στο νέο Καλλικρατικό Δήμο. 

Μην ξεχνάμε ότι  πλέον είμαστε Καλλικρατικός Δήμος.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Απευθείας απαντήσεις στο σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα πολύ ας αργήσουμε,  γι΄ αυτό το έφερα ω ς μοναδικό 

θέμα. Να μην γίνουν ερωτήσεις παραπλήσιες.  Εφόσον καλύπτονται,  
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κυρία Σαραντίδου,  εφόσον ειπώθηκαν κάποιες ερωτήσεις,  θα 

απαντηθούν,  κάποιες δεν χρειάζεται να τις  επαναλαμβάνει.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  μπορείτε να τις  διατυπώσετε με επτά διαφορετικούς τρόπους 

αλλά δεν είναι,  νομίζω, το φρόνιμο αυτό.  Εδώ ήρθαμε για ενημέρωση, 

συζήτηση. Παρακαλώ λοιπόν.    

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Στο πρώτο ερώτημα, κύριε Μηλίδη, δεν έχει  αλλάξει ο τίτλος του 

έργου. Παραμένει  πάντοτε:  Κατα σκευή βαρυτικών αγωγών, 

συγκέντρωση λυμάτων. Δεν έχει  αλλάξει τίποτα.  Άνοιξε το πρόγραμμα 

το συγκεκριμένο,  είχαμε την ετοιμότητα, καταθέσαμε την πρόταση, 

τώρα όσον αφορά γιατί  υπάρχουν πάλι στο πρόγραμμα αυτό ζητάει 

κάποιες . .να μην είναι επιλέξιμες οι  δαπ άνες και πιθανόν,  από ότι  

γνωρίζω, αναφέρεται αυτό το μικρό ποσό των 147.000 μπροστά στον 

προϋπολογισμό των 4.750.000 ότι  κάποιο κομμάτι σύνδεσης,  εκεί  

αναφέρεται το συγκεκριμένο που νομίζω ότι  κάνει  και το πρόγραμμα 

πιο,  να πω ελκυστική την πρότασή μας ότ ι  να δεχθούμε ή να μην 

δεχθούμε αυτή την παρατήρηση που μας κάνει  το πρόβλημα που δεν 

δέχεται κάποιες δαπάνες.   

 Νομίζω δεν είναι μεγάλο το ποσό, μακάρι να το καταφέρουμε να 

το πάρουμε και ας είναι αυτή η χρέωση και νομίζω ότι  θα είναι πάλι 

πάρα πολύ μικρή, περίπου 70 ευρώ νομίζω, εάν και εφόσον παρθεί από 

το πρόγραμμα.  
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 Δεν άλλαξε λοιπόν ο τίτλος,  δεν υπήρχε καμία αλλαγή, αφήστε 

τα αυτά, όπως ήταν ο τίτλος του έργου έτσι παραμένει .  Από είναι το 

μεταφέρουμε και καταθέτουμε την πρότασή μας.   

 Όσον αφορά την  ερώτηση για τα υδρόμετρα εάν μέσα σε ένα 

οικόπεδο υπάρχουν τέσσερα σπίτια ή υπάρχουν δυο μαγαζιά και δυο 

σπίτια,  δυο κατοικίες,  όλα τα ενεργά υδρόμετρα θα πληρώσουν την 

συμμετοχή τους.  Δεν έχει  σημασία εάν έχει  ένα υδρόμετρο, εάν 

υπάρχουν τέσσερις δραστηρ ιότητες,  τέσσερις κατοικίες θα πληρώσουν. 

Δεν μπορεί να γίνει  διαφορετικά.   

 Στο επόμενο θέμα όσον αφορά την οικονομοτεχνική μελέτη,  θα 

σας απαντήσει ο κ.  Σαφαρίκας.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Κατά πρώτον να πω κάποια θέματα για το πρώτο ερώτημα, το πώς 

γίνεται,  που ανέφερε ο κ.  Μηλίδης να είναι επιλέξιμη τώρα ενώ πρώτα 

δεν ήταν.   

 Το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι αυτό το οποίο βάζει  τους επιλέξιμους και μη 

επιλέξιμους,  τις  επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες.  Το ίδιο ήταν,  

όπως σας είπα και στην αρχή, όταν ξεκίνησα να σας ενημερώνω  για 

κάποια θέματα ότι  αρχικά, το ΄11 και το ΄10,  η μελέτη ήταν 

18.140.000.  Περιελάμβανε και τα βαρυτικά δίκτυα αυτά εδώ πριν 

ακόμη έρθουν στον Δήμο και στην Δ.Ε.Υ.Α..  Το ίδιο το ΕΠΠΕΡΑΑ τα 

έβγαλε εκτός.  

 Τώρα γιατί  τα έβαλε εκ των υστέρων. Υπήρχε στην χρο νιά που 

περάσαμε το ΄13 μια μεγάλη υστέρηση από την χώρα στο θέμα έργων 

και της απορροφητικότητας του κινητικού πλαισίου στήριξης με 

αποτέλεσμα να βάζει  εκ των υστέρων ή να ανοίγει  προγράμματα εκ 
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των υστέρων το ΕΠΠΕΡΑΑ προκειμένου να αυξήσει την 

απορροφητικότητα για ώριμα έργα.  

 Ένα τέτοιο ώριμο έργο ήταν και αυτό το συγκεκριμένο και 

μάλιστα από τις  18 Νοεμβρίου που άνοιξε η πρόταση μέχρι και στις  31 

Δεκεμβρίου,  κατατέθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ 53 προτάσεις από όλη την 

Ελλάδα.  Οι τέσσερις,  ήμασταν ο Νομός Σερρών π ου καταθέσαμε 

τέσσερις προτάσεις.  Δεν καταθέσαμε μόνο μια.  Καταθέσαμε και για 

τον Ξηρότοπο και για . .του αγωγού προς την Χρυσοπηγή, την 

ολοκλήρωσή του και για την ύδρευση και αποχέτευση . .και τις  

δεξαμενές στα Δημοτικά Διαμερίσματα και την πρόταση αυτή εδώ .   

 Ταυτόχρονα σας ενημερώνω τώρα επίσης κάτι  άλλο το οποίο 

κάναμε,  το κάναμε και μέσα στην χρονιά και για το δίκτυο του . .και 

περιμένουμε την ένταξη για έργο το οποίο είχε εκτελεστεί  και 

εκτελείται δηλαδή και η πληροφόρηση που έχουμε κατά 99% είναι η 

ένταξή του και αυτού του έργου, επομένως θα πάρουμε πίσω κάποια 

χρήματα από αυτά τα οποία δώσαμε.   

 Το αντίστοιχο θα γίνει  και με το κομμάτι του κτιρίου του 

Ορφανοτροφείου,  όπου τα έργα τα μηχανολογικά και γι΄ αυτό έχουμε 

υποβάλλει πρόταση και ήδη σήμερα πριν από λίγη ώρα, γιατί  μιλήσαμε 

με του Υπουργείο και στις  18:30΄ η ώρα πριν έρθω εδώ πέρα, μου 

είπαν ότι  το ανέλαβε και το ελέγχει  κάποια υπόλογος,  η κυρία 

Κεραμύδα Ελευθερία,  την οποία την γνωρίζουμε και θεωρούμε ότι  και 

αυτό το έργο,  ενδεχόμενα, που πρώην Ο ρφανοτροφείου να ενταχθεί  και 

αυτό.   

 Ήταν έργα τα οποία ενώ είχαν ξεκινήσει βγήκαν προσκλήσεις εκ 

των υστέρων, υποβάλλαμε γιατί  υπήρχε αυτή η δυσαρμονία μεταξύ 
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ελληνικής πλευράς και Ε.Ε. και ζητούσαν να αυξηθούν οι  

απορροφήσεις.  Κλείνω από αυτό.   

 Πάω στο  δεύτερο θέμα. Βεβαίως και υπήρχε οικονομοτεχνική 

μελέτη.  Μέσα από αυτά μάλιστα υποβάλλαμε πέντε σενάρια και εάν 

λάβουμε υπόψη και την διαδικασία του δανεισμού ήταν έκτο σενάριο 

και εκείνο,  όπου ήταν πλέον στην ευθύνη του Δ.Σ. να αποφανθεί πιο 

από όλα θα επέλεγε.   

 Το κόστος,  όπως σας είπα,  έμεινε στο 1.750.000, 

συμπεριλήφθηκε επίσης και το κομμάτι του ειδικού τέλους,  το οποίο 

σε βάθος διετίας θεωρούμε ότι  θα είναι για τα δυο χωριά βεβαιωμένο, 

όχι  εισπραχθέν,  της τάξεως των 110, των 120.000 σε επίπεδο 15,  1 2 

μηνών θα είναι της τάξης των 60.000.  

 Λάβαμε υπόψη και τα πιθανά έσοδα. Δυστυχώς, όπως 

αναφέρθηκαν και από τον Πρόεδρο πιο μπροστά τα έσοδα είναι πολύ 

λίγα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν την ίδια συμμετοχή 

αλλά και την συντήρηση και λειτουργία  του δικτύου μετέπειτα.   

 Λόγω του γεγονότος ότι  το σύστημα είναι βάκουμ, θα έχουμε 

αρκετό κόστος λειτουργίας και τόσο σε ρεύμα όσο και σε συντήρηση, 

σε καθαρισμό γιατί  θα έχουμε 731 φρεάτια βάκουμ, συν άλλα 700 

φρεάτια συνδέσεων, άρα δηλαδή το κόστος λειτ ουργίας θα ξεπερνάει 

τις  80 με 100.000 ετησίως γι΄ αυτά τα δίκτυα, Δ.Ε.Η. και συντήρηση, 

κάτι  το οποίο έτσι όπως είναι σήμερα δεν μπορεί να καλυφθεί από τα 

έσοδα τα οποία έχουμε τα δυο τελευταία χρόνια.   

 Στο τρίτο ερώτημα που θέσατε,  εάν υπάρχουν τρία ή τ έσσερα 

υδρόμετρα, απάντησε ο Πρόεδρος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Επιμένω. Ήταν θέμα ΕΠΠΕΡΑΑ, όχι  θέμα δικό μας.  Ήταν καθαρά θέμα 

ΕΠΠΕΡΑΑ και συνεχίζετε να επιμένετε σε αυτό.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Βεβαίως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η ερώτηση η πρώτη είναι προς τον κ.  Δήμαρχο και τον 

Πρόεδρο της επιχείρησης.   

 Στις επισκέψεις ενημέρωσης του καλοκαιριού αναφέρατε στους 

δημότες και εξηγήσατε πως κτίστηκε,  πως προκύπτει  το ποσό των 950 

ευρώ και έγινε αποδεκτό;  

 Ερώτηση δεύτερη. Γι΄ αυτό είχα ζητήσει,  κύριε Πρόεδρε να 

κάνουμε και άλλες ερωτήσεις,  είμαι υποχρεωμένος να επιστρέψω σε 

αυτό που διευκρίνισε ο κ.  Διευθυντής.  Εγώ θα διατυπώσω την ερώτησή 

μου ως εξής,  κύριε Διευθυντά.  

 Το δευτερεύον δίκτυο στην μέθοδο βάκιουμ, δηλαδή η βαρυτική 

αγωγή, είπαμε ότι  δεν ήταν επιλέξιμη στην περίοδο ένταξης του έργου. 

Και είπαμε ότι  υποχρεωθήκατε,  εννοώ τις  εισηγήσεις,  αρχές 17 

Οκτωβρίου να πάρετε αυτή την μεγάλη απόφαση για να χρεώσουμε 950 

ευρώ ανά παροχή.  

 Η ερώτησή μου είναι και μετά από ένα μήνα άνοιξε ξανά το 

μέτρο. Και τώρα λέτε ότι  είναι το δευτερεύον επιλέξιμο.  Ένα μήνα έχει  

απόκλιση. Γιατί  δεν διευκρινίσατε στους κατοίκους,  η ερώτηση είναι,  

ότι  θα έπρεπε να ζητήσετε το κόστος σύνδεσης,  όχι  το κόστος των 

αγωγών, το δευτερεύον δηλαδή δίκτυο το εσωτερικό,  διότ ι  μέχρι και 
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πρότινος μιλούσαμε για παροχή ενώ ήταν μέσα και το κόστος των 

αγωγών.  

 Στο διευθυντή και στην νομική της υπηρεσίας,  κάτι  για το 80% 

είπαμε για ποινική ευθύνη και τα λοιπά. Κύριε Πρόεδρε,  έχουμε 

ξεχωριστό λογαριασμό για το 80% και πόσα είναι τα  χρήματα; Πόσα 

παραλάβατε στον κωδικό αυτόν του 80%, του ειδικού τέλους και πόσα 

είναι σήμερα; Και αντιλήφθηκα ότι  έχετε υπο -κωδικούς.  Δηλαδή για 

τον πρώην Δήμο Σερρών, για τις  πρώην εδαφικές ενότητες.  Συνεπώς 

πρέπει να έχετε ξεχωριστό κωδικό και πόσα χρήμ ατα έχετε;  Νομίζω ότι  

πρέπει να μας το διευκρινίσετε.   

 Θα πρέπει να μας διευκρινίσετε,  κύριε Διευθυντά, μιας και 

αναφέρατε το Ορφανοτροφείο,  από πού πήρατε τα χρήματα και 

πληρώνετε εκεί  τον εργολάβο στο έργο του Ορφανοτροφείου και πόσα 

του έχετε δώσει και  από πού είναι;  Από ποιον κωδικό; Δηλαδή από 

ποιον λογαριασμό είναι;  Είναι από το 80%;  

 Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Στο ερώτημά σας εάν έγινε αποδεκτό το ποσό από τους κατοίκους,  

τους δημότες του Μητρουσίου αλλά και του Σκουτάρεως και νομίζω 

ότι  το γνωρίζετε,  κ.  Φωτιάδη, ότι  δεν ήταν κάτι  άγνωστο. Τουλάχιστον 

σε ότι  μας αφορά στον πρώην Δήμο Καπετάν Μητρούση, ήταν γνωστό 

στους δημότες εδώ και πάρα πολλά χρόνια,  μπορώ να πω οκτώ χρόνια,  

από την πρώτη θητεία μας ακόμη, ότι  είχε γνωστό ότι  η συμμετοχή των 

κατοίκων θα ήταν 750 με 800 ευρώ. Ήταν γνωστό και μπορώ να σας το 

διαβεβαιώσουν και οι  συνεργάτες οι  τότε.   
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 Όσον αφορά για το Σκούταρι και στο Μητρούσι πάλι γίνανε 

ανοικτές συγκεντρώσεις,  ενημερώθηκαν οι  πάντες,  ενη μερώθηκαν με 

τους τρόπους που θα μπορούσαν να πληρωθεί ή να αποπληρωθεί αυτή 

η οφειλή.  Αυτό ήταν όλο.  

 Τώρα το κατά πόσο έγινε αποδεκτό ή μη δεν είχαμε αντιδράσεις 

την περίοδο εκείνη.  Απορίες πολλές,  επιφυλάξεις πιθανόν,  οι  

αντιδράσεις δημιουργηθήκανε όταν  ήρθε ο πρώτος λογαριασμός,  τότε 

καταλάβανε πλέον οι  δημότες ότι  πρέπει να πληρώσουν και πρέπει να 

πληρώσουν, το τονίζω, γιατί  εάν δεν πληρωθεί αυτή η οφειλή,  δεν 

μπορεί να προχωρήσει το έργο,  δεν έχει  την δυνατότητα η Δ.Ε.Υ.Α. να 

προχωρήσει προς εξόφληση όλου του ποσού. Το μόνο που μπορεί και 

το είπα στην τοποθέτησή μου στο ξεκίνημα, ότι  αυτό που μπορεί να 

δώσει είναι τα 150 χιλιάρικα και θα τα δώσει για να ενισχύσει το 

συγκεκριμένο έργο.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Στο δεύτερο ερώτημα που είναι το βαρυτικό δίκτυο δεν  ήταν επιλέξιμο 

και γιατί ,  μετά άνοιξε το μέτρο και τα λοιπά, αυτό που θέλω να πω 

είναι ότι  το έργο,  όπως είπα και στην αρχή της εισήγησης,  

παραλείφθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α. έτσι.  Η Δ.Ε.Υ.Α. το ανέλαβε στα μέσα 

του ΄12.  Όλες οι  διαδικασίες σας είπα και στην αρ χή ότι  αρχικά ήταν 

με 18 εκατ. ,  πριν μπει  η Δ.Ε.Υ.Α. και ενώ είχε υπάρξει,  ήταν οι  πρώτοι 

μήνες του Δήμου, θυμάμαι είχα κατέβει και εγώ μια φορά, παρότι δεν 

ήμασταν οι  αρμόδιοι  για το έργο μαζί με τον κ.  Δήμαρχο και με την 

τεχνική υπηρεσία του Δήμου γιατί  γνώριζα προσωπικά τον 

συγκεκριμένο υπάλληλο του ΕΠΠΕΡΑΑ που ασχολείτο με το θέμα, 

προκειμένου να δούμε τι  γίνεται και τι  δεν γίνεται.  
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 Το έβγαλα από τότε.  Το παραλάβαμε εμείς  με το 10869. 

Ταυτόχρονα όμως και έχω εδώ το έγγραφο το οποίο το ανέφερα, στις  

αρχές του Νοέμβρη, το ίδιο το ΕΠΠΕΡΑΑ, εάν θέλετε είναι πέντε με 

έξι  γραμμές αυτό το οποίο μας έστειλε ο κ.  Μαμαλούγκας που είναι 

προϊστάμενος του ΕΠΠΕΡΑΑ, είναι:  Ως γνωστό τα δίκτυα αποχέτευσης 

λυμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. και τα λοιπά και  

τα λοιπά, ως δικαιούχοι των έργων αυτών έχετε δεσμευτεί  ότι  οι  

ιδιωτικές συνδέσεις θα εκτελεστούν παράλληλα με την κατασκευή των 

δικτύων αποχέτευσης ώστε τα έργα να είναι λειτουργικά. Σχετικός 

όρος στο ΣΑΟ. Είναι στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.  

 Όπως όλοι γνωρίζουμε όταν εντάσσεται ένα έργο το πρώτο 

πράγμα που έρχεται στο επόμενο συμβούλιο είναι το Σύμφωνο 

Αποδοχής Όρων βάσει αυτών που εντάχθηκε.  Άρα αυτό είχε συμβεί και 

λέει:  

Η αθέτηση των όρων οδηγεί  σε μη ολοκληρωμένα έργα με τ ις  ανάλογες 

δημοσιονομικές διορθώσεις.  Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε τ ι  

ενέργειες έχουν γίνει  από την υπηρεσία σας για την κατασκευή των 

ιδιωτικών συνδέσεων των έργων αποχέτευσης που εκτελούνται,  εάν 

έχουν εξασφαλιστεί  οι  πόροι γ ια την κατασκευή των ιδιωτικών 

συνδέσεων και ποιο είνα ι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των 

ιδιωτικών συνδέσεων σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 

έργου;  

 Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.   

 Αυτό δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε μας,  απευθύνεται σε 

περίπου σαράντα φορείς,  όσοι είχαν ενταγμέν α έργα εκείνη την εποχή 

και αυτή την εποχή, προκειμένου να δουν τι  συμβαίνει .  
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 Ήδη ξέρουμε φορείς οι  οποίοι  δεν ανταποκρίθηκαν πάνω σε αυτή 

την διαδικασία και έχουν απενταχθεί έργα τους.  Παράδειγμα μεγάλο 

ένα έργο είναι στον Βόλο, όπου έχει  απενταχθεί ένα έργο 17.500.000 

ευρώ.  

 Έγινε όμως μετά τον Νοέμβριο άνοιξε,  ήμασταν σε επαφή με το 

ΕΠΠΕΡΑΑ, το γνωρίζαμε και όταν άνοιξε το Μέτρο, απευθείας μέσα 

σε ένα χρονικό διάστημα 30 ημερών, υποβάλαμε,  όπως σας είπα,  

τέσσερις προτάσεις.  Μακάρι να ενταχθεί ,  μακάρι ν α σταματήσει όλη 

αυτή η διαδικασία και να μην καταβάλει τίποτα ο κόσμος.   

 Όσον αφορά το 80% για τους κωδικούς και υπό -κωδικούς.  Από 

το 80% περίπου το 9 με 10% είναι αυτό το ποσό το οποίο έρχεται από 

τους Καλλικρατικούς Δήμους,  του πρώην Καποδιστριακούς,  τ έλος 

πάντων, που πήραμε μέσω του Καλλικράτη. Το υπόλοιπο ποσό το 90% 

προέρχεται αποκλειστικά από τον πρώην Δήμο Σερρών, όπως ήταν 

πολύ λίγα τα κονδύλια,  τα οποία εισπράττουμε από το ειδικό τέλος και 

έχουμε την δυνατότητα, βεβαίως και παρακολουθείτε σε ειδι κό 

λογαριασμός,  παρακολουθείτε από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.,  τροφοδοτεί  αποκλειστικά μόνο έργα, κατασκευή έργων και 

τοκοχρεολυσίων, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ελεγχόμαστε γι΄ 

αυτό τον λόγο και από τους ορκωτούς ελεγκτές αλλά και από το υς 

ελέγχους του υπουργείου Οικονομικών που έχουν γίνει  κατά καιρούς 

και από το Ελεγκτικό Συνέδριο κάτω της Αθήνας,  όταν ήρθαν για τα 

έργα αυτά εδώ, ένα από τα σημεία για το οποίο μπορούμε να 

περηφανευόμαστε είναι ότι  στα 22 χρόνια αυτά εδώ δεν έχουν βρει  

ούτε ένα ευρώ έλλειμμα πάνω σε αυτό το κομμάτι,  γιατί  δεν το 

αγγίζουμε.  Πάει αποκλειστικά για έργα και τίποτα άλλο.  
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 Όσον αφορά τέλος το Ορφανοτροφείο,  το Ορφανοτροφείο 

βεβαίως και δεν πληρώνεται από το 80%, δεν είναι έργο ύδρευσης ή 

αποχέτευσης ή βιολογικού, δεν είναι δηλαδή υποδομή με την έννοια 

που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το 80%. Έχει υπάρξει ένα δάνειο 

μέσω της Τράπεζας Πειραιώς όπου το 75% δίνεται από το δάνειο και 

το υπόλοιπο 25% συν το Φ.Π.Α. πληρώνεται από την ίδια την 

επιχείρηση.  

 Τώρα εφόσον και θεωρούμε ότι  και εδώ θα έχουμε επιτυχία γι΄ 

αυτό το έργο,  ότι  τα χρήματα τα οποία έχουμε δώσει και θα πάρουμε 

πίσω, θα κατευθυνθούν προς την,  τουλάχιστον η εισήγησή μας είναι να 

κατευθυνθούν προς την τράπεζα για να σταματήσει να υπάρχει αυτός ο 

δανεισμός και να μην έχουμε υποχρεώσεις προς τρίτους.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ρώτησα, πόσο είναι το ποσό του ειδικού λογαριασμού;  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Σήμερα το ποσό που έχουμε είναι 113.000 ευρώ και κάτι  ψηλά στο 

ειδικό τέλος 80%. Ο κωδικός είναι ένας αλλά είναι ενιαίος.  Ξέρου με 

όμως, παρακολουθούμε εσωτερικά γιατί  έχουμε από τους βεβαιωτικούς 

καταλόγους που βγαίνουν ανά τομέα και ανά χωριό,  ξέρουμε 

επακριβώς τι  έχει  έρθει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μπόικος με ερωτήσεις.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Η πρώτη ερώτηση είναι πολύ απλή. Το τέλος του 80% εισ πράττεται 

από όλους τους δημότες του Δήμου μας; Ισως να είναι και αυτονόητο η 

απάντηση, αλλά την κάνω εγώ την ερώτηση.  
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 Δεύτερη ερώτηση. Σύμφωνα με την απάντηση του Γενικού 

Διευθυντή σε ερώτηση που του έγινε στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στις  17 -

10 σχετικά με το εάν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί το ποσό από 

τα έσοδα της επιχείρησης,  είναι από το πρακτικό του Συμβουλίου,  την 

ερώτηση την είχε κάνει  ο συνάδελφος Σταυρόπουλος,  η απάντηση από 

τον κ.  Διευθυντή ήταν ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών εκτελεί  πληθώρα 

έργων πολλά από τα οποία εκτελούνται από ίδια έσοδα, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχει η δυνατότητα τροφοδότησης των εν λόγω έργων. Γι΄ 

αυτό που μιλάμε.  Είναι στην σελίδα 10 του πρακτικού.  

 Αυτό σημαίνει  λοιπόν ότι  δεν υφίσταται νομικό κώλυμα στην 

χρηματοδότηση του έργου από ίδια έσοδα. Απλώς τα έσοδα αυτά έχουν 

διατεθεί  για άλλα έργα και δεν αρκούν να καλύψουν και αυτό το έργο.   

 Στην γνωμοδότηση όμως της νομικής συμβούλου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  

πληροφορούμαστε ότι  το πρόβλημα είναι νομικής βασικά φύσης.  Λέει  

ότι  δηλαδή ακόμη και εάν υπήρχαν στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τα 

απαραίτητα για το έργο ποσά, στην ουσία αυτό είναι το συμπέρασμα, 

αυτά δεν θα μπορούσαν να διατεθούν,  γιατί  αυτό αντιβαίνει  στην 

σχετική νομοθεσία.   

 Εδώ νομίζω ότι  υπάρχει  μια αντίφαση και το ερώτημα είναι,  τι  

από τα δυο ισχύει;  Η νομοθεσία απαγορεύει να διατεθούν αυτά τα 

ποσά για αυτά τα έργα ή δεν έχουμε να τα διαθέσουμε; Γιατί  δεν 

μπορούν να ισχύουν και τα δυο ταυτόχρονα.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Το 80% εισπράττεται από όλους.  Είναι δεδομένο ότι  σε κάθε ενεργό 

υδρόμετρο υπάρχει 80%, σε αντίθεση με την αποχέτευση, άπου για να 

εισπραχθεί πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο αποχέτευσης ή 
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να περνάει αγωγός από την πρόσοψη της οικίας του ή του ακινήτου 

του.   

 Όσον αφορά, στο ένα σκέλος θα απαντήσω με την απόφαση 299 

ρωτήθηκε εκεί  γενικά.  Δεν μπήκα στην νομική πλευρά το ζητήματος,  

στο οποίο αρμόδια είναι η νομικός σύμβουλος να απαντήσει,  απλώς 

εκεί  τέθηκε γενικά από τον κ.  Σταυρόπουλο εάν υπάρχει η δυνατότητα 

να καλυφθεί και γενικά απαντήσαμε ότι  δεν υπάρχει η δυνατότητ α 

γιατί;  Γιατί  το σύνολο των χρημάτων ήδη φεύγει  προς άλλες 

κατευθύνσεις,  προς άλλα έργα.  

 Τώρα στην νομική πλευρά έχει  απαντήσει πιστεύω η νομικός.  

Εάν θέλει  να πει  οτιδήποτε.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

100% φεύγει;  Γιατί  ξεχωριστά είναι.  Άλλο 80% και άλλο έσοδα…  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Εδώ παιδευόμαστε και δεν διευκρινίζετε.  Το 80%  είναι άλλο και άλλο 

είναι τα έσοδα από την χρηστή διαχείριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση σας παρακαλώ πολύ. Ο κ.  Μπόικος έκανε συγκεκριμένες 

ερωτήσεις.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να την επαναλάβω πολύ σύντομα. Η ερώτησή είναι.  

ποιος είναι το κώλυμα για την χρηματοδότηση του έργου; Είναι το ότι  

δεν έχουμε λεφτά στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.,  επομένως εάν είχαμε θα 

μπορούσαμε να το χρηματοδοτήσουμε ή είναι νομικό,  επομ ένως ακόμη 

και εάν είχαμε δεν θα μπορούσαμε να το χρηματοδοτήσουμε; Δεν 
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μπορεί να ισχύουν και τα δυο.  Είναι αντιφατικά αυτά που λέει  ο κ.  

Γενικός με αυτό που μας λέει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι αντιφατικά, απλούστατα θα διευκρινίσει  για άλλη μια φορά.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Ξαναλέω στο συγκεκριμένο θέμα, το ερώτημα του κ.  Σταυρόπουλου 

ήταν γενικό,  δεν μπήκαμε στην νομική φύση της συγκεκριμένης εάν 

μπορεί ή δεν μπορεί.  Ρώτησε γενικά εάν υπάρχουν χρήματα από την 

Δ.Ε.Υ.Α. που μπορούν να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση του 

έργου. Απαντήσαμε ότι  όχι ,  δεν υπάρχουν.  Αυτό είναι το γενικό.   

 Εάν πάμε στην νομική πλευρά του ζητήματος,  είναι αυτό το 

οποίο αναφέρει η κυρία Πράπα και το οποίο ισχύει .  Προβλέπεται τόσο 

από τις  διατάξεις  του 1069και του άρθρου  26 συγκεκριμένα και του 

άρθρου 15 και του 16 ειδικότερα, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ποιοι  

τροφοδοτούν ή ποιοι  συμβάλουν στην κατασκευή των έργων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ και την κυρία Πράπα.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Απαντήσαμε για το θέμα αυτό κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεύτερη και τρίτη φορά για να διευκρινιστεί  και να το καταλάβουν και 

οι  πέτρες.  Σας παρακαλώ πολύ. Εδώ δεν ήρθαμε για να φύγουμε με 

απορίες και ασάφειες.  Επτά φορές θα το επαναλάβετε.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Εάν κατάλαβα  την ερώτηση καλά, είπαμε και ρωτήθηκα για το 80% 

εάν μπορεί να διατεθεί  όλο για το θέμα εκείνο και εγώ είπα ότι  

αντιβαίνει  στην αρχή της ανταποδοτικότητας,  αντιβαίνεις  το άρθρο 11 

που ορίζεται πως διατίθεται το τέλος,  το ειδικό τέλος και σε κάθε 

περίπτωση  δεν μπορεί η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να διαθέσει όλο το 80%  όταν έχει  

προγραμματίσει  συγκεκριμένο έργα και έχει  συγκεκριμένες 

υποχρεώσεις.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε εάν και δεν θα ήθελα να μπω σε διευκρινήσεις των 

ερωτήσεων, σας παρακαλώ πάρα πολύ ακούστε με λίγο.  Δεν θα ήθελα 

να διευκρινίζω, είναι σαφής η ερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ.  

Μπόικου. Τι λέει  ο κ.  Μπόικος; Εάν στο συρτάρι της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

υπήρχε χρήμα, αυτό δεν λέτε κύριε Μπόικε; Θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί το έργο; Επιτέλους από το  80%, από το μη 80%, από 

ίδια έσοδα; Αυτή είναι η ερώτηση του κ.  Μπόικου που θα πρέπει να 

την ξανά αποσαφηνίσω;  Με συγχωρείτε δηλαδή. Απαντήστε.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Εγώ γνωρίζω ότι  τα έργα, ότι  το 80% διατίθεται για τα έργα. Αυτό 

γνωρίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν είχε στο συρτάρι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. χρήμα…  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Αυτό δεν ξέρω.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Αν βοηθήσω λίγο στην κουβέντα για να αποσαφηνιστεί  πλήρως. Από 

το 80% ισχύει αυτό το οποίο είπε η νομικός.  Βεβαίως εάν κάποια 

στιγμή ακούσατε,  πάλι θα επανέλθω στην πρώτη τοποθέτηση την οπ οία 

έκανα, ότι….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Όσον αφορά στα γενικά έσοδα, θα χρησιμοποιήσουμε και θα 

συμψηφίσουμε την διαδικασία του Φ.Π.Α. δηλαδή το Φ.Π.Α. συνολικά 

που εισπράττουμε είναι 1.300.000 σχεδόν στην χρονιά που είναι θα 

διατεθεί  καθ΄ ολοκληρία για την κάλυψη των τριών αυτών έργων. Τα 

δυο εκ των οποίων απαιτούν 1,5 εκατ. .   

 Άρα από το άλλο κομμάτι έσοδα τα οποία είναι δίνονται.  

Δυστυχώς όμως τα λειτουργικά έσοδα και οι  λειτουργικές δαπάνες της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι συγκεκριμένες  και πλέον είναι ισοσκελισμένες.  Δεν 

έχουμε την δυνατότητα. Δεν μας περισσεύουν χρήματα για να 

μπορούμε να ενσωματώσουμε από τέλος νερού ή από τέλος 

αποχέτευσης να δώσουμε επιπλέον χρήματα. Εάν είχαμε βεβαίως και 

θα το κάναμε,  γιατί  εκεί  δεν θα υπήρχε αυτή  η δέσμευση, όπως 

υπάρχει στο ειδικό τέλος 80%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω τώρα έχει  αποσαφηνιστεί .  Δεν έχει  δηλαδή διαθέσιμα στο 

ταμείο αυτή την στιγμή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για να χρηματοδοτήσει το έργο.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα εντάξει ,  εάν θέλει  μπορεί.  Πάμε στην κυρία Σαραντίδου.  Κύριε 

Αναστασιάδη σας παρακαλώ …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν  θα έρθει  η σειρά σας.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Επειδή ακούστηκε αλλά δεν ακούστηκε ξεκάθαρα και εδώ θέλουμε 

ξεκάθαρες απαντήσεις,  τι   είναι βαρυτικό δίκτυο; Τι είναι ιδιωτικές 

παροχές;  Είναι δυο διαφορετικά πράγματα; Γιατί  σύμφωνα με την 

απόφαση 387 που είναι για την υποβολή πρότασης για την 

χρηματοδότηση, ξεχωρίζουμε.  Άρα μιλάμε για δυο διαφορετικά 

πράγματα.  

Άρα λοιπόν,  ο νόμος τι  λέει;  Οι κάτοικοι υποχρεούνται να 

πληρώσουν μόνο τις  ιδιωτικές παροχές.  Γιατί  μέσα στο κοστολόγιο 

μπαίνει  και το βαρυτικό δίκτυο που δεν είναι υποχρέωση και κανένας 

νόμος,  κυρία Πράπα δεν λέει  ότι  πέρα από τις  ιδιωτικές παροχές είναι 

υποχρεωμένοι να πληρώσουν και βα ρυτικό δίκτυο;  

Γιατί  λέτε ότι  το 80% δεν μπορεί να δοθεί ,  όλο το 80% του 

Δήμου σε έργο; Στο άρθρο 11 δεν διευκρινίζει  πουθενά που μπαίνει  το 

80% και που δεν μπαίνει .  Ότι δεν μπορείτε να το πάρετε από εκεί  και 

να το βάλετε εκεί .  Λέει  μόνο προς σκοπό μελέτη ς –κατασκευής ή 

επεκτάσεων έργων ύδρευσης –αποχέτευσης.  Τελεία και παύλα. Δεν 
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λέει  ότι  άμα το έδωσε αυτός από το Σκούταρι θα μπορούμε να το πάμε 

στο Μητρούσι.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση;  Μην παρεμβαίνετε σας παρακαλώ πολύ. Κάνει 

συγκεκριμένες ερωτήσεις η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

…κατανοητό. Μην θεωρούν κάποιοι  ότι  τα έργα γίνονται από το 80%, 

γίνονται έργα από τα ίδια έσοδα, δηλαδή από αυτά που εισπράττετε 

από τους λογαριασμούς πέρα από το 80%. Εκτός από το 80% γίνονται 

έργα με χρήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  είναι σαφέστατες οι  ερωτήσεις και θα παρακαλούσα 

σαφέστατες απαντήσεις  να δοθούν.  Κυρία Πράπα εσείς  στο νομικό 

κομμάτι απαντήστε.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Εγώ είπα από την αρχή για το 80% ότι  δεν μπορεί να διατεθεί  σε ένα 

έργο.  Σύμφωνα με την Αρχή της Ανταποδοτικότητας δεν μπορεί όλο το 

80% που πληρώνουν οι  δημότες να πάει σε ένα συγκεκριμένο έργο.  

Όλοι οι  δημότες περιμένουν κάποιο έργο και ανάλογα με το τι  

συμβάλει ο κάθε δημότης θα έχει  και την ωφέλεια που δικαιούται.   

 Ότι υπάρχουν προγραμματ ισμένες εργασίες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  

προγραμματισμένα έργα  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ποιο είναι αυτό που λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για την Αρχή της Ανταποδοτικότητας.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Εάν πάρουμε το 80% και δεχθούμε την δική σας άποψη, να το δώ σουμε 

σε ένα έργο,  τα άλλα τα έργα πως θα ….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη. Γιατί  θέλετε,  

κύριε Αναστασιάδη…  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εάν αυτά που λέει  τα βασίζει  σε κάποιο νόμο είμαστε όλο αφτ ιά να 

ακούσουμε ποιος νόμος είναι.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Μα σας είπα,  ο Ν1069.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν λέει  αυτό.  «Το 80% διατίθεται για έργα».  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Ένα έργο γίνεται μόνο στον Δήμο Σερρών;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου θέλω να κρατήσετε την διαδικασία στο επίπεδο που 

ξεκίνησε.  Έτσι θα τελειώσει.  Έτσι θα τελειώσει η διαδικασία σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα κάνετε διάλογο, θα σεβόμαστε όλοι ο 

ένας τον άλλο. Επιτέλους κάνατε ερώτηση, περιμένετε απάντηση, 

κλείνουμε εκεί .  Εάν έχετε διαφωνία δεν θα κάνουμε συζήτηση μεταξύ 

των δυο. Οι απορίες λύνονται με ερωτήσεις –απαντήσεις.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα δεν απαντάει,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη για πολλοστή φορά μην διακόπτετε.  Επιτέλους 

σταματήστε,  όταν θα έρθει  η σειρά σας.  Θα σέβεστε τους πάντες όπως 

σας σεβόμαστε εμείς .  Δεν θα μιλάτε όποτε θέλετε,  σας παρακαλώ για 

τελευταία φορά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη απάντηση στις  ερωτήσεις της κυρίας Σαραντίδου.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

. .  είναι η γενική ρύθμιση του νόμου και από εκεί  και πέρα πόσα έργα 

θα γίνουν και πως θα χρηματοδοτηθούν αποφασίζει  το Δ.Σ. .  Εν πάση 

περιπτώσει,  το 80% κατά την γνώμη μου….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ηρεμία,  λίγη ηρεμία για να αποσαφηνιστούν.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Και δεν μπορεί να γίνει  μόνο ένα έργο και να δοθούν όλα τα χρήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ πολύ, μα είναι διαδικασία αυτή; Προς 

Θεού.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ μιλάτε όλοι μαζί .  Επειδή σας αρέσει η οχλαγωγία,  έτσι;  

Επειδή σας αρέσει η οχλαγωγία συνεχίστε να μιλάτε μόνοι σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  σταματήσει από την ώρα που ήρθαμε.  Προφυλάξτε μας 

τουλάχιστον.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε πάρα πολύ καλά προφυλαγμένος.  Παρακαλώ συνάδελφοι 

τηρείστε την διαδικασία.  Δεν θέλω να κατεβάσετε το επ ίπεδο.  

Συνεχίστε σας παρακαλώ.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Στο συγκεκριμένο έργο η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συνεισφέρει,  κύριε Πρόεδρε και 

βάσει του άρθρου 16 είναι έργο προτεραιότητας και οφείλουν να 

συνεισφέρουν και οι  κάτοικοι και τα φυσικά πρόσωπα που ζητούν το 

έργο.  Είναι πόρος της  επιχείρησης και η συνεισφορά και η δαπάνη 

διακλάδωσης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο.  Το σύνολο του ειδικού τέλος μπορεί 

να πάει σε ένα μόνο ή σε δυο Τοπικές Κοινότητας; Θέλω να 

απαντήσετε ξεκάθαρα.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Απάντησα, όχι .   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Με ποιο νόμο;  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Μα σας είπα με ποιο νόμο.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Το άρθρο 15 που ορίζει  για το συγκεκριμένο έργο από πού θα αντλήσει 

πόρους η επιχείρηση. Για να γίνει  μετά το συγκεκριμέν ο έργο,  το 

οποίο είναι βοηθητικό έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενες απαντήσεις στις  ερωτήσεις της κυρίας Σαραντίδου.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Όσον αφορά το τι  είναι βαρυτικό και τι  είναι ιδιωτικές παροχές.  Το 

βαρυτικό δίκτυο είναι το δίκτυο το οποίο θα κάνουμε και ανέρχεται 

στα 21.120 μέτρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Το δίκτυο λοιπόν το βαρυτικό,  το οποίο είναι,  ας το πούμε,  στην 

πρόταση που υποβάλλουμε,  που υποβάλλαμε στις  13 -12 και εάν γίνει  

αποδεκτό είναι τα 21.120 μέτρα, τα οποία αφορά δίκτυο ακ αθάρτων 

από PVC σειρά 41 Φ200 και εκεί  μέσα περιλαμβάνονται αναγκαίες 

εκσκαφές,  προμήθεια και μεταφορά των αστικών αγωγών, χρήση 

αντιστηρίξεων, φορτοεκφορτώσεις,  εξυγιαντικές στρώσεις,  απαραίτητα 

χυτοσιδηρά, καλύμματα και τα λοιπά, να μην τα αναφέρω ότι  

προβλέπονται και το μη επιλέξιμο κομμάτι που ανέρχεται στις  145.000 

είναι η σύνδεση που φεύγει  από το δίκτυο αυτό εδώ προς το κομμάτι,  
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προς το φρεάτιο το οποίο βρίσκεται έξω από την ρυμοτομική γραμμή 

του κάθε σπιτιού.    

 Είναι ιδιωτική παροχή. Αυτό είναι το κομμάτι,  αυτό κατά, όχι  

μόνο το ΕΠΠΕΡΑΑ κατά το ΕΣΠΑ και κατά το Ταμείο Συνοχής 

παλαιότερα, θεωρείται μη επιλέξιμη δαπάνη. Το αντίστοιχο έχει  

συμβεί και με τα έργα τα οποία κάναμε και στην Οινούσα και στις  

άλλες περιοχές όλα αυτά τα χρόνια.  Είναι το ίδιο π ράγμα.  

 Όσον αφορά δε στο τρίτο ερώτημα της κυρίας Σαραντίδου,  

βεβαίως και χρησιμοποιούνται έργα από έσοδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  νομίζω 

απάντησα και στον κ.  Μπόικο,  όταν έχουμε την δυνατότητα και το 

έχουμε κάνει  πολλές φορές και την χρονιά που πέρασε,  πολλά χρή ματα 

δόθηκαν μέσα από αυτές τις ,  μέσα από τα έσοδα ύδρευσης και 

αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και όχι  από το ειδικό τέλος,  γιατί  το 

ειδικό τέλος από μόνο του δεν φτάνει  για να καλύψει το σύνολο των 

έργων. Είναι δεδομένο αυτό εδώ.  

 Εξάλλου, για να σας το θέσω  και σαν θέμα, η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών 

στα χρόνια που λειτουργεί  έχει  εισπράξει περίπου 22 εκατ.  ευρώ από 

ειδικό τέλος,  έχει  κατασκευάσει έργα 100, 110 εκατ.  ευρώ, τα οποία 

κατά ένα μέρος είναι από το ειδικό τέλος ίδια συμμετοχή, κατά το 

άλλο μέρος είναι από τ ις  επιχορηγήσεις που έχει  λάβει και ένα επίσης 

σημαντικό μέρος των 7 με 10 εκατ.  ευρώ σε όλη αυτή την διάρκεια 

ζωής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι από άλλα λειτουργικά, ας το πούμε έσοδα 

που είναι μόνο η ύδρευση και η αποχέτευση ή οι  συνδέσεις οι  

ιδιωτικές των νέων σπιτιών,  όταν ήταν σε μεγάλη ανάπτυξη η κατοικία 

το 2004, 2005, 2006, 2007, όπου είχαμε 3 με 4.000 συνδέσεις ετησίως,  

ενώ τώρα έχουμε πέσει στις  15,  20,  30 το έτος.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  επειδή ήταν σύνθετη η ερώτησή μου για το βαρυτικό 

δίκτυο, ρώτησα ταυτόχρονα το ξεχώρισμα με τις  ιδιωτικές παροχές και 

ποιος νόμος λέει  ότι  οι  κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν και 

το βαρυτικό δίκτυο; Γιατί  ο νόμος λέει  ότι  μόνο βαρυτικές παροχές 

είναι υποχρεωμένοι,  όπως αναφέρθηκα και στην γνωμοδότηση. 

Υπάρχει κάποιος νόμος που λέει  ότι  είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν 

και το βαρυτικό δίκτυο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Σε αυτό εδώ βασίζεται στο άρθρο 16,  ουσιαστικά στην τελευταία 

παράγραφό του όπου αναφέρεται,  δεν έχω τον νόμο μαζί μου για να 

σας τον  διάβαζα επακριβώς,  όπου αναφέρεται ότι  στις  περιπτώσεις 

εκείνες όπου απαιτείται να γίνει  δίκτυο είτε ύδρευσης είτε 

αποχέτευσης,  συμβάλλουν οι  κάτοικοι κατά προτεραιότητα. Μάλιστα 

αναφέρουν για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή οτιδήποτε άλλο 

συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή.  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ αγαπητοί,  θα τα πείτε άλλα σας παρακαλώ και 

εσείς  να σεβαστείτε την διαδικασία.  Εκπρόσωπός σας σε λίγο,  μόλις 

ολοκληρωθούν οι  ερωτήσεις θα κάνει  ερωτήσεις.   Παράκληση τηρ είστε 

όλοι ψυχραιμία για να κυλήσει ομαλά η διαδικασία.    

 Επόμενος ερωτών. Κύριε Δυνάκη.  

Κος ΔΥΝΑΚΗΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

αγαπητοί προσκεκλημένοι εδώ στο Δημοτικό μας Συμβούλιο εγώ θα 

είμαι σαφέστατος στην ερώτησή μου με δυο κουβέντες.   

 Όλοι εδώ γνωρίζουμε ότι  γίνεται ένα έργο και συγκεκριμένο για 

το έργο που συζητάμε αποχετευτικό ή με την μέθοδο του βάκιουμ ή με 

την βαρύτητα, ξέρουμε ότι  μας φέρνουν το στόμιο της συνδέσεως από 

το σπίτι  μας προς το δίκτυο στο σύνορ ο του οικοπέδου. Μέχρι εκεί .  

Τώρα εάν αυτό το φρεάτιο που θα κάνουν είναι έξω από το οικόπεδό 

μας,  εκείνο το σημείο που μένει  το ένα μέτρο, το μισό μέτρο για να 

συνδεθούμε,  είναι δαπάνη δική μας,  των ιδιωτών. Όλα τα άλλα είναι 

δαπάνη του φορέα ο οποίος κάνει  το έργο.   

 Πρέπει να βρεθεί  κάποιος τρόπος,  ποιος είναι αυτός,  εάν θέλετε 

τον γνωρίζουμε αλλά τον έχουμε πει ,  δεν εισακούεται,  μην πληρώσει 

κανένας . .  Όταν θα φτάσει ο πολίτης να συνδεθεί  εκεί ,  θα πληρώσει τα 

10,  20 ευρώ σε έναν ιδιώτη, τα 50,  τα 100, ό σα απαιτούνται σε 

κάποιον υδραυλικό.   

 Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο μια απάντηση, γιατί  στα έργα τα 

οποία κατασκευάζονται δεν γίνεται αυτό το πράγμα;  

Ευχαριστώ.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Σε όλες τις  Δ.Ε.Υ.Α. πανελλαδικά εάν ξεκινήσουμε από την 

Αλεξανδρούπολη, από την Ορεστιάδα, στον Σταυρό, τον πρώην Άγιο 

Γεώργιο Δήμος Βόλβης,  Κατερίνη,  Αλεξάνδρεια και τους διπλανούς 

δήμους,  όπως είναι Ηράκλεια και Αμφίπολης,  όλοι συμμετέχουν,  οι  

ιδιώτες συμμετέχουν στο λεγόμενο σύστημα το βαρυντικό,  εάν έχουν 

βάκιουμ ή των . .συνδέσεων. δεν μπορεί να παρέμβει στα δίκτυα της 

Δ.Ε.Υ.Α. αυθαίρετα ο κάθε υδραυλικός.  Σε καμία περίπτωση. 
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Υπεύθυνη είναι η Δ.Ε.Υ.Α. για τα δίκτυά της τόσο της ύδρευσης και 

της αποχέτευσης.   

 Τώρα, όσον αφορά γιατί  δεν γίνεται καμία αναφορά ότι  

πρόσφατα, πριν από ένα χρόνο, σύντομα, ότι  το Χριστός που είχε μόνο 

βαρυτικό σύστημα συμμετείχε σε αυτή την διαδικασία.  Στο παρελθόν ο 

Λευκώνας πλήρωσε και αυτός την συμμετοχή του.  Εάν δεν απατώμαι 

240 ευρώ πλήρωσαν τότε,  εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι  δημότες του 

Λευκώνα. Οι Σέρρες,  οι  Σερραίοι  πληρώσανε πάρα πολλά λεφτά, τόσο 

για το αποχετευτικό δίκτυο αλλά παράλληλα και για το βιολογικό.  Το 

πληρώσανε και το πληρώσανε και το τίμημα το γνωρίζετε όλοι,  το 

γνωρίζουμε όλοι που ζούσαμε τόσα χρόνια εδώ πόσα πληρώσαμε.  

 Και σημειωτέον ότι  ο Σερραίος,  ο κάτοικος του πρώην 

Καποδιστριακού και όχι  μόνο της πόλης των Σερρών και οι  πρώην 

οικισμοί,  η Οινούσα, οι  Επτάμυλοι,  πληρώνουν πρώτον ακριβό νερό, 

καμία σχέση με το νερό που πληρώνουν οι  πρώην Δήμοι Σκούταρι και 

Μητρουσίου και Λευκώνα αλλά παράλληλα πληρώνουν πάρα πολλά 

χρόνια το 80%, το οποίο είναι αναλογικό και . .πολύ περισσότερο από 

ότι  …  

 Τα στοιχεία που ανέφερα νομίζω ότι  σας δώσανε να καταλάβετε 

το μέγεθος της εισφοράς από την μια πλευρά και από την άλλη.  

 Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν μπορεί να γίνει  αυτό που λέτε 

και δεν επιτρέπεται να γίνει ,  δεν επιτρέπεται να γίνει  σύμφωνα και με 

τον Κανονισμό που έχουμε αλλά και να παρέμβουν άλλοι ιδιώτες.  Και 

σε αυτό,  επειδή έγινε και μια αναφορά  να συμμετέχουν ελεύθεροι 

επαγγελματίες λόγω του ότι  δεν υπάρχουν . .απο κάθε χωριό και τα 

λοιπά, δεν είναι δυνατόν και μάλιστα,  σε ένα σύστημα τόσο 

απαιτητικό,  τόσο πολύπλοκο, τόσο ακριβό όπως είναι το  βάκιουμ, να 
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παρέμβουν.  Δουλεύει μονίμως σε κενό.  Ρουφάει συνέχεια.  Δεν μπορεί 

να παρέμβει εκεί  ο καθένας αυθαίρετα να κάνει  συνδέσεις επάνω.  

 Ευχαριστώ.  

Κος ΔΥΝΑΚΗΣ:  

Συγνώμη, έχουμε την αίσθηση ότι  δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου 

γιατί  δεν είπαμε εμείς  ο υδραυλικός ή ο πολίτης ο οποιοσδήποτε 

επιλεχθεί  από τον ιδιώτη στο να συνδεθεί .  Εσείς θα φτάσετ ε το 

φρεάτιο ο φορέας μέχρι το σύνορό μου. Από εκεί  και πέρα, εμείς  δεν 

θα μπούμε στο δικό τους θέμα, θα πιάσουμε να το συνδέσουμε στο 

δίκτυο, τίποτα άλλο.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Μα ότι αφορά μέσα στο οικόπεδό του δεν έχει  καμία σχέση με το έργο.  

Αυτό που απάντησα εγώ είναι από το,  αυτό που απαντώ, εάν κατάλαβα 

σωστά και διορθώστε με εάν κάνω λάθος,  εάν αναφέρεστε για μέσα 

στο οικόπεδο από το σύνορό του προς τα μέσα είναι θέμα δικό του 

καθαρά. Από το σύνορο προς τα έξω είναι δικό μας θέμα.  

Κος ΔΥΝΑΚΗΣ:  

Αναφέρομαι  κύριε Πρόεδρε από το σύνορο του οικοπέδου 

συγκεκριμένος γίνομαι,  μέχρι εδώ που έχει  το φρεάτιο.  Το μισό μέτρο 

αυτό το οποίο …Εκείνο θα το κάνω εγώ. Το υπόλοιπο θα το κάνετε 

εσείς  στο φρεάτιο.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Δεν θα κάνετε απολύτως τίποτα εσείς .  Μέχρι το σ ύνορο λοιπόν του 

ιδιοκτήτη θα μεταφέρουμε εμείς ,  αυτό έγινε και στο Χριστός,  αυτό 

έγινε για όλους.  Αυτό προβλέπει η μελέτη και έτσι θα γίνει .  Τώρα εάν 

φτάσουμε στο σημείο να βάλετε εσείς  μισό μέτρο, ο υδραυλικός ή ένα 

μέτρο, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μέχ ρι το σύνορο θα το φέρουμε 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

εμείς.  Ο φορέας που υλοποιεί  το έργο,  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Αυτή είναι 

υπεύθυνη, αυτή είναι υπόλογη για το έργο.   

Κος ΔΥΝΑΚΗΣ:  

Κάντε το λοιπόν,  πληρώστε το….  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Κοιτάξτε,   η πρότασή σας,  εάν καταλαβαίνω, είναι να πληρωθεί από 

την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Να είστε πιο ευθείς .  Να πληρωθεί από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

προτείνετε;  Για να καταλάβω. Για να σας απαντήσω και εγώ ανάλογα.  

 Να απαντήσω σε αυτό το θέμα κύριε;  Είναι η πρότασή σας ότι  να 

το πληρώσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προκύπτει  καθαρά τώρα βέβαια και έγινε κατανοητό τώρα αλλά εγώ θα 

το θέσω το ερώτημα, για να απαντηθεί με σαφήνεια,  θα μπορούσε 

δηλαδή με την υποβολή της πρότασης από την μεριά της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να 

έχει  υποβληθεί και αυτή η πρόταση για τον βαρυτικό αγωγό; Αυτό 

δηλαδή που τώρα προτείνουμε θα μπορούσε να πάει συνολικά με όλη 

την μελέτη.  Πρώτο ερώτημα.  

 Δεύτερο ερώτημα. Με βάση αυτά που είπε ο νομικός εκεί ,  

δηλαδή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. εάν ισχύουν αυτά που είπατε εσείς ,  βέβαια μετά 

καταλάβαμε τι  ακριβώς συμβαίνει ,  παραβιάζει  τους κανόνες της 

ανταποδοτικότητας; Γιατί  ανταποδοτικά παίρνει  από πολλούς τόπους,  

από πολλές γειτονιές,  από πολλά χωριά,  αυτό δεν σημαίνει  όμως, 

μπορεί σε κάποιες γειτονιές δέκα χρόνια να μην έχουν γίνει  έργα. Άρα 

λοιπόν παραβιάζεται η Αρχή της Ανταποδοτικότητας;  

 Ένα τρίτο που ήθελα να ρωτήσω, συμπτωματικά ήμουνα 

αναπληρωτής του κ.  Χουρουζίδη,  κύριε Πρόεδρε και τότε η μελέτη 

αυτή κόστιζε 6.700.000, εάν θυμάμαι καλά συν Φ.Π.Α. Πώς έγινε τώρα 
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4.700; Τι δηλαδή πήραμε; Πόσες είναι οι  παροχές οι  οποίες θα 

συνδεθούν;  

 Και στα  άλλα ερωτήματα καλύφθηκα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε παρακαλώ.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Όσον αφορά στο ένα και στο τρία ερώτημα, στο τρίτο που έχει  να 

κάνει  εάν θα μπορούσε να υποβληθεί ή όχι ,  όπως εξήγησα και αρχικά 

ήδη είχε υποβληθεί και ήδη περιλαμβάνονταν μέσα στην αρχική, στην 

πρώτη υποβολή πρότασης,  όταν έγινε,  τον Ιανουάριο,  στις  15 -1-2011 

και αφαιρέθηκε,  ζητήθηκε να αφαιρεθεί  από το ίδιο το ΕΠΠΕΡΑΑ.  

 Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών ως γνωστόν παρέλαβε τα δίκτυα στα μέσα 

του ΄12,  στην συνέχεια.  Δηλαδή έχουμε ενάμιση χρόνο μετά .  Όταν 

παραλάβαμε τα δεδομένα ήταν ήδη ενταγμένο το έργο.  Ήταν ενταγμένο 

με αυτά τα δεδομένα. Δεν υπήρχε η δυνατότητα, γιατί  το συζητούσαμε 

αυτό με τους υπευθύνους του ΕΠΠΕΡΑΑ και δεν το δέχονται για ποιο 

λόγο; Γιατί  θεωρούσαν ότι  λόγω του συστήματος βάκιο υμ, πώς ήταν η 

μελέτη; Έμπαινε ένας αγωγός βάκιουμ στην μέση του δρόμου και 

έμπαιναν δυο δορυφορικά δίκτυα ένα από την δεξιά πλευρά και ένα 

από την αριστερή πλευρά πάλι παράλληλα με το βάκιουμ, αλλά τα 

οποία ήταν βαρυτικά με αποτέλεσμα το σύνολο του δικτύο υ αντί  να 

είναι 30.000, που είναι το βάκιουμ, γινόταν 90.000.  

 Αυτό το θεωρούσε απαράδεκτο το ΕΠΠΕΡΑΑ και ζητούσε και 

είχε ζητήσει μάλλον από τον Δήμο να το αλλάξει,  γιατί  ειδάλλως δεν 

θα ενταχθεί  καθόλου το έργο.  Άρα εμείς  το πήραμε ως είχε και δεν 

υπήρχε εκείνη την στιγμή η δυνατότητα να το ξανά υποβάλλουμε,  γιατί  

δεν έτρεχε πρόγραμμα να το υποβάλλουμε.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Απλώς τι  κάναμε τώρα, τι  τους είπαμε εμείς;  Αυτό το οποίο τους 

θέσαμε προς την προισταμένη αρχή του ΕΠΠΕΡΑΑ; Ότι προκειμένου 

να καταστεί  λειτουργικό το έργο όπως προβλέπεται εκ της Ε.Ε. και 

μιας και έχετε πρόβλημα απορροφητικότητας,  εμέις  είμαστε έτοιμοι 

για ένα έργο το οποίο θα κατασκευάσουμε είτε μόνοι μας είτε όχι .  

Ποια είναι η δική σας εσωτερική διαδ ικασία,  τα εσωτερικά έγραφα τα 

οποία διακινούν μεταξύ του ΕΠΠΕΡΑΑ και του Υπουργείου,  θέλουμε 

να βάλουμε ώριμα έργα, έργα τα οποία θα ξεκινήσουν αύριο και όχι  

τώρα τα οποία να αρχίσουν να κατασκευάζονται σήμερα ή να 

μελετούνται σήμερα, κάτι  το οποίο το παρ έχει  η Δ.Ε.Υ.Α.  

 Και με το γεγονός ότι  είναι Γ προτεραιότητας οι  οικισμοί,  

ευελπιστούμε ότι  θα μπορέσουμε τώρα να κάνουμε κάτι .  Έτυχε δηλαδή 

να είναι μια ευτυχής συγκυρία,  ας το πω έτσι και για την Δ.Ε.Υ.Α. το 

ότι  δεν είχε να βάλει απορροφητικότητα η χώρα.  Αλλιώς δεν θα ήταν 

καθόλου ενταγμένο.  

 Τώρα θα μου πείτε βέβαια,  ότι  εάν είχαμε την δυνατότητα 

σήμερα εμείς  να κάνουμε την μελέτη,  θα την φτιάχναμε διαφορετικά 

και θα ήταν το κόστος πολύ διαφορετικό.  Όμως η μελέτη είχε 

ξεκινήσει από το 2000 και ολοκληρώθ ηκε,  ωρίμασε το 2010, οπότε και 

εντάχθηκε το όλο θέμα.  

 Έχουμε αντίστοιχες εμπειρίες.  Έχουμε για το δίκτυο της 

Οινούσας όπου σε ένα έργο 3 εκατ.  η ίδια συμμετοχή, επειδή το 

κάναμε εμείς  και επειδή ήταν με τέτοιο τρόπο τα ανοίγματα μαζί,  

έφτασε μόνο στις  40.000. Ήταν δηλαδή εντελώς δυσανάλογο το κόστος 
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αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον γιατί  έχουμε 

ενταγμένο έργο.   

 Όσον αφορά το τρίτο θέμα που μιλάμε για την μελέτη γιατί  

κόστισε,  όπως όταν είχατε έρθει  ήταν μια μελέτη που άγγιζε τα 6 εκατ.  

αλλά, εάν θυμάστε καλά, είχαμε στην συνέχεια αλλαγή από το δεύτερο 

εξάμηνο του ΄13,  αλλαγή των τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπου λόγω 

της κρίσης έχουν πέσει οι  τιμές.  Αυτό μας βοήθησε με αποτέλεσμα να 

πέσουν και οι  αντίστοιχες τιμές στην νέα μελέτη που κάναμε στην 

επικαιροποίηση, γιατί  με το που μπήκαμε στο δεύτερο εξάμηνο 

ζητήθηκε για όλες τις  μελέτες μας που καταθέτουμε να τις  

επικαιροποιήσουμε με βάση τις  νέες τιμές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσες παροχές;  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Πόσες παροχές θα συνδεθούν; Προβλέπεται μέσα από την μελέ τη 2.435 

ενώ οι κάτοικοι ή τα ενεργά υδρόμετρα σήμερα είναι 2.100, 2.107, εάν 

δεν κάνω λάθος είναι επακριβώς.  Αλλά τίθενται και αναμονές γιατί  

ενδεχόμενα σε βάθος χρόνου θα έχουμε,  περνάμε από οικόπεδα τα 

οποία μελλοντικά μπορεί να γίνουν ακίνητα. Βέβαια τ α συγκεκριμένα 

οικόπεδα δεν πρόκειται να καταβάλουν αυτή την στιγμή, γιατί  δεν 

υφίστανται σαν πελάτες της Δ.Ε.Υ.Α.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Και για τα δυο χωριά 2.435.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καλύφθηκα στις  περισσότερες ερωτήσεις.  Απλώς μια ερώτηση ήθελα 

να κάνω. Μάλλον μπορεί να μου την απαντήσει η νομικός σύμβουλος.  

Ήθελα να πω όσον αφορά το 80% εάν πούμε ότι  υπάρχει  το χρήμα, το 

80% και το διοχετεύουμε όλο σε αυτό το έργο.  Μπορεί κάποιος 

πολίτης που έδωσε τα λεφτά για σύνδεση, δηλαδή ας πούμε από το 

Χριστός,  ας πούμε εδώ της Κηφισιάς τώρα που γίνονται,  μπορεί να 

κάνει  κάποια ένσταση, οπότε στον αέρα να είναι όλο αυτό το 

εγχείρημα;  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Μπορεί να κάνει  βεβαίως ένσταση, μπορεί να κάνει  κάποια ένσταση 

μέσω της  Αρχής της Άνισης Μεταχείρισης και της δυσμενούς 

διάκρισης γι΄ αυτούς που ήδη έχουν καταβάλει.  Δημιουργείται μετά 

δεδομένο να ζητάνε όλοι στο μέλλον να γίνει  τέτοια διάθεση το 80%. 

Πέρα του ότι  θα ελεγχθεί ,  εάν πάει δικαστικά, εάν ήταν σωστή η 

διάθεση του 80% όλου για το συγκεκριμένο έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ρώτησα αυτό προηγουμένως και δεν απαντήθηκε.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Εγώ σας το είπα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς άλλες παρεμβάσεις παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι ερωτήσεις πρέπει να κτυπάνε στο κέντρο.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Κύριε Γκότση δεν ξέρω σας απάντησα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Βεβαίως μου απαντήσατε.  Και αυτό το λέω επειδή στα διάφορα σάιτ 

γράφονται διάφορα.  Από εκεί  ορμώμενος έκανα αυτή την ερώτηση. 

Δηλαδή το θέμα έχει  πάρει έκταση. Έκταση σε όλο τον Δήμο.  

 Και μια άλλη ερώτηση θέλω να κάνω. Πρέ πει να διευκρινήσουμε 

τα δυο σκέλη. Την κάνανε την ερώτηση αλλά θα την ξανά κάνω εγώ 

για να απαντηθεί σωστά.  

 Ένα έσοδο είναι το 80%, αυτό το οποίο απαντήσατε.  Το δεύτερο 

είναι από ιδία έσοδα που λέμε,  από χρηστή διαχείριση που λέγατε εδώ, 

όχι  λέγατε εσείς ,  που έλεγε η διοίκηση εδώ της Δ.Ε.Υ.Α.,  ότι  έχουμε 

τα αποθέματα και τα λοιπά.  

 Από εκεί  δεν υπάρχει κανένας φραγμός για να γίνουν έργα. 

Δηλαδή μπορεί,  εάν υπάρχουν στο ταμείο να διοχετευτούν όλα αυτά 

στο συγκεκριμένο έργο.  Και το ερώτημα είναι,  υπάρχουν ; Δηλαδή αυτά 

που, κύριε Πρόεδρε που λέγατε,  έχουμε 1.300 στο αποθεματικό ήταν 

αλήθεια ή ήταν λογιστικό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφείς οι  ερωτήσεις σας και απάντηση από τον κ.  Σαφαρίκα.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Όσον αφορά στο θέμα το πώς λειτουργεί  ο προϋπολογισμός και γενικά 

η  διαδικασία των εσόδων -  δαπανών. Τα έσοδα χωρίζονται σε δυο 

υποομάδες.   Η πρώτη υποομάδα είναι τα έσοδα από ύδρευση, 

αποχέτευση, συνδέσεις και γενικά από υδρόμετρα, από τέλος 

υδρομέτρων ή από τις  αποφράξεις,  τα οποία πηγαίνουν για να 

καλύψουν αποκλειστικά κατά πρώτον το κομμάτι των λειτουργικών 

εξόδων της επιχείρησης.  Και ποιο είναι αυτό; Είναι το κομμάτι της 

μισθοδοσίας,  είναι το κομμάτι της Δ.Ε.Η.,  είναι το κομμάτι των 
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συντηρήσεων, είναι το κομμάτι των προμηθειών, όλα αυτά εδώ τα 

οποία ουσιαστικά ισοσκελίζονται.   

 Αυτό είναι το ένα κομμάτι.  Δηλαδή έσοδα ύδρευσης –

αποχέτευσης κατά κύριο λόγο,  λειτουργικές δαπάνες.   

 Το δεύτερο κομμάτι το οποίο έχουμε και έσοδα και δαπάνες είναι 

τα έσοδα από το 80%, τα έσοδα από τις  επιχορηγήσεις από την Ε.Ε. ή 

παλαιότερα και από το κράτος και από την άλλη οι  δαπάνες για 

επενδύσεις.   

 Πολλές φορές και σε κάθε προϋπολογισμό θα θυμάστε και όταν 

ήσασταν και σαν μέλος του Δ.Σ. ότι  προκειμένου να καλύψουμε,  γιατί  

πάντα είχαμε ένα θέμα να υπερκαλύπτουμε τις  δαπάνες σε επενδύσεις,  

με αποτέλεσμα όταν μας δίνεται η δυνατότητα μεταφέραμε και πάντα 

το φτιάχναμε αυτό και φέτος το κάναμε και στον νέο προϋπολογισμό 

υπάρχει,  όταν μεταφέρονται τα υπόλοιπα των εσόδων από την ύδρευση 

και την αποχέτευση για να καλύψουμε επενδυτικές ανάγκες της 

επιχείρησης.   

 Εάν δείτε τον προϋπολογισμό μας,  όπως έχει  περάσει και έχει  

εγκριθεί  και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα έσοδα από 

επιχορηγήσεις υστερούν κατά περίπου 800.000 σε σχέση με τις  

επενδύσεις που κάνουμε.  Το ποσό αυτό καλύπτεται από τα έσοδα τα 

λειτουργικά, τα οποία πηγαίνουν στις  δαπάνες της λειτουργίας της 

επιχείρησης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή την στιγμή, με συγχωρείτε,  εγώ είμαι και σαφέστατος,  δεν λέω 

ότι  να είναι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να πω εγώ αυτή την στιγμή η Δ.Ε.Υ.Α. έ χει  να ανταποκριθεί;  

Έχει  στο ταμείο της να ανταποκριθεί;  Με στοιχεία.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Λεφτά δεν έχει  να ανταποκριθεί .  Εάν είχε θα το είχε κάνει  αλλά, όπως 

σας είπα και στην αρχή, το σύνολο του Φ.Π.Α. το οποίο εισπράττουμε 

θα συμψηφίζεται που είναι 1.300.0 00 και είναι χρήμα αυτό,  θα 

συμψηφίζεται με το έργο,  δηλαδή για να το κάνουμε καθαρό και πιο 

λιανό,  ας το πούμε,  εάν πούμε ότι  η Δ.Ε.Υ.Α. σε ένα χρόνο μαζεύει  

100.000 ή σε ένα μήνα 100.000 ευρώ Φ.Π.Α.,  εάν δεν έχουμε καθόλου 

δαπάνες αυτό το Φ.Π.Α.,  το ποσό  αυτό εδώ το δίνουμε όλη την δήλωση 

του Φ.Π.Α. στην Εφορία.   

 Εξαιτίας του γεγονότος ότι  έρχεται από την άλλη πλευρά το έργο 

και μας δίνει  στο 500.000 δαπάνη συν 100.000 Φ.Π.Α.,  το Φ.Π.Α. αυτό 

δεν το αποδίδουμε,  συμψηφίζεται,  άρα ενώ το έχουμε εισπράξει το  

δίνουμε προς τον εργολάβο. Η διαδικασία αυτή εδώ μας βοηθάει κατά 

1.300.000 στην χρονιά που θα διανύουμε για να ελαφρύνουμε την 

επιχείρηση και τους πολίτες,  γιατί  σε άλλη περίπτωση θα έπρεπε να 

προσφύγουμε σε δανεισμό. Ή εάν δεν υπήρχαν δαπάνες να 

αποδώσουμε αυτό το 1.3000.000 προς την Εφορία.   

 Βέβαια,  για μας για να γίνει  αυτός ο συμψηφισμός θα πάρει στο 

τέλος δυο με τρία χρόνια για να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε,  αλλά 

αυτό έχουμε την δυνατότητα να το επωμισθούμε,  έτσι ώστε να μην 

επιβαρυνθούν οι  δημότες  ούτε δημότες,  ας το πούμε,  των Σερρών αλλά 

ούτε και οι  δημότες των Δημοτικών Διαμερισμάτων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση από τον γραμματέα.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα. Είναι γνωστό ότι  η μια μελέτη κατασκευή εξωτερικού 

δικτύου προϋπολογισμού 2.800.000 επίσης είναι  η κατασκευή 

εσωτερικού δικτύου προϋπολογισμού 8 εκατ.  και είναι μια τρίτη 

μελέτη.  Οι δυο πρώτες μελέτες,  όπως γνωρίζουμε όλοι,  για τις  δυο 

πρώτες μελέτες δηλαδή των σχεδόν 11 εκατ.  ευρώ η Δ.Ε.Υ.Α. δεν θα 

καταβάλει ούτε ένα ευρώ. Εάν πριν λίγα χρόνια υπήρχ ε μια μεγάλη 

συμμετοχή, σήμερα δεν έχει  να καταβάλει ούτε ένα ευρώ.  

 Υπάρχει και μια τρίτη μελέτη.  Η τρίτη μελέτη αναφέρεται στην 

κατασκευή βαρυντικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από το σπίτι  μέχρι 

την βαλβίδα αναρρόφησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το σπίτι ;   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Από την αυλή θα έλεγα. Από την αυλή μέχρι την βαλβίδα 

αναρρόφησης.  Και αυτή την μελέτη με την απόφασή σας πριν λίγο 

καιρό στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. και με την πρότασή σας σήμερα 

καλούνται να πληρώσουν εξ ολοκλήρου οι  κάτοικοι των Δημοτικών 

Κοινοτήτων Μητρουσίου και Σκουτάρεως.   

 Όταν ολοκληρωθεί το έργο αυτό,  κ.  Διευθυντά, από την επόμενη 

μέρα, οι  κάτοικοι αυτοί των Δημοτικών Κοινοτήτων Σκουτάρεως και 

Μητρουσίου θα πληρώσουν αμέσως από την επόμενη μέρα και το 90% 

των τελών αποχέτευσης; Μια ερώτηση.  

 Δεύτερη ερώτηση. Επειδή σας είδα ότι  είστε και γνωρίζετε,  κ.  

Διευθυντά για τα θέματα έτσι και απέξω, γιατί  απαντήσατε στον κ.  
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Φωτιάδη σε μια ερώτηση σχετικά με νούμερα, πόσο είναι το κόστος 

μισθοδοσίας του ΄13;  

 Και μια τρίτη ερώτηση. Κύριε διευθυντά ένα τ όσο σοβαρό έργο,  

όπως είναι αυτή η ένταξη που μας ήρθε,  όπως άκουσα από τον κ.  

Δήμαρχο, τον ενδέκατο μήνα, γιατί  στο Δ.Σ. έγινε Δ.Σ.  τηλεφωνικά και 

δεν ήρθε σε κανονικά, σε ημερήσια διάταξη να γνωρίζαμε ακριβώς τι  

ακριβώς ήταν;  

 Δεν θα σταθώ στο 80% γιατί  προέκυψε ότι  το 80% είναι 

ξεκάθαρο. Όλα το ειδικό τέλος του 80% μπαίνει  σε έναν κωδικό από 

όλες τις  Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και από τον δήμο Σερρών 

σε ένα κωδικό και χρησιμοποιείται κατά βούληση του Δ.Σ. και της 

διοίκησης.   

 Διαγράφω αυτή την ερώτηση.  

 Κύριε Διευθυντά πόσο είναι το όφελος το οποίο προκύπτει  στο 

ταμείο από την μη συμμετοχή σήμερα, την μη συμμετοχή της ΔΕΥΑΣ 

στο συγχρηματοδοτούμενο αυτό 150 εκατ.  ευρώ;  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Όσον αφορά όπως αναφέραμε,  όπως το είπε και ο Πρόεδρος στην αρχή  

ότι για τα ενταγμένα έργα, αυτά τα δυο υποέργα η ίδια συμμετοχή της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι μηδενική. Όμως όπως σας ανέφερα και εκ των 

υστέρων εγώ, ότι  το Φ.Π.Α. δεν καταβάλλεται πρέπει να πληρωθεί από 

την Δ.Ε.Υ.Α..  Το Φ.Π.Α. για τα δυο αυτά έργα ξεπερνάει τα 2, 5 εκατ.  

ευρώ και επειδή εχουμε έναν χρονικό ορίζοντα 12 μηνών να 

εκτελεστούν αυτά τα έργα, θα έχουμε μια μεγάλη ροή, την οποία 

πρέπει να την καταβάλουμε.  Δηλαδή μια αφαίμαξη ρευστότητας την 

οποία πρέπει να την προωθήσουμε προς τους αναδόχους,  οι  οποίοι  θα 

κατασκευάζουν το έργο.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

 Όπως είπα και το μεσημέρι στο Δ.Σ. το δικό μας,  ο μεν ανάδοχος 

του εξωτερικού δικτύου θα μας φέρνει  λογαριασμούς από εδώ και πέρα 

της τάξης των 200, 250.000 μηνιαίος,  η δε ανάδοχη κοινοπραξία,  όταν 

θα ξεκινήσει,  προκειμένου να επιτ ελέσει το έργο των 8 εκατ.  που θα 

της μένουν,  γιατί  μπορούμε να πούμε ότι  το έργο είναι 12 μήνες αλλά 

η κοινοπραξία η συγκεκριμένη έχει  δώσει μέσα στην προσφορά της ότι  

θα το κατασκευάσει 11 μήνες,  άρα εάν διαιρέσουμε τα 8 εκατ.  δια του 

11,  σημαίνει  ότι  θα  έχουμε 700.000 μηνιαίως λογαριασμούς,  κάτι  το 

οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα στην ρευστότητα της επιχείρησης.  

Αυτό είναι δεδομένο.  

Δεν θα καταβάλλουμε ίδια συμμετοχή από το κομμάτι του 

καθαρού ποσού των επιλέξεων, θα καταβάλουμε όμως το Φ.Π.Α.,  το 

οποίο θα κάνουμε,  το λέμε αυτό,  το είπαμε από την αρχή, θα κάνουμε 

τρία χρόνια για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε,  κάτι  το οποίο  δεν 

επιβαρύνεται ούτε επιβάλλεται προς τρίτους.   

Όσον αφορά το ζήτημα, αναφέρατε ένα ποσοστό 90%. Αυτό είναι θέμα  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Ναι,  αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί μετά την εκτέλεση του 

έργου στο Δ.Σ. και η πολιτική ηγεσία του Δ.Σ. είναι αυτή,  η οποία θα 

αποφασίσει που θα είναι το τέλος και που θα γίνει .  Δεν μπορώ να το 

πω εγώ. Εμείς προτάσεις σαν υπηρεσία θα κάνουμε,  αλλά εκεί  που θα 

καταλήξει είναι η πολιτική ηγεσία.   

 Στο επόμενο ερώτημα. Θέσατε για το κόστος μισθοδοσίας.  Το 

κόστος μισθοδοσίας την χρονιά που έκλεισε είναι,  εάν θυμάμαι καλά, 

εάν δεν κάνω λάθος,  είναι γύρω στα 2.700, 2.670 εκατ.  ευρώ..   
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 Να απαντήσω όμως ολοκληρωμένα. Το κόστος αυτό όντως το 

2009, 2010 ήταν πολύ μεγαλύτερο λόγω του γεγονότος ότι  ήμασταν και 

περισσότερα άτομα αλλά και κατά κύριο λόγο έπεσε λόγω της πολύ 

μεγάλης μείωσης μέσα από διάφορους νόμους όπου και  η Δ.Ε.Υ.Α. 

εντάχθηκε στο ενιαίο μισθολόγιο.   

 Η διαφορά είναι περίπου 1 εκατ.  αλλά όπως ξέρετε και όπως . .  η 

μείωση που έγινε της τιμής του νερού το 25% αρχικά, 10% το ΄13 . .  το 

λέω αυτό και για τους άλλους,  ότι  είναι 2.700, απλώς το αναφέρω 

αυτό.   

 Και το τελευταίο  σας ερώτημα όσον αφορά γιατί  έγινε το 

συμβούλιο τηλεφωνικά, το λέω προς τα μέλη τα οποία το γνωρίζουν,  

προκειμένου να προλάβουμε και το συμβούλιο έγινε τηλεφωνικά στις  

13-12. Γιατί;  Είχαμε ήδη ξεκινήσει,  ήταν η τελευταία υποβολή την 

οποία κάναμε,  είχαν προηγηθεί τρεις  υποβολές και τις  20 του μηνός,  

όταν άνοιξε,  γιατί  18 του μηνός βγήκε η πρόσκληση, 20 του μηνός 

δόθηκε η δυνατότητα, 22 μάλλον,  συγνώμη, δόθηκε η δυνατότητα να 

υποβάλλουμε την πρώτη πρόταση. Η πρόταση που υποβάλλαμε στις  22 

του μηνός ήταν η πρώτη πανελλαδικά. Δηλαδή όταν άνοιξε το σύστημα 

9:00΄ η ώρα, 9:03΄ είχαμε υποβάλλει την πρότασή μας.   

 Στην συνέχεια υποβάλλαμε την δεύτερη πρόταση για όλα τα 

άλλα, σας τα έχω αναφέρει αλλά εάν θέλετε θα τα ξαναπώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Ήταν για έργα της τάξης των 19 εκατ. ,  απλώς έγινε τηλεφωνικά, γιατί  

έτσι συμφωνήθηκε με την διοίκηση. Η διοίκηση είναι αυτή  οποία . .  

προκειμένου να κερδίσουμε χρόνο. Και πάντα σε κάθε συμβούλιο όταν 
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γίνεται έστω . .  στο επόμενο συμβο ύλιο αναλύουμε το σύνολο της 

πρότασης και φυσικά δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο και χρήμα σε μια 

τέτοια διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καλυφθεί ο κ.  Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ανακρίβεια.  Η Κηφισιά πληρών ει εισφορά σε 

χρήμα. Και δεν έχουν δικαίωμα να πουν για την Κηφισιά.  Τα λεφτά 

που πληρώνει η Κηφισιά,  οι  οικοπεδούχοι πάνε ένα μέρος στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για να κάνουν έργα υποδομής και δεν πρέπει να 

ανακατεύουν καθόλου την Κηφισιά.  Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, ε ίναι 

παραπληροφόρηση εδώ μέσα.  

 Ήρθαν οι  κύριοι  αυτοί να παραποιήσουν….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη υποβάλλατε την ερώτησή σας σας παρακαλώ για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απευθύνομαι σε ανθρώπους που έχουν γνώση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την ερώτηση θα την κάνω. Για ποιο λόγο τα 8,5 εκατ.  τα κάνετε 

μελέτη –κατασκευή και δεν πηγαίνετε σε πλειοδοτικό διαγωνισμό; Για 

ποιο λόγο; Που εκεί  θα μπορούσε και . .  και να μην πληρώσουν ούτε 

μια δεκάρα οι  κάτοικοι;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι σοβαρό αυτό που σας μιλάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντηθεί η ερώτησή σας.  Άλλη ερώτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση η άλλη είναι η εξής:  ότι  το 80% που εισπράττετε ειδικό 

τέλος και 90% που παίρνει  από την αποχέτευση, αυτά τα χρήματα όλα 

είναι πάρα πολλά. Και μιλάμε τώρα εμείς  για ένα συγκεκριμένο έργο 

Μητρούσι –Σκούταρι.  Για ποιο λόγο μας μπερδεύουν τώρα άλλα έργα 

αυτοί οι  άνθρωποι για το Μετόχι;  Για ποιο λόγο; Μιλάμε για το 

συγκεκριμένο έργο και θα πρέπει τα χρήματα που έχουμε εκεί  ν α πάνε 

εκεί ,  διότι  οι  γεωργοί μας περνάνε τρομερές μέρες.  Όταν πουλάνε 

καλαμπόκι 13 λεπτά, σημαίνει  ότι  είναι για πείνα αυτοί οι  άνθρωποι.   

Που θα βρουν τα λεφτά για να κάνουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  οι  γεωργοί μας υπομένουν.  Πουλάνε τα 

προϊόντα τους σε εξευτελιστικές τιμές.  Δεν έχουν λεφτά να 

πληρώσουν. Να τα επιβαρυνθεί όλα η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Απλά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε σας παρακαλώ στις  ερωτήσεις του κ.  Αναστασιάδη. Ή Ο 

κύριος Πρόεδρος…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι ερωτήσεις απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν έχει  γνώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη κοιτάξτε.  Καθίστε.  Κάνατε ερωτήσεις,  θα 

πάρετε απαντήσεις.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτός δεν έχει  γνώσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε σας παρακαλώ πολύ.  

  

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κρατήστε την διαδικασία,  την ψυχραιμία και θα 

απαντηθούν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  κάνατε τις  ερωτήσεις σας σταματήστε εδώ όμως για να δεχθείτε 

τις  απαντήσεις.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  οι  μελέτες έτσι ξεκινήσανε,  μελέτες κατασκευής 

και έτσι προχωρήσανε.  Δεν υπήρχε η δυνατότητα από την επιχείρηση 

να αλλάξει τις  μελέτες στο χρονικό όρ ιο που είχαμε των τελευταίων 
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μηνών. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι  έτσι ξεκίνησε από το 2000 μελέτη –

κατασκευή και έτσι προχώρησε.   

 Και να πω και κάτι  άλλο και να συμπληρώσω, ότι  η επιχείρηση, η 

Δ.Ε.Υ.Α.,  η τεχνική υπηρεσία,  εάν θέλετε,  δεν είχαν εμπειρία προς  

αυτή την κατεύθυνση. Εάν σήμερα μας δοθεί  η εντολή να 

προχωρήσουμε σε νέα μελέτη,  σε νέα κατασκευή κάποιο άλλο 

αποχετευτικό,  όπως έχει  ξεκινήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ και έχει  κάνει  μελέτες 

και βέβαια θα πάμε σε κατευθείαν με διαφορετική διαδικασία.  Σε αυτή 

την περίπτωση όμως δεν μπορούσε να γίνει  διαφορετικά.   

 Τώρα, εάν η τιμή του καλαμποκιού είναι φθηνή ή ακριβή, δεν 

είμαι ο αρμόδιος να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα απαντάτε σε τέτοια ερωτήματα.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ακριβώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Σαφαρίκας έχει  κάτι  να πει  π άνω στις  ερωτήσεις του κ.  

Αναστασιάδη;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έδωσε προσφορά ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σαφής η ερώτησή σας.  Σαφής.  Μα την υποβάλλατε την ερώτηση επτά 

φορές,  μην την υποβάλλετε.  Για την οικονομία του χρόνου. Είναι 

σαφής η ερώτησή σας.  Απαντήστε κ.  Σαφαρίκ α.  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Το είχα πει  κάποια στιγμή πιο μπροστά, όταν η Δ.Ε.Υ.Α. είχε 

αναλάβει,  είχε από την αρχή όλη την διαδικασία και είχαμε τον χρόνο, 
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σαφέστατα η τρόπος της μελέτης θα ήταν διαφορετικός.  Παραλάβαμε,  

όχι  μόνο μελέτη αλλά ενταγμένο έργο.  Άρα δε ν υπήρχε η δυνατότητα 

να προβούμε σε οτιδήποτε.  Αυτό το οποίο κατορθώσαμε οριακά, ενώ 

ήταν από τον Δήμο, να ξεμπλέξουμε και το εξωτερικό δίκτυο και του 

Μητρουσίου και του Σκουτάρεως,  που και αυτό αρχικά ήταν μελετο -

κατασκευή και το κάναμε οριστικό δίκτυο γ ια να κερδίσουμε χρόνο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη νομίζω ότι  απαντήθηκε η ερώτησή σας.    

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Στα έργα μελέτης –κατασκευής.  Η διαδικασία ήταν ανοικτή.  Απλώς 

ήταν μελέτη –κατασκευή. Ακολουθεί τέσσερα στάδια,  όπως 

προβλέπεται από την νομοθεσία.  Αρχικά υπέβαλαν έξι  εταιρείες,  

πέρασαν από το πρώτο στάδιο και οι  έξι  εταιρείες,  στο δεύτερο 

πρακτικό κόπηκαν οι  τέσσερις εταιρείες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Στην συνέχεια  φτάσαμε στον έναν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην κάνετε διακοπές συνέχεια.   

Κος ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ:  

Είχαμε αυτό το αποτέλεσμα στο οποίο δεν μπορούσαμε να κάνουμε 

κάτι .  Μιλήσαμε και με το ΕΠΠΕΡΑΑ γι΄ αυτό το θέμα. Θεώρησε 

σύννομο τον διαγωνισμό καθ΄ όλη την διαδ ικασία,  γιατί  διήρκεσε έξι  

μήνες μέχρι να βγει  το αποτέλεσμα, με μια Τεχνική Επιτροπή που ήταν 
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διευρυμένη και από τον Δήμο και από άλλους φορείς,  όπου 

λειτούργησε συνεχόμενα.  

Όσο αφορά το θέμα της Κηφισιάς που αναφέρατε,  βεβαίως και η 

Κηφισιά δεν θα πληρώσει καθόλου, γιατί  ήδη καταβάλει το ποσό αυτό 

. .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε.  Σας παρακαλώ πάω στον κ.  Ηλία Αναστασιάδη. 

Βοηθείστε να κρατήσουμε επίπεδο.  Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Ηλία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν απάντησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε,  απάντησε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Οι ερωτήσεις μου θα φροντίσω να είναι πολιτικές κατά βάση αλλά 

μπορεί και ο κ.  Σαφαρίκας να δώσει απάντηση. Αναφέρονται 

περισσότερο στον κ.  Αγγελίδη,  τον Δήμαρχο και στον κ.  Αραμπατζή, 

αλλά και στον  κ. Σαφαρίκα.  

 Ακούστηκε το εξής:  έργο σε οποιοδήποτε σημείο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, σε παρακαλώ πολύ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, κύριε Πρόεδρε.  Έργο σε οποιοδήποτε σημείο βαρύνει 

τους κατοικους της περιοχής.  Αυτό ακούστη κε,  νομίζω από την κυρία 

Πράπα. Αυτό όλοι γνωρίζουμε ότι  δεν συμβαίνει .  Παρόλα αυτά όμως 

ακολουθείται ως τακτική.  Δεν νομίζετε ότι  αυτό δημιουργεί  μια 
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ιδιότυπη σύγκρουση ή θα έλεγα εγώ ένα ιδιότυπο κανιβαλισμό 

ανάμεσα στην κοινωνία των Σερρών και την κοινω νία της περιφέρειας;  

Αυτό είναι το ένα ερώτημα.  

 Το δεύτερο. Μιλάτε για ιδιωτικές συνδέσεις μονίμως.  Μονίμως. 

Οντως οι  ιδιωτικές συνδέσεις έχουν ένα νομικό κόλλημα. Όμως εδώ 

δεν μιλάμε για ιδιωτικές συνδέσεις.  Μιλάμε για βαρυτικούς αγωγούς,  

οι  οποίοι  γίνονται,  όχι  σε ιδιωτικό χώρο, αλλά σε δημόσιο.  Με ποια 

λογική, εφόσον γίνεται έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε δημόσιο χώρο 

υποχρεώνετε τους κατοίκους να πληρώσουν το ανάλογο τίμημα,  όποιο 

είναι αυτό;  900 τόσα ευρώ και τα λοιπά;  

 Ερώτημα τρίτο.  Σε ένα οικόπεδο και το ξέρετε πολύ καλά κ.  

Αραμπατζή, υπάρχουν δυο ή τρία υδρόμετρα. Όμως θα κληθούν να 

πληρώσουν όλοι όσοι έχουν υδρόμετρα. Εάν είναι τέσσερις,  τέσσερα 

άτομα θα κληθούν να πληρώσουν. Θα γίνει  όμως ένας βαρυτικός 

αγωγός.  Αυτό το κρίνετε δίκαιο;   

Σας ενημερώνω ότι  στην πόλη υπάρχει η λογική του όλου. 

Επαναλαμβάνω, στην πόλη υπάρχει η λογική του όλου και το κόστος 

είναι ελάχιστο.  Πολύ ελάχιστο.   

Και η τελευταία μου ερώτηση. Ο Δήμος είναι ενιαίος και φυσικά 

αναφέρεται στο σύνολο των δημοτών. Σε αυτή την λογική λει τουργούν 

και οι  υπόλοιποι Δήμοι ανά την Ελλάδα. Πώς σε αυτούς η δαπάνη 

καλύπτεται εξ ιδίων πόρων και από τις  κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α. και για 

μας είναι παράνομο; Μιλάω για έργο το οποίο γίνεται σε δημοτικό 

χώρο και χαρακτηρίζεται παράνομο. Αυτό είναι από τα αν ήκουστα. 

Μήπως ξεκινάτε από λάθος σημείο;  Το ερώτημά μου.  

Και στο τέλος –τέλος γιατί  δημιουργείτε και το ενοχικό 

σύνδρομο; Εάν δεν γίνει  το έργο δεν θα φταίμε εμείς ,  θα φταίτε εσείς .   
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Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε παρακαλώ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Πάντοτε αναφερόμουν,  κύριε Αναστασιάδη, σε βαρυτικά, στο σύστημα 

το βαρυτικό,  το οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα και την ατομική 

σύνδεση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα παρακαλούσα να είναι σαφείς οι  απαντήσεις.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εγώ θα απαντήσω όπως πρέπει να απαντήσω, όπως θέλω να απαντήσω 

και όχι  όπως θέλετε εσείς .  Επιτρέψτε μου να απαντήσω όπως πρέπει να 

απαντήσω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Σας άκουσα και θα απαντήσω. 

Τώρα εάν δεν σας αρέσει η απάντησή μου, είναι δικαίωμά σας,  αλλά 

δεν θα μου επιβάλλετε εσείς  τον τρόπο απάντησης.  Σ ας παρακαλώ 

πολύ.  

 Επαναλαμβάνω και συνεχίζω και τοποθετούμαι ότι  αναφέρομαι 

πάντα σε βαρυτικά δίκτυα, όπως είναι και ο τίτλος του έργου, το οποίο 

συμπεριλαμβάνει μέσα και το κομμάτι της ατομικής σύνδεσης.   

 Δεύτερον.  Όσον αφορά τα υδρόμετρα, μην …  

Κος Η.  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  αλλά μονίμως άκουγα και ακούω για 

ιδιωτικές συνδέσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .  την διαδικασία του να απαντήσουν και κάπου παρατυπείτε σύμφωνα 

με τον Κανονισμό λειτουργίας.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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Μια χαρά τα λέω και να τα ακούτε προσε κτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή είναι η διαδικασία και σεβαστείτε την.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την σέβομαι απόλυτα.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν το βλέπω. Όσον αφορά τα υδρόμετρα. Με διακόπτουν συνέχεια,  

κύριε Πρόεδρε.  προς Θεού τώρα εμένα παρακαλάτε.  Τον κ.  

Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε χωρίς διακοπές.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ας σεβαστεί  ότι  έχουμε έναν τεράστιο όγκο ερωτήσεων, έχει  γίνει  μια 

τεράστια εργασία,  ας το σεβαστούν οι  συνάδελφοι αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία και να απαντάμε στις  ερωτήσεις 

και οι  ερωτήσεις να είναι καίριες.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όσον αφορά τα υδρόμετρα ήμουνα σαφής,  απάντησα και στην αρχική 

τοποθέτηση από κάποια ερώτηση κάποιου συναδέλφους,  ότι  με το να 

έχει  τέσσερα υδρόμετρα ένα οικόπεδο δεν τα έχει  τα υδρόμετρα για να 

ποτίζει  τον λαχανόκηπό του,  έχει  τέσσερις ιδιοκτησίες.  Είναι 

ξεκάθαρος ο Κανονισμός ότι  τα ενεργά υδρόμετρα θα χρεωθούν.   

 Πάλι προσπαθούμε να ρίξουμε ενοχές στην Δ.Ε.Υ.Α. για τον 

Κανονισμό; Δικαίωμά τους βέβαια.  Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η 

τοποθέτηση και η απάντηση.  
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 Δεν το  κατάλαβα ότι  δεν συμμετέχουν στην Δ.Ε.Υ.Α.,  που 

αναφέρουμε εξ ιδίων πόρων και τα λοιπά, πέφτουν στην παγίδα αυτή. 

Ψάξανε να  βρουν το εξ ιδίων πόρων τι  σημαίνει;  Και. .  ιδίους πόρους,  

τους οποίους έχει  ή τους έχουν εισπράξει,  εάν θέλετε,  οι  περισσότερες,  

εάν όχι  όλες οι  Δ.Ε.Υ.Α. πανελλαδικά για να κάνουν το έργο.  Το 

εισπράττουν.  Ανέφερα και προηγουμένως κάποια παραδείγματα. Να 

μην τα επαναλάβω. Στον Σταυρό. Εκεί λοιπόν υπήρχε συμμετοχή και 

υπάρχει συμμετοχή.  

Προσωπικά έχω μιλήσει,  κύριε Πρόεδρε και κύριοι  συνάδελφοι,  

έχω μιλήσει με τους πρόεδρους των επιχειρήσεων αυτών και η 

απάντηση ήταν αυτή που μεταφέρω. Ότι και στην . .που είχαν αναφέρει 

οι  φίλοι σε μια συνάντηση που είχαμε τελευταία με τον κ.  Δήμαρχο 

στο Μητρούσι και στο Σκούταρι,  ήταν ότι  ήταν εξ ιδίων  πόρων. Και 

βέβαια ήταν οι  ίδιοι  πόροι τους οποίους τους είχε εισπράξει και είχαν 

επιβάλει λοιπόν και το ξεκαθαρίζω, κάθε Δ.Ε.Υ.Α. πανελλαδικά 

επιβάλει το τέλος αυτός στους ιδιώτες.   

Πρέπει να πληρώσουν το έργο για να προχωρήσει.  Εάν δεν 

πληρωθεί δεν είναι  ότι προσπαθούμε να μεταφέρουμε ενοχές.  Λέμε την 

πραγματικότητα. Είμαστε πολιτικά έντιμοι και ειλικρινείς  απέναντι  

στους δημότες και λέμε την αλήθεια.  Εάν είναι κακό να μεταφέρεις την 

αλήθεια και να προσπαθείς με χίλιους δυο τρόπους να την αποφύγεις,  

εμείς  δεν είμαστε αυτής της τακτικής και το δείχνουμε καθημερινά.   

Δεν ξέρω εάν είχε κάποια άλλη ερώτηση, γιατί  δεν έχω 

σημειώσει.   

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι  καμία Δ.Ε.Υ.Α. δεν έχει  αναλάβει να 

πληρώσει ένα τεράστιο κόστος,  πόσω μάλλον η … μια μικρή Δ.Ε.Υ.Α. 

αύριο να πληρώσει ένα τέτοιο έργο.   
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Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε πολύ θα ήθελα όμως να έχω το δικαίωμα έτσι 

αναφαίρετο να δώσω μια . .αρνητική στην πρόταση που θα καταθέσει ο 

οποιοσδήποτε.  Πολύ θα το ήθελα. Θα μου άρεσε.  Ψήφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε στην ερώτηση.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Είναι και προεκλογικός χρόνος και αυτά εμένα δεν μου αρέσουν στην 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Με κεφαλαία την λέξη. Όπως πολύ θα ήθελα η ευαισθησία 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να δείξει  και το θέμα στην ενημέρωση, στους 

δημοτικούς συμβούλους τουλάχιστον,  τα οικονομικά της.  Παρόλο που 

κατατέθηκε και σχετική ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Ερώτηση. Σε ότι  αφορά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν δέχθηκε ο κ.  Νιζάμης μόνο στον ίδιο να παραδώσουν τα 

οικονομικά της Δ.Ε.Υ.Α.,  οπότε  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Η ερώτηση  κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρήστε στις  ερωτήσεις,  είμαστε εκτός θέματος μέχρι στιγμής,  

προχωράμε στο θέμα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Προς την κυρία νομικό σύμβουλο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  εάν δέχθηκε 

έγγραφο ερώτημα από μέλος του Δ.Σ. ή από το Συμβούλι ο το 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

Διοικητικό περί της ισχύος ή μη του 5% στον πρώην Δήμο Σερρών και 

μέχρι πότε ισχύει  και εάν ισχύει  αυτό; Ένα.  

 Δεύτερον.  Πως το αναφέρει,  τι  εννοεί  ο κ.  Γενικός Διευθυντής 

σχετικά με το Φ.Π.Α. όταν το αναφέρει επανειλημμένα; Από την 

στιγμή, από όσο γνωρίζω, γνωρίζει  καλύτερα από εμένα, ότι  το Φ.Π.Α. 

καταβάλλεται με τις  περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. ανά μήνα, εάν δεν 

κάνω λάθος,  για την συγκεκριμένη επιχείρηση και αφορά την διαφορά 

μεταξύ του συνόλου των εισφορών και εκροών και αποδίδεται.  Εκτός 

εάν υπάρχει τρόπος,  ας μας τον εξηγήσει,  μη απόδοσης ή διαφορετικής 

απόδοσης.   

 Και μια άλλη ερώτηση. Εάν οι  εκτιμώμενες 2.435 παροχές 

προκειμένου να υπολογιστεί  και το οφειλόμενο ποσό των πολιτών που 

πρέπει να πληρώσουν για να . .  θα είναι αυτές ή θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα κινητά παρακαλώ. Απαντήστε.  Πρώτα η νομική σύμβουλος να 

απαντήσει.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Με ρωτήσατε γιατί  εάν δέχθηκα έγγραφο ερώτημα. Ποτέ στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είτε από τον κ.  Πρόεδρο είτε από κάποιο άλλο μέλος του 

Δ.Σ. είτε από τον κ.  Γενικό Διευθυντή υποβληθεί κάποιο ερώτημα το 

συζητάμε προφορικά. Αντιλαμβάνομαι τι  με ρωτάνε,  συμφωνούμε στην 

διατύπωση και το γράφω εγώ το ερώτημα. Ποτέ δεν υποχρεώνω τον 

Πρόεδρο να μου κάνει  έγγραφα το ερώτημα. Απαντώ σε προφορικά 

ερωτήματα, αφού καταλάβω τι  μου ζητάνε και συμφωνήσω. Το γράφω 

εγώ και συμφωνούμε πως είναι το ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή ήταν η ερώτησή σας κ.  Νιζάμη;  
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Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Οι ερωτήσεις είναι αυτός που τις  κάνει  και οι  απαντήσεις της κυρίας 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλάβετε.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι,  δεν επαναλαμβάνω. Ο κόσμος κρίνει .  Απ λά  είναι τα πράγματα. 

Δεν θα μακρηγορούμε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεχθήκατε,  εγώ θα την επαναλάβω την ερώτηση του κ.  Νιζάμη, 

διότι  δεν θέλω να αιωρείται τίποτα σε αυτή την αίθουσα. Ούτε στους 

πολίτες ούτε στους δημοτικούς συμβούλους.  Και παρακαλώ να 

προσέχετε οι  απαντώντες τις  ερωτήσεις για να δίνετε την σαφή 

απάντηση. Συγνώμη που παίρνω αυτό τον λόγο αυτή την στιγμή, εάν 

και δεν μου αρέσει.   

 Λοιπόν,  ο κ.  Νιζάμης ρώτησε…  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Εάν είναι σαφείς οι  ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σαφέστατη η ερώτηση του κ .  Νιζάμη.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Και εγώ νομίζω ότι  αντιλήφθηκα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεχθήκατε εγγράφως σχετικά.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Απάντησα κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν δεχθήκατε εγγράφως από κάποιο μέλος του Δ.Σ. και εάν κάνω 

λάθος εγώ διορθώστε με,  κ.  Νιζάμη, από κάποιο μέλος του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α. συγκεκριμένη ερώτηση για το που πάει το 80% του Δήμου 

Σερρών.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Συγκεκριμένα που διατίθεται το 80%;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγγράφως.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Όχι,  δεν δέχθηκα. Εγώ νόμιζα εάν απαντώ στα ερωτήματα. Άλλο 

αντιλήφθηκα, δεν αντιλήφθηκα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν παρακολουθούμε την…  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όσον αφορά στο ζήτημα του Φ.Π.Α. στο οποίο αναφερθήκατε,  βεβαίως 

υπάρχουν εισροές και εκροές.  Η επιχείρηση λόγω του ότι  είναι νομικό 

πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τηρεί βιβλία Γ Κατηγορίας υποβάλλει 

ανά μήνα τις  δηλώσεις Φ.Π.Α. και στις  20 κάθε μήνα καταβάλει το 

αντίστοιχο ποσό.  

 Στην χρονιά που πέρασε λόγω του γεγονότος ότι  σας το λέω τώρα 

για τα έσοδα, τι  θα γίνει  για να αντιληφθείτε πως θα γίνει .  Θα έχουμε 

αύξηση της ρευστότητας,  το αντιλαμβάνεστε και η οποία θα 

επιστραφεί σιγά –σιγά σε βάθος διετίας,  τριετίας.  Στο τελευταίο δε 

κομμάτι που είπατε για τις  εκτιμώμενες 2.435 παροχές,  οι  2.435 είναι 

βάσει της μελέτης γιατί  χρησιμοποιούνται,  το έχουν κάνουν οι  

ανάδοχες εταιρείες,  μάλλον είχε κάνει  ο μελετητής του έργου και 

βάσει αυτών των παροχών όφειλαν να κάνουμε τις  συνδέσεις.  Δεν 
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σημαίνει  ότι  θα υπάρξουν 2.435. Σήμερα όπως είπα τα υδρόμετρα είναι 

2.107, αφήνουμε απλώς αναμονές για τις  υπόλοιπες οι  οποίες σε βάθος 

πενταετίας,  δεκαετίας ή εικοσαετίας,  όποιος στο άμεσο ή απώτερο 

μέλλον θέλει  να συνδεθεί ,  τότε θα καταβάλει το αντίστοιχο τέλος το 

οποίο θα επικρατεί  εκείνη την εποχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Αντιδήμαρχος,  ο κ.  Χράπας ερώτηση.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Οι περισσότερες κύριε Πρόεδρε απαντήθηκαν. Το μόνο που έχει  μείν ει  

λίγο έτσι ένα ανεξακρίβωτο προς το παρόν είναι μια ερώτηση που 

θέλω να κάνω στον κ.  Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Κύριε Πρόεδρε για το τέλος αποχέτευσης τι  ισχύει  σήμερα στην 

πόλη των Σερρών και τι  αναμένεται να ισχύσει με την ενδεχόμενη 

σύνδεση στις  αποχετεύσεις στο λοιπό Δήμο που αυτή την στιγμή δεν 

πληρώνουμε τέλος αποχέτευσης; Τι ισχύει  για την πόλη; Τι πληρώνει η 

πόλη; Σήμερα σε ένα ακίνητο,  παραδείγματος χάρη στο δικό μου, ένα 

διώροφο στον Προβατά τι  θα πληρώσω όταν αύριο θα συνδεθώ στο 

αποχετευτικό; Τι  θα πληρώσει ο κάτοικος του Μητρουσίου ή του 

Σκουτάρεως και σχέση με τον Σερραίο σε μια πολυκατοικία,  σε ένα 

διώροφο στις  Σέρρες;  Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Το τέλος,  τώρα έχουμε δυο ειδών τέλη. Το ένα είναι το τέλος 

αποχέτευσης,  το οποίο μπαίνει  στον  λογαριασμό του νερού και 

συνοδεύει,  ουσιαστικά είναι ποσοστό επί της αξίας του νερού για την 

πόλη των Σερρών είναι στο 90%, όχι  μόνο για την πόλη, για τον πρώην 

Καποδιστριακό Δήμο Σερρών είναι 90%. Για τους άλλους δήμους τους 

Καλλικρατικούς,  τους πρώην Κα ποδιστριακούς που περιήλθαν σε μας,  
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όχι είχαν αποχέτευση μπήκε ένα ποσοστό αποχέτευσης,  νομίζω στον 

Λευκώνα είναι της τάξης του 70%, αλλά είχε γίνει  εσωτερική . .επί  της 

τιμής,  άρα το τελικό τίμημα που κατέβαλε ο καταναλωτής,  όχι  μόνο 

στον Δήμο Λευκώνα και στον Δήμο, στο Σκούταρι δεν έχει ,  επειδή δεν 

είχε αποχέτευση δεν επιβάλλεται καθόλου αποχέτευση. Αυτή την 

στιγμή έχει  μόνο τιμή νερού και ειδικό τέλος συν Φ.Π.Α. Δεν έχει  

καθόλου αποχέτευση. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει  και σε άλλους 

δήμους.   

 Δηλαδή οι  δυο Κοινότητες οι  μικρές είχαν αποχέτευση, στις  

οποίες μπήκε,  ενσωματώθηκε και σε εκείνες αλλά η απόφαση που είχε 

παρθεί το 2012 με την τιμολογιακή πολιτική,  ήταν στα πλαίσια που 

αποφασίστηκαν τότε και χαμηλότερες από τις  τελικές τιμές που 

πληρώνουν οι  δημότες ή που πλήρωναν οι  δημότες εκείνη την εποχή.  

 Όσον αφορά το τέλος αποχέτευσης το τι  θα επιβληθεί,  δεν μπορώ 

να σας το πω εγώ, αυτό είναι πολιτική απόφαση η οποία θα ληφθεί από 

το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. στην αντίστοιχη περίπτωση. Εάν όμως 

εφαρμοστεί ,  σας το λέω μόνο πιθανολογώντας έτσι για να γνωρίζετε,  

ακόμα και το ίδιο ποσοστό με την ίδια τιμή,  δηλαδή που έχουμε 

σήμερα εάν προστεθεί  το τέλος της αποχέτευσης το 90%, για μια 

κατανάλωση της τάξεως των 400 κυβικών το ποσό της αποχέτευσης θα 

είναι περίπου 60 ευρώ ετησίως.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Στο Καπετάν Μητρούση;  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τα αντίστοιχα γιατί  έχουν τις  ίδιες τιμές.  Όχι,  δεν υπάρχει τέλος,  δεν 

έχουμε δίκτυα. Όπου δεν έχει  δίκτυο αποχέτευσης,  δεν μπορεί να 

επιβληθεί τέλος αποχέτευσης.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από το ακροατήριο.   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ το θυμάμαι κ.  Μερετούδη, συγνώμη δεν είδα το όνομά σας 

γραμμένο. Κύριε Μερετούδη έχετε τον λόγο.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εάν και έχουν τεθεί  για μένα όλα τα ερωτήματα και έχουν απαντηθεί,  

θα ήθελα να απευθυνθώ ξανά προς την κυρία Πράπα. Αυτό που έχει  πει  

και εάν κατάλαβα καλά, ότι  το σύνολο του 80% και το ειδικό τέλος δεν 

μπορεί να πάει σε ένα έργο.  Ποιο  είναι το ποσοστό, εάν και 

διευκρινίζει  το άρθρο 15 και 16 του Ν1069/80 που μπορεί να πάει σε 

ένα συγκεκριμένο  έργο; Είναι 5%; Είναι 10%; Και εάν είναι,  ποιος το 

αποφασίζει  αυτό;  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Δεν υπάρχει.  Και εν πάση περιπτώσει,  παραβλέπετε όλοι από τους 

πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όλους επικεντρωθήκατε στο 80% και 

παραβλέπετε ο νόμος πρέπει να εφαρμόζεται στο σύνολό του,  τους 

πόρους της επιχείρησης που είναι,  είπαμε η δαπάνη διακλάδωσης που 

είναι αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες.  Ρητά ο νόμος λέει  ότι  

επιβάλλεται η δαπάνη διακλάδωσης στους ιδιοκτήτες και να 

διευκρινίσω ότι  η δαπάνη διακλάδωσης δεν αφορά ιδιωτικό χώρο, 

αφορά από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι τον κυρίως αγωγό 

αποχέτευσης και παραβλέπετε και τον πόρο της επιχείρησης που είναι 

η συνεισφορά στα έργα που εκτελούνται κατά προτεραιότητα.  
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 Για το 80% ότι  δεν μπορεί να διατεθεί  ολόκληρο στο έργο σας το 

είπα και προηγουμένως. Τώρα  εάν υπάρχει αντίθετη άποψη νομική, 

τώρα τι  να σας πω;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Σε ποιο ποσοστό δεν μπορείτε να διευκρινίσετε ότι  μπορεί να πάει σε 

ένα έργο.  Το 100% δεν μπορεί να πάει.   

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Ισχύει  η Αρχή της Ανταποδοτικότητας και σας γράφω και στ ην 

γνωμοδότηση ότι  λόγω του ότι  γίνεται ο βαρυτικός αγωγός,  γι΄ αυτό 

τον λόγο έχουμε δικαίωμα ανταποδοτικά να δώσουμε το ειδικό τέλος 

80% που εισπράττουμε από τις  περιοχές.  Εάν ήταν μόνο οι  ιδιωτικές 

συνδέσεις από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι το κυρίως αγωγ ό, 

απαγορευόταν να δώσουμε,  κατά την γνώμη μου και το 80%, γιατί  

είναι αποκλειστική δαπάνη των ιδιοκτητών. Αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  από το ακροατήριο εκπρόσωποι από τις  δυο Τοπικές 

Κοινότητες,  από το Σκούταρι και το Μητρούσι.  Παράκληση, ελάτε 

δίπλα σε ένα μικρόφωνο, όποιος θέλει  με ένα σύνολο ερωτήσεων εάν 

έχετε.  Μια δυο, τρεις ,  τέσσερις ερωτήσεις να υποβληθούν για να 

απαντηθούν.   

 Είστε ο κύριος;   

Κος ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ:  

Λέγομαι Καζακίδης Χρυσοβαλάντης,  χαιρετίζω και το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Μιλώ εκ μέρους των δημοτώ ν των Τοπικών Κοινοτήτων 

Σκουτάρεως και Μητρουσίου.  Αυτό που πρώτα ήθελα να ρωτήσω εδώ, 

να διασαφηνίσω και να βγει  μια ξεκάθαρη …γνώμη προς τα έξω, γιατί  

κάπου έχει  παρερμηνευτεί  και έχει  παρεξηγηθεί αυτό το θέμα.  
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 Δεν τίθεται ζήτημα από τους δημότες Σκου τάρεως και 

Μητρουσίου ότι  δεν θέλουν  να πληρώσουν καθόλου. Το αίτημά μας ως 

μηδενική επιβάρυνση για το κόστος του έργου αφορά, γιατί  έτσι είχαμε 

ενημερωθεί από τον κ.  Δήμαρχο, τον κ.  Αγγελίδη και από τον Πρόεδρο 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τον κ.  Αραμπατζή, ότι  το έργ ο είναι ως ένα και εμείς  

ερωτούμενη για να δούμε τι  γίνεται,  τι  έγινε σε άλλες περιπτώσεις,  

βρήκαμε ότι ,  μάλλον πήραμε την απάντηση ότι  κάθε δημότης σε άλλες 

κατά τόπους Κοινότητες που έγινε το ανάλογο έργο,  πλήρωσαν μόνο το 

τέλος σύνδεσης.   

 Άρα λοιπόν δεν έχουμε καμία άρνηση του να πληρώσουμε το 

τέλος σύνδεσης.  Αυτό που σε μας ήρθε βαρύ και καταλαβαίνετε ότι  

είμαστε σε καιρούς χαλεπούς και υπάρχουν δυσκολίες πολλές,  να 

πληρώσουμε ένα έργο της τάξεως των 4,5 εκατ.  ευρώ, 2.000 σπίτια.   

 Και το λέω αυτό γιατ ί  και έξω έτσι πήρα κάποια μηνύματα, προς 

Θεού δεν είχαμε κανέναν σκοπό να φτάσουμε σε αντιπαράθεση με τους 

άλλους δημότες κατοίκους του Δήμου Σερρών και να θεωρηθούμε εμείς  

οι  εξυπνότεροι και αυτοί οι  κατωτέρου επιπέδου μορφώσεως, ότι  εμείς  

θα πληρώσουμε μηδέν ενώ αυτοί πληρώσανε 500 και 400,  αυτό που 

ζητάμε είναι να πληρώσουμε αυτό που μας αναλογεί  μέσα από αυτά 

που απορρέουν από τις  συμβάσεις και από τα νούμερα που έχουν τα 

χαρτιά σας γραμμένα.  

 Θεωρήσαμε λοιπόν ότι  είναι υπερβολικό το 930 ευρώ ανά 

υδρόμετρο σε αυτούς τους καιρούς.  Όταν έγινε η πρώτη ενημέρωση 

από το Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Σκουτάρεως,  στην Κοινότητα 

Σκουτάρεως υπήρχε η πρόταση 600 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις ή το 

τονίζω  αυτό,  διαζευκτικό,  ή δάνειο το οποίο θα αποπληρωθεί σε πέρας 

χρόνου δέκα ετών.  
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 Μετέπειτα μας ήρθε πρόταση . .και ο κ.  Αραμπατζής μας είπε ότι  

ήταν τυπογραφικό λάθος.  Ας έχει  έτσι.   

 Την μεθεπομένη μας ήρθε άλλη πρόταση και για να μην τα 

αναλύω έτσι,  πήγαμε από ένα ποσό 800 ευρώ στα 1.000 ευρώ, στα 

1.200 ευρώ.  

 Άκουσα την ομιλία του κ.  Δημάρχου, του κ.  Αγγελίδη,  

αναφερόταν ότι  έγιναν προσπάθειες από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και από το 

Συμβούλιό της στο να διευκολυνθούν οι  κάτοικοι αυτών των περιοχών. 

Δεν άκουσα με τα λύπης μου να λέει  ‘να ελαφρυνθούν οι  κάτοικοι’ .  

Αυτό είναι που ζητάμε.   

 Αυτή την στιγμή δεν είναι το θέμα να διευκολυνθούμε.  Δηλαδή 

με λίγα λόγια μας λέτε ότι  εάν αύριο . .  εφάπαξ το ποσό θα μας γίνει  

μείωση και θα πληρώσουμε 500 ευρώ, αλλά επειδή πάμε με δόσεις 

πληρώνουμε 1.100;  

 Θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το τελ ικό που θα πληρώσουμε και 

να είναι βατό με τις  ανάγκες και απαιτήσεις που έχει  ο καθένας.  

Θεωρούμε ότι  τα 950 ευρώ είναι πάρα πολλά, ιδιαίτερα όταν σε 

ενημέρωση που έχουμε πάρει είναι ότι  θα πληρώσει το κάθε υδρόμετρο 

αυτό το ποσό, που σημαίνει  ότι  υπάρχου ν σπίτια που έχουν μέσα και 

δυο και τρία υδρόμετρα. Που θα κληθεί ένας ιδιώτης να πληρώσει 

3.500 ευρώ μόνο γι΄ αυτό το έργο.   

Συν προς ενημέρωση των υπολοίπων, ίσως να μην το γνωρίζετε 

και το Διαμέρισμα του Μητρουσίου και το Διαμέρισμα Σκουτάρεως 

είναι χωριά.   Κάποτε ήταν πολύ πιο χαμηλά από το ύψος που περνάνε 

αυτή την στιγμή οι  κεντρικοί δρόμοι των χωρών. Αυτό σημαίνει  ότι  

όλοι οι  βόθροι και όλα τα συστήματα αποχέτευσης είναι πάρα πολύ 

χαμηλά και ο κάθε ιδιώτης θα χρειαστεί  μια προσωπική δαπάνη άνω 
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των 1.000 ευρώ προσωπική για να μπορέσει να βγάλει τα λύματά του 

στον αγωγό.  

Το όλο μας θέμα είναι ότι  ζητάμε από το Συμβούλιο της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και από την δημοτική αρχή να βρει  έναν τρόπο να 

κατεβάσει το κόστος σε ανεκτά επίπεδα. Δεν θέλω να μπω σε 

αντιπαραθέσεις,  ούτε ποτέ είχαμε σκοπό σαν Επιτροπή ή σαν δημότες 

να κρίνουμε αυτή την δημοτική αρχή. Ότι έγινε,  έγινε,  δεν είμαστε 

εμείς  αυτοί που θα σας κρίνουμε.  Εμείς ζητάμε καθαρά και ξάστερα 

όσο μπορεί να συμβάλει η δημοτική αρχή από την μεριά της αυτό το 

κόστος να πέσει και να ξεκάθαρο.  

Μας έχουν ειπωθεί πάρα πολλά. Μας έχουν ειπωθεί και τα 

άκουσα και εγώ ο ίδιος ότι  υπάρχει  ενστάσιμη αγωγή κατά του 

υποέργου από τον εργολάβο, ο οποίος έδωσε φάκελο για να αναλάβει 

το έργο,  απορρίφθηκε,  θεωρώντας ότι  έχει  την καλύ τερη προσφορά. 

Είναι σε ένσταση και αυτή την στιγμή η υπόθεση εκκρεμεί στα 

δικαστήρια.   

Εάν αυτό ισχύει  δεν μας το είπε κανένας.  Εάν αυτό ισχύει  

γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι  τα δικαστήρια μπορεί να τραβήξουν 

και δυο και τρία έτη.  Μόνο από αυτό το έργο μπο ρεί να βγει  μη 

λειτουργικό και να γυρίσει  πίσω. Και εμένα μου ζητάτε να πληρώσω 

…δεν μπορεί να γίνει .   

Αυτά. Το να κάνω ερωτήσεις …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε τοποθέτηση. Κάντε και εσείς  ερωτήσεις.  

Κος ΚΑΖΑΚΙΔΗΣ:  
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Οι ερωτήσεις λίγο ως πολύ μας απαντήθηκαν. Είναι που η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

μιλάει με οικονομικά κριτήρια,  δεν μπορούμε να τα κατέχουμε αυτά. 

Το να φτάσουμε παραπέρα.  

Κος   :  

Μια ερώτηση, εάν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο γιατί  πρέπει να καταγράφονται οι  

ερωτήσεις.   

Κος   :  

Και από εδώ νομίζω ότι  είμαι βροντόφωνος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιθανόν να μην καταγραφεί.   

Κος   :  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  σας χαιρετώ. Δυο ερωτήσεις θα κάνω 

μόνο. Έχει ειπωθεί ότι  οι  κάτοικοι δεν μπορούν,  αδυνατούν να 

πληρώσουν το πόσιμο νερό στα δυο τα χωριά α υτά. Εσείς είπατε ότι  

για 16 μήνες θα πληρώνουμε από 25 ευρώ στην το Φ.Π.Α. και δέκα 

χρόνια…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με το Φ.Π.Α.  

Κος   :  

Με το Φ.Π.Α..  Συν το Φ.Π.Α. και για δέκα χρόνια από 6,5 ευρώ. Το 

σύνολο είναι 1.180 ευρώ. Συν την σύνδεση που θα κάνει  το κάθε σπίτ ι ,  

θα πάει περίπου ξέρω εγώ, 1.200, 1.250.  

 Που θα βρει  αυτός ο κόσμος αυτά τα λεφτά; Αυτό που έχει  

ειπωθεί εδώ μέσα λέω. Όταν σήμερα οι  κάτοικοι δεν μπορούν να 

πληρώσουν το πόσιμο νερό; Ένα είναι αυτό.   
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 Και σε μια ερώτηση θέλω απάντηση. Εάν κάποιος δεν μπορεί να 

πληρώσει,  διότι  στα χωριά υπάρχουν συνταξιούχοι μόνιμοι με 360 

ευρώ. Εάν δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα λεφτά, θα τα στείλετε στην 

Εφορία; Αυτό το ποσό θα σταλθεί στην Εφορία για να εισπραχθεί;   

 Και τέλος,  όπως αναφέρθηκε ότι  στο Δήμο Καπετάν Μη τρούση, 

που έχει  κάνει  ο κύριος Χράπας την ερώτηση για αποχέτευση, σας 

πληροφορώ ότι  το Μητρούση πληρώνει αποχέτευση, ενώ δεν υπάρχει 

αποχέτευση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε παρακαλώ στα ερωτήματα. Λίγο το μικρόφωνο κλείστε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Στο τελευταίο ερώτημα από την ενημέρωση που έχω, δεν έχει  

αποχέτευση το Μητρούσι,  πώς πληρώνει και τι  ποσοστό πληρώνει;  

Μήπως αναφέρεται ο κύριος στο παρελθόν σαν πρώην Δήμος Καπετάν 

Μητρούση και έχουν βρεθεί  και κάποιες οφειλές στο παρελθόν τους 

και αναφέρει μέσα  αποχέτευση; Δεν αφορά την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Στα 

τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν νομίζω ότι  αναγράφεται αποχέτευση. 

Δεν υπάρχει χρέωση.  

Κος   :  

Στο τελευταίο τώρα που πήραμε γράφει «χρέωση».  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εάν αναφέρεστε στον τελευταίο λογαριασμό, είναι η επιβολή των 35 

ευρώ, δεν είναι τέλος αποχέτευσης ότι  πληρώνω από την πρώτη στιγμή 

που αναλάβαμε εμείς .   

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αυτό  δεν υπάρχει,  δεν το γνωρίζω εάν έγινε κάτι  τέτοιο.  Μα δεν 

χρεώνεται.  Πώς χρεώνεται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ και ο  Πρόεδρος αλλά και ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. νομίζω ότι  

δίνουν την απάντηση. Δεν επιβάλλεται αυτό το τέλος.  Στην επόμενη 

ερώτηση.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δεν συγκράτησα κάτι  που να αναφερόταν στον Πρόεδρο. Εάν έχει  την 

καλοσύνη να επαναλάβει.   

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ότι προβλέπεται από την διαδικασία δεν είναι κάτι  καινούργιο.  Και 

μέσα στην πόλη των Σερρών και στο παρελθόν σαν Δήμος Σερρών 

Καποδιστριακός αλλά και τώρα, όχι  ότι  άμεσα προχωράει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

να βεβαιώσει και να τα πάει στην Εφορία,  εξαντλεί  όλα τα περιθώρια 

και τέτοιες εποχές το γνωρίζουν όλοι οι  δημότες το πόσο προσέχουμε 

όλες αυτές τις  διαδικασίες.   

 Αλλά εάν δεν μας . .κύριοι  συνάδελφοι αυτή η διαδικασία,  θα πάω 

εγώ στον Εισαγγελέα και δεν πρόκειται εγώ ποτέ να πάω στον 

Εισαγγελέα για οφειλές κάποιων άλλων. Όπως φροντίζω, έχω -δεν έχω, 

να τακτοποιήσω τις  οφειλές μου και νομίζω ότι  όλοι οι  νοικοκυραίοι 

αυτό κάνουμε και εάν διαμαρτυρόμαστε από τα χωριά μας ότι  είναι 

πολύ το νερό και πληρώνει μόνο το 65%, νομίζω ότι  εδώ γίνετα ι ένα 

μεγάλο λάθος.  Το 65% των χωριών οι  λογαριασμοί πληρώνονται.  Οι 

υπόλοιποι δεν πληρώνονται.   
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Ένα τόσο χαμηλό ποσό που πληρώνουν,  μέσο όρο, κύριε 

Πρόεδρε,  τα χωριά μας πληρώνουν 60 ευρώ. 60 ευρώ πληρώνει μέσα 

στην πόλη των Σερρών και οι  γύρω περιοχές με  το ακριβό νερό που 

έχουν,  γιατί  έχει  τεράστια διαφορά η τιμή του νερού με τις  περιοχές,  

πληρώνουν 60 ευρώ το δίμηνο.  

Είπα, κύριε Δήμαρχε,  ότι  τον χρόνο μέσο όρο πληρώνει κάθε 

οικογένεια στα χωριά 60 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι΄ αυτό,  καταρχήν ρωτήσατε εάν υπάρχει ένσταση και εάν υπάρχει ο 

κίνδυνος να σταματήσει το έργο.  Δεν υπάρχει κανένας τέτοιο κίνδυνος.  

Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι προσφυγή, δεν μπορεί να σταματήσει 

το έργο.  Τελεία και παύλα. Το έργο συνεχίζεται.   

 Είπατε ότι  δεν είπατε ότι  δεν θέλετε να πληρώσετε.  Εγώ θα σας 

διαβάσω αυτά που μας στείλατε εγγράφως.  

 «Λόγω της οικονομικής ένδειας στην οποία βρίσκονται οι  

συνδημότες μας,  απαιτούμαστε την μηδενική επιβάρυνση, όσον αφορά 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ και από το κοινό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Την μηδενική επιβάρυνση όσον αφορά την δαπάνη σύνδεσης με το 

αποχετευτικό δίκτυο. Παράλληλα να γίνουν όλες οι  απαιτούμενες 

ενέργειες από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την εξεύρεση πόρων. 

Χρηματοδοτήσεις –προγράμματα.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

 2. Να χρεωθεί ένα ευρώ τον μήνα σε όλα τα υδ ρόμετρα του 

Δήμου μας.  Θεωρούμε ότι  ο Δήμος είναι ένας και ενιαίος και δεν 

νοείται διαχωρισμός των πολιτών σε δυο κατηγορίες.  Εμείς και εσείς  ή 

εσείς  και οι  άλλοι».   

Α  υτά τα λέτε εγγράφως. Να μην πληρώσετε ή να πληρώσουν όλο οι  

δημότες με ένα ευρώ τον μήνα.  

Και επίσης πιο μπροστά στείλατε και ένα άλλο έγγραφο και λέτε 

τα ίδια πάλι.   

«Αιτούμαστε απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. περί μηδενικής 

επιβάρυνσης των κατοίκων Σκουτάρεως καθώς και των ιδιοκτητών 

κτισμάτων μη μόνιμων κατοίκων Σκουτάρεως της μη επιλέξι μης 

δαπάνης του αποχετευτικού έργου Σκουτάρεως.  Η μηδενική 

επιβάρυνση μπορεί να επιτευχθεί  με χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

όλης της μη επιλέξιμης δαπάνης από το 80% του αποθεματικού ή από 

τον Δήμο Σερρών ή με συνεργασία και των δυο φορέων ή με εξεύρεση 

κονδυλίων μέσω άλλων προγραμμάτων κατόπιν σύστασης Επιτροπής 

από εσάς για το σκοπό αυτό».  

Αυτά τα λέτε εσείς .   

Κος   :  

Για να διευκρινίσω λίγοι το πώς τοποθετήθηκα, γιατί  κάπου 

δικαιολόγησα αυτό που έγινε.  Όταν πρώτη φορά ήρθα στο Σκούταρι 

μας παρουσιάσατε το  έργο ως ενιαίο.  Όχι σύνδεση ατομική και 

δευτερεύον αγωγός.  Μας το βάλατε σαν ένα.  Εντάξει;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα είναι το έργο με τρία υποέργα. Είναι ένα.   

Κος   :  
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Εάν είναι ένα το έργο,  τότε εμμένουμε στην μηδενική μας δαπάνη. 

Στην μηδενική μας επιβάρυνση. Απλά  βλέπω εδώ ότι  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από την ώρα που ήρθα είπα ότι  είναι ένα έργο με τρία υποέργα.  

Κος   :  

Βλέπω ένα έγγραφο εδώ που λέει:  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και μετά από συζήτηση, αποφασίζει  

ομόφωνα, εγκρίνει  την υποβολή πρ ότασης για την χρηματοδότηση της 

πράξης με τίτλο «Κατασκευή βαρυντικών αγωγών συγκέντρωσης 

λυμάτων της Τοπικής Κοινότητας Μητρουσίου και της Τοπικής 

Κοινότητας  Σκουτάρεως Σερρών προϋπολογισμού 4.700 προς 3.600 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,   εκ των οποίων οι  4.578.60 0 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 

είναι επιλέξιμες δαπάνες και το υπόλοιπο ποσό των 145.000 πλέον 

Φ.Π.Α. αφορούν μη επιλέξιμες δαπάνες,  που αφορούν δημοτικές 

συνδέσεις».   

 Βάσει αυτού λοιπόν φαίνεται ότι  η Τρίτη Φάση του έργου έχει  

δυο σκέλη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ και μπορεί να το χρηματοδοτήσει 

αυτό.  Το οποίο πρόγραμμα άνοιξε τον Νοέμβριο.  Αυτό απαντήθηκε.  

Είναι ξεκάθαρο. Μακάρι να μπούμε σε αυτό το πρόγραμμα και να γίνει  

συμψηφισμός για επιστροφή των χρημάτων.  

Κος   :  

Το δεχόμαστε αυτό.  Απλά θέλουμε ν α σας πούμε ότι  ότι  γράψαμε εκεί  

ήταν γιατί  εμείς  αντιληφθήκαμε ότι  δεν μπορούμε να έχουμε μόνο την 

δική μας δαπάνη και το άλλο να ενταχθεί  και νομίζω ότι  εάν θα 

ενταχθεί  θα ενταχθεί  όλο ή . .να ενταχθεί  όλο.   
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 Λέω λοιπόν ότι  με βάση αυτά ξαναλέω, δεχόμαστε ,  δεν υπάρχει 

κάτοικος των δυο Κοινοτήτων που να μην δέχεται να πληρώσει αυτό 

που του αναλογεί  ως μη επιλέξιμη δαπάνη. Και θεωρούμε ότι  τα 4,5 

εκατ.  μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμη δαπάνη. Αυτό.  

 Όπως και ο κ.  Αραμπατζής ισχυρίστηκε τυπογραφικό λάθος,  ας 

μας επιτρέψει και εμείς  να έχουμε ένα εκφραστικό λάθος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  για όνομα του Θεού. Κανένας δεν είναι τέλειος.  Γι΄ αυτό 

γίνεται αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα δέχεστε να πληρώσετε,  έτσι δεν είναι;  Να το ξεκαθαρίσουμε για 

να ξέρουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άρα δέχεστε να πληρώσετε.  Αυτό μας λέτε.   

Κος   :  

Σας το είπα.  Να το πω πάλι από την αρχή; Να μην παίζουμε με τις  

λέξεις ,  κύριε Δήμαρχε.  Σας είπα από την αρχή ότι  δεχόμαστε να 

πληρώσουμε την σύνδεση, την ατομ ική σύνδεση όπως μας έχουν 

πληροφορήσει και έχουν πληρώσει όλοι οι  Δήμοι ένα ποσό των 150 με 

80,  γιατί  ο κ.  Αραμπατζής αναφέρθηκε και όλοι αναφέρεστε στην 

περίπτωση του Χριστός,  αλλά υπάρχει η περίπτωση του Αγίου 

Γεωργίου που δεν πλήρωσε καθόλου ή του . .  π ου πλήρωσε μόνο 30 

ευρώ. Υπάρχουν και ένθεν και ένθεν.   

 Λοιπόν,  εμείς  επιμένουμε και λέμε ότι  καλώς να επωμιστούμε τις  

ιδιωτικές συνδέσεις,  αλλά ότι  έχει  να κάνει  με την κατασκευή του 
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έργου σε δημόσιο χώρο, να το επωμιστεί  κάποιος φορέας είτε η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  είτε από κάποιο κονδύλιο.  Αυτό ζητάμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Νομίζω απαντήθηκε και αυτό.  Ξεκάθαρα απαντήθηκε.  Ότι είναι μη 

επιλέξιμη δαπάνη αυτή η κατασκευή, τέλος πάντων που θα γίνει .  Είναι 

μη επιλέξιμη και πρέπει να την πληρώσει ο πολίτης,  όπως τα 

πληρώνουν οι  πολίτες σε όλους τους δήμους της Ελλάδας.  Δεν υπάρχει 

Δ.Ε.Υ.Α. …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ήρθαμε για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχουν 

πολίτες σε κανέναν Δήμο . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη αντί  να διευκολύνετε τώρα…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ τώρα, τι  είναι αυτά που λέτε;  Παραπληροφόρηση. 

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  Σεβαστείτε το σώμα και τους 

συμπολίτες μας.  Εδώ δεν ήρθε κανένας να κάνει  πλειοδοσία.  Εδώ 
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ήρθαμε να λύσουμε και να αναλύσουμε όλες τις  πτυχές.  Σας 

παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ χωρίς τον λόγο τον δικό μου δεν έχετε δικαίωμα να 

επεμβαίνετε.  Να κάνετε καμία παρέμβαση. Σας παρακαλώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπάρχουν πολίτες σε κανέναν Δήμο της Ελλάδος που να μην έχουν 

πληρώσει τις  μη επιλέξιμες δαπάνες.   Αυτό …  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ ηρεμία.  Θα αναλυθούν τα πάντ α στο αποψινό Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι μεμονωμένες φορές,  σας παρακαλώ πολύ, δεν οδηγούν πουθενά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ένα αυτό.  Όλοι οι  πολίτες σε όλους τους δήμους της Ελλάδας 

πληρώνουν τις  μη επιλέξιμες δαπάνες.  Το ύψος της μη επιλέξιμης 

δαπάνης,  σας παρακαλώ σεβαστείτε,  όπως σας σεβόμαστε εμείς .   

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για σας έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο,  δεν έγινε για τον Δήμαρχο.  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό προσπαθούμε να σας δώσουμε  να καταλάβετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν το καταλάβετε εσείς  θα μεταδώσετε και στα χωριά μας αυτά 

ακριβώς που πρέπει να κατανοήσουν όλοι.   

Κος   :  

Εγώ δεν είμαι μορφωμένος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σημασία τώρα εάν είστε ή δεν είστε.   

Κος   :  

Να μας φορολογήσουν 1.100.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την διαδικασία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επαναλαμβάνω και πάλι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε επιτέλους.   Ωραία,  θα δικαιώσουμε τον κ.  Αναστασιάδη και 

θα κλείσουμε την κουβέντα εκεί .  Ωραία.   

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ καλά κάνατε.  Βεβαίως.  Συνεχίστε.  Ολοκληρώστε για να μπούμε 

σε τοποθετήσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Για πείτε μου, πώς θα ολοκληρώσω; Για πείτε μου κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη για πολλοστή φορά …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πώς να ολοκληρώσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάτε μεταξύ σας.  Σας παρακαλώ. Σεβαστείτε λίγο την διαδικασία.  Η 

κυρία Σαραντίδου μιλάει μαζί  σας τώρα. Ο κ.  Αναστασιάδης παρακαλώ 

να σταματήσει τον υποβολέα και να καθίσει ,  εάν θέλει .  Σας παρακαλώ 

πάρα πολύ για τελευταία φορά. Ξεπεράσατε,  ξεπεράσατε,  δεν με 

σέβεστε καθόλου.  Δεν με σέβεστε,  κ.  Αναστασιάδη, το παράπονό μου 

σας το λέω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε που δεν θα απαντάει ο καθένας.  Συνεχίστε,  ολοκληρώστε,  σας 

παρακαλώ, να μπούμε σε κύκλο τοποθετήσεων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Απαιτώ  τον ελάχιστο σεβασμό. Απαιτώ τον ελάχιστο σεβασμό σαν 

πολίτης προς πολίτη.  Δεν είναι δυνατόν,  δυο λέξεις  δεν προλαβαίνω να 

πω και δέχομαι δέκα παρεμβάσεις.  Για όνομα του Θεού.  

 Λοιπόν,  δεν υπάρχει πολίτης σε κανένα Δήμο της Ελλάδος που 

να μην έχει  πληρώσει την επιλέξιμη δαπάνη. Το ύψος της μη 

επιλέξιμης δαπάνης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.  Εξαρτάται 

από το έργο,  από το πόσο ακριβό είναι το έργο και τα λοιπά.  

 Εδώ έχουμε ένα έργο,  δεν είναι όπως έγινε στο Χριστός λόγω του 

ότι  υπήρχε η ροή, ας πούμε  και δεν χρειαζόταν αυτά τα βάκιουμ, πώς 
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τα λένε,  τα οποία δεν ξέρω. Εδώ το έργο βγαίνει  πιο ακριβό λόγω της 

μορφολογίας του εδάφους.  Βγαίνει  λίγο πιο ακριβό.   

 Λοιπόν,  άρα ανάλογα με την κατασκευή του έργου βγαίνει  και το 

ύψος της μη επιλέξιμης δαπάνης κα ι αυτό που αντιστοιχεί  στον κάθε 

πολίτη.   

 Στο Χριστός έβγαινε 700 ευρώ. Εδώ είναι ο Πρόεδρος του 

Χριστός.  Πλήρωναν οι  άνθρωποι στην αρχή 65 ευρώ το δίμηνο. Έτσι 

δεν είναι Πρόεδρε; Και εκεί  υπήρχαν αντιδράσεις και τους είπαμε ότι  

αυτό μπορεί να πέσει και έπεσε στα 425.  

Εδώ ξεκινάμε με 850, εάν θέλετε να μην πληρώσετε 

τοκοχρεολύσια πληρώστε τα μόνο τα 850. Δεν θα υπάρξουν 

τοκοχρεολύσια.  Και εδώ θα πέσει.  Όσο θα κατασκευάζεται το έργο και 

θα φτάνουμε προς το τέλος,  θα πέσει.  Το διαβεβαιώνουν εδώ τα 

υπεύθυνα χείλη των υπηρεσιακών παραγόντων. Πέραν του ότι  θα 

κάνουμε ότι  μπορούμε για να ενταχθούμε στο πρόγραμμα και μακάρι 

να ενταχθούμε και να μην πληρώσετε τίποτα.   

Εμείς κάναμε ότι  μπορούσαμε,  εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα, 

ναι για να καταθέσουμε μια πρόταση προκ ειμένου να είναι βατή στους 

πολίτες.  Δεν θέλω να την επαναλάβω, την καταθέσαμε.   

Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θα βάλει σε περιπέτειες την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Αυτό είναι ξεκάθαρο.  

Πέρα από το νομικό,  εγώ σας λέω ότι  αφήστε το νομικό σκέλος,  

ήταν ξεκάθαρη  η νομική σύμβουλος και είπε ότι  όλο το ειδικό τέλος 

από όλους τους δημότες που παίρνουμε,  δεν μπορεί να πάει σε ένα 

συγκεκριμένο έργο.  Τελεία και παύλα. Είναι μια ερμηνεία της νομικής 

συμβούλου.  
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Θα χαρώ πάρα πολύ να μας φέρετε μια άλλη ερμηνεία,  από ένα 

άλλο νομικό σύμβουλο που να βάλει φαρδιά πλατειά την υπογραφή 

του,  για να το διερευνήσουμε.  Φέρτε όμως και μια άλλη ερμηνεία από 

έναν άλλο νομικό σύμβουλο, να βάλει την υπογραφούλα του,  διότι  

αυτά έχουν σημασία.   

Έγινε μια καίρια ερώτηση από τον κ.  Γκότση και είπε εάν γ ίνει  

μια προσφυγή, μια ένσταση τι  γίνεται;  Και υπήρξε μια ξεκάθαρη 

απάντηση. Ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Ότι θα αποδοθούν 

ευθύνες,  ότι  μπορεί να σταματήσει το έργο και τα λοιπά και τα λοιπά.  

Άρα κάναμε ότι  μπορούσαμε.  Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θέτει  

σε κίνδυνο και την λειτουργία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  θα δημιουργηθούν νέα 

ανοίγματα, διότι  όπως είπαμε πέρα από το νομικό σκέλος,  ακόμα και 

να μπορούσαμε να το κάνουμε,  δεν υπάρχουν χρήματα, δεν μπορούν να 

δοθούν ή θα πρέπει να είναι εις  βάρος έργων που γίνονται σε άλλα 

χωριά.   

Θα πρέπει να σταματήσουν έργα που θα γίνουν στην 

Αναγέννηση, στην Ορεινή,  στον Προβατά, στην Μονοκκλησιά,  στην 

Άνω Καμήλα, στο Κουβούκλιο και τα λοιπά.  

Αυτή είναι η αλήθεια.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, δεν χρειάζεται να φωνάζετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορείτε να πάρετε τον λόγο.   

Κος   :  
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(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ για να κυλήσει η διαδικασία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σίγουρα η αλήθεια είναι πικρή και θα ήμουν πολύ ευχάριστος εάν σας 

έλεγα, εάν πλειοδοτούσα και εγώ και σας έλεγα ότι  όχι  μόνο δεν θα 

πληρώστε,  θα σας δώσουμε και χρήματα και από πάνω. Σίγουρα θα 

ήμουνα ευχάριστος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηρεμήστε να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος,  να μπούμε στην διαδικασία 

των τοποθετήσεων. Εδώ δεν ήρθαμε για να μαλώσουμε κύριο ι .  Δεν θα 

μαλώσουμε εδώ μέσα, εδώ θα αναλύσουμε τα πάντα και θα φύγουμε …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε και εσείς  κύριε Αναγνωστάκη και εσείς  πιο μπροστά και 

κάποιος άλλος κύριος που θέλει .   

Κος   :  

. .Εάν όντως υπάρχει αγωγή ή όχι ,  ένσταση ως προς το έργο και ένα 

άλλο ζήτησα να μου απαντήσετε,  εάν μπορεί.  Μας είπατε ότι  δεν 

σταματάει το έργο.  Υπάρχει ένσταση;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει προσφυγή που δεν μπορεί να σταματήσει το έργο.  Το 

καταλαβαίνετε αυτό; Είναι ξεκάθαρο αυτό που σας λέω. Τι άλλο να 

σας πω. Δεν σταματάει το έργο.   

Κος   :  
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Απλά ήθελα να το ξανά ακούσω. Και ένα δεύτερο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε να το επαναλάβω;  

Κος   :  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το θέμα της προσφυγής για να ξεκαθαριστεί  μια και καλή.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Το θέμα της προσφυγής.  Υπάρχει μια αίτ ηση ακύρωσης της απόφασης 

του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που απέρριψε την προ -δικαστική προσφυγή 

μιας διαγωνιζόμενης εταιρείας.  Αυτή όμως η αίτηση ακύρωσης δεν 

είναι μέσα στην διαδικασία που προβλέπεται για την δικαστική 

προστασία κατά την σύναψη των δημοσίων συμ βάσεων που δεν 

εμποδίζει  την πορεία του έργου ούτε υπάρχει κανένα κώλυμα.  

Είναι μια αίτηση η οποία καταχρηστικά, κατά την γνώμη μας,  

ασκήθηκε θεωρώντας ότι  θα δημιουργήσει πρόβλημα, δεν 

δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και δεν έχει  καν προσδιοριστεί .  

Θα υπήρχε πρόβλημα εάν υπήρχε μια αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων η οποία θα εμπόδιζε να συνεχιστεί  το έργο.  Δεν υπάρχει 

κανένα πρόβλημα. Το ίδιο θέμα αντιμετωπίσαμε και σε άλλη 

περίπτωση, κύριε Πρόεδρε και σε άλλο έργο αντιμετωπίσαμε στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  που είχε κάνει  μια καταχρηστική άσκηση ενδίκου μέσου 

σε κάποιο άλλο μη αρμόδιο δικαστήριο και δεν λήφθηκε καθόλου 

υπόψη για την συνέχιση του έργου.  

Δηλαδή ο κάθε ένας μπορεί να πάει να κάνει  οπουδήποτε νομίζει  

μια αίτηση και αυτό δεν σημαίνει  ότι  εμποδίζεται η πορεία του έργου. 

Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό καθεστώς που εάν μέσα σε αυτό το 
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νομοθετικό καθεστώς κάνει  κάποιο ένδικο μέσο, τότε μόνο εμποδίζεται 

η διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με δυο λόγια το έργο δεν σταματάει με οποιαδήποτε ένσταση και τα 

λοιπά.  

Κα ΠΡΑΠΑ:  

Έχουν περάσει οι  προθεσμίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναγνωστάκης και κάποιος άλλος κύριος ας πλησιάσει προς το 

μικρόφωνο.  

Κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ:  

Ονομάζομαι Αναγνωστάκη Γιώργος και είμαι κάτοικος Σκουτάρεως.  

Δήλωσα την πρόθεση να μιλήσω γιατί  . .  Σας άκουσα όλους με 

προσοχή, σας σέβομαι γιατί  είστε οι  κύριοι  εκφραστές οι  δικοί μας,  

είναι σαν να κτυπάμε τα χέρια μας,  αλλά οι  ανακρίβειες που 

ειπώθηκαν όλο αυτό τον καιρό από μέρους του Δημάρχου προσωπικά 

και από τον Αραμπατζή …στο οποίο είμαι και εγώ μέλος,  θεωρώ ότι  

είναι απαράδεκτος.   

 Θέλετε με λίγα λόγια,  ερώτηση και ας που απαντήσετε ότι  κάνω 

λάθος,  να πληρώσουμε εμείς ,  να το κατασκευάσει το έργο η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αλλά να το πληρώσουμε εμείς .  Επαναλαμβάνω αυτά που 

ειπώθηκαν και ξανά ειπώθηκαν και θα ξανά ειπωθούν.  Θέλουμε να 

πληρώσουμε,  το κόστος είναι δυσβάσταχτο και είναι μεγάλο. Πρέπει 

να το αντιληφθείτε και να το καταλάβετε.  Και ας πείτε μια πόλη που 

πλήρωσε 1.300 ευρώ.  

 Δεν έχω καμία άλλη ερώτηση και λυπάμαι . .  Όταν θα έρθει  η 

απόφαση εδώ να την ψηφίσετε,  ψηφίστε με ελαφρά καρ δίαν.   
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ψηφίζεται η απόφαση εδώ, μόνο από το Δ.Σ. …  

Κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ:  

Με ελαφριά την καρδιά να πληρώσουν οι  κάτοικοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ψηφίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο κύριε Αναγνωστάκη, σας το λέω 

για δεύτερη φορά. Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σ.  

Κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ:  

Οι εκφραστές μας τότε,  αυτό που σας ανέφερα πιο μπροστά, ας έρθουν 

στα δικά μας τα χωριά,  στο Σκούταρι και στο Μητρούσι και να πουν 

στον κόσμο ότι  θα πληρώσουν 1.300 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος με την λευκή μπλούζα, δεν ξέρω το όνομά σας .   

Κος ΠΟΛΥΖΩΗΣ:  

Καλησπέρα σας.  Πολυζώης Γεώργιος λέγομαι.  Θα ήθελα να ρωτήσω 

τον κ.  Δήμαρχο, πριν τέσσερα χρόνια τον ψηφίσαμε για να προασπίσει  

τα συμφέροντα των πολιτών νομίζω. Νομίζω. Γνωρίζοντας ότι  το έργο 

είναι ενταγμένο από το ΄09 να γίνει ,  ήταν μεί ζονος σημασίας να γίνει ,  

να δοθούν τα χρήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο Ορφανοτροφείο και στο 

‘Εμαρέτ’,  ‘Ιμαρέτ’,  πώς λέγεται;   Δεν μπορούσατε να προασπίσετε τα 

συμφέροντα των  πολιτών βάζοντας κάποια χρήματα, όχι  όλα από 

εκείνα τα χρήματα φέρνοντας κάποιο έργο πί σω;  

 Αυτά ήθελα να ρωτήσω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητέ συνδημότη πρέπει να σας πω ότι  ασφαλώς και 

προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πολιτών με τον καλύτερο . .  
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Κος ΠΟΛΥΖΩΗΣ:  

Τα βλέπουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα απαντάτε.  Σας παρακαλώ με σεβασμό καθίσατε,  είπατε,  

ρωτήσατε,  θα πάρετε απάντηση. Χωρίς να διακόπτετε όμως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προασπιζόμαστε τα συμφέροντα των πολιτών με τον καλύτερο τρόπο. 

Απόδειξη δε του γεγονότος αυτού είναι ότι  επί  δυο χρόνια τρέξαμε και 

εξασφαλίσαμε,  το εντάξαμε το έργο και εξασφαλίσαμε την 

χρηματοδότηση αυτού του μεγάλου έργου, που όπως είπα είμαστε όλοι 

περήφανοι  και θα μας ευγνωμονούν οι  επόμενες γενιές.   

 Εγώ προτιμώ να με βρίζουν μια στιγμή παρά ολόκληρη ζωή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε με να τελειώσω. Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διακοπές κ.  Αναστασιάδη σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει να καταλάβετε επιτέλους,  πρέπει να καταλάβετε ότι  τις  μη 

επιλέξιμες δαπάνες τις  πληρώνουν οι  πολίτες.  Όπως τις  πλήρωσαν στο 

Χριστός,  όπως τις  πλήρωσαν στον Λευκώνα, όπως τις  πλ ήρωσαν στις  

Σέρρες,  όπως τις  πληρώνουν παντού. Καταλαβαίνουμε ότι  οι  καιροί 

είναι δύσκολοι.  Το καταλαβαίνουμε.  Για αυτό τον λόγο…  

Κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αναγνωστάκη δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε.  Δεν κάνουμε 

διάλογο.  Σας έδωσα τον λόγο.  Μην διακόπτετε για τελευταία φορά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσω. 1.200 ευρώ, 1.300, 1.500, όσο θέλετε…  

Κος ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε με να απαντήσω, τέλος πάντων. Επιτέλους έναν ελάχιστο 

σεβασμό, λίγο πολιτισμό  ζητάμε.  Δεν βλέπω πολιτισμό εδώ.  

που λέτε ευρώ είναι με το δάνειο,  με τα τοκοχρεολύσια.  Θέλετε . .  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θέλετε να πληρώσετε 850 ευρώ; Λοιπόν,  πληρώστε τα σε ένα χρόνο, 

σε ενάμιση χρόνο 850 ευρώ. Θα δούμε πόσο αντιστο ιχεί  τον κάθε 

μήνα. Εάν θέλετε σε έναν χρόνο να πληρώσετε 850 ευρώ, θα 

πληρώνετε περίπου 75 ευρώ τον μήνα και θα ξοφλήσετε.  Θα δώσετε 

850 ευρώ. Δεν γίνονται δηλαδή και 25 ευρώ για 16 μήνες και 6,5 ευρώ 

τον μήνα για δέκα χρόνια και 850 ευρώ. Δεν γίνεται.  Θέ λετε 850 ευρώ; 

Πληρώστε τα.  Σε ένα χρόνο θέλετε;  Σε ενάμιση χρόνο; Θα το 

διαιρέσουμε και θα δούμε πόσο αντιστοιχεί .  Μην προκαλούμε τώρα 

εντυπώσεις.   

 Τώρα όσον αφορά το Ορφανοτροφείο και τα λοιπά, καταρχήν 

θέλω να κάνω μια ανακοίνωση σήμερα. Το Ορφανοτροφε ίο πλέον 

γίνεται με πρόγραμμα. Δεν γίνεται με δάνειο.  Εδώ έχω το έγγραφο από 

τον κ.  Μαμαλούγκα, επικοινώνησα σήμερα και ζήτησα να μου 

απαντήσει με e-mail  και μου είπε ότι  αξιολογήθηκε θετικά η πρόταση 
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που κάναμε για το ορφανοτροφείο να μπει σε πρόγραμμα, θ α πάρουμε 

πίσω 1.115.000 ευρώ. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία προς ένταξη και 

θα σας διαβάσω το ακριβές κείμενο.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε όμως. Μάθετε να ακούτε.  Με το να ακούτε μαθαίνετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν ξέρω εάν μπορείτε να κατα λάβετε ότι  το Ορφανοτροφείο πλέον . .  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν ξέρω εάν μπορούμε να συνεννοηθούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το Ορφανοτροφείο πλέον δεν γίνεται με δάνειο,  αλλά  από το 

πρόγραμμα. Πλέον …  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε.  Το θέμα μας δεν είναι αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τι είναι αυτά τώρα;  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα δεν είναι αυτό για σας.  Όχι δεν είναι για σας αυτό το θέμα. 

Γι΄ αυτό έπρεπε να χαίρεστε.   Σας παρακαλώ πολύ, δεν δέχομαι άλλη 

διακοπή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για το Ορφανοτροφείο,  επειδή γίνεται πολύ σπέκουλα, θα πρέπει πλέον 

να εφεύρουν αυτοί που κάνουν την σπέκουλα άλλους τρόπους για να 

μουτζουρώσουν αυτό το μεγάλο έργο.  Η απάντηση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκτός θέματος.  Λοιπόν,  Ορφανοτροφείο τέρμα με δάνειο.  Η απάντηση 

από τον κ.  Μαμαλούγκα, εδώ είναι θα σας την δώσω, θα σας την 

μοιράσω με e-mail ,  μου το έστειλε,  λέει:   

Σε συνέχεια επικοινωνίας μας,   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ Πρόεδρε.   

Σας επισημαίνουμε ότι  η διαδικασία αξιολόγησης του έργου: 

Ανακαίνιση κτιρίου πρώην Ορφανοτροφείου Θηλέων για χρήση 

γραφείων από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών προϋπολογισμού 1.124.000 ευρώ, 

είναι σε εξέλιξη.   

Εν τούτοις μέχρι στιγμής οι  έλεγχοι από την Μονάδα Α και Γ έχουν 

προβεί θετικοί και το έργο είναι επιλέξιμο προς ένταξη.  Μόλις 
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ολοκληρωθεί η διαδικασία της ένταξης θα σας γνωστοποιηθεί  και 

εγγράφως.  

Είναι θέμα ημερών πλέον για να ενταχθεί  οριστικά.  Εφεύρετε άλλους 

τρόπους μουτζούρωσης του …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα σας ξανά δώσω τον λόγο,  τότε θα μιλήσετε.  Σας παρακαλώ 

πολύ. Δεν κάνουμε διάλογο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου θα σεβαστείτε και εσείς  πρώτα την διαδικα σία.  

Πρώτα οι  δημοτικοί σύμβουλοι και έπειτα ο κόσμος.  Δεν θα κάνετε 

πενήντα ερωτήσεις.  Τελειώσατε με τις  ερωτήσεις.   

Κος   :  

Μα δεν απάντησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε.  Δεν θέλατε να ακούσετε.   Σας παρακαλώ συζήτηση έτσι δεν 

γίνεται.  Δεν γίνεται έτσι συζήτηση. Θα παρακαλέσω και τον κύριο που 

σηκώνει το χέρι ευγενικά να έρθει  και να καθίσει  στο μικρόφωνο.  

Κος ΜΑΝΑΒΟΥΡΗΣ:  

Μαναβούρης Κωνσταντίνος λέγομαι.  Από το Σκούταρι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Μαναβούρη. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία.    

Κος ΜΑΝΑΒΟΥΡΗΣ:  
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Θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω την άποψη του κοινού από πίσω, 

των δημοτών, η οποία,  δυστυχώς να σας πω ότι  νοιώθουν ότι  

εμπαίζονται.  Και θα προσπαθήσω εν τάχει  να σας πω γιατί .   

 Η έννοια της ανταποδοτικότητας κύριε Πρόεδρε και κύριε 

Δήμαρχε,  είναι ενιαία,  είναι ολοκληρωμέν η. Δεν εξατομικεύεται.  

Πληρώνουν όλοι οι  δημότες και επιστρέφονται τα χρήματα στους 

δημότες για έργα. Δεν πληρώνω εγώ ένα ευρώ στον Δήμο ή στον φορέα 

και μου επιστρέφονται έργα ενός ευρώ. Συνεπώς το επιχείρημα που 

ισχυρίζεται η νομικός,  δεν ξέρω, ας το ψάξ ουν κάποιοι ,  αυτοί που 

ξέρουν περισσότερα γράμματα από εμένα, εγώ γεωργός είμαι,  πιστεύω 

ότι  θα καταρρεύσει πολύ εύκολα.  

 Πληρώνουμε όλοι μαζί  και μας επιστρέφονται σε όλους.  Δεν 

πληρώνει η περιοχή και επιστρέφει στην περιοχή. Μην προσπαθείτε να 

κατηγοριοποιήσετε τους πολίτες εδώ. Και απευθύνομαι στην κυρία 

νομικό.  Γι΄ αυτό θεωρούν ότι  εμπαίζονται οι  πολίτες.   

 Και κάτι  ακόμη. Θα τελειώσω με μια ερώτηση. Θα είμαι 

σύντομος.  Εάν αποδειχθεί  ότι  μπορούσαμε το 80% να διοχετευτούν 

χρήματα στο έργο με κάποιες δια δικασίες,  τι  προτίθεται να κάνει  το 

Δημοτικό Συμβούλιο γι΄ αυτό;  

 Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ απάντησα σε αυτή την ερώτηση. Δηλαδή πώς απάντησα; Ακόμα 

και ο νόμος να το επέτρεπε,  να υπήρχε  η νομική δυνατότητα, δεν 

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα. Το καταλαβ αίνετε;  Σας το ανέλυσε 

ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με μεγάλες λεπτομέρειες.  Πάτε να σας 

δείξει  και τα χαρτιά.  Σας καλέσαμε δυο φορές στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Δεν 
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θέλετε εσείς  να δείτε την αλήθεια.  Θέλετε να πείτε αυτά τα οποία ξέρω 

εγώ, θα θέλατε να γίνουν.   

 Ασφαλώς δεν θα θέλαμε και εμείς  να είμαστε δυσάρεστοι 

απέναντί  σας,  όμως υπάρχει μια πραγματικότητα. Θέλετε πολιτικούς 

που να σας λένε την αλήθεια ή πολιτικούς που να σας κοροϊδεύουν;  

 Λοιπόν,  σας λέμε την όλη αλήθεια.  Δεν υπάρχει.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε,  σας παρακαλώ, να ολοκληρώσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακόμα και ο νόμος να το επέτρεπε,  σας εξήγησε ο Οικονομικός 

Διευθυντής ότι  δεν υπάρχει η δυνατότητα, δεν υπάρχουν χρήματα για 

να δοθούν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα τους δημοτικούς συμβούλους.   

Κος ΜΑΝΑΒΟΥΡΗΣ:  

. .παράνομο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα είναι και παράνομο το όλο. Κύριε Μαναβούρη αφήστε με λίγο να 

σας εξηγήσω. Η κυρία νομική σύμβουλος είπε από την πλευρά της ότι  

νομικά είναι παράνομο να πάει όλο το ειδικό τέλος σε ένα 

συγκεκριμένο έργο.  Τελεία και παύλα.  

 Εάν εσείς  μπορείτε να μας φέρετε και θα χαρώ πάρα πολύ, μια 

γνωμάτευση από έναν άλλο νομικό σύμβουλο που να λέει  τελείως 

διαφορετικά πράγματα, να το διερευνήσουμε.   
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Κος ΜΑΝΑΒΟΥΡΗΣ:  

Τι προτίθεστε να κάνετε γι΄ αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ορίστε;  

Κος ΜΑΝΑΒΟΥΡΗΣ:  

Εάν φέρουμε  μια τέτοια γνωμάτευση τι  προτίθεστε να κάνετε γι΄ αυτό;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας την φέρετε.  Φέρτε την να την δούμε.  Φέρτε την για να την δούμε.  

Να δούμε ποιος νομικός θα βάλει υπογραφή σε κάτι  τέτοιο;  Ας μας 

φέρει μια τέτοια γνωμάτευση κάποιος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μπούμε  σε κύκλο τοποθετήσεων κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Παρακαλώ τον γραμματέα να καταγράψει.  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  

Φωτιάδης,  ο κ.  Μπόικος,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Δινάκης,  ο κ.  

Μυστακίδης,  Χασαπίδης,  Σταυρόπουλος,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης,  

ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Γαλάνης.  Άλλος;  

Από τους εκπροσώπους των δυο Τοπικών Κοινοτήτων; Ο κ.  

Μερετούδης,  ο κ.  Σταυρόπουλος και από τους εκπροσώπους των δυο 

Τοπικών Κοινοτήτων Σκουτάρεως και Μητρουσίου.   

Άλλος; Πώς λέγεστε;  Καρασουλτάνης.  Και ξεκινάμε από τον κ.  

Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή υπάρχει κόπωση και νομίζω ότι  υπάρχουν και 

οι  συνδημότες μας που ενδιαφέρονται άμεσα, τους έχουμε κουράσει,  

θα προσπαθήσω να είμαι επιγραμματικός ώστε να μπορέσουμε να 

δώσουμε λύση σε αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει  ε δώ 

και πολύ καιρό τους δημότες μας.   
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 Σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο,  ένα έργο πνοής,  

ένα έργο για την υγεία,  την υγιεινή,  για το περιβάλλον.  Παρόλα αυτά 

λοιπόν,  η δημοτική αρχή και ο κ.  Δήμαρχος προσωπικά καθημερινώς 

φέρνει  εμπόδια σε αυτό το έργο.  Φέρνει  εμπόδια με την έννοια,  

δημιουργεί  ενοχές στους κατοίκους.  Το είπε δημόσια στην 

συγκέντρωση που έγινε στο Σκούταρη. Είπε λοιπόν τότε ο κ.  Δήμαρχος 

ότι  δεν πληρώνεται,  απεντάσεται το έργο.  Απειλεί  και τους δημότες;  

Αυτός είναι ο ρόλος ενός δημάρχου, ενός Δήμου 100.000 κατοίκων;  

 Είμαστε υποχρεωμένοι ως δημοτική αρχή και εμείς  ακόμα ως 

αντιπολίτευση να κάνουμε το έργο με το χαμηλότερο δυνατό κόστος 

για τους δημότες μας.  Δεν μπορεί λοιπόν να ενοχοποιούμε τους 

δημότες.  Δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι.  Αυ τοί διάλεξαν εκπροσώπους,  

όπως πολύ ωραία ανέφερε  ο κ.  Μαναβούρης τελευταία.   

 Είναι ένα έργο το οποίο η μελέτη ήταν από τους προηγούμενους 

Καποδιστριακούς δήμους,  πρέπει να το λέμε και αυτό και συνεπώς 

βλέπουμε ανυπέρβλητα εμπόδια.   

 Η κοινή συνισταμένη όλων, όλων των δημοτών, σε όλα τα 

συμβούλια που έγιναν,  είναι η εξής:  ότι  το κόστος είναι υπερβολικό,  

είναι δυσβάσταχτο.  Αυτό θα πρέπει να κρούει τον κώδωνα του 

κινδύνου προς κάθε δημοτική αρχή και πράγματι είναι δυσβάσταχτο.  

Ειπώθηκε από τους ομιλητές,  απ ό τους κατοίκους.  Πείτε μας,  γιατί  

αναφέρεστε με πολύ λαϊκίστικο τρόπο, κύριε Δήμαρχε,  λέγοντας ότι  

παντού πληρώνουν.  Ναι,  παντού πληρώνουν.  Το πόσο πληρώνουν δεν 

το λέτε.   

Αναφέρθηκε ότι  αλλού πληρώσαμε στο . .  100 ευρώ, αλλού 50 

ευρώ, αλλού 150 ευρώ. Λοιπόν,  πόσο; Υπάρχει δημότης που να 

πλήρωσε αυτό το ποσό, τα 1.300 ευρώ που αναφέρουν οι  δημότες εδώ 
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και εν πάση περιπτώσει,  είναι αυτή κουβέντα που κάνετε προς τους 

δημότες,  να λέτε ότι  πληρώστε τώρα ντάγκα 850 ευρώ ή αλλιώς πάμε 

στα 1.300; Είναι κουβέντα αυτή ενός υπεύθυνου δημάρχου; Νομίζω, 

όχι ,  κάνετε μεγάλο λάθος.   

Δεν αρνούνται οι  άνθρωποι.  Επίσης φέρνετε το έγγραφο, τους 

προσβάλετε,  τους ενοχοποιείτε και πάλι και λέτε ότι  ορίστε το 

έγγραφο, αυτά λέγατε.  Διευκρίνισαν οι  άνθρωποι ότι  ναι έγινε μια 

παρεξήγηση για το έργο πως είναι ολοκληρωμένο ή είναι τρεις  φάσεις,  

δεν είναι τρία έργα, τρεις  φάσεις του ιδίου έργου είναι,  να 

ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι κατάλαβαν και λένε ότι  ναι,  

εμείς  ούτε μπαταξήδες είμαστε,  ούτε θέλουμε υπέρ ημών να 

λειτουργήσει ένα έργο εις  βάρος όλων των άλλων δημοτών. Είπαμε για 

μια συμμετοχή αλλά αυτή η συμμετοχή να είναι λογική, ούτως ώστε να 

μπορούν να αντεπεξέλθουν.  Το λένε ξεκάθαρα. Δεν μπορούμε.  Γι΄ αυτό 

πρέπει να τους λοιδορούμε γιατί  είπαμε ότι  είπαμε μια κουβέντα αλλ ά  

. .συμμετέχουμε;  

Δεν μιλάτε όμως για την ταμπακέρα. Ποιος άλλος δημότης στην 

Ελλάδα θα πληρώσει 1.000 ή 1.200 ευρώ ανά οικογένεια;  

Και βέβαια το άλλο το τραγικό,  το τραγικότατο θα το έλεγα, να 

λέτε ότι  . .  το πληρώνει.  Δηλαδή μια οικογένεια που θα πάει ένας 

αγωγός βαρυτικός,  θα πρέπει να πληρώσει 3.500 και 4.000, εάν είναι 

τρεις  ή τέσσερις οικογένειες,  γιατί  έτσι ζουν τώρα οι  οικογένειες,  ήταν 

μεγάλα τα οικόπεδα, έγιναν παιδιά,  γάμοι και τα λοιπά, καινούργιες 

οικογένειες.   

Συνεχώς εδώ και τρία χρόνια μας  λέτε και εσείς  και ο Πρόεδρος 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι κερδοφόρα επιχείρηση, η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  να δείξει  κέρδος,  έκανε νοικοκύρεμα. Αυτό το 
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νοικοκύρεμα μετακυλίστε το στους δημότες.  Αυτό θα πει  κοινωνική 

υπηρεσία,  κοινωνικό έργο από έναν Δήμο  σήμερα στην μεγάλη αυτή 

οικονομική κρίση. Αυτό θα πει  κοινωνική αλληλεγγύη. Ο πρωτεύον 

στόχος και σας το έχω πει  από την πρώτη στιγμή, ότι  πρέπει να είναι η 

κοινωνική συνοχή, η κοινωνική αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει δεύτερος 

στόχος.   

Τώρα για το εάν είναι επιλέξιμο ή δεν είναι επιλέξιμο,  εμένα 

πραγματικά με μπερδέψατε.  Σας λέω λοιπόν και δεσμεύομαι ότι  θα το 

ψάξω, γιατί  δεν μπορεί,  δεν ήταν επιλέξιμο,  μετά έγινε επιλέξιμο και 

τώρα ήρθε η πρόταση και αυτή την πρόταση την έχετε από τις  13 

Δεκεμβρίου.  Γιατί  δεν το  ενημερώσατε στους κατοίκους να πείτε ότι  

υπάρχει  και αυτή η πρόταση, ότι  υπάρχει  η περίπτωση να 

χρηματοδοτηθεί και να πληρώσουμε μόνο τα 145 χιλιάρικα; Πρώτη 

φορά το ακούμε αυτό.  Το κρατάτε και αυτό ως επτασφράγιστο μυστικό 

όπως και πολλά άλλα;  

Εν πάση περιπτώσει,  κάτι  άλλο. ενώ ξέρετε ότι  εν εξελίξει  είναι 

πολλά έργα υποδομής,  όπως είναι αυτό ένα μεγάλο έργο υποδομής,  

αφού το ξέρετε γιατί  δεν δώσατε βαρύτητα σε αυτά τα έργα και δώσατε 

βαρύτητα σε άλλα ήσσονος σημασίας και σε σήμερα μας φέρατε το 

χαρτί  και είπατε ότι  μάλλον θα ενταχθεί;  Πριν γίνει  αυτή η διαδικασία 

έπρεπε και πριν ξεκινήσει καμία τέτοια διαδικασία για το 

Ορφανοτροφείο να κρατήσετε τα χρήματα αυτά για τέτοια ανάλογα 

έργα και μην λαϊκίζετε λέγοντας ότι  δεν θα γίνει  τίποτα στην Άνω 

Καμήλα, δεν θα γίνει  τίποτα στον Προβατά. Αυτό είναι λαϊκισμός,  γι΄ 

αυτό εξεμάνει δημότης και είπε ότι  πείτε μου που βάλατε ένα καρφί;  

Πουθενά σας λέω εγώ.  Πουθενά.  
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Αλλιώς δεν έχουν λόγο.  Οι άνθρωποι του Μητρουσίου και της 

Σκουτάρεως,  επιτρέψτε μου να το ξέρω πάρα  πολύ καλά, είναι 

φιλήσυχοι,  εργατικοί και οικογενειάρχες.  Δεν είναι ούτε 

τσαμπουκάδες,  ούτε άνθρωποι οι  οποίοι  θέλουν να διαταράξουν την 

κοινή ησυχία.  Το ξέρω πολύ καλύτερα από εσάς.   

Λέτε ότι  το ποσό είναι αυτό.  Λοιπόν αυτό το ποσό είναι 

τετραπλάσιο ακόμα και για την δική μας κατασκευή και ρώτησα στον 

προϊστάμενο, στον διευθυντή ότι  ήταν,  επιλέγει  η καλύτερη μέθοδος; 

Γιατί  πραγματικά είναι εργοβόρα και πολύ ακριβή. Και το ποσό που 

καλούνται να πληρώσουν είναι τετραπλάσιο.  Είναι πάρα πολύ μεγάλο.  

Επίσης θα πρέπει,  όπως αναφέρθηκε ότι  και άλλοι Δήμοι εξ ιδίων 

πόρων, να διερευνήσουμε τι  χρηματοδοτήσεις βρήκαν; Από ήταν αυτά 

τα λεφτά; Τα πλήρωσαν όλα οι  δημότες ή μπήκαν σε κάποιο άλλο, 

ενδεχομένως,  πρόγραμμα ή άλλο τρόπο;  

Σε αυτό το θέμα δεν έγινε καμία διερ εύνηση. Εμείς λοιπόν ζητούμε να 

διερευνηθεί το πώς και το γιατί;  Γιατί  υπάρχουν παραδείγματα.  

Λοιπόν,  εμείς  λοιπόν λέμε ότι  επειδή θα πρέπει να λειτουργούμε 

με τον νόμο, θα αναθέσουμε,  έχουμε νομικούς συμβούλους και στην 

παράταξή μας,  ώστε να δουν εάν αυτό το 80% η ερμηνεία του είναι 

όπως την ερμηνεύει η καθ΄ όλα σεβαστή κυρία νομική σύμβουλος.  Την 

σέβομαι απόλυτα αλλά θα δούμε γιατί  δεν πείστηκα, νομίζω είναι,  από 

εκεί  και πέρα χρειάζεται και πολιτική βούληση και εκεί  είναι το 

ζήτημα ότι  δεν υπάρχει πολιτ ική βούληση, λέμε λοιπόν να διερευνηθεί 

πρώτα αυτό και εν πάση περιπτώσει,  εάν χρειαστεί  να πληρώσουν και 

το λένε οι  άνθρωποι ότι  θα πληρώσουν, να είναι το χαμηλότερο δυνατό 

κόστος που μπορεί να επιτευχθεί .   
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Αυτή είναι και η πρότασή μας.  Κάτι ανάλογο με το  Χριστός και 

με άλλους δήμους.   

Αναφέρθηκε ότι  και ο Λευκώνας πλήρωσε 240 ευρώ. Ακούστε μιλάνε 

για άλλες εποχές που ήταν πολύ διαφορετικά τα δεδομένα του κάθε 

δημότη, πολύ διαφορετικά και τότε η συμμετοχή του Δήμου, του φορέα 

ήταν πολύ μεγαλύτερη από σήμερα και μάλιστα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

τα μισά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τα μισά πληρώσαμε; Χαίρομαι που το λέτε.  Τα μισά πληρώσαμε, να το 

ακούσουν και οι  δημότες και προπαντός να το ακούσει η δημοτική 

αρχή και ο Πρόεδρος.   

 Άρα λοιπόν,  μιλάμε και για άλλα νούμερα και μιλάμε γι α τα 

μισά. Σήμερα υπάρχει φτωχοποίηση. Πρέπει να το αντιληφθούμε.  Γι΄ 

αυτό πιστεύω ότι  η πρόταση που σας κάνω είναι ρεαλιστική.  

Διερεύνηση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.   

 Αντιπαρέρχομαι στις  αστοχίες που κάνατε να ξοδεύετε αλλού 

λεφτά, όταν υπήρχαν εν εξελίξει  αυτά τα έργα. Και δεν ήταν μόνο 

αυτό,  ήταν και άλλα, αυτό το . .τουλάχιστον,  αυτό που αφορούσε την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Άρα λοιπόν,  εν τη ρύμη του λόγου το είπε και ο κ.  Διευθυντής 

ότι  έπεσαν τα τιμολόγια.  Άμα λοιπόν πέσανε τα τιμολόγια καταργείται 

το κόστος.  Γιατί  δεν πρέπει αυτό να το χρησιμοποιήσουμε; Και μην 

επικαλείστε τα 240 ευρώ. Το είπε ο κύριος.  Τελειώνω κύριε.   

 Αυτή λοιπόν,  για τα επιλέξιμα ή μη επιλέξιμα στα οποία έχετε 

συνεχείς  παλινωδίες,  εγώ σας λέω ότι  είναι ερασιτεχνισμός,  είναι 

πλήρης ερασιτεχνισμός και βέβαια πιθανόν και ανικανότητα. Δεν 
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δείξατε ότι  γνωρίζετε το θέμα και δεν το ψάξατε σε βάθος,  όταν 

γνωρίζετε ότι  θα πονέσουν,  θα ματώσουν οι  δημότες.   

 Άρα λοιπόν,  υπήρξε μεγάλη ολιγωρία στο θέμα αυτό.  Γι΄ αυτό 

λοιπόν η πρόταση είναι,  διερευνο ύμε το 80% κατά πόσο και που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και βέβαια κοιτάζουμε να κατεβάσουμε το 

κόστος στο μεγαλύτερο δυνατό.   

 Βεβαίως στην ερώτηση που ετέθη, τελείωσα κ.  Προεδρεύοντα, το 

εάν διερευνήθηκε το εάν υπήρχε με άλλο τρόπο να δοθεί  η δημοπρασία 

και τα λοιπά, εκεί  δεν πήραμε σαφή απάντηση. Περιμένουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Μηλίδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και 

συναδέλφισσες,  αξιότιμοι συνδημότες,  θα επιδιώξω να ε ίμαι ιδιαιτέρως 

σύντομος,  διότι  είμαστε πολύ κουρασμένοι.   

 Θα μείνω σε επισημάνσεις κύριε Πρόεδρε.   

 Για μας ήταν και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι  το δίκτυο αυτό,  

στο οποίο ο κ.  Δήμαρχος αναφέρεται ως μη επιλέξιμο,  είναι απολύτως 

επιλέξιμο.  Και τούτου διότ ι  με την μέθοδο βάκιουμ είναι δευτερεύον 

εσωτερικό δίκτυο και δεν είναι δυνατόν να μην χρηματοδοτηθεί.    

 Ήδη από την τοποθέτηση του διευθυντή προέκυψε και αυτό το 

οποίο λέγαμε αλλά ο Δήμαρχος δεν ήθελε να το πει  καθαρά. Επειδή 

όμως εδώ χρεώνονται οι  προηγούμενοι δήμαρχοι,  το κακό το ότι  δεν 

εντάξαμε και το δευτερεύον εσωτερικό,  αυτό το βαρυτικό δίκτυο, 

προέκυψε λοιπόν ότι  το έργο έτσι είχε σχεδιαστεί ,  έτσι εντάχθηκε.  

Έτσι το βρήκατε.  Δεν κάνατε τίποτα για να εντάξετε και το δευτερεύον 

εσωτερικό.  Πρώτη επισήμανση.  
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 Τώρα, λέτε ότι  άνοιξε το μέτρο και υποβάλλατε πρώτοι.  

Χαιρόμαστε.  Είναι σίγουρο για μας ότι  αυτό που δεν κάνατε όταν 

δημοπρατήσατε και όταν επικαιροποιήσατε την μελέτη το ΄12,  τώρα θα 

το κάνετε και θα ενταχθεί .  Άρα φίλες και φίλοι επιβεβαιωνόμαστε  

απολύτως όταν λέγαμε με την πρόταση του κ.  Χουρουζίδη,  ότι  τα 250 

ευρώ είναι υπέρ αρκετά,  διότι  αφορούν στην γνήσια μη επιλέξιμη 

δαπάνη που είναι η ατομική σας σύνδεση. Διότι  το άλλο σκέλος είναι 

δίκτυο εσωτερικό και αυτό τυχαίνει  χρηματοδότησης.   

 Εάν κ.  Δήμαρχε αυτό το e-mail  είχε αντίκρισμα, σκεφτείτε πάει 

περίπου στον ίδιο υποδοχέα, εάν ένα έργο που δεν έχει  σχέση με 

δίκτυα κατασκευασμένο έφτασε το ελληνικό κράτος να το εντάξει  

προκειμένου να έχει  απορροφητικότητα, σκεφτείτε ένα έργο το οποίο 

και σας καλώ, κύριε Πρόεδρε να το δημοπρατήσετε αύριο,  διότι  το 

έργο είναι συναφές για να είναι άρτιο και λειτουργικό και θα μείνουν 

μόνο οι  μη επιλέξιμες ατομικές συνδέσεις που θα είναι ούτε 100 ευρώ, 

θα το εντάξουν οπωσδήποτε και ασκήστε και τέτοιου είδους πίεση,  . .  

των βουλευτών.  

 Εάν ένα κατασκευασμένο έργο που δεν έχει  καμία σινάφια με 

δίκτυα εντάχθηκε,  σκεφτείτε,  αγαπητοί συνδημότες,  πόσο εύκολο είναι 

να ενταχθεί  ένα δευτερεύον . .  άκρως απαραίτητο με την ‘μέθοδο 

βάκιουμ’.  Άλλως πως είμαστε σίγουρα να . .και μη ν μας πείτε ότι  

είμαστε υποψιασμένοι,  ότι  αυτό που κάνετε και ζητάτε επιμόνως τα 

950 είναι εσωτερικό δάνειο.   

Δεν έχετε ρευστότητα και προέκυψε ήδη, εγώ με μεγάλη έκπληξη 

άκουσα αυτό το μικρό ποσό ότι  είναι στον κωδικό του 80%. Για μας,  

σας το λέω κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε,  από αύριο ξεκινάμε μια 

μεγάλη έρευνα για το που πήγαν τα περισσεύματα, που πήγαν τα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

υπόλοιπα του νοικοκυρέματος και κάποτε είπατε και μια έκφραση και 

ατυχή, τα κέρδη της Δ.Ε.Υ.Α..   

Που είναι αυτά τα περίφημα κέρδη, τα οποία καταγρά ψατε για το 

΄12 και οσονούπω θα είναι και περισσότερα, γιατί  το ΄13 είχαμε 

μείωση περαιτέρω των μισθών των εργαζομένων και κάνατε και 

νοικοκυριό.  Με βάση την προσέγγισή σας 1.600 και άλλα 1.600, εγώ 

περίμενα να έχουμε 3 εκατ. ,  με βάση αυτά που μας είπατε.  Ούτε 200 

χιλιάρικα.  

Για μας λοιπόν ξαναλέω τα οικονομικά είναι προς έρευνα. Που 

πήγαν τα λεφτά και να δούμε το πόσο νοικοκύρηδες είσαστε.   

Η πρότασή μας στην οποία επιμένουμε,  είναι απολύτως επίκαιρη, 

απολύτως συμβατή και δεν βάζει  σε καμία επικινδυνότητα  τα 

οικονομικά και την περαιτέρω λειτουργία και πορεία και υπόσταση της 

Δ.Ε.Υ.Α..  Εάν είχατε γνήσια διάθεση να σταθείτε απέναντι  στους 

συνδημότες και να μην τους εμπαίζετε με μια κυλιόμενη συμπεριφορά, 

η οποία είναι όχι  λαϊκίστικη,  είναι εμπαιγμός και σωστ ά ένας 

συνδημότης την ανέφερε,  την μια φορά μιλάτε για 900, την άλλη λέτε 

ότι  θα είναι λιγότερα. Αυτά είναι αυτονόητα. Αυτονόητα είναι.  δεν 

καταλαβαίνω, αυτό είναι το ζητούμενο. Υποτιμάτε την νοημοσύνη των 

ανθρώπων που μίλησαν;  Ότι δεν μπορούν να αντιληφθ ούν ότι  ένα έργο 

όταν είναι ενταγμένο δεν έχει  συμμετοχή και ότι  δεν είναι ενταγμένο 

και έχει  διαδικασία δημοπράτησης θα έχει  έκπτωση, άρα θα έχει  

μείωση; Και χάνουμε τώρα δυο ώρες για να συζητούμε τα αυτονόητα; 

Αυτή είναι η άποψή σας για τον δικέφαλο των δημοτών μας;  

Και πάμε και για το κτίριο,  κύριε Δήμαρχε.  Εγώ θα ντρεπόμουνα 

αυτό να το φέρω κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι σήμερα. Ξέρετε γιατί  

θα ντρεπόμουν ως Δήμαρχος.  Γιατί  όταν ο Φωτιάδης είπε όταν είχε 
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ανακοινωθεί το μεγάλο αυτό έργο ότι  το έργο αυτό,  εννοώ την στέγαση 

της Δ.Ε.Υ.Α. μπορούμε να την κάνουμε στο κτίριο εκεί ,  στο οικόπεδο 

και θα ήταν ένα ολοκληρωμένο κτίριο ενταγμένο, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα σας πω τι  έλεγα. Θα σας πω τι  έλεγα κ.  Φιλιώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ. Κυρία Σαραντίδου σας παρακαλώ. Κύριε Φωτιάδη 

ολοκληρώστε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ολοκληρώνω. Ένα λεπτό.  Έλεγα ότι  άμεσα στέγαση στο καινούργιο 

κτίριο της Σκουτάρεως και ένταξη και κατασκευή καινούργιο κτιρίου 

πολυδύναμου να πάνε και οι  δυο δομές της Δ.Ε.Υ.Α.  στο οικόπεδο για 

να μας δει  και ο Θεός.   

 Και μια τελευταία κουβέντα.  Και είχα πει  ότι  αυτό το κτίριο,  το 

οποίο είχε χρέωση και από την πρώτη διάθεσή του ήταν για 

εκπαίδευση, θα είχε ενταχθεί  και αυτό κύριε Δήμαρχε και είπατε ότι  

δεν μπορεί να ενταχθεί .  Νάτο. Τότε λέγατε.  Κακή εκτίμηση είχατε;  Να 

μην σας πω ψεύτη. Δεν είχατε αντιληφθεί ότι  είναι η εποχή που 

πραγματικά εντάσσονται τέτοια έργα και σας είχα πει  ότι  μην 

δημοπρατείτε ούτε με δάνειο ούτε με δικά μας χρήματα.  

 Και μια κουβέντα ακόμη. Δεν είναι μ όνο το δάνειο τα χρήματα 

που δώσατε για την κατασκευή. Να μας πει  ο κ.  Πρόεδρος σε πόσο 

ύψος συμβασιοποιήθηκε το έργο και πόσες αναθέσεις κάνατε για να 

ξέρουμε σε σύνολο πόσα είναι τα χρήματα τα οποία θα ξοδέψουμε για 
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το κτίριο το οποίο μπορούσε σαν σύνολο  να ενταχθεί  και να 

λειτουργήσει ως πολυδύναμο κέντρο εκπαίδευσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστούμε.  Τον λόγο έχει  ο κ.  Μπόικος.  Κύριε Μπόικε έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Μια μικρή παρατήρηση πριν την κυρίως τοποθέτηση. Ο κ.  Δήμαρχος 

προ ολίγου μας έβγαλε άσσο από  το μανίκι  του.  Έτσι το θεώρησε.  Μας 

είπε ότι  το Ορφανοτροφείο δεν γίνεται πλέον με δάνειο αλλά 

εντάχθηκε σε πρόγραμμα.  

 Επομένως το ένα και τόσα εκατομμύρια,  πόσα είναι ακριβώς δεν 

θυμάμαι,  του δανείου αποδεσμεύονται και αυτή την στιγμή το έχουμε 

στα χέρια μας.  Να θυμίσω όμως στον κ.  Δήμαρχο ότι  πολλάκις κατά το 

παρελθόν μέσα σε αυτή την αίθουσα, όταν γινόταν κριτική για το 

δάνειο,  διαβεβαίωνε με όλους τους τόνους ότι  το δάνειο δεν θα 

επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ. Έτσι έλεγε επί  λέξει ,  ούτε ένα ευρώ τους 

Σερραίους δημότες.   

 Ωραία λοιπόν,  αφού το δάνειο δεν θα μας επιβαρύνει ούτε ένα 

ευρώ, όπως μονότονα και κατά κόρον επαναλάμβανε ο κ.  Δήμαρχος και 

αφού το έχουμε στα χέρια μας το ποσό, τότε να διατεθεί  το ποσό αυτό 

για το έργο του αποχετευτικού για να ελευθερω θούν έτσι οι  συμπολίτες 

μας.  Εκτός και εάν τότε μας έλεγε ψέματα ο κ.  Δήμαρχος,  ότι  δεν θα 

μας κοστίσει  ούτε ένα ευρώ. Το έλεγε αυτό,  θυμάστε.   

 Λοιπόν,  ξεκινώ με μια απορία στο θέμα μας.  Άκουσα από την 

κυρία νομική σύμβουλο ότι  είναι παράνομο, γιατί  παραβ ιάζει  την Αρχή 

της Ανταποδοτικότητας,  να διατεθεί  ολόκληρο το τέλος,  το 80% για το 

συγκεκριμένο έργο.  Δεν μπορεί δηλαδή να επιμεριστεί  όπως μας 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

διαβεβαίωσε το κόστος του έργου σε όλους τους δημότες μέσω του 

80%. 

 Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό όταν η Δ .Ε.Υ.Α.Σ. 

ιδρύθηκε και όταν πρωτο -επιβλήθηκε το τέλος του 80%, ας πάμε εκεί ,  

έγινε τότε καμία διάκριση ποιες γειτονιές ή ποιοι  συνοικισμοί θα 

πρωτο-πληρώσουν γιατί  από αυτούς θα ξεκινήσουν τα έργα;  

 Πάμε παραπέρα. Ας υποθέσουμε ότι  μια χρονιά,  οποιαδήποτε ,  

μια τυχαία χρονιά δεν γίνεται κανένα έργο από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

πουθενά, ερώτημα, γιατί  ποιο έργο,  ποιας γειτονιάς ή ποιου χωριού θα 

διατεθεί  το ποσό του 80% εκείνης της χρονιάς που βεβαίως 

εισπράττεται και μπαίνει  στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

 Με λίγα λόγια αφού το 80% εισπράττεται συνεχώς,  αδιαλείπτως 

και αδιακρίτως κάθε χρόνο από όλους τους δημότες,  αυτό σημαίνει  ότι  

τα χρήματα αυτά δεν είναι μαρκαρισμένα, δεν έχουν μια σφραγίδα στο 

κούτελο που να λέει  Σέρρες,  Σκούταρι,  Καμινή και Ελαιώνας.  

Θεωρητικά αλλά και πρακτικά είναι διαθέσιμα, μπορούν να διατεθούν 

για κάθε έργο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών σε οποιοδήποτε χωριό του 

Δήμου Σερρών, σε οποιαδήποτε συνοικία της πόλης των Σερρών.  

Άλλωστε,  ακόμα και σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου λέει  ο 

1069/80,  άρθρο  και τα λοιπά, εκεί  τι  αναφέρεται;  Η περίπτωση 

διαφορετικών τιμολογίων κατά περιοχή αναφέρεται μόνο ως 

δυνατότητα. Προσέξτε.  Δεν έχει  υποχρεωτικό χαρακτήρα. Η κυρία 

σύμβουλος το αναφέρει.  Έχει  την δυνατότητα λέει .  Δεν είναι 

υποχρεωτικό.   

Εναπόκειται δηλαδή στην κρίση την πολιτική ασφαλώς κρίση του 

Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.,  το εάν θα καταφύγει ή όχι  σε τιμολογιακή διάκριση 

κατά περιοχή και φυσικά εάν η διάκριση αυτή αποφασιστεί  να γίνει ,  η 
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απόφαση θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και να πείθει .  Εγώ 

όμως δεν έχω πειστεί  ούτε από την πολιτική ούτε από την νομοθετική 

τεκμηρίωσή της.   

 Για να ξεκαθαρίσω την θέση μου, αυτό που υποστηρίζω είναι 

πρώτον,  δεν είναι αποδεκτή η απαίτηση των κατοίκων σε Σκούταρι και 

Μητρούσι να μην πληρώσουν τίποτα. Γιατί  και αυτό κάπως 

διατυπώθηκε.   

 Δεύτερον.  Δεν είναι δυνατό όμως να τους ζητείτε να πληρώσουν 

για αγωγό συνολικού μήκους 21 χλμ..  Σε ποιο νόμο, σε ποια λογική 

εδράζεται η αξίωση να πληρώσουν οι  πολίτες επιπλέον βασικές 

υποδομές που κατασκευάζονται σε δημόσιο χώρο, σε δημόσιο δρόμο;  

Αυτό που οφείλουν να πληρώσουν και πρέπει να πληρώσουν είναι  

τα έξοδα σύνδεσης από το σπίτι  τους μέχρι τον αγωγό που διέρχεται 

έξω από το πεζοδρόμιο και όχι  μέχρι το αντλιοστάσιο ανάρρωσης των 

λυμάτων που προβλέπεται να κατασκευαστεί  σε ακραίο σημείο του 

οικισμού, όπως λέει  αυτό το χαρτί  που μας μοιράστηκε στην αρχή της 

συνεδρίασης,  γιατί  με την λογική του συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και 

της δημοτικής αρχής ασφαλώς, αύριο,  μεθαύριο,  ίσως μας ζητηθεί με 

την δικαιολογία έλλειψης χρηματοδότησης να πληρώσουμε κα ι την 

τοποθέτηση του αγωγού και μέχρι την εγκατάσταση επεξεργασίας 

λυμάτων, ως τον βιολογικό καθαρισμό.  

 Εμένα αυτή η λογική του λίγο -λίγο πληρώνουμε όλο και 

περισσότερα για όλο και περισσότερα, μου θυμίζει  κάτι  σαν ντροπαλά 

βηματάκια της δεσποινίδος ιδιωτικοποίησης …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μπόικε.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  
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Της ελεύθερης αγοράς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Τελειώνω, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε.   

 Τον τελευταίο καιρό ακούμε συνεχώς όρκους πίστης στο δημόσιο 

χαρακτήρα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και κατά της ιδιωτικοποίησης.  Σας 

υπενθυμίζω μόνο το εξής:  ότι  η ιστορική πείρα μας δείχνει  ότι  οι  πιο 

πολλές συνθήκες ειρήνης και τα σύμφωνα μη επιθέσεως,  κρίνονται 

ακριβώς στις  παραμονές των πιο μεγάλων πολέμων.  

 Ας είμαστε λοιπόν πιο υποψιασμένοι που πά ει το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί  το θέμα είναι δυο λεπτών. Όλα το 

μυστικό κρύβεται στην απόφαση 387, στην οποία ξεχωρίζει  ‘η ήρα από 

το στάρι’ ,   που λέμε.  Φαίνεται καθαρά πλέον με λόγια της Δ.Ε. Υ.Α.Σ. 

ότι  τα 4.578.000 είναι επιλέξιμη δαπάνη και η μόνη μη επιλέξιμη 

δαπάνη είναι 145.000 ευρώ που είναι οι  ιδιωτικές παροχές.   

 Αυτό μέχρι χθες επιμελώς κρυμμένο κρατιόταν από την Δ.Ε.Υ.Α.,  

δεν δόθηκε πουθενά και μάλιστα δεν το είχαν αντιληφθεί ούτε οι  

παρατάξεις  της αντιπολίτευσης μέχρι που το πήγαμε εμείς  στο 

Σκούταρι και το μοιράσαμε χθες και να σας πω κιόλας γιατί  έχει  και 

βάση, το ότι  δεν είχε καταλάβει κανείς  το ότι  δεν μπορεί οι  ιδιωτικές 

παροχές να κοστίζουν 4.700, κάτι  άλλο πληρώνουν εδώ οι κάτο ικοι και 

φαίνεται καθαρά ότι  πληρώνουν ένα δίκτυο που δεν έπρεπε να 
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πληρώνουν, γιατί  η μόνιμη επιλέξιμη είναι 145.000 ευρώ έχει  αστοχία 

όποιος λέει  το αντίθετο και η απόφαση είναι ομόφωνη.  

Εδώ ρίχνω και την ευθύνη στην παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Είναι 

ομόφωνη που σημαίνει  ήξερε αυτή την απόφαση που τα ξεκαθαρίζει  

τόσο καλά και παρόλα αυτά η πρότασή του ήταν 250 ευρώ. Μα εάν 

διαιρέσουμε το 145.000 με τις  2.400 παροχές,  αντιστοιχεί  59 ευρώ σε 

κάθε υδρόμετρο. 59 ευρώ στο σύνολο σε κάθε υδρόμετρο.  

Έρχομαι εγώ να πω. Αυτά τα 59 ευρώ δεν μπορούμε να τα 

πληρώσουμε από το 80%; Και θα μείνει  και 1 εκατ.  πίσω από τα 80% 

για άλλα έργα. Και σε όποιο δικαστήριο και σε όποιον νομικό πάτε,  οι  

κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν μόνο το 145.000, που εάν 

είχε την θέληση  η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. θα το πλήρωνε το 80% και οι  

κάτοικοι στο Σκούταρι και στο Μητρούσι θα απολάμβαναν ένα έργο 

που θα ήταν για όλους και γι΄ αυτούς ανέξοδο. Αλλά πως; Που θα βρει  

τα 4,5 εκατ.  η Δ.Ε.Υ.Α.;   

Αυτό είναι υπόθεση της Δ.Ε.Υ.Α. έπρεπε να έχει  φροντίσει  να τα 

έχει  βρει  μέχρι τώρα τα 4,5 εκατ.  Έπρεπε να μην είχε ξεκινήσει το 

έργο εάν δεν τα είχε εξασφαλισμένα τα 4,5 εκατ.  για το βαρυτικό 

δίκτυο. Όχι αμάν δεν προβλέψαμε, δεν βάλαμε προτεραιότητες,  δεν 

κάναμε σχεδιασμό τι  εύκολο; Θα το πληρώσουν ο ι  κάτοικοι.   

Όχι,  δεν είναι υποχρεωμένοι οι  κάτοικοι να το πληρώσουν. Και 

εδώ φέρτε μου αύριο εσείς  που λέτε έναν νόμο και έναν νόμο, φέρτε 

μου εσείς  ένα νόμο που να λέει  ότι  οι  κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να 

πληρώσουν το βαρυτικό δίκτυο. Θα βρείτε πεντακό σιους νόμους που 

θα λένε τις  145.000, ούτε μισό νόμο για το βαρυτικό δίκτυο. Που 

σημαίνει  ότι  αύριο εάν θα γίνει  μια ένσταση από έναν κάτοικο,  τι  θα 

γίνει  μετά;   
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Άρα λοιπόν,  που είναι ο σχεδιασμός; Που είναι οι  

προτεραιότητες για αυτά τα μεγάλα έργα; Που είναι το νοικοκύρεμα 

της Δ.Ε.Υ.Α.;  Που είναι οι  υπηρεσίες που θα προσφέρουν το 

χαμηλότερο κόστος;  

Και είπα,  ρίχνω την ευθύνη και στην αντιπολίτευση που δεν τα 

πρόσεξε,  που δεν τα είδε,  που δεν τα έψαξε και ένα τέτοιο μεγάλο 

θέμα. Και πραγματικά και εγώ δυσκολεύτηκα για να το βρω αλλά το 

βρήκα.  

Γιατί  δεν ερχόταν αυτή η απόφαση που το λέει  καθαρά; Απόφαση 

υποβολής χρηματοδότησης είναι,  δεν είναι κάτι  άλλο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Που την βρήκατε κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εγώ έψαξα και την βρήκα στο Διαύγεια κ .  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, σας παρακαλώ μην διακόπτετε την κυρία 

Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Το έψαξα μέσα στην Διαύγεια ένα –ένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου ολοκληρώστε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Αλλά φαίνεται καθαρά και οι  κάτοικοι δεν πρέπει να δεχθούν τίποτα. 

145.000 ευρώ και εκείνο τι ;  Να πιέσουν την διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

να πληρωθεί από το 80%. Είναι 145.000. Προηγουμένως μας είπαν ότι  
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υπάρχουν 200.000 υπόλοιπο από το 80%. Θα τους μείνουν και 60.000 

ευρώ να κάνουν κάποιο άλλο έργο.   

 Αυτό είναι και αυτό λέει  ο νόμος και όπου θέλετε πάτε κ.  

Αραμπατζή και φέρτε μου έναν νόμο που να λέει  ότι  υποχρεούνται οι  

κάτοικοι να πληρώσουν τα 4,5.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε κύριε Πρόεδρε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν υποχρεώνονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αραμπατζή δεν θα διακόπτετε.  Θα πάρετε τον λόγο να 

απαντήσετε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Να έχετε το θάρρος να πάτε αύριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τοποθετηθείτε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Στο Σκούταρι και στο Μητρούση και να π είτε ότι  είναι δική μας 

απόφαση, έτσι να τους πείτε,  για να πληρώσετε 4,5 εκατ.  Δεν το λέει  

κανένας νόμος,  απλά έτσι γουστάρουμε εμείς .  Αυτό να έχετε το θάρρος 

να τους πείτε.  Γιατί  κανένας νόμος δεν το λέει .  Ο νόμος λέει  μόνο για 

τις  145.000.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ο γραμματέας θα μιλήσει.   
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Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Κυρία Σαραντίδου πολλές φορές σε Δ.Σ.  έχετε ένα μένος εναντίον της 

παράτασης του κ.  Φωτιάδη και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί .  Ξέρετε 

ότι  προηγήθηκε η κυρία Σαραντίδου.  Να πω την άποψή μου. Εγώ δε ν 

σας διέκοψα. Ξέρετε πολύ καλά όλοι σας ότι  η απόφαση του Δ.Σ. της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προηγήθηκε,  κυρία Σαραντίδου.  Εμείς τα 20 ευρώ, η 

πρότασή μας για 20 ευρώ τον μήνα για ένα χρόνο δεν είναι σημερινή.  

Είναι από τον Οκτώβριο μήνα, τότε που δεν γνώριζε ο κόσμος α κριβώς 

τι  θα συμβεί.  Και είπαμε εμείς ,  20 ευρώ τον μήνα για ένα χρόνο και τα 

υπόλοιπα χρήματα, γιατί  δεν ξέραμε ακόμη για την ένταξη και τα 

υπόλοιπα χρήματα να τα καταβληθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.  

 Θέλετε από το 80%; Θα συμφωνήσω στην άποψή σας και είμαι 

απόλυτα σαφής γιατί  και η κυρία Πράπα δεν έβαλε υπογραφή σε αυτό 

που ζητάει για γνωμάτευση ο κ.  Δήμαρχος από έναν άλλο νομικό 

σύμβουλο και σας λέω ότι  προηγήθηκε η απόφαση η οποία ήταν 20  

ευρώ τον μήνα και τα υπόλοιπα χρήματα να καταβληθούν είτε από το 

80% είτε  από την λεηλασία που υπέστησαν οι  μισθοί των υπαλλήλων, 

4.900.000 η μισθοδοσία των υπαλλήλων πριν από τρία χρόνια,  2.600,  

γι΄ αυτό ρώτησα τον κ.  Διευθυντή, 2.600 το ΄13.  Ποιο είναι το αυτό; 

2.200.000.   

 Ένα τεράστιο όφελος προέκυψε ακόμη από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 900.000 πλήρωνε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε 

τοκοχρεολύσια όλα τα προηγούμενα χρόνια,  185 με 200.000 καλείται 

να πληρώσει το ΄13,  το ΄14 και το ΄15.  Αντιλαμβάνεστε ότι  προκύπτει  

ακόμη ένα όφελος της τάξης των 2.100.000.  

 Και ένα ακόμη μεγάλο όφελος.  Ποιο είναι το ακόμη μεγαλύτερο 

όφελος; Είναι η μη συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η 
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συμμετοχή ήταν,  το γνωρίζει  ο Πρόεδρος πολύ καλά 25% και 20% και 

17%, σήμερα στα 13 εκατ.  έργο η Δ.Ε.Υ.Α. δεν θα βάλει,  θα το 

τονίσω, ούτε ένα ευρώ.  

 Και μια διευκρίνιση και θα σταματήσω. Για το Σκούταρι που 

αναφέρατε κυρία Σαραντίδου,  έχετε ένα μένος,  δεν ξέρω γιατί .  Θα το 

δούμε όμως. Εναντίον της παράταξης του Φωτιάδη.  Η παράταξη του 

Φωτιάδη υπεύθυνα έλεγε τότε ότι  εάν πράγματι κύριε Πρόεδρε,  κύριε 

Δήμαρχε,  θέλετε να αποφύγουμε άμεσα το ενοίκιο,  χρησιμοποιείστε 

κτίρια του Δήμου. Ποια είναι αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην…  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Να το τελειώσω γιατί  αναφέρθηκε κύριε Πρόεδρε.  Αναφέρθηκε η κυρία 

Σαραντίδου.  Είναι το κτίριο του Σκουτάρεως 700 τετραγωνικά. Είνα ι 

το κτίριο του Λευκώνα, είναι το κτίριο το Προβατά. Αυτό είπα μέχρι 

που να ολοκληρώσουμε το δικό μας κτίριο που είναι στο οικόπεδο που 

για τον λόγο το οποίο το αγοράσαμε.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δινάκης.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όπως 

είπα στο ερώτημά μου ότι  κανένας πολίτης δεν υποχρεούται να 

πληρώσει ούτε μια δραχμή έξω από την αυλή του,  κάνω την 

τοποθέτηση αυτή επισήμως σε αυτή την σειρά.   
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 Με ρώτησε ο κ.  Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το που θα βρεθούν τα 

λεφτά; Τα λεφτά τα έχουμε.  Πώς τα έχουμε τα λεφτά; Τα έχουμε από 

τους συμπολίτες μας οι  οποίοι  …  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε,  σας παρακαλώ. Οι οποίοι  θα βοηθήσουν στο να 

πληρωθεί το έργο.  Γιατί  πολύ καλά είπε η κυρία Σα ραντίδου,  μόνο 

145.000 είναι  αυτά που υποχρεούνται να πληρώσουν.  Είναι στις μη 

επιλέξιμες δαπάνες.  Όλες οι  άλλες οι  δαπάνες είναι επιλέξιμες.   

 Τώρα, θα γίνει  το αίτημα στο να ενταχθεί  το έργο μέσα, θα 

ενταχθεί  και θα τα πάρουμε τα λεφτά από αυτούς.  Από το  πρόγραμμα 

θα παρθούν τα λεφτά. Απλά τώρα είναι μια περίοδος η οποία πρέπει να 

την ξεπεράσουμε και να πληρώσουν κάποια χρήματα οι  συνδημότες 

μας,  τα οποία θα πάρουν πίσω, όπως έγινε με την Δημοτική Κοινότητα 

Χριστός.   

 Τώρα, όσον αφορά για το 80% που αναφέ ρθηκε πολλές φορές,  

σύμφωνα με την νομοθεσία που υπάρχει το 80% αυτό που εισπράττεται 

μπορεί να διατεθεί  όπου δει  και στο ίδιο το έργο ακόμη. Εφόσον δεν 

υπάρχει ένας κωδικός και δεν υπάρχουν υπο -κωδικοί προκειμένου να 

λέμε ότι  θα πάνε ποσοστιαία,  μπορούμε να τα πάρουμε τα λεφτά και να 

τα πάμε σε όποιο έργο θέλουμε.   

Φυσικά αυτό που δίνει  την προτεραιότητα η δημοτική αρχή, η 

οποία βλέπει ότι  έχουμε ανάγκη εκεί .  Τις  προτεραιότητες τις  δίνει  η 

δημοτική αρχή.  
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Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε,  παρόλο που μου τρώτε ένα  λεπτό,  αλλά 

πέραν τούτου δεν θέλω να κουράσω το σώμα, διότι  βλέπω πολύ 

επαναλαμβανόμαστε στην ουσία.   

Πιστεύω λοιπόν ότι  οι  συμπολίτες μας δεν θα πληρώσουν πάνω 

από 50 με 100 ευρώ στο τέλος.   

Σας ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχής έργο.   

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε.  Έτσι και αλλιώς για σας έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Μισό 

λεπτάκι περιμένετε να ολοκληρώσουν οι  συνάδελφοι.  Δεν θα αργήσουν 

καθόλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα ήθελα να βάλω μια άλλη διάσταση στο θέμα. Κατανοητά όλα 

αυτά, αλλά παρόλη την μακράν συνεδρίαση δεν ακούστηκαν κάποια 

ζητήματα που αφορούν την υγεία.  Μόνο κ.  Μηλίδης είπε δυο λέξεις .  

Την υγεία,  τον υδροφόρο ορίζοντα και τα κουνούπια.   

 Είναι ένα έργο που πρέπει να γίνει  και θα προκύψει και κάποια 

οικονομία για τους κατοίκους από την κατασκευή των βόθρων στα 

καινούργια σπίτια,  από τις  ανακαινίσεις  που γίνονται και εκτός από 

αυτό θα λυθεί και ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε επισημάνει και 

στην πολιτική προστασία,  της άντλησης κατά τις  βροχερές ημέρες των 

βόθρων με αντλιτικά συστήματα και της απόρριψης μέσα στο σύστημα 

της αποχέτευσης των ομβρίων, πράγμα το οποίο συμβαίνει  διότι  δεν 

γεμίζουν…ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά.  
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 Αυτά είναι τα οφέλη που προκύπτουν από το έργο και πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και αυτή η διάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  δεν θα μπω στο πειρασμό προεκλογική 

περίοδος είναι να χαϊδέψω αφτιά.  Αυτό το προνόμιο το αφήνω στην 

αντιπολίτευση.  

 Θέλω να πω δυο κουβέντες για την σημασία του έργου. Είναι ένα 

τεράστιο έργο εξυγ ιαντικό γιατί  κάποιοι  εδώ, όπως κάνουν σε όλα τα 

μεγάλα έργα που επιτελεί  η δημοτική αρχή προσπαθούν να την 

μουτζουρώσουν.  

 Εγώ θέλω να αναδείξω την σημασία έργου. Είναι ένα τεράστιο 

εξυγιαντικό έργο το οποίο έχει  να κάνει  μακροπρόθεσμα και ακόμα και 

με τον υδροφόρο ορίζοντα.   

 Το τι  συμβαίνει  στο Μητρούσι αυτή την στιγμή και η δημοτική 

αρχή και η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ξοδεύει  ένα τεράστιο ποσό για το διυλιστήριο 

αυτό σε λίγα χρόνια θα είναι το γενικό  πρόβλημα που θα έχουμε στην 

λεκάνη των Σερρών,  γιατί  ούτε η απαλ λοτρίωση προχώρησε με ευθύνη 

και του Υπουργείου και των αγροτών αλλά και αυτά τα εξυγιαντικά 

έργα εάν δεν ολοκληρωθούν, θα δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο 

πρόβλημα σε όλη την επικράτεια του Δήμου και τότε να δούμε ποιος 

θα επωμιστεί  το κόστος της λειτουργίας  σε κάθε οικισμό . .   

 Αυτοί που κάποτε εξόρκιζαν το 80%, τώρα το θεοποιούν.  Έχω 

την αίσθηση και δημιουργούν την εντύπωση ότι  με το 80% μπορούμε 

να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο Σερρών 
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που διαχειρίζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Και λυπάμαι που το κ άνει  και η 

Αριστερά.  

Η Αριστερά μάχεται,  υποτίθεται για να διατηρήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το 

δημόσιό της χαρακτήρα και τα νερά να τα διαχειρίζεται η δημοτική 

αρχή. Η εκάστοτε δημοτική αρχή.  

 Με τις  προτάσεις σας σε ότι  έχει  σχέση και με το οργανόγραμμα 

και με την σημερινή σας πρόταση οδηγείτε την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. σε 

χρεοκοπία,  άρα σε ιδιωτικοποίηση. Εάν αυτός είναι ο στόχος σας.  

Πιστεύω ότι  δεν είναι αυτός ο στόχος σας.   

 Για τις  άλλες δυο αντιπολιτεύσεις,  τις  αντιπολιτεύσεις που 

πήρατε το χρίσμα, θέλω να πω ότι  ετερο χρονισμένα εξοφλούνε ένα 

γραμμάτιο.  Είναι δύσκολη η κατάσταση για τους πολίτες.  Το 

αντιλαμβάνομαι,  το βιώνουμε όλοι.  Την φτώχεια όμως δεν την 

προκάλεσε ο Δήμος.  Την προκάλεσε η κυβέρνηση. Αυτοί που πήραν το 

χρίσμα, προσπαθούν να στρέψουν την αγανάκτηση των  πολιτών 

εναντίον της δημοτικής αρχής γιατί  έρχονται και Ευρωεκλογές.   

 Ευχαριστώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   σε θεωρώ έντιμο άνδρα, θέλω να το πιστέψεις,  αλλά 

ένα πράγμα να ξέρεις .  Τι ειπώθηκε εδώ μέσα σήμερα. Θα στο πω για 

να το καταλάβεις.  «Μην ακούς την φλυαρούν.  Μήπως ξέρουν τι  λένε;  

γράφεις δράματα γελούνε,  γράφεις κωμωδίες κλαίνε».  Αυτά ακούσαμε 

τώρα. Το πράγμα είναι απλό. Μη επιλέξιμη δαπάνη είναι 145.000 

ευρώ. Αυτά πρέπει να πληρώσουν οι  κάτοικοι.  Την σύνδεσή τους από 

το όριο το οικοπέδου μέχρι το φρεάτιο.  Αυτό είναι.  Τίποτα άλλο. 

Τίποτα άλλο. καταλαβαίνετε;  Αυτή είναι η μη επιλέξιμη δαπάνη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.  Μην τον διακόπτετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι πράγματα σοβαρά αυτά τώ ρα; Είναι δυνατόν να 

γίνεται αυτό το πράγμα; Επαναλαμβάνω …  

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε σας παρακαλώ. Επαναλαμβάνω. Είναι 145.000 ευρώ αυτά τα μη 

επιλέξιμα. Είναι δηλαδή η σύνδεση ενός οικοπέδου από το όριό του 

μέχρι το φρεάτιο.  Στην συνέχεια κάνατε το άλλο μεγάλο έγκλημα. 

Οικονομικό έγκλημα. Δώσατε ανάθεση ένα έργο 8,5 εκατ.  μελέτη –

κατασκευή.  

 Ξέρετε τι  σημαίνει  αυτό; Τι σημαίνει;  Το άλλο έργο το εξωτερικό 

που το δημοπρατήσατε κανονικά, πήγε 65% έκπτωση. Το 1.450.000 

ευρώ. Καταλαβαίνετε τι  έγινε εδώ; Είναι έγκλημα αυτό που πάτε να 

κάνετε σε βάρος των ανθρώπων αυτών. Τους κοροϊδεύετε.  Όχι εσείς ,  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  η ανικανότητά τους.   

 Και πρέπει να καταλάβετε βαθιά τι  θα σας πω. Δεν αυτό 

συμβουλευτικό.  Παρακαλώ να τους ξανά στ είλετε αυτούς τους σοφούς 

να πάνε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να πάρουν μια καινούργια απόφαση και να 

την φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Είναι κρίμα και ντροπή σε αυτή 

την χώρα που σήμερα περνάνε αυτοί οι  αγρότες δυστυχισμένοι 

άνθρωποι,  να πληρώσουν 1.300  ευρώ. Στο τ έλος εκεί  θα πάει.  Που θα 

τα βρουν τα λεφτά;  
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 Και με τα σκουπίδια που κάνατε,  θα σηκωθούν να φύγουν από τα 

Σέρρας.  Να το ξέρετε.  Να τους παρακαλέσω να μην γίνει  κάτι  εκτός 

συμβουλίου,  να μην γίνει  από το Δημοτικό Συμβούλιο έξω, δεν είναι 

αυτοί οι  οκτώ άνθρωποι εκεί  μέσα που θα κρίνουν την ζωή αυτών των 

ανθρώπων, να τους στείλετε ξανά στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να πάρουν 

καινούργια απόφαση, κύριε Πρόεδρε,  βάσει του νόμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ θερμά . .  γ ιατί  είστε έντιμος άνθρωπος και να μην συνδέσετε 

το όνομά σας με αυτούς.  Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος   :  

Είσαι αντιπρόσωπος των χωριών εκεί ,  άσχετα που δεν έρχεσαι 

καθόλου, γιατί  άμα έρθετε στις  εκλογές θα έχετε πρόβλημα. Εάν 

έρθετε στις  εκλογές με …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς δεν χαϊδεύουμε αφτιά.  Κάτσε να τα ακούσεις τώρα. Κάτσε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα καθίσεις  τώρα να ακούσεις και μετά θα φύγεις .   

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  η Δ.Ε.Υ.Α. 

ανέκαθεν,  τα τόσα χρόνια,  25 χρόνια που είμαι,  είναι το κόκκινο πανί 

και ιδίως όταν πλησιάζουν οι  εκλογές.   
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 Όταν ο κ.  Μυτιάγκας πήγε να κάνει  την Δ.Ε.Υ.Α. και το 

Βιολογικό έγινε χαμός.  Και εγώ ήμουν αυτός που τον έβριζα.  Του 

έλεγα ότι  τι  πας να κάνεις;  Πληρώνουμε φθηνό νερό και τα λοιπά και 

τώρα ευγνωμονούμε.  Εκατό εκατομμύρια είναι θαμμένα κάτω. Εκατό 

εκατομμύρια ο βιολογικός και τα λοιπά. Τα αποχετευτικά.  Δουλεύει 

τόσος κόσμος.   

 Η κυρία Σαραντίδου πότε μπήκε.  Όταν ήταν ο κ.  Σιδέρης,  τότε.  

Έτσι δεν είναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Τι μας απασχολεί τώρα…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  θέλω να πω ότι  και θέσεις εργασίας βρήκαν άτομα, μπήκαν, 

στηρίξανε την Δ.Ε.Υ.Α.,  την αγαπήσανε.  Δεν είναι κακό αυτό.  Τι μου 

κάνετε έτσι;  Γιατί  κακό είναι;  Δεν λέω ψέματα εγώ, αλήθειες λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάντοτε αλήθειες λέω. Τι να κάνω; Και μπορώ να τις  λέω γιατί  τόσα 

χρόνια υπηρέτησα με υπευθυνότητα και με . .  τον Δήμο. Έχω δικαίωμα 

να τα λέω.  

 Πάμε λοιπόν στο σημερινό.  Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  να 

φτάσουμε στο δια ταύτα γιατί  τα υπόλοιπ α τα έχουμε πει ,  έχουν 

ειπωθεί.   

 Το να αναθεωρούμε απόψεις και άμα δούμε ότι  μπορούμε να το 

κάνουμε,  δεν είναι κακό και ούτε θα καταλογιστεί  ότι  το είπε ο κ.  

Γκότσης,  το είπε η κυρία Σαραντίδου,  το είπε ο κ.  Φωτιάδης.  Εσείς θα 

πρέπει να δείτε ποιο είναι το δίκαιο.   
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 Θα κάνω μια πρόταση δίκαιη όσον αφορά τους κατοίκους του 

Σκουτάρεως και του Μητρουσίου αλλά και των κατοίκων εδώ των 

Σερρών. Δεν αρνούνται οι  άνθρωποι να πληρώσουν. Εγώ δεν θα 

συμφωνήσω στο καθόλου, γιατί  ένας άλλος πολίτης που πλήρωσε από 

το Χριστός θα πει  ότι  γιατί  καθόλου; Της Σιγής θα πει  ότι  γιατί  

καθόλου; Και οι  άνθρωποι αυτοί δεν λένε καθόλου, διότι  εάν δεν 

πληρώνουν καθόλου, καθόλου θέλω να πω, οι  υπάλληλοι της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν θα έχουν να πληρωθούν. Εάν δεν πληρώνουν καθόλου. 

Γιατί  ακούστηκε και αυτό,  να μην πληρώνει κανένας νερό. Να μην 

πληρώνει κανένας.   

Άμα δεν πληρώνει κανένας,  πως θα λειτουργήσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

και πως θα πληρωθούν οι  τόσοι υπάλληλοι;  Οι 91 πώς θα πληρωθούν;  

Λοιπόν,  άλλες εποχές τότε,  άλλες εποχές σήμερα. Σήμερα 

βλέπετε ότι  δημιουργήθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο,  

δημιουργήθηκαν όλα αυτά, γιατί  οι  καιροί είναι δύσκολοι,  χαλεποί,  

εξαθλίωση οικονομική και τα λοιπά. Οι αγρότες δεν πάνε καλά. Το 

πετρέλαιο για να το πληρώσουν δίνουν τριπλάσια λεφτά από ότι  στην 

παραγωγή.  

 Μια πρόταση, 850 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός.  Ο 

προϋπολογισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκτίμηση είναι με την έκπτωση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με την έκπτωση είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εκτίμηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εκτιμάται με την έκπτωση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία,  να το πάρουμε έτσι,  με την έκπτωση. Κάνω μια πρόταση λοιπόν 

το κάθε υδρόμετρο να πληρώσει τέσσερα κατοστάρικα σε δέκα 

τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  ήτοι 40 ευρώ, σε κάθε τιμολόγιο 400 και τα 

υπόλοιπα, δεν βάζω πόσο θα είναι η εκτίμηση, η εκτίμηση μπορεί να 

είναι και έξι  κατοστάρικα και τα υπόλοιπα μέσα από την χρηστή 

διαχείριση, μέσα από το 80%, μέσα, μέσα, μέσα από εδώ να το 

πληρώσει η Δ.Ε.Υ.Α.  

 Τετρακόσια ευρώ, επαναλαμβάνω, . .  

Κος   :  

…στο Χριστός όμως….  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με συγχωρείς,  πόσο πλήρωσες κύριε;   

Κος   :  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επαναλαμβάνω, η πρότασή μου …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μπορεί η εκτίμηση να πέσει στα έξι  κατοστάρικα. Το υπόλοιπο δυο 

κατοστάρικα να το πληρώσει η Δ.Ε.Υ.Α. Να πληρώσει το κάθε 
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υδρόμετρο τέσσερα κατοστάρικα σε δέκα τιμολόγια.  Τα δέκα τιμολόγια 

είναι ανά δίμηνο; Ανά δίμηνο σαράντα ευρώ.  

 Δείτε το για να δείτε την κατάσταση την οποία βρίσκονται αυτοί 

οι  άνθρωποι και νομίζω ότι  όλοι από εδώ θα φύγουμε ευχαριστημένοι 

και περισσότερο οι  κάτοικοι που δεν θα αρνηθούμε και μάλιστα θα σας 

ευγνωμονούν κιόλας.   

 Το ότι  είναι ένα έργο πνοής,  ένα έργο γιατί  το Σκούταρι έχει  τα 

κηπευτικά που ψωνίζουμε.  Όλα τα λύματα πάνε στα κανάλια.  Όλα αυτά 

θα εξαλειφθούν.  Δεν θέλω να πω το πόσο χρήσιμο θα εί ναι αυτό το 

έργο και θα μας ευγνωμονούν όλες οι  γενιές.   

 Το δια ταύτα όμως, τέσσερα κατοστάρικα ανεξάρτητα πόσο θα 

πάει η έκπτωση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  κυρίες 

και κύριοι  συνάδελφοι,  θέλω να δώσω μια αισιόδοξη νότα.  Θέλω να 

πιστεύω, κύριε Πρόεδρε,  όπως ακριβώς πετύχατε και πέτυχε η 

δημοτική αρχή αυτό το πολύ μεγάλο έργο για τους οικισμούς του 

Σκουτάρεως και του Μητρουσίου και μπόρεσε να βγάλει αυτό το πολύ 

μεγάλο ποσό  για να αναβαθμίσει  την ποιότητα ζωής των πολιτών εκεί  

και όπως σήμερα αναδείξατε άλλη μια επιτυχία της δημοτικής αρχής 

που είναι αυτή η ένταξη που θα έρθει  οσονούπω εξ΄ όσων φαίνεται και 

μας ανακοινώσατε σε σχέση με το κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  που και αυτό 

είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο,  θέλω να πιστεύω και έτσι να 

δώσουμε μια αισιόδοξη νότα ότι  είναι ενδεχόμενο πολύ σοβαρό και 
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αυτό νομίζω βγήκε και από την συζήτηση που έγινε και από όσα 

διενήφθησαν, ότι  πολύ πιθανόν και κάποιες από τις  δαπάνες αυτές που  

σήμερα φαίνονται να επιβαρύνουν τους πολίτες,  ότι  θα γίνουν και 

αυτές επιλέξιμες.  Ένα είναι αυτό.   

 Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι   πράγματι εδώ είναι 

δεδομένο ότι  στην εποχή που ζούμε η Ελλάδας είναι ένα απέραντο 

πτωχοκομείο.  Και η κεντρική πολιτική σκηνή, κύριε Πρόεδρε,  

μετατόπισε όλα τα βάρη στους πολίτες και στην Αυτοδιοίκηση.  

 Γιατί ,  κύριε Πρόεδρε,  εμείς  τι  είμαστε οι  αιρετοί της 

Αυτοδιοίκησης; Είμαστε ουσιαστικά οι  φωνές των πολιτών τους 

οποίους διοικούμε.  Δηλαδή ουσιαστικά όλα τα βάρη έχουν π έσει στους 

πολίτες και στις  τοπικές κοινωνίες.   

 Αυτό δεν σημαίνει  όμως, κύριε Πρόεδρε,  από την μια έχουμε τις  

τοπικές κοινωνίες οι  οποίες τους βαρύνουν ένα σωρό προβλήματα, 

κυρίως οικονομικά, τους μαστίζει  η ανεργία.  Μπορεί κάποτε τα 1.000 

ευρώ ή τα 800 να φαίνονται πάρα πολύ λίγα,  σήμερα όμως και 100,  

κύριε Πρόεδρε,  φαίνονται πολλά.  

 Από την άλλη, επειδή ακριβώς πολλοί συνάδελφοι νομίζω εδώ 

ανάδειξαν και ο κ.  Δήμαρχος την ειλικρίνεια,  δεν θα μπορούσαμε να 

κοιτάξουμε στα μάτια τους ανθρώπους και να τους π ούμε ότι  ο νόμος ο 

1069/80 στο άρθρο 15 λέει  ότι  οι  ιδιοκτήτες των ακινήτων 

υποχρεούνται να προκαταβάλουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. την δαπάνη 

κατασκευής της σύνδεσης του ακινήτου των διακλαδώσεων από την 

ρυμοτομική γραμμή έως την θέση της υπονόμου. Και έξω δηλαδή α πό 

την αυλή σου υποχρεούσαι να πληρώσεις.   

Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι  πρέπει και ειλικρινείς  να είμαστε,  

να είμαστε και ευέλικτοι,  που είμαστε ευέλικτοι,  γιατί  η ανακοίνωση 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

που έκανε ο κ.  Δήμαρχος σήμερα δείχνει  ότι  έχει  ικανότητα αυτή η 

δημοτική αρχή να  διεκδικεί  χρήματα από προγράμματα, άρα είναι πολύ 

πιθανόν,  ενδεχομένως και το ‘Ιμαρέτ’ να ενταχθεί ,  να εξοικονομηθούν 

και άλλα χρήματα κύριε Πρόεδρε και να μπορέσει αυτά τα χρήματα σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε αυτή την χρονιά ή και στην 

επόμενη, να διοχετευτούν στο συγκεκριμένο έργο και έτσι αυτό που 

σήμερα, αυτή η σύγκρουση που υπάρχει,  να το πω έτσι,  γιατί  

προέρχεται από την φτώχεια του λαού, να μπορέσει με κάποιο τρόπο 

να καμφθεί,  γιατί  δεν νομίζω κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και 

αγαπητοί συμπολίτες ότι  σήμερα η δημοτική αρχή και ο κ.  Δήμαρχος 

θα ήθελε ή επινόησε,  να το πω έτσι,  αυτό το ποσό, αυτή την 

επιβάρυνση σε σας,  για ένα έργο που θεωρείται επιτυχία και νομίζω 

και εσείς  το νοιώθετε αυτό και ο εκπρόσωπος μίλησε πάρα πολύ ωραία 

και ολοκληρώνω, μίλησε πάρα πολύ ωραία και πολύ συνετά,  αυτό είναι 

ένα έργο πνοής και για το περιβάλλον,  για την υγεία των κατοίκων, για 

την υγεία όλων των πολιτών και δεν νομίζω ότι  ο κ.  Δήμαρχος ήρθε 

τώρα λίγο πριν τις  εκλογές και ήθελε να επιβαρύνει τους πολίτες ,  

κύριε Πρόεδρε με ένα τέτοιο κοστος.  

 Ίσα –ίσα είμαι βέβαιος ότι  και ο κ.  Πρόεδρος αλλά και ο κ.  

Δήμαρχος θα κάνουν όλες τις  απαραίτητες ενέργειες και έχουν δείξει  

και την ευελιξία τους,  για να μπορέσουν να ελαφρύνουν τους πολίτες.   

Το πιστεύω αυτό ακράδαντα και μια από τις  επιτυχίες,  κύριε 

Πρόεδρε,  που ακολουθεί το έργο αυτό είναι η ένταξη που θα έρθει  

πιστεύω με το καλό, του κτιρίου.  Εκεί καταλήγω κύριε Πρόεδρε.  

Πιστεύω δηλαδή ότι  οι  πολίτες θα πρέπει να δείξουν υπομονή, 

νηφαλιότητα και είμαι βέβαιος ότι  το ποσό θα μειωθεί.  Είμαι βέβαιος 

γι΄ αυτό.   
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Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μερετούδης,  μετά ο κ.  Σταυρόπουλος και μετά θα δώσω τον λόγο 

στον κ.  Καρασουλτάνη.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί κύριοι  συνάδελφοι,  αγαπητοί 

συνδημότες σε ένα μεγάλο ποσοστό έχω καλυφθεί από όσα έχουν πει  οι  

προηγούμενοι συνομιλητές.  Είναι πράγματι ένα πολύ σημαντικό έργο 

για την περιοχή μας εκεί .  Είναι γεγονός ότι  το έργο πρέπει να γίνει  και 

θα γίνει .  Σίγουρα όμως και αυτό που ζητείτε τώρα από τους 

συνδημότες μας εκεί  να πληρώσουν είναι ένα αρκετά μεγάλο και 

σεβαστό ποσό, το οποίο δεν έχει  πληρωθεί κάπου αλλού.  

 Με όλα τα καινούργια δεδομένα που ακούσαμε σήμερα εδώ να 

ευχηθούμε να ενταχθεί  το έργο στο ΕΠΠΕΡΑΑ και να χρειαστεί  οι  

συνδημότες να μην πληρώσουν σχεδόν καθόλου αλλά παρόλα αυτά, 

εάν δεν ενταχθεί  με αυτά που ακούσαμε σήμερα από τον κ.  Δήμαρχο, 

γιατί  πράγματι είναι μια επιτυχία της δημοτικής αρχής που εντάχθηκε 

το έργο αυτό και για το Ορφανοτροφείο,  να μην μακρηγορήσω, όλα 

αυτά τα έχουμε πει ,  να τα ξαναδεί το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από την 

στιγμή που θα υπάρξει ρευστότητα εάν θα ενταχθεί  κάποιο άλλο έργο 

στο ‘Ιμαρέτ’ ή το Ορφανοτροφείο,  να μπορέσουν να διευκολυνθούν 

περισσότερο οι  δημότες μας.   

 Η πρόταση νομίζω του κ.  Γκότση στα 400 ή 500 ευρώ, θα εί ναι 

μια λογική πρόταση και θα μπορέσει να διευκολύνει τους συνδημότες 

εκεί .   

 Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κάνω κατάχρηση του χρόνου. 

Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε κ.  Αντιδήμαρχε και για τα 

ουσιαστικά λόγια τα οποία είπατε.   

 Επόμενος ομιλητής ο κ.  Σταυρόπουλος.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το έργο αποφασίζουμε όλοι ότι  πρέπει να γίνει .  Το έργο έχει  επιλέξιμα 

και μη επιλέξιμα. Δεν τα αποφάσισε η δημοτική αρχή, κανένας δεν τα 

αποφάσισε.  Έγινε όπως έγινε.   

 Θέλω να απαντήσω σε αυτό το περίφημο 8 0%. Όλη η 

αντιπολίτευση, καλά τα είπε ο κύριος . .  ήσασταν εναντίον και όχι  

απλώς ήσασταν εναντίον,  ο κύριος . .  μάλιστα είπε εκεί  πέρα ότι  εάν  

θα γίνουμε δημοτική αρχή εμείς  θα το καταργήσουμε αύριο.  . .  άρα 

λέτε ψέματα ότι  θα πληρωθούν από το 80% αφού θα τ ο καταργήσετε.   

 Που θα τα βρείτε;  Θα πρέπει να τα βάλετε στο νερό. Δηλαδή να 

αυξήσετε το νερό. Ξεκάθαρα πράγματα. Ή σκέφτεστε ότι  δεν θα βγείτε 

και λέτε ότι  ας τα πούμε για να χαϊδέψουμε αφτιά ή πιστεύετε ότι  και 

άμα βγείτε το 80% δεν καταργείται αλλά πρέ πει να πάρετε μια 

απόφαση.  

 Δεν μπορείτε να μας λέτε σήμερα, μαλώναμε πριν από πέντε 

μήνες με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το 80%..  να το καταργήσουμε και έρχεστε 

τώρα σήμερα και λέτε ότι  με το 80%, αυτό που θα καταργήσετε την 

άλλη μέρα που θα γίνει  δημοτική αρχή, θα πλ ηρώσετε το έργο.  Μα 

είναι δυνατόν;  

 Εμείς λέμε την αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι  το έργο πρέπει να 

πληρωθεί.  Προσπαθήσαμε και σαν Δ.Σ.,  υπήρχαν εναλλακτικές που μας 

πρότεινε . .  με διάφορες προτάσεις και ακούω και τώρα ένας λέει  200 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

 

ευρώ να πληρώσουμε,  ο  άλλος λέει  50 ευρώ, ο άλλος λέει  να μην 

δώσουμε καθόλου.  

 Καλά νομίζετε ότι  γι΄ αυτό το έργο μπορούμε εμείς  να λέμε 

ψέματα και να λέμε ότι  ξέρετε 240 από τον κ.  Χουρουζίδη που ψήφισε 

μέσα στο Συμβούλιο το δικό μας.  Αφού το . .  ένα νούμερο. Η κυρία 

Σαραντίδου είπε να μην δώσουμε καθόλου. Οι άλλοι είπαν ότι  το 80% 

θα καταργηθεί.  Μα είναι δυνατόν τώρα να μπαίνουμε σε αυτή την 

λογική όταν λέμε ότι  πρέπει να γίνει  το έργο;  

Εμείς λέμε την αλήθεια.  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κύριε . .  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Τελειώνω, τελειώνω. Είπε η κυρία Σαραντίδου πολιτική απόφαση. Δεν 

είναι πολιτική απόφαση. Ας πάει η κυρία Σαραντίδου να πει  στους 

Σερραίους,  στην Ορεινή,  στην Βροντού ότι  είναι πολιτική απόφαση να 

πληρώσετε και εσείς .   

Κύριοι πρέπει  το έργο να γίνει .  Εμείς . .  να γίνε ι  όσο μπορεί πιο φθηνά 

και μπήκαμε και στο πρόγραμμα, μακάρι να εγκριθεί  από το 

ΕΠΠΕΡΑΑ και δεν είμαστε,  να το πω ανώμαλοι,  να θέλουμε παραμονή 

εκλογών…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  το είπα,  ναι.  Και να θέλουμε τώρα εμείς  να έρθουμε σε 

αντίθεση με τους κατοίκους γιατί;  Δεν το κατάλαβα.  

 Το έργο πρέπει να γίνει .  Κάνει όλες τις  προσπάθειες αυτή η 

δημοτική αρχή να είναι πιο φθηνό και μακάρι να ενταχθεί  αλλά δεν 
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μπορούμε να λέμε ψέματα, διότι  όλοι οι  άλλοι που λέτε 200 ή 300 ή  

καθόλου, να εγγυηθείτε εσείς  προσωπικά όχι  με τα ακίνητα της 

Δ.Ε.Υ.Α. ή του Δήμου ότι  ξέρετε,  εάν δεν γίνει  αυτό θα τα πληρώσουν 

κάποιοι  άλλοι.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρασουλτάνης.  Ελάτε κ.  Καρασουλτάνη δίπλα στο μικρόφωνο. 

Χρειάζεται για τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.  Ανοίξτε και 

το μικρόφωνο. Και σας καλωσορίζουμε.   

Κος ΚΑΡΑΣΟΥΛΤΑΝΗΣ:  

Και εγώ ευχαριστώ που με αφήσατε να μιλήσω.  

 Πρώτον, ήθελα να πω ότι  εγώ το βλέπω ότι  είναι επικοινωνιακό 

το θέμα και θα σας πω γιατί .  Γιατί  όπως κάναμε  λάθος εμείς  που με τις  

προτάσεις που κάναμε φάνηκε ότι  δεν θέλουμε να πληρώσουμε τίποτα, 

έτσι και εσείς  φαίνεστε ότι  δεν κάνετε προσπάθειες να πληρώσουμε 

όσο το δυνατόν λιγότερο. Αλλά πρέπει να το κάνετε.   

 Ερωτώ. Γιατί  δεν περιμένετε δυο,  τρεις  μήνες να δείτε την 

απάντηση του ΕΠΠΕΡΑΑ και ενδεχομένως να μην πληρώσουμε και 

τίποτα; και σας έπιασε τόσο.  

Αυτά, τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας ευχαριστώ. Ήσασταν και σύντομος και ουσιαστικός.   

 Δευτερολογία θέλετε κύριοι  συνάδελφοι;  Όχι.  Συγνώμη, συγνώμη 

παρέκαμψα τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ζητώ συγνώμη. Κύριε 

Πρόεδρε έχετε δίκαιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν προεδρεύω εγώ δεν μιλάει ο Αντιπρόεδρος.  Όταν είναι 

προεδρεύων έχει  δικαίωμα. τώρα δεν έχει .   Κύριε Πρόεδρε έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Νοιώθω υποχρέωση, κύριε Πρόεδρε να διαβάσω από το Σωματείο των 

Εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης,  

το απευθύνανε στον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη που σας διακόπτω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή ξεπεράσαμε τις  τέσσερις ώρες,  ζητώ από το σώμα την 

κατανόηση για να ολοκληρωθεί το θέμα.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Πρέπει να ενημερωθούν οι  συνάδελφοι για το κείμενο της επιστολής 

που απηύθυναν  στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. οι  εργαζόμενοι,  οι  οποίοι  όχι  

μόνο τους ενδιαφέρει η βιωσιμότητα της επιχείρησης,  αλλά τους 

ενδιαφέρει και το μέλλον τους,  διότι  εάν η Δ.Ε.Υ.Α. και είναι γνωστό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μπορεί να μην τους αρέσει,  κύριε Πρόεδρε,  αλλά πρέπει να το 

ακούσουν.  Σας παρακαλώ να μην με διακόπτει  κανένας,  σας παρακαλώ 

πολύ. Παρακαλώ πολύ, είμαστε κουρασμένοι όλοι μας,  ας μην 

ρίχνουμε λάδι  στην φωτιά.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών από την ίδρυσή της είναι υπηρεσία που λειτουργεί  

ανταποδοτικά και πρέπει  ο κάθε δημότης να πληρώνει αυτό που του 

αναλογεί .  Για το θέμα των ιδιωτικών παροχών στο χωριό Σκουτάρεως 

και Μητρουσίου η θέση του Σωματείου των Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

ε ίναι ότι  το κόστος των συνδέσεων των ιδιωτικών παροχών, δαπάνη μη  

επιλέξιμη,  πρέπει  να πληρωθεί από τον κάθε ιδιοκτήτη,  όπως έγινε 

πρόσφατα και σε άλλα παρόμοια έργα,  αποχετευτικό έργο Χριστός,  

Οινούσα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ να καταβάλει  

αυτό το μεγάλο ποσό, διότι  θα υπάρξει  οικονομικό πρόβλημα με  

αντίκτυπο την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.  

 Για το Σωματείο των Εργαζομένων,  

Ο Πρόεδρος    Ο Γραμματέας  

Γεώργιος Παπαδόπουλος   Ιωάννης Αγγελάκης.  

 

 Και συνεχίζω.  

 Καταλαβαίνω ότι  κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι  ότι δεν είμαστε ευχάριστοι,  είμαστε 

όμως ειλικρινείς  και νομίζω ότι  αυτό θέλει  και η πλειοψηφία όλων των 

κατοίκων. Δεν δημιουργούμε,  όπως ανέφερε ο κ.  Μηλίδης ενοχές και 

δεν νομίζω ότι  ο Δήμαρχος ή εγώ προσωπικά ότι  απειλήσαμε κανέναν 

με οποιαδήποτε κουβέντες ή φράσεις.   

 Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να δώσουμε την καλύτερη 

λύση. Ακούμε κριτική και δεχόμαστε κριτική γιατί  υποβάλαμε 

πρόταση. Ακούμε διάφορα. Απομονώσαμε τις  ατομικές συνδέσεις.  
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Είναι πρόσφατο αυτό,  τώρα δημιουργήθηκε.  Βρήκαν από την απόφαση 

και το ξέρουν πολύ καλά οι  περισσότεροι από τους συναδέλφους,  

δυστυχώς, διαπιστώνω ότι  δεν είναι ειλικρινείς .  Ενώ γίνεται μια 

τεράστια προσπάθεια να ενταχθεί  και αυτό το συγκεκριμένο έργο,  το 

συγκεκριμένο έργο,  όχι  το . .  ότι  μας βολεύει,  γιατί  πουλάει αυτό,  είναι 

πιασάρικο,  θα πληρώσουμε 145 και τα άλλα θα τα πληρώσει η 

Δ.Ε.Υ.Α..  Γίνεται μια προσπάθεια να το εντάξουμε και ακούμε και 

κριτική.  Όπως ακούσαμε και κριτική από την πρώτη στιγμή που 

εντάξαμε το έργο.  Δεν ακούσαμε και καμία καλή κουβέντα.  Μονίμως 

απειλούμαστε με αγωγές,  απειλούμαστε με ασφαλιστικά μέτρα, 

απειλούμαστε με χίλια δυο άλλα. Τα περνάω.  

 Οι προτάσεις ήταν ότι  καλύτερο μπορούσαμε και κάνουμε και 

προσπαθούμε πάντοτε για το καλύτερο και γι΄ αυτό θα 

προσπαθήσουμε.  Δεν μπορούμε να δώσουμε άλλα χ ρήματα, είναι 

δεδομένο αυτό.  Η πρόθεσή μας,  το 20 συν Φ.Π.Α. και δανεισμό είναι 

οριστική και ξέρετε κάτι;  Δεν θα αποφασίσω εγώ. δεν είναι απόφαση 

οριστική.  Θα μεταφερθεί στο Δ.Σ. η πρότασή μας και εάν και εφόσον 

συμφωνήσουν οι  συνάδελφοι,  θα προχωρήσουμε.   

 Τα 20 ευρώ που προχωρήσαμε και παίρνουμε βάσει το 

προϋπολογιστικό αυτό και την έκπτωση που προϋπολογίσαμε,  σίγουρα 

δεν θέλω να τα επαναλαμβάνω, δεν είναι και οριστικό,  διότι  θα 

προκύψουν τροποποιήσεις.   

 Άρα λοιπόν ούτε απειλούμε ούτε ενοχές θέλουμε να μ εταφέρουμε 

σε κανέναν.  Θέλουμε να αναλάβει ο καθένας τις  ευθύνες του.  Ας 

ξεκαθαρίσουν οι  συνάδελφοι με τις  προτάσεις τους να είναι ξεκάθαρες.  

Όταν λέμε ότι  θα πληρώσει η Δ.Ε.Υ.Α. εννοούμε να πληρώσουν όλοι 

οι  δημότες.  Οι πάντες.  Όπως ανέφερε ο κ.  Σταυρόπου λος και από την 
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Βροντού να πληρώσουν και από την Ορεινή και από την Αναγέννηση. 

Όλα τα χωριά πληρώνουν,  συμμετέχουν.  Σε αυτό είμαστε αντίθετοι 

κύριοι .  Πρέπει να πληρωθεί από τους δημότες του Σκουτάρεως και του 

Μητρουσίου.   

 Άκουσα για το Ορφανοτροφείο,  για τί  βλέπω ότι  δεν αρέσει,  ότι  

κάνει  η δημοτική αρχή τελικά διαπιστώνω, ότι  όμορφο κάνει ,  ότι  

συμμαζεύει δεν αρέσει.  Παράτυπο. Δεν έγινε σωστά. Κόστισε πολλά. 

Φέρνει  ο Δήμαρχος την επιτυχή αυτή έκβαση που έχει  όλη αυτή η 

προσπάθεια και αντί  να ακούσουμε μια καλή κουβέντα πάλι τα ακούει 

ο Δήμαρχος.  Μπράβο.  

 Άκουσα απειλές ότι  για έλεγχο,  για πού πάνε οι  δαπάνες.  Η 

Δ.Ε.Υ.Α. κάθε χρόνο ελέγχεται και από ορκωτούς,  πάντοτε και το 

γνωρίζετε όλοι σας ότι  είμαστε ανοικτοί στην ενημέρωση, δεν 

αρνηθήκαμε ποτέ σε κανέναν και εάν υπάρξει κάποια διαφορετική 

άποψη θέλω να την ακούσω.  

 Με έκπληξη άκουσα και μια κουβέντα για τις  αναθέσεις.  Νομίζω 

ότι  αλλού θα έπρεπε να απευθυνθεί αυτό το ερώτημα, αγαπητοί 

συνάδελφοι και όχι  στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  γιατί  πιστεύω ότι ,  

να  πω και κάτι  άλλο, ο νοών, νοείτω.  

 Τι έκανε λοιπόν ο Λευκωνας στο παρελθόν για το αποχετευτικό 

του δίκτυο; Πούλησε δεκάδες στρέμματα, εκποίησε,  πούλησε,  από ότι  

γνωρίζω και βλέπω από τις  αποφάσεις για να ενισχύσει το 

αποχετευτικό.  Όλα τα λεφτά που πουλήθ ηκαν από την περιουσία του 

Λευκώνα πήγαν και δεν ξέρω εάν κάνω λάθος,  να με διαψεύσετε κύριοι  

συνάδελφοι εσείς  του Λευκώνα, πήγαν στο αποχετευτικό και καλά 

κάνανε και δικαίωμά τους είναι να αποφασίσουν,  δεν θα κρίνω εγώ τις  

αποφάσεις.   
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 Δεν κάνουν λοιπόν σήμερα κριτική ή κάνουν προτάσεις,  όχι  

ευθεία.  Ότι ξέρετε κύριοι ,  θα την πληρώσετε όλοι.  Κανένας δεν το 

θέλει  αυτό,  όλοι προσπαθούν να ξεφύγουν.  Βρήκαν τα 145.000, να 

πληρώσουν 145 οι  δημότες,  70 ευρώ, τα υπόλοιπα η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Δεν 

ήρθε όμως κανένας να πει  ό τι  η Δ.Ε.Υ.Α. τι  θα πάθει,  τι  σοκ θα πάθει 

άμα δώσει ένα εκατομμύριο;  

 Θα σας τα πω χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω και δεν 

κινδυνολογώ. Αναφέρθηκε και από τον κ.  Γενικό Διευθυντή αλλά 

υπηρεσιακά αναφέρθηκε και όχι  πολιτικά.  Και πολιτικά να ξεκαθαρίσω 

το θέμα μια και καλή, γι΄ αυτό πολύ τράβηξε αυτό το θέμα, εάν λοιπόν 

δώσουμε από την Δ.Ε.Υ.Α. σημαίνει  ότι  έχουν συμμετοχή όλοι οι  

δημότες.  Έχουν οι  δημότες στο Χριστός,  όπως είπε ο κ.  Χασαπίδης την 

άλλη μέρα θα κάνει  αγωγή. Ποιος θα την πληρώσει;  Βέβαια όχι  ε σείς ,  

εμείς  το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

 Λοιπόν,  ας αναλάβουμε τις  ευθύνες και ας είμαστε ξεκάθαροι 

στις  προτάσεις.  Οι προτάσεις όλων είδα ότι  δεν ήταν ξεκάθαρες και 

δεν είμαστε ειλικρινείς  απέναντι  στους δημότες.  Η πρότασή σας είναι 

ξεκάθαρη. Να πληρώσουν όλοι οι  δημότες.  Γιατί  δεν το λέτε ξεκάθαρα;  

Εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτή την πρόταση. Η πρότασή μας 

είναι συγκεκριμένη και αυτή με επιφύλαξη εάν την δεχθεί  το Δ.Σ.  της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Θα επανέλθω, εάν προκύψει για δευτερολογία κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι να δευτερολογήσετε;  Ποιος θελει  

να δευτερολογήσει;  Ο κ.  Μπόικος.  Σας παρακαλώ συνάδελφοι 

σεβαστείτε την διαδικασία.  Ο κ.  Μπόικος,  η κυρία Σαραντίδου και ο 

γραμματέας και ο κ.  Χασαπίδης.   
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 Ο κ. Μπόικος.   

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Απορώ ακούγοντας τον κ.  Πρόεδρο να λέει  ότι  κάνετε συγκεκριμένες 

προτάσεις,  είπα προηγουμένως ότι  είναι λογικό και είναι και μέσα 

στον νόμο ο κάθε ένας να πληρώσει από το σπίτι  του μέχρι τον αγωγό. 

Γίνονται έργα υποδομής σε δημόσιο δρόμο, σε δημόσιο χώρο και αυτά 

θα φορτωθούν στους δημότες;   

 Εάν μετά μας πουν ότι  δεν έχουμε λεφτά και πληρώστε και μέχρι 

την βιολογικό καθαρισμό, εσείς  σύμφωνα με την λογική του κυρίου 

συναδέλφου, του κ.  Χασαπίδη, θα πείτε ότι  την φτώχεια δεν την 

προκάλεσε ο Δήμος,  την προκάλεσε η κυβέρν ηση. Δηλαδή ποια είναι η 

αυτή η λογική; Η ουσία της ποια είναι;  Ότι δεν εκτέλεση δεν την 

διέταξε ο στρατηγός αλλά ο λοχίας του Δήμου παρατάσσει το 

απόσπασμα και εκτελεί  την διαταγή και σύμφωνα με την λογική αυτή 

απλώς εκτελεί  διαταγή. Έτσι εφαρμόζουν τον ν όμο.  

 Όσοι πορεύονται ιδεολογικά και πολιτικά σε αυτόν τον 

μονόδρομο, ας έτοιμοι για την μεγάλη έκπληξη του αυτονόητου στο 

τέλος,  γιατί  στο τέλος θα διαπιστώσουν ότι  στρατηγός και λοχίας 

ανήκουν στην ίδια στρατιά,  στην απέναντι  από εμάς.   

 Η Αρχή της Ανταποδοτικότητας πάσχει και είναι η μισή έτσι 

όπως παρουσιάστηκε.  Θα σας πω γιατί .  Διότι  αυτός ο ισχυρισμός 

κρύβει το άλλο μισό,  διότι  όταν λέμε να πληρώσουν μόνο όσοι 

ωφελούνται από το έργο,  όπως ακούσαμε από τον κ.  Αραμπατζή και 

από άλλους προηγουμένως, αυτό έχει  και απαραίτητο συμπλήρωμα και 

τον ισχυρισμό ότι  δεν πρέπει να πληρώνουν οι  γειτονιές ή τα χωριά 

εκείνα όπου κάποια χρονιά ή κάποιες χρονιές δεν γίνονται καθόλου 
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έργα. Γιατί  δεν το εφαρμόζεται;  Είναι λογική συνέπεια το ένα στο 

άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Μπόικε.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Να μην πληρώνουν.  Αλλά και από εκείνους παίρνετε.  Τώρα μας λέτε 

άλλα πράγματα.  

 Λοιπόν,  αυτή είναι η αντίληψη που έχετε για την 

ανταποδοτικότητα; Αυτή είναι η αντίληψη της ελεύθερης αγοράς.  Πολύ 

απλά η λογική των διακρίσεων σύμφωνα με την οποία εάν κάποια 

γειτονιά,  κάποια οικογένεια,  κάποιο σπίτι  αδυνατεί  να πληρώσει,  δεν 

θα έχει  πρόσβαση σε βασικές υποδομές που έχουν σχέση και με την 

υγεία και με το επίπεδο του πολιτισμού μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ κύριε …  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

Η ουσία  των όσων υποστηρίζετε εκεί  μας οδηγεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Επειδή ο κ.  Αραμπατζής στην δευτερολογία ξεκίνησε με το έγγραφο 

του Σωματείου,  αισθάνομαι υποχρεωμένη κατά καταγγείλω ότι  το 

έγγραφο του Σωματείου δεν έγινε μετά από Δ.Σ .,  συνεδρίαση του Δ.Σ.,  

έγινε πραγματικά καθ υπαγόρευση …  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πολύ ανακαλέστε αυτά τα οποία λέτε.  Ποια καθ 

υπαγόρευση; Τι είναι αυτά που λέτε τώρα; Αυτές είναι συκοφαντίες 

και σας παρακαλώ, σας άκουσα και στο παράθυρο, στην τηλεόραση. 

Μην τα λέτε αυτά εδώ μέσα.  μην τα λέτε αυτά. Γράψτε τα στον τύπο.  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Αραμπατζή και σας,  κύριε Μπόικε και 

σας.  Ηρεμήστε και οι  δυο,  ο λόγος στην κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Επειδή τυχαίνει  να είναι και συνάδελφοί μου και το πρωί ήμασταν μαζί 

με κάποιους από αυτούς τους συναδέλφους,   το χαρτί  αυτό 

αποφασίστηκε και υπογράφτηκε μόνο από τους δυο.  Ούτε καν από τους 

τέσσερις της πλειοψηφίας του  Δ.Σ..  Οι υπόλοιποι δυο της πλειοψηφίας 

δεν το γνώριζαν καν.  Οι υπόλοιποι τρεις  δεν το συζητάμε.   

 Άρα από το 7μελές Δ.Σ.  οι  δυο υπογράφοντες αποφάσισαν μόνοι 

τους.  Δεν υπάρχει ούτε πρακτικό,  ούτε συνεδρίαση Δ.Σ. γι΄ αυτή την 

απόφαση ούτε τίποτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ κ.  Αραμπατζή.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Γελάτε κ.  Αραμπατζή, γιατί  ξέρετε πάρα πολύ καλά …  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ξέρετε πάρα πολύ καλά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν θα καταλάβετε σε αυτό το συμβούλιο ότι  δεν πρέπει να 

διακόπτετε;   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε όμως. Σας παρακαλώ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τα στοιχεία θέλουμε να ακούσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα μιλάτε και δεν θα παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο.  Κρατάτε ένα 

επίπεδο και στο τέλος κλωτσάτε τα πάντα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Στην ίδια υπηρεσία είμαστε λοιπόν και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι  

έγινε κατ΄ ιδίαν συνάντηση του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τον 

Πρόεδρο του Σωματείου.  Εδώ στην ίδια πόλη και γνωριζόμαστε,  όχι  

στην ίδια υπηρεσία δεν ξέρουμε  τι  γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Γραμματέας χωρίς να διακόπτετε κ.  Σταυρόπουλε.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Ήδη πέρασε η ώρα και δεν θέλω να σας κουράσω. Θα πω όμως ότι  . .  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι διακόπτετε.  Συνεχίζετε το ίδιο βιολί κυρία Σα ραντίδου.   Για 

πολλοστή φορά. Δεν ξέρω, στο κόμμα σας έτσι μιλάτε;  Στο κόμμα σας 

έτσι διακόπτετε;  Αυτή είναι η δημοκρατία που τηρείτε;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Γιατί  με προσβάλει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος σας προσλάβει;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν τον ακούσατε τι  είπε;  Ωραία κομουν ίστρια είσαι.  Αυτά δεν τα 

ακούτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι βέβαια,  διότι  ακούω τον γραμματέα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Όποτε θέλετε διακόπτετε πάντως.  Μπράβο σας.  Ωραία.  

Αυτός είναι ο σεβασμός του πολιτικού σας πολιτισμού.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν τον ακούγατε κ.  Παπαβασιλείου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν ακούω κανέναν όταν διακόπτει .  Μα εσείς διακόπτετε.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Κανένας δεν αμφισβητεί  και κανένας δεν αμφισβήτησε μέχρι σήμερα 

ότι  το έργο είναι τεράστιο.  Είναι ένα έργο που θα αναβ αθμίσει  την 

ποιότητα ζωής των Δημοτικών Κοινοτήτων Μητρουσίου και 

Σκουτάρεως.   

 Το συμβούλιο,  κυρία Σαραντίδου,  που αναφερθήκατε 

προηγουμένως…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Αυτό είναι ξεκάθαρο, πατέρες αυτού του έργου είναι ο κ.  

Μαθιουδάκης,  ο κ.  Καλαϊτζίδης,  ο κ.  Μπαμπατσιάνης,  ο κ.  …Αυτοί 

είναι οι  πατέρες αυτού του έργου, αυτό είναι ξεκάθαρο και έχει  

ειπωθεί πολλές φορές.   

 Κυρία Σαραντίδου είπατε προηγουμένως για το συμβούλιο ότι  

δεν ρίχνετε την ευθύνη και στην αντιπολίτευση. Ήθελα να σας 

ρωτήσω, εάν εσάς σας παίρνανε ένα τηλέφωνο και σας λέγανε ότι  κ.  

Χουρουζίδη είναι επείγον,  κυρία Σαραντίδου είναι επείγον,  πρέπει να 

στείλουμε τα χαρτιά για χρηματοδότηση του βαρυτικού αγωγού, εσε ίς  

τι  θα λέγατε,  όχι;  Φαντάζεστε να έλεγα όχι  τι  θα μου λέγανε σήμερα;  

 Ο κ. Σταυρόπουλος είπε ότι  με ποια στοιχεία έγιναν οι  

προτάσεις;  Εμείς,  κύριε Σταυρόπουλε,  που είναι κρύφτηκε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε και μετά λέτε άλλα.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Πριν από τέσσερις μήνες αυτή ήταν η πρότασή μας και σήμερα αυτή 

είναι η πρότασή μας.  Και θέλω να ρωτήσω εσάς,  μπορείτε να μου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Εμείς η πρότασή μας ήταν υπεύθυνη και πριν από τέσσερις μήν ες και 

ίδια είναι και σήμερα. Εσείς,  κύριε Σταυρόπουλε μπορείτε να μου 

πείτε,  ποια ήταν …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην απευθύνεστε στον κ.  Σταυρόπουλο. Να γνωρίζετε την διαδικασία.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Μπορεί να μας πει  το Δ.Σ.  της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πόσο υπεύθυνα πριν από 

τέσσερις  μήνες μιλούσε για 35 ευρώ τον μήνα και σήμερα πήγε στα 25;  

 Εμείς υπεύθυνα και τότε και τώρα και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσαν οι  ερωτήσεις.  Κλείνει  το θέμα ο κ.  Δήμαρχος.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά την δευτερολογία μιλάει ο Πρόεδρος και τελευταί ος ο Δήμαρχος.  

Κυρία Σαραντίδου καταλαβαίνω ότι  έχετε κουραστεί .   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δυο κουβέντες ξεκάθαρες στην κυρία Σαραντίδου,  

επειδή βλέπω ότι  επαναλαμβάνεται η κασέτα και ακούμε τα ίδια και τα 

ίδια εδώ και καιρό.  Όλα έχουν ένα όριο.  Εάν θέλει  και νομίζω ότι  

πρέπει να το κάνει ,  να κάνει  μήνυση στο Σωματείο τους.  Στα 

συνδικαλιστικά όργανα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Βεβαίως και έχω αλλά μην καταγγέλλονται οι  συνέργιες εδώ.  

 Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε,  με την εξής τοποθέτηση: Το 

έργο της αποχέτευσης πρέπει να γίνει  και θα γίνει  και πιστεύω ότι  θα 
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συμφωνήσουν όλοι μαζί  του.  Τα οφέλη είναι πολλά και γνωστά σε 

όλους.  Περιβαλλοντικά,  ποιότητα ζωής,  υγεία και οικονομικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι δικό σου το έργο.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Και όλα τα προβλήματα λοιπόν που ταλαιπωρούν τους κατοίκους μέχρι 

σήμερα και είναι γνωστά, σύντομα θα αποτελούν και είμαι σίγουρος 

γι΄ αυτό,  ότι  θα αποτελούν παρελθόν.    

 Σίγουρα πρέπει να βάλουμε το συμφέρον των δημοτών πάνω από 

πολιτικά συμφέροντα. Να αφήσουμε μακριά τις  εκλογικές στρατηγικές 

αυτές που είδαμε σήμερα και τις  ακούμε και τις  βλέπουμε τόσες μέρες.  

Θα είναι σίγουρα καταστροφικές αυτές.   

 Εμείς,  κύριοι  συνάδελφοι έτσι μάθαμε να λειτουργούμε,  έτσι θα 

συνεχίσουμε.  Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους,  αυτό είναι,  έτσι 

μάθαμε,  έτσι προχωρούμε.   

 Είναι γεγονός ότι  γυρίσαμε την σελίδα και προχωρούμε πάντοτε 

σταθερά κάνοντας την διαφορά. Παρά λοιπόν τα πολλά προβλήματα 

που συναντούμε καθημερινά θα γίνει  το έργο,  πρέπει να γίνει ,  εμεί ς  

είμαστε γι΄ αυτό παρόντες εδώ και να προσπαθήσουμε για το 

καλύτερο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε σύντομος όσο είναι δυνατόν.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  πρώτα θα απαντήσω 

στην ερώτηση του κ.  Καρασουλτάνη, δεν ξέρω  εάν είναι εδώ. Γιατί  δεν 
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περιμένουμε να δούμε τι  θα γίνει ,  εάν θα ενταχθούμε στο πρόγραμμα 

και μετά;  

 Λοιπόν,  γιατί  δεν περιμένουμε; Δεν μπορείς να ενταχθείς  στο 

πρόγραμμα εάν δεν έχεις  ανάδοχο. Είναι τόσο απλό και για να έχει  

ανάδοχο πρέπει να έχεις  και  κάποια χρήματα, διότι  μόλις ξεκινήσει ο 

ανάδοχος το έργο,  σε ένα μήνα, όπως είπε και ο Πρόεδρος,  πρέπει να 

τον πληρώσεις.  Άρα γι΄ αυτό βιαζόμαστε,  για να έχουμε ανάδοχο όσο 

γίνεται πιο γρήγορα και να διεκδικήσουμε την ένταξη. Δεν ξέρω εάν 

θα την πετύχουμε.  Θα προσπαθήσουμε πάντως,  αυτό είναι σίγουρο και 

δεν είναι κακό δηλαδή να πούμε και στους βουλευτές να έρθουν να 

βοηθήσουν. Για τόσα θέματα πάμε και με τους βουλευτές.  Δεν το 

κατάλαβα; Σε αυτό το θέμα γιατί  να μην ζητήσουμε και την βοήθεια 

των βουλευτών;  

 Λοιπόν,  οι  προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι ανεφάρμοστες.  

Ανεφάρμοστες με αρνητικές παρενέργειες τόσο στην λειτουργία της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όσο και στους πολίτες.  Και λέω στους πολίτες,  τι  εννοώ; 

Διότι  θα σταματήσουν διάφορα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη ή έ χουν 

προγραμματιστεί .  Αυτό είναι σίγουρο.  

 Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης έναν στόχο έχουν.   Να 

ξεγελάσουν τον κόσμο και να αρπάξουν την ψήφο τους.  Παλαιά μου 

τέχνη κόσκινο.  Όσο υλοποιήθηκε η προεκλογική υπόσχεση του κ.  

Φωτιάδη το 2006 στους Παλαιοκαστριν ούς ότι  δεν θα κάνει  ΧΥΤΑ και 

τον έκανε μετά,  τόσο θα υλοποιηθεί  και η πρόταση αυτή τώρα για 20 

ευρώ για ένα χρόνο.  

 Το ίδιο έργο το είδαμε και στην πρώτη θητεία του κ.  Μητιάνγκα, 

όταν ίδρυσε την Δ.Ε.Υ.Α. και πολύ σωστά την ίδρυσε.  Ανέβηκε η τιμή 

του νερού τότε.  Το εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση. Ο κ.  Γκότσης με 
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ειλικρίνεια το παραδέχθηκε.  Ήταν τότε στην αντιπολίτευση με τον κ.  

Βλάχο. Υποσχόταν,  αυτά να τα ακούνε οι  δημότες,  υποσχόταν τότε ο κ.  

Βλάχος ότι  μόλις πάρει την Δημαρχεία θα μειώσει,  η κυρία Σαραν τίδου 

τα ξέρει ,  θα μειώσει δραστικά την τιμή του νερού. Και μόλις έγινε 

Δήμαρχος την άλλη μέρα ανέβασε δραστικά την τιμή του νερού κατά 

40%. 

 Το έργο αυτό το έχουμε ξαναδεί.  Κοιτάξτε,  το βλέπουμε και 

τώρα. Πολύ ωραίο ήταν αυτό που είπε ο κ.  Σταυρόπουλος.  Η  

αντιπολίτευση λέει  θα καταργήσουμε το 80% και από την άλλη από το 

80% θα κάνουμε το έργο.   

 Εξωθεσμικοί παράγοντες λέγανε ότι  παράνομο είναι το 80%. 

Τόσο παραπληροφορούν τον κόσμο και το πήγαν και στον Εισαγγελέα. 

Τέθηκε στο αρχείο η παραπληροφόρησή τους.  Αυτά συμβαίνουν στην 

πόλη μας,  δυστυχώς και έχουν μπερδέψει,  έχουν θολώσει τον κόσμο.  

 Λοιπόν,  δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.  Εμείς θα 

μπορέσουμε να τα πάμε αυτά και μετά τις  εκλογές.  Δεν το κάναμε προς 

το συμφέρον των πολιτών και του έργου.  

 Ακούστηκαν και διάφορα, δεν ξέρω, είναι και ανάξια 

σχολιασμού. Εμπόδια φέρνουμε στο έργο.  Εμείς;  Μάλλον εσείς  

φέρνετε εμπόδια στο έργο,  διότι  με την πολιτική που ακολουθείτε 

πραγματικά ο Δήμος,  εάν σας ακούγαμε,  θα ήταν σε πλήρη ακινησία.  

Ούτε στρατόπεδα θα παίρναμε,  ούτε δημοτική αγορά θα γκρεμιζόταν,  

ούτε ορφανοτροφείο θα γινόταν,  ούτε εργοστάσιο απορριμμάτων, 

τίποτα.  Πλήρης ακινησία.  Άρνηση σε όλα. Σε όλα άρνηση. Να μην 

γίνει  τίποτα.   
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 Κανέναν πολίτη δεν προσβάλαμε.  Εγώ διάβασα αυτά που 

γράψανε.  Και είναι προσβολή; Αυτά δεν γράψανε; Μηδενική 

επιβάρυνση γράψανε και ένα ευρώ να πάνε σε όλους τους δημότες.   

 Το νοικοκύρεμα να το μετακυλίσουμε.  Το νοικοκύρεμα της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και το πλεόνασμα. Μα το μετακινήσαμε.  Κάτω 25% το 

νερό στην πόλη, κάτω 10% το νερό στα χ ωριά,  κοινωνικό τιμολόγιο σε 

5.000 επιπλέον συνδημότες μας.  Εκεί πήγαν τα λεφτά, εκεί  πήγε το 

πλεόνασμα. Δεν τα κάναμε μασούρια.   

Και θα χαρώ να γίνει  αυτή η έρευνα η περιβόητη. Μα πολύ θα 

χαρώ. Άντε επιτέλους σας προκαλώ να την ξεκινήσετε από αύριο.  Θα 

καταπέσει όπως κατέπεσε με τα λάδια,  με τις  ντουλάπες και τα λοιπά. 

Αυτή η πολιτική των λαδιών και της ντουλάπας.   

Λέτε ότι  είναι επιλέξιμο.  Εμείς σας λέμε μετά βεβαιότητας ότι  

δεν είναι επιλέξιμο.  Το θέμα όμως είναι απλό. Εμείς αυτά που λέμε τα 

τεκμηριώνουμε μέσα από εισηγήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, από 

τις  γνωματεύσεις της νομικής συμβούλου που λέει  για το 80%. Εάν 

νομίζετε ότι  είναι επιλέξιμο,  υπάρχουν και ανώτατα θεσμικά όργανα, 

προσφύγετε εκεί  για να δούμε,  ποιος έχει  δίκαιο τελικά; Να 

προσφύγετε σε ανώτατα θεσμικά όργανα για να κριθεί  εκεί  το θέμα και 

να δούμε ποιος λέει  την αλήθεια και ποιος λέει  ψέματα; Ποιος 

παραπλανεί τον κόσμο;  

Για το 80% εάν μπορούμε να το μεταφέρουμε όλο σε ένα έργο ή 

εάν μπορούμε να βάλουμε ένα ευρώ σε όλους τους δημότες  και εκείνα 

τα χρήματα να τα πάμε στο συγκεκριμένο έργο.  Μα είναι ξεκάθαροι η 

νομική σύμβουλος και βάζει  την υπογραφή της από κάτω. Φέρτε μας 

μια γνωμάτευση από έναν άλλο νομικό σύμβουλο, διευκολύνετέ μας 

δηλαδή να το διερευνήσουμε για να δούμε εάν μπορείτε να γίνει  κάτι .  
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Όχι μόνο ο καθένας εδώ να κάνει  τον δικηγόρο, να κάνει  τον 

συνταγματολόγο, να κάνει  τον δεν ξέρω τι  μπορεί να κάνει .   

 Εδώ είπε ο κ.  Μηλίδης ότι  να διερευνήσετε τον χαμηλότερο 

δυνατό κόστος.  Το διερευνήσαμε,  αυτό είναι,  δεν πάει πιο κάτω. 

Μπαίνει  σε περιπέτεια η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Τινάζεται στον αέρα η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. άμα πάμε στις  προτάσεις που λέτε.   

Πάτε να δείτε,  ανοίξτε όλα τα χαρτιά,  συζητήστε με τους 

υπηρεσιακούς παράγοντες και θα δείτε ότι  δεν υπάρχει άλλη 

δυνατότητα. Καλύτερη πρόταση από αυτή προς το παρόν δεν μπορεί να 

γίνει .  Η καλύτερη είναι να ενταχθούμε στο πρόγραμμα και να μην 

πληρώσει κανένας τίποτα.  Γιατί  εμείς  να θέλουμε να γίνουμε 

δυσάρεστοι προεκλογικά; Δεν το κατάλαβα; Είμαστε μαζοχιστές;  Γιατί  

να θέλουμε να γίνουμε δυσάρεστοι και να μην είμαστε ευχάριστοι στον 

κόσμο;  

Όμως προτάσσουμε το συμφέρον των πολιτών, το συμφέρον του 

τόπου, προτάσσουμε την προστασία της δημόσιας υγείας και το 

περιβάλλοντος και δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος.  Είναι 

βέβαιο ότι  θα δικαιωθούμε κάποια στιγμή. Δε ν ξέρω, σύντομα; 

Αργότερα; Θα δικαιωθούμε.   

Θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Προτιμώ να με 

βρίσουν μια στιγμή παρά να με βρίζουν μια ζωή, διότι  αυτό που 

γίνεται τώρα είναι στιγμιαίο.  Λίγο θα κρατήσει και θα δουν μεθαύριο 

όσοι λένε αυτά που λένε τώρα για να κερδίσουν λίγους ψήφους,  διότι  

περί αυτού πρόκειται.   

Η πρόταση που καταθέσαμε στο πρόγραμμα για να μην 

πληρώσουν οι  πολίτες,  μα τώρα άνοιξε το πρόγραμμα. Επίσης η 

πρόταση που καταθέσαμε για το κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.,  επίσης και αυτή 
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η πρόταση άνοιξε  πριν από μερικούς μήνες.   Και τι  γίνεται;  Ειπώθηκε,  

δεν ξέρω από κάποιον,  τι  σας λέγαμε εμείς;  Να κάνατε με πρόγραμμα 

το κτίριο.  Μα δεν υπήρχε,  καταρχήν,  τότε πρόγραμμα, δεν μπορούσαμε 

να καταθέσουμε άρα πρόταση και τώρα ξέρετε γιατί  θα μας δώσουν τα 

λεφτά; Γιατί  τελείωσε το έργο.  Γιατί  απορροφήσαμε τα χρήματα. Γιατί  

θέλουμε να δείξουμε στην Ε.Ε. ότι  έχουμε απορροφητικότητα  και 

βάζουμε έτοιμα έργα. Καταλάβατε την μεγάλη σημασία του 

εγχειρήματος αυτού; Το θάρρος που είχαμε να σώσουμε ένα κτίριο που 

κατέρρεε,  εάν δεν το σώζαμε θα λέγατε ότι  καταρρέει  το κτίριο και δεν 

κάνετε τίποτα,  γλιτώνει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 45.000 ευρώ ενοίκια τον χρόνο, 

αυτό θα πει  νοικοκύρεμα, σώζουμε την περιουσία μας,  είναι το πιο 

σύγχρονο κτίριο της πόλης αυτή την στιγμή. 23 Φεβρουαρίου εί ναι τα 

εγκαίνια.   

Εμείς δεν αδικήσαμε ποτέ κανέναν που έχει  συμμετοχή σε ένα 

έργο.  Από μόνοι μας πόσες φορές το είπαμε το ιστορικό του έργου. 

Είπαμε ότι  ξεκίνησε το 2000, μελέτες έγιναν τότε,  αναλάβαμε εμείς  τις  

μελέτες,  τις  βελτιώσαμε,  τις  επικαιροποιήσαμ ε.  Αυτό είναι ψέμα ότι  

βελτιώσαμε και επικαιροποιήσαμε τις  μελέτες;  Ότι τρέξαμε και το 

εντάξαμε εμείς;  Ότι εντάχθηκε,  εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση επί 

των ημερών μας είναι ψέμα; Τα λέμε,  εμείς  δεν αδικούμε κανέναν.  Σε 

κανέναν και για κανένα πρόγραμμα και για τίποτα.   Λέμε πάντα πως 

ξεκινάει  ένα έργο και πως τελειώνει.   

Είναι ένα διαχρονικό έργο,  ούτε ερχόμαστε να γίνουμε πατέρες 

κανενός.  Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει  το έργο.  Να ξεβρομίσει  το 

περιβάλλον,  να μην υπάρχει πρόβλημα στην υγεία των πολιτών. Αυτό 

μας ενδιαφέρει και θα γίνει  το έργο.  Δεν υπάρχει περίπτωση να μην 
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γίνει .  Όσα εμπόδια και εάν μας φέρουν.  Είμαστε συνηθισμένοι από τα 

εμπόδια και από τις  τρικλοποδιές.   

Τελειώνοντας,  διότι  δεν ξέρουμε,  νομίζω απάντησα στα 

περισσότερα, μπορεί να μου διαφεύγο υν κάποια,  εγώ πιστεύω ότι  η 

συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων και των δυο Τοπικών 

Κοινοτήτων το βλέπει το θέμα με ωριμότητα, με υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα. Το θέλουμε το έργο και θα δείτε ότι  θα ανταποκριθούν 

πολύ καλά στο έργο.  Δεν είναι δυνατόν να μη ν υπάρχει λογική. Δεν 

θέλω να το πιστεύω αυτό.  Υπάρχουν από κάποιους σκοπιμότητες.  Είναι 

λάθος ο δρόμος που ακολουθούν.  Και αυτός ο λάθος δρόμος σύντομα 

θα αποδειχθεί .   Δεν υπάρχει περίπτωση, πάντα το δίκαιο και η 

αλήθεια στο τέλος νικάει.   

Ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι πριν κλείσω την σημερινή συνεδρίαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  μια απάντηση στον κ.  Μπόικο,  ο οποίος 

προηγουμένως διακόπτοντας τον κ.  Δήμαρχο …  

Κος ΜΠΟΙΚΟΣ:  

(Ομιλια εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  ακούστε κ .  Μπόικε.  Αυτό το πήρατε από το σάιτ,  έτσι 

δεν είναι;  Από το εμέιλ.  Εδώ υπάρχει η υπογραφή της νομικής 

συμβούλου της Δ.Ε.Υ.Α.,  νομίζω ότι  το είδαμε και με τα μάτια σας.  

Εγώ θέλω επίσης πριν κλείσω την σημερινή συνεδρίαση να σας 

ευχαριστήσω για το υψηλό επίπεδο πολιτικού πολιτισμού που 

τηρήσατε,  παρά τις  μικρο -παρατηρήσεις,  αυτές τις  ξεχνάμε και 

αντιπαρερχόμαστε.   
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 Καλό βράδυ να έχετε και την επόμενη Τετάρτη στην επόμενη 

συνεδρίαση.  

 

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

 (ΠΡΑΚΓ.3 -3-2014)  

…………………  

.   

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

ΠΡΑΚ.        Σχετικά με την επερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου  

1-3-2014:      Βασιλείου για το δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου μας.  

 

ΠΡΑΚ.      Σχετικά με την επερώτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Κατιρτζόγλου 

2-3-2014:     Βασιλείου για τα ρέματα της περιοχής του οικισμού Αγίου Ιωάννη.  

 

ΠΡΑΚ. Ενημέρωση-συζήτηση σχετικά με καταβολή ίδιας συμμετοχής δημοτών  

3-3-2012:  Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου και Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως, 

για την κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις Τ.Κ. 

Μητρουσίου και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητές: Ο κ. Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆ .Σ.)    ………………  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ………………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ………………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ………………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ………………  
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Αρναούτογλου Φωτεινή      ………………  

 

Γαλάνης Στέργιος       ………………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ………………  

 

Γκότσης Ηλίας        ………………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ………………  

 

∆ήµου Ιωάννης        ………………  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος      ………………  

 

∆ούκας Γεώργιος       ………………  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ………………  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ………………  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ………………  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       ………………  
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Καλαϊτζίδης Βασίλειος      ………………  

 

185  

 

 

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      ………………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ………………  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία     ………………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      ………………  

 

Μπόικος Αθανάσιος       ………………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ………………  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος       ………………  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη      ………………  

 

Σούζας Ζαχαρίας       ………………  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     ………………  
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Στεργίου Νικόλαος       ………………  
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Φωτιάδης Στέφανος       ………………  

 

Χασαπίδης Κων/νος       ………………  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ………………  

 

Χράπας Παντελής       ………………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος      ………………  

 


