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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

  

 

 

 

 

 

 

 

1η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

(ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00΄)  

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Δημοτικοί Σύμβουλοι  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

  ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

  ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
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  ΛΑΧΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ  

  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  

  ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ  

  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  

  ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  

  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  

 ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

  ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

  ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
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  ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ  

  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ  

  ΙΛΑΝΙΔΟΥ-ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  

  ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  

   

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ  

  ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

  ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  

    

  ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ  

 

  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

    
  

 

AΠΟΝΤΕΣ:  
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Αναστασιάδης Αντώνιος.   

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών και Δημοτικών Κ οινοτήτων, 

κλήθηκαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ.κ. :     Αλεπάκης Γεώργιος,  Αμανατίδης 

Ευριπίδης,  Ανεστούδης Γεώργιος,  Ασσανακίδου -Πανούδη Σταυρούλα, 

Γιαβρούδης Γεώργιος,  Γκαϊντατζή Ευαγγελία,  Δεμ ερτζής Θωμάς,  Δερμεντζής 

Δημήτριος,  Ζαφειριάδου -Μπουρβάνη Βασιλική,  Κοτσαμπασίδης Εμμανουήλ, 

Κρυστάλλης Δημήτριος,  Μεταλλίδης Γεώργιος,  Νικήτας Γεώργιος,  Παναγιώτου 

Κλειώ, Πάντσιος Γεώργιος,  Τούτκας Ιωάννης,  Τσίμας Θωμάς,  Χουρουζίδης 

Ιωάννης.    

………………………… .  

……………… . .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

1.  Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης και 

υποχρέωσης Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2015.  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ.  

Στέργιος Γαλάνης.   

2.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχ ου κατά τον 

μήνα Ιανουάριο.   

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ.  

Στέργιος Γαλάνης.   

3.  Ομοίως από 19 -21 Ιανουαρίου 2016  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης κ.  

Στέργιος Γαλάνης  

4.  Έγκριση της υπ’ αριθμόν 321/2015 απόφαση του Διοικ ητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο: Προσαρμογή 

τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών βάσει του 

Ν1069/80.  

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ.  Χασαπίδης Κ.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  

 

************   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινάει το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του 2016. Θα ήθελα πρώτα 

από όλα να καλωσορίσω προέδρους Τοπικών και Δημοτικών 

Κοινοτήτων καθώς και κατοίκους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. 

Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά,  υγεία και τύχη σε όλους μας και 

στις  οικογένειές μας φυσικά και σε σας προσωπικά.  

 Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.  Από τους σημερινούς 

εορτάζοντες έχουμε τον κύριο Γάτσιο Αθανάσιο,  αλλά και αυτούς 

στους οποίους δεν προλάβαμε να πούμε χρόνια πολλά από τα 

Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.  

 Εύχομαι η  καινούργια χρονιά να είναι καλύτερη από την περσινή.   

Εάν κάποιος από τους επικεφαλής θέλει  κάτι  να πει  για την 

καινούργια χρονιά,  ευχές και τα λοιπά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εξυπακούεται.  Βέβαια για την ανάγκη της οικονομίας θα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι σημαντικά τα θέματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή την στιγμή μου ήρθε ένα ψήφισμα.  

 Προς τον Δήμαρχο των Σερρών κ.  Πέτρο Αγγελίδη,  τον Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Παπαβασιλείου Βασίλη και όλα τα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.  

 Εμείς που υπογράφουμε παρακάτω κάτοικοι -  θα παρακαλούσα 

όλους σας λίγη ησυχία για να ακούμε όλοι -εμείς που υπογράφουμε 

παρακάτω κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Μονοκλησσιάς του Δήμου 

μας,  δεν δεχόμαστε:  
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1) την ένωση των δικτύων ύδρευσης των χωριών μας …διότι  

θεωρούμε πως θα περάσει …Βέβαια μας προβ ληματίζει  επίσης εάν θα 

φτάνει  γ ια όλους και μετά την νέα γεώτρηση όταν γίνει .   

 2) την αύξηση των τιμολογίων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. την θεωρούμε πολύ 

μεγάλη και άδικη.   

Με τους συνδημότες κατοίκους των γειτονικών χωριών δεν μας 

χωρίζει  τ ίποτα.  Είμαστε άλλωστε συγ γενείς,  γείτονες,  φίλοι.  Να βρείτε  

άλλη λύση για …  

Ζητούμε την κατανόησή σας,  διαφορετικά θα αντισταθούμε με 

όποιο τρόπο κρίνουμε πως θα το βρούμε το δίκαιό μας.   

Οι υπογράφοντες.  

 

Υπάρχει ένας σεβαστός αριθμός,  ενενήντα οκτώ, από ότι  βλέπω 

κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μονοκλησσιάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκατόν είκοσι είναι Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ γιατί  δεν το βλέπω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχω μια σελίδα κολλημένη. Εκατόν είκοσι είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνο. Να προχωρήσουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εγώ μπορώ να πω κάτι προτού προχωρήσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ζητώ να …το θέμα, γιατί  εμείς  οι  …στην διαδικασία της ψήφισης .  Δεν 

μπορεί οι  Πρόεδροι να μην….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με όλη την αγάπη και την εκτίμηση που έχω προς όλους σας,  

γνωρίζετε,  δεν βοηθάει ο χώρος,  τι  να κάνουμε;     

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή δεν ξέρετε την διαδικασία,  για να αλλάξουμε μέρος για να 

κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο είναι τεράστια η διαδικασία.  Θέλω 

να το καταλάβετε αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ ζητώ την κατανόησή σας,  την ζητώ…ο  χώρος δεν θα μπορούσε να 

αλλάξει επ’ ουδενί…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι προσβολή προς τον θεσμό των προέδρων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα θα συζητηθεί απόψε, γι’  αυτό και μαζευτήκαμε όλοι.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αίτημά σας  αυτό δεν έχει ,  δεν μπορεί να λειτουργήσει 

. .Καταλάβατε; Δεν μπορεί να λειτουργήσει.  Το θέμα θα συζητηθεί,  

έχει  αναρτηθεί σε όλες τις  . . .ημερήσια διάταξη, το θέμα θα συζητηθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εφόσον υπάρχει αίτημα όμως βάλτε το σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τίθεται αυτό το θέμα σε ψηφοφορία.  Είναι θέμα ημερήσια και θα 

προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  δεν υπάρχει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  όχι;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχει θέμα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν υπάρχει ένας Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου 

δεν μπορεί να ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί  σας παρακαλώ. Βεβαίως θα σας δοθεί  ο λόγος.  

Θα προχωρήσουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι  σας παρακαλώ. Τέτοιες . .δεν τις  δέχομαι Πρόεδρε.  Δεν 

λειτούργησα ποτέ και δεν θα λειτουργήσω απαξιωτικά. Σας εκτιμώ 

ιδιαίτερα όλους και τον καθένα ξεχωριστά.  

 Λοιπόν,  θα προχωρήσω στα θέματα της ημερήσιας διάτ αξης με 

πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης και  

υποχρέωσης Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2015.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και  

Διοίκησης κ.  Στέργιος Γαλάνης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  

συνάδελφοι,  …με υγεία και δύναμη και καλή τύχη σε όλους.  Το θέμα 

αυτό,  κύριε Πρόεδρε. .διαδικαστικό …για να μπορέσει να λειτουργήσει 

ο Δήμος καθ’ ολοκληρία . .έχει  να κάνει…του Π.Δ. του 

2010…Αποδεσμεύουμε και ανατρέπουμε τις  αποφάσεις που λάβαμε το 

2015 οι  οποίες δεν εκτελέστηκαν …Διαδικαστικό θέμα.  

 …δεν υλοποιήθηκαν δεν αποδεσμεύονται,  όσες όμως θα …την 

επόμενη χρονιά ανατρέπονται.  Και με αυτό τον τρόπο θα είμαστε…  

 Δεν έχω να πω κάτι άλλο κύριε Πρόεδρ ε.  Παρακαλώ το σώμα για 

την ψήφιση του θέματος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ λίγη ησυχία κάνετε;  Ερωτήσεις εάν υπάρχουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Θέλω να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, ε άν 

με τις  αποδεσμεύσεις αυτές θα προχωρήσουμε άμεσα και σε . .με σειρά 

προτεραιότητας όπως ήταν η πληρωμή αυτών;…Την σειρά 

προτεραιότητας που είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης 1/2016  )  

………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Θέμα 2 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

κατά τον μήνα Ιανουάριο.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης  

 κ. Στέργιος Γαλάνης.  

 

Ομοίως από 19 -21 Ιανουαρίου 2016  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης  

κ. Στέργιος Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η μια μετακίνηση αφορά το Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 

Ελλάδος σε συνεργασία με …15 και 16 Ιανουαρίου του 2016…Δεν 

μπορέσαμε να το περάσουμε στο τότε Δημοτικό Συμβούλιο και τ ο 

περνάμε σήμερα. Και η δεύτερη μετακίνηση είναι για τις  ημερομηνίας 

από 19,  από αύριο δηλαδή το πρωί έως και …19 Ιανουαρίου έως και 

την 21 Ιανουαρίου του 2016 κατά την διαμονή του στην Αθήνα θα 

επισκεφτεί  το Πράσινο Ταμείο σχετικά με . .Υπουργείο Οικονομία ς . .  

συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα …σχετικά με την 
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. .ηλεκτροφωτισμό δημοτικών οδών μέσω . .δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα…  

 Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης2/2016  )  

………… . .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Αριθμός Απόφασης3/2016  )  

………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας που αφορά:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 321/2015 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  

 της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών με τίτλο: Προσαρμογή τιμολογιακής 

πολιτικής  

της Δ.Ε.Υ.Α..  Σερρών βάσει του Ν1069/80.  

Εισηγητής: Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών κ.  Χασαπίδης Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε . .έχετε τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Σε σχέση με το έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε . .να είστε σίγουρος ότι  έτσι ακριβώς είναι απάντηση από το 

υπουργείο.  Και προφορικά και εγγράφως είναι έτσι ακριβώς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλώ για την διατύπωση να μην έχουμε αργότερα πρόβλημα 

…Καταλαβαίνουμε όλοι την διατύπωση. Η διατύπωση του θέματ ος θα 

έπρεπε να αναφέρει μια -μια ξεχωριστά την κάθε Δημοτική και Τοπική 

Κοινότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς θα καταγραφεί και μην ανησυχείτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επιφυλασσόμαστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της διαδικασία και βάσει αυτών των οποίων ακούστηκ αν, γιατί  

έτσι όπως το είπατε εσείς  συν ότι  . .σε ακυρώνει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Όμως η πρώτη σειρά η οποία υπάρχει στην 

τρίτη και τελευταία παράγραφο νομίζω ότι  θα πρέπει να μας 
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προβληματίσει ,  γιατί  με βάση όσα ακούστηκαν εδώ είμαι πεπεισμ ένος 

ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε . .να μην επαναλάβω τα ίδια.  Είναι …  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν θα έρθει  η ώρα….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω μια εμπειρία επ’ αυτών γι’  αυτό θέτω το θέμα έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ σέβομαι την εμπειρία σας κύριε Αναστασ ιάδη και,  σας σέβομαι 

πραγματικά αλλά προσωπικά και με το υπουργείο επικοινώνησα και με 

την Αποκεντρωμένη. Νομίζω ότι  έχει  ξεκαθαριστεί  τελείως το θέμα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ μπορώ να πω κάτι . .Μή πως πρέπει να 

ανακοινώσετε στο σώμα την διαδικασία να μην έχουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν θα έρθει  η ώρα κ.  Φωτιάδη, την διαδικασία της ψηφοφορίας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γι’ αυτό λέω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ψηφίσουν όλοι οι  παριστάμενοι Πρόεδροι.  Δεν το συζητάμε.  Ο 

καθένας.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ λέω για την διαδικασία ποιος θα μιλήσει,  ποιος . .Πώς θα πάει η 

διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα μιλήσουμε για κάθε Διαμέρισμα ξεχωριστά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι βέβαια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Όχι βέβαια.  Αλλά στο τέλος θα ψηφίσουμε για κάθε Διαμέρισμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι εννοείτε για κάθε Διαμέρισμα ξεχωριστά; Δηλαδή η κάθε Κοινότητα 

ξεχωριστά; Αυτό εννοείτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό εννοώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή το θέμα νομίζω ότι  αφορά το σύνολο των Τοπικ ών Κοινοτήτων. 

Υπάρχουν διαφορές τιμολογίου,  όπως γνωρίζετε σε Τοπικές 

Κοινότητες διαφορετικά,  σε Τοπικά Διαμερίσματα διαφορετικά,  

…κάποια πράγματα. . .νομίζω θα το ξεκαθαρίσει  ο Πρόεδρος και θα 

προχωρήσουμε στις  τοποθετήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό το οποίο αναφέρει είναι το αποτέλεσμα της τιμολογιακής 

πολιτικής,  δεν είναι η τιμολογιακή πολιτική.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Λοιπόν,  για να συντομεύουμε τον χρόνο ο κ.  Πρόεδρος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει  τον λόγο.  Παρακαλώ …  

Κα   :  

Με ακούτε;  Με βλέπετε;  Είμαι εκπρόσωπος του . .Δεν είν αι δυνατόν να 

. .στην συνεδρίαση και οι  Πρόεδροι που είναι έξω από την πόρτα με 

αυτό το καθεστώς.  Με βλέπετε που είμαι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας βλέπω, ναι.   

Κα   :  

Εγώ δεν σας βλέπω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Πρόεδρος μην ανησυχείτε,  την ώρα που θα τοποθετείστε θα 

έρθετε μπροστά.  

Κα   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν κάνετε όλοι ησυχία,  εάν κάνετε όλοι ησυχία,  όλοι θα ακούτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ το σώμα…  

Κα   :  

Οι Πρόεδροι θα έπρεπε να είναι μέσα για να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας εξήγησα προηγουμένως. Παρακαλώ να μην επαναλαμβάνω τα ίδια.  

Παρακαλώ κ.  Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  συζητάμε σήμερα 

την τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  μια τιμολογιακή πολιτική 

που από το Διοικητικό Συμβούλιο της  επιχείρησης πέρασε στις  2 του 

Δεκέμβρη. Γιατί;   Γιατί  αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε μια 

αναπροσαρμογή τιμολογιακή για το 2016, διότι  την χρονιά που 

διανύουμε. .  είχαμε ένα λειτουργικό έλλειμμα. Δηλαδή τα τέλη …που 

εισπράττουμε από την ύδρευση και την απ οχέτευση δεν 

ανταποκρίθηκαν στις  δαπάνες που η ίδια η επιχείρηση είχε κάνει .    

 …από την Υπηρεσία Ύδρευσης ότι  εισπράττουμε και από την 

Αποχέτευση τα έσοδα θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις  

αναγκαίες δαπάνες του προσωπικού, της λειτουργίας και της 

συντήρησης των δικτύων, τις  αποσβέσεις παγίων από τα 

τοκοχρεολύσια.   

 Φέτος είχαμε ένα έλλειμμα γύρω στις  800.000. Αυτό οφείλεται 

στο ότι  προστέθηκαν στην επιχείρηση νέες ανελαστικές δαπάνες και 

ταυτόχρονα είχαμε μείωση των βεβαιωθέντων εσόδων της επιχείρησης  

που οφείλονται κυρίως σε δυο λόγους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ δεν θα διακόπτει  κανείς .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ανελαστικές δαπάνες σημαίνουν δαπάνες που δεν μπορούν να 

μειωθούν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Υπάρχουν,  αυτό είναι το σκέλος των δαπανών που δεν μπορούμε να 

παρέμβουμε.   Και τα βεβαιωθέντα έχουν μειωθεί γιατί  δυο κυρίως 

λόγους.  Φτάσαμε στην περίοδο της κρίσης περίπου 44.000 χιλιόμετρα, 

44.000 καταναλωτές.  Και περίπου 1.000.000 κυβικά κατανάλωση. 

Αυτά αντιστοιχούσαν σε κάποια έσοδα για την επιχείρηση. Δυστυχώς 

μετά την κρίση κάποιοι  …ξεκινήσαμε με 48.000 χιλιόμετρα και αυτή 

την  στιγμή διαχειριζόμαστε περίπου 44.000 χιλιόμετρα. Μόνο τα πάγια 

να υπολογίσουμε είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αλλά 1.000.000 

κυβικά τα χάσαμε από την κατανάλωση.  

 Αυτοί είναι οι  δυο βασικοί λόγοι που ανάγκασαν την επιχείρηση 

να προχωρήσει στην αναπροσαρμογή του τιμολογίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Θα εξηγήσω τώρα, αυτός ήταν και ο λόγος που πήγαμε σε τιμολογιακή 

αναπροσαρμογή. Τώρα θα ξεκινήσω να πω γιατί  πήραμε σε 

αναπροσαρμογή τιμολογιακή μόνο στα χωριά που εντάχθηκαν σ τον 

πρώην Δήμο Σερρών με τον Καλλικράτη;  
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 Η ανταποδοτικότητα στα χωριά,  δηλαδή αυτά που εμείς  

εισπράξαμε με αυτά που αποδίδουμε ως έργο στα χωριά είναι πολύ 

μικρή η ανταποδοτικότητα. Στα χωριά,  θα πω κάποια νούμερα….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

. .η ανταποδοτικότητα δεν μπορεί να είναι . .των κατοίκων της πόλης.  

Με την διορθωτική αυτή παρέμβαση που κάνουμε δίνουμε μια ανάσα 

στην επιχείρηση, πάλι το ποσοστό των εσόδων που εισπράττουμε από 

τα χωριά είναι μικρότερο. Κοντεύουμε το 16% από τα έξοδα της 

επιχείρησης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα δεν θα πάρεις τίποτα.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Ως αρχηγός της αντιπολίτευσης απευθύνομαι σε όλους,  

στους Πρόεδρους ιδιαιτέρως που έντονα και δίκαια διαμαρτύρονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε λίγο σε παρακαλώ. Υπάρχουν κάποιες θέσεις που 

ενδεχομένως, δεν είναι …Σας παρακαλώ όμως, αγαπητοί συνδημότες,  

σήμερα η συνεδρίαση είναι ιδιαίτερη. Ας μιλήσει ο Πρ όεδρος της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Έχουμε να πούμε πολλές αλήθειες.  Και ο ίδιος θα τις  πει  

όπως τις  νοιώθει και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση θα πουν 

αλήθειες.  Εσείς θα κρίνετε.  Εάν διακόπτουμε δεν θα έχουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ συνεχίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι,  η επιχείρηση με αυτό το 

σκεπτικό χώρισε τα χωριά σε τρεις  κατηγορίες.  Είναι τα χωριά τα 

οποία ήδη έχουν μπει στην αποχέτευση. Είναι τα χωριά τα οποία δεν 

έχουν δίκτυο αποχέτευσης αλλά είναι . .η υλοποίησή τους και είναι και 

τα χωριά που δεν έχουν κανένα δίκτυο αποχέτευσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Κύριε Πρόεδρε τα χωριά,  οι  δυο οικισμοί Χριστός και Λευκώνας που 

έχουν δίκτυο . .αποχέτευσης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Του παλαιού Δήμου Σερρών. Αυτοί οι  δυο οικισμοί σε βάθος τριετίας 

θα πάρουν την τιμή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Σε βάθος τριετίας οι  οικισμοί που δεν έχουν δίκτυο αποχέτευσης θα 

φτάσουν στο 50% της τιμής της πόλης.  Στους οικισμούς που 

ολοκληρώνονται τα δίκτυα, που ολοκληρώνονται …ειδικά στους 

οικισμούς αυτούς που είναι στο …και έχουν ένα ενεργοβόρο σύστημα 

λειτουργίας . .θα φτάσουν στην τιμή της πόλης.  

 Αυτή είναι η πρότασή μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Αλλά με υπευθυνότητα απέναντι  στην επιχείρηση, απέναντι  όμως και 

στους συνδημότες μας.  Μια κλειστή Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  μια Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μη 

βιώσιμη δεν μπορεί να επιτελέσει έργο.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτό να γραφτεί  η λίστα ονομάτων. Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  

Άλλος κανείς .  Ο κ.  Γάτσιος.  Ο κύριος Αραμπατζής Θεόδωρος.  

Ερωτήσεις.  Πάμε με τους Προέδρους.  Ποιοι  Πρόεδροι θέλουν να 

ρωτήσουν; Όχι να τοποθετηθούν.  Να ρω τήσουν. Ποιοι  Πρόεδροι 

θέλουν να κάνουν ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι οι  Πρόεδροι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ένας –ένας τα ονόματά σας να τα λέτε.  Μισό λεπτάκι,  η 

τρίτη λίστα θα είναι των πολιτών.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τους πολίτες;  Υπάρχει λίστα πολιτών. Από τους πολίτες ποιοι  

θέλετε να πάρετε τον λόγο; Να ρωτήσετε.  Να κάνουμε όλοι ησυχία,  να 

ακούμε τις  ερωτήσεις.  Εάν κάποιος καλυφθεί δεν χρειάζεται να 

επαναλαμβάνεται η ερώτηση. Γι’  αυτό λέω να κάνουμε ησυχία για να 

ακούμε οι  πάντες.  Λοιπόν,  να  ξεκινήσουμε; Ερωτήσεις.  Ο κ.  Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

…της δημοτικής επιχείρησης απευθύνομαι και σε αυτόν.  Πόσο είναι το 

λειτουργικό κόστος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο νέο κτήριο; …της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

για το έτος 2014 και πόσο είναι τα έσοδα για το έτος 2015 που μόλις 

έκλεισε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι εδώ, εάν θέλετε κύριε 

Πρόεδρε σε αυτές τις  ερωτήσεις ή εάν θέλει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Για το λειτουργικό κόστος του κτιρίου θα μιλήσει ο Γενικός 

Διευθυντής.  Για τα έσοδα η επιχείρηση λειτουργεί  με τα βεβαιωθέντα.  

Το 2014 δώσαμε 6.637.000 ευρώ περίπου …λίγο παραπάνω από αυτό 

το ποσό.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

6.689.000 βεβαιώσαμε φέτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Θα σας απαντήσει ο Γενικός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ή δεν το ξέρετε ή κάνετε πως δεν το ξέρετε.  Να απαντήσει ο Γενικός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε . .όταν μιλάει κάποιος να …  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Χρόνια πολλά και καλή χρονιά.  Στο ερώτημα το οποίο τέθηκε …τα 

βεβαιωθέντα έσοδα της επιχείρηση το 2014 ήταν …και στο 2015 με 

προσωρινά στοιχεία που έχουμε είναι 6.680.000. Υπάρχει δηλαδή μια 

διαφορά θετική σε σχέση με το 2014 της τάξεως των 50.000 ευρώ.  

 Όσον αφορά τώρα το λειτουργικό κόστος,  το λειτουργικό κόστος 

της επιχείρησης είναι περίπου στα 1.800 με 2.200 τον μήνα για το 

σύνολο του κτιρίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

2.000 με 2.200 ευρώ ανά μήνα, όπου λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία 

είναι το ρεύμα, …τα κόστη της λειτουργίας που έχουμε . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ρωτάω άλλο πράγμα. Πόσα χρήματα εισέπραξε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το 

έτος 2014 και το 2015; Δεν ρώτησα πόσο βεβαιώθηκαν, διότι  μπορεί 

να εισπράξαμε περισσότερα από αυτά που βεβαιώσαμε.  Ίσως και 

λιγότερα. Γιατί  δεν απαντάς;  

 . . .κύριε Διευθυντή μπορείς να μου πεις ,  σε παρακαλώ πόση ήταν 

η ετήσια σύμβαση για την καθαριότητα στο κτήριο; Πόσες χιλιάδες 

ευρώ ήταν; Για να δούμε αυτό το κόστος που μας λέτε φαίνεται λίγο . . ,  

είναι πολύ μικρό.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Να απαντήσω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και να μας πείτε για τον καθαρισμό του κτιρίου παρακαλώ.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Όπως ξέρετε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. φιλοξενείται ο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και για την καθαριότητα;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Για την καθαριότητα ήταν 1.400 ευρώ στην ΦΠΑ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον μήνα ή τον χρόνο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον μήνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον μήνα. Εγώ θα…Όταν είναι 1.400 συν ΦΠΑ δεν μπορεί να μας λέει  

ότι  στοιχίζει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 1.800 ευρώ…  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πληρώνουμε δηλαδή …1.600 ευρώ για καθαριότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις παρακαλώ.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Όσον αφορά στο θέμα αυτό εδώ νομίζω ότι  απάντησα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι  το λογιστικό των ε ταιρειών …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Που δουλεύουν με βάση αυτό.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Άρα το ποσό το οποίο μιλάμε για . .ανέρχεται πάλι στα 6,5 

εκατομμύρια με 6.700 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος. .έχει  τον λόγο για ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εφόσον μειώθηκαν τα έσοδα αυτή την χρονιά γιατί  ο 

φόρος λέτε ότι  αυξάνεται κατά 150 με 200.000 ευρώ; Πρώτον.  
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 Το δεύτερο ερώτημα. Κάπου λέει  ότι  τα έργα αποχέτευσης τα 

πληρώνεται 90% όταν  ολοκληρώνονται ή όταν ολοκληρωθούν . . .Μέσα 

σε αυτό το ολοκληρώνονται να . .Θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Πόσο 

. .90% εάν ολοκληρωθεί ή τώρα που γίνεται είναι συγκεκριμένο; 

Υπάρχει μια παράγραφος η οποία είναι πολύ πονηρή. Λέει 

ολοκληρώνονται ή θα ολοκληρωθούν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βλέπω ένα ποσό …Βλέπω επιπλέον κόστος 258 με 270.000 ευρώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τον φόρο που είπατε θα απαντήσει ο Γενικός Διευθυντής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρετε μέχρι τα τώρα την λυματολάσπη  και την λάσπη από τον 

βιολογικό την μεταφέραμε στο δικό μας το ΧΥΤΑ. Το κόστος ήταν 

περίπου 15.000 η μεταφορά. Στο νέο ΧΥΤΑ δεν μας επιτρέπεται να 

πάρουμε δείγμα από λάσπη. Βγήκε απόφαση, μια υπουργική απόφαση 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μάλλον που λέε ι  ότι  πρέπει να πάνε 

σε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις και …εκεί πάει  η λυματολάσπη από 

τον Βιολογικό.  Με διαγωνισμό έγινε αυτή η ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

Με διαγωνισμό έγινε.  . .οι  εταιρείες που ήταν πιστοποιημένες για να 

πάνε εκεί  και αυτή ήταν η προσφορά της εταιρείας.  Δεν μπορούσαμε 

εμείς  να την ακυρώσουμε την εταιρεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς λέμε για τα έργα που ολοκληρώνονται όταν δοθούν σε 

λειτουργία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή εμείς  είμαστε πεπεισμένοι ότι  τα δυο αποχετευτικά,  τα μεγάλα 

έργα που θα παραδοθούν στο δεύτερο εξάμηνο θα λειτουργήσουν…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπου ολοκληρώθηκαν ή ολοκληρώνονται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν δοθούν σε λειτουργία.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δώστε απάντηση κύριε Διευθυντά.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πιο δυνατά.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών, όπως  και όλες οι  δημοτικές επιχειρήσεις της 

χώρας,  . .νόμο κλήθηκαν να καταβάλουν φόρο. Οι φόροι είναι πλέον,  

όπως είμαστε όλες οι  εταιρείες που υπάρχουν στην χώρα, είτε είναι 

ανώνυμες,  είτε είναι ΕΠΕ, είτε είναι οποιαδήποτε άλλης μορφής.  Με 

τα δεδομένα του 2014 η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών πλήρωσε φόρο 193.000 

ευρώ. Για το 2015 δεν έχουν κλείσει  ακόμα τα στοιχεία μας,  θα 

κλείσουν τον Απρίλιο όπως προβλέπεται από την νομοθεσία,  θεωρούμε 

ότι  το ποσό θα αυξηθεί και για ποιο λόγο; Γιατί  το γεγονός ότι  πέρυσι 

μας δόθηκε η δυνατότητα να προβούμε σε προβλέψεις.  Τι σημαίνε ι  

αυτό; Προβλέψεις πιθανών απαιτήσεις.  Δηλαδή απαιτήσεις οι  οποίες 

κατ’ ουσίαν δεν θα εισπράττονται,  γιατί  είναι πάρα πολύ παλαιές με 

αποτέλεσμα να μειώσουμε τα κέρδη που ευελπιστούμε.  Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα να κερδίσουμε κάποιο ποσό από την πληρωμή του φόρου.  

 Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε για φέτος και μάλιστα εδώ ο 

νόμος έχει  γίνει  πολύ πιο σκληρός με έννοια …  

 Με αυτά τα δεδομένα οι  προβλέψεις μας είναι ότι  θα κινηθούμε 

περίπου στο 250 με 200.000 ευρώ με την νέα χρονιά 

συμπεριλαμβάνοντας μέσα και α υτό το ποσό και την προσαύξηση του 

100% που προκαταβάλουμε σαν φόρο όπως όλες οι  επιχειρήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η πρώτη ερώτηση. Λέει μέσα η εισήγηση ότι  …έργα στα χωριά 

περίπου 2 εκατομμύρια.  . .Αυτά θα είναι από ίδιους πόρους της 

εταιρείας ή θα έχουμε . .Και η δεύτερη ερώτηση, ένα πολύ σημαντικό 

ποσοστό των νέων εξόδων, περίπου το 40%, προέρχεται από την 
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υπαγωγή πλέον τις  αρμοδιότητες της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. των συγκεκριμένων 

αντλιοστασίων. Μέχρι τώρα αυτό το ρεύμα από πού πληρωνόταν;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Μέχρι τώρα την διαχείριση των αντλιοστασίων την είχε ο Δήμος.  Τα 

πλήρωνε ο Δήμος.  Γι’  αυτό είμαστε και σε ένα τελικό συμψηφισμό, 

εάν δείτε και τα ανείσπρακτα που έχουμε με την διαδικασία που 

ακολουθούμε,  ενδεχομένως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει  

και το θέμα ότι  συνεργαζόμαστε με την . .Οικονομικών, είναι ένα ποσό 

486.000,  είναι  το ρεύμα που πλήρωσε ο Δήμος για τα αντλιοστάσια της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και οι  αντίστοιχες οφειλές στον Δήμος προς την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από καταναλώσεις νερού που δεν πληρώθηκαν.  

 Το άλλο για τα έργα των 2.000.000 στα χωριά της εταιρείας,  εδώ 

μιλάμε για την μεταφορά πόρων από τους πόρους της επιχείρησης προς 

τα χωριά.  Δεν είναι έργα από προγράμματα. Δεν μιλάμε για έργα από 

προγράμματα. Είναι έργα από την επιχείρηση. Γι’  αυτό είπα για 

ανταποδοτικότητα. Στην πρωτομιλία μου είπα ότι  η ανταποδοτικότητα 

των χωριών είναι πολύ καλή …θα μπορούσα να τα διαβάσω όλα αυτά 

που προβλέπονται . .πώς μεταφέρονται οι  πόροι στα χωριά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το απαιτούμε.  Το απαιτούμε να ακούσουμε τι  έχει  

κάνει  στα χωριά μας.  Θέλουμε να το ακούσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα κάνει.  Θα. Θα.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Δεν είναι έργα από προγράμματα. Είναι έργα εξ΄ ιδίων.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρακαλώ, παρακαλώ.  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε με ποια είναι τα έργα που κάνουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…εάν μπορείτε να υπολογίσετε και να μας πείτε,  ο κάτοικος της πόλης 

σε σχέση με τον κάτοικο μιας Τοπικής Κοινότητας κατά μέσο όρο . .τι  

πληρώνει στην εταιρεία ο κάτοικος της πόλης  και ο κάτοικος μιας 

τοπικής κοινότητας; Κατά μέσο όρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε το μικρόφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε . .κατανάλωση λέει  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι  για τον 

αστικό πληθυσμό η μέση κατανάλωση είναι 120 κυβικά τον χρόνια για 

μια πενταμελής οικογένεια για να αξιοπρεπής και υγιεινή η διαβίωσή 

της.  Για τον . .πληθυσμό αναφέρει ότι  η κατανάλωση μπορεί να είναι 

γύρω στα 180 κυβικά. Στα χωριά η κατανάλωση από τα στοιχεία που 

εμείς  έχουμε είναι κάτω από 200 κυβικά. Το μ όνο χωριό που έχει  

κατανάλωση πάνω από 200 κυβικά είναι το χωριό μου, ο Χριστός.  Όλα 

τα χωριά είναι κάτω από τα 200 κυβικά. Τα 200 κυβικά στην πόλη,….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Τα 200 κυβικά στην πόλη πληρώνονται 355 ευρώ.  Τα 200 κυβ ικά στον 

πρώην Δήμο Λευκώνα, στα χωριά δηλαδή του Δήμου Λευκώνα, τα 200 

κυβικά πληρώνονται,  θα γίνονται τώρα 96 ευρώ. Ο Δήμος …στα 200 

κυβικά πληρώνονταν 79 ευρώ . .και στον …στον πρώην Δήμο 

πληρώνονταν 81 ευρώ. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε εμείς .  

Όποιος τα αμφισβητεί  εδώ είναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον Πρόεδρο, πρώτον να μας εξηγήσει με ποιον 

τρόπο γίνονται οι  χρεώσεις που προτείνουμε σε κάποιο Δημοτικό 

Διαμέρισμα; Δηλαδή τι  έξοδα, επειδή έχεις  μια λίστα εκεί  ότι  το τάδε 

γι’  αυτό και γι’  αυτό το χωριό,  από πού προκύπτουν αυτά τα έξοδα;  

 Δεύτερον,  όταν έγινε η μείωση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν έγινε η μείωση λίγο πριν τις  εκλογές δεν ήξερε  η επιχείρηση ότι  

κινδυνεύει;  Ότι είναι ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με το νέο τιμολόγιο που προτείνετε θα μετριούνται ετησίως ή δίμηνα; 

Έχει μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω, γιατί  βλέπω ότι  στα χωριά 

κάνετε ανά 30 κυβικά την χρέωση και όχι  ανά 90 όπως …  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ .Α.Σ.:  

Λάθος κάνετε.  Σε αυτό κάνετε λάθος.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς μου απαντήσατε.  Εγώ δεν  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μια τελευταία ερώτηση, ποιες είναι οι  υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

σε ότι  αφορά παλαιά δάνεια; Γιατί  αποπληρώνουμε . .γ ια όλα αυτά;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Οι χρεώσεις στα χωριά δείτε πώς κατανέμονται 300 ανά χωριό που 

λέμε; Εμείς έχουμε συνολικά 300 για όλα τα χωριά.  Για τα λειτουργικά 

μιλάω πάντα. Για όλα τα χωριά.  Αυτά τα κόστη εμείς  μπορεί να τα 

έχουμε καταγεγραμμένα και για κάθε χωριό αλλά επειδή δεν θέλουμε 

να πάμε σε τοπική ανταποδοτικότητα, θέλουμε να πάμε σε γενική 

ανταποδοτικότητα, αυτά τα κόστη τα κατανέμουμε στα . .Δηλαδή λέμε 

ότι  για τα χωριά φέτος μεταφέραμε πόρους από τα κεφάλαια της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς τα  χωριά ένα εκατομμύριο.   . .έτσι κατανέμονται.  

Δηλαδή αυτό το ποσό . .και έτσι βγαίνει  ο μέσος όρος της δαπάνης και 

ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχει  κάθε οικισμός χρεώνεται το ποσό 

που αντιστοιχεί  σε κάθε οικισμό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η μείωση;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Για την μείωση αγαπητέ . .δεν έπρεπε να την φέρετε γιατί  η μείωση δεν 

έγινε,  καταρχάς,  προεκλογικά. Έγινε ενάμισι χρόνο πριν από τις  

εκλογές.  Τότε οι  συνθήκες…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε με.  Ακούστε με κύριοι .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Τότε τα δεδομένα ήταν διαφορετικά.  Είχαν γίνει  οι  μειώσεις των 

εργαζομένων στην μισθοδοσία των εργαζομένων, είχαμε ένα 

οικονομικό όφελος 1 εκατομμυρίου από την μείωση των αμοιβών των 

εργαζομένων και φρονήσαμε ως δημοτική παράταξη και κάναμε την 

μείωση. Θα μπορούσαμε να μην την κάνουμε και να το ανταποδώσουμε 

με έργο.  Ήταν πολιτική επιλογή μας.   

 Άρα θέλω να θυμίσω στον κ.  Γάτσιο όταν εμείς  προτείναμε 20% 

μείωση ο εκπρόσωπος της παράταξής σας και αυτά είναι 

καταγεγραμμένα, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μιλούσα 

για 30 και 35% μείωση. Ας μην μιλάμε για …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Στα χωριά μπορεί. . . .μια φορά τον χρόνο αλλά είναι πως 

πολλαπλασιάζουμε,  δεν πάει η κλιμάκωση από 0 -30, πάει  0 -90.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το καινούργιο πάει 0 -30 Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, παρακαλώ.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Επειδή λογαριασμούς στα χωριά εκκαθάρισης κάνουμε και . .μια φορά 

τον χρόνο, στο τέλος του χρόνου αυτό πάει επί  τρία.  Αυτό πάει επί  

τρία.  Επί τρία πάει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Επί τρία πάει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θα πληρώσει κανείς  τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα μετά από τέσσερις,  π έντε 

. .ήταν τελείως διαφορετική.  Ήταν μια εισήγηση η οποία αφορούσε 

άμεσο . .όλων των Κοινοτήτων το τιμολόγιο των Σερρών. Στην 

συνέχεια μετά από πολλές συζητήσεις προέκυψε η εισήγηση που μας 

έρχεται σήμερα στο 50% στις περισσότερες Κοινότητες και σε κάποιες  

άλλες Κοινότητες μετά την ολοκλήρωση των έργων, εκτός …με τις  

πόλεις .   

 Τώρα αυτή η εισήγηση που έρχεται σήμερα για ψήφιση βάσει της 

πρώτης που είχε κάνει  η υπηρεσία σας,  θα εξασφαλίσει  τα έσοδα που 

χρειάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για να είναι βιώσιμη; Με λίγα λό για,  την μια 

φορά μας φέρατε μια εισήγηση η οποία αφορούσε άμεσο . .και την 

δεύτερη μια δεύτερη εισήγηση που αφορούσε στο 50% της …και 

κάποιες άλλες…  

 Η ερώτησή μου είναι εάν τα χρήματα που θα εισπράξετε θα 

καλύψουν τις  ανάγκες σας ή θα πάμε και σε νέες αυξ ήσεις φορολογικές 

αύριο,  μεθαύριο;  
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 Η δεύτερη ερώτησή μου είναι,  πόσα ανείσπρακτα υπάρχουν αυτή 

την στιγμή στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Αν μπορείτε να μας πείτε σε Κοινότητες 

και την πόλη.  

 Η τρίτη ερώτηση που έχω να σας κάνω είναι,  διαπιστώνω ότι  οι  

αυξήσεις γίνονται μόνο στις  Κοινότητες και να μου πείτε για την . .έως 

τι  ποσοστό πρέπει να εφαρμοστεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν περίμενα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν εμείς  ως πολιτικό προσωπικό που είμαστε υποχρεωμένοι να 

υπηρετούμε την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  γιατί  έτσι μας έταξε ο Δήμαρχος,  

αποδεχόμαστε την εισήγηση της υπηρεσίας,  σας πληροφορώ ότι  η 

υπηρεσία η αρχική εισήγηση ήταν η εισήγηση της υπηρεσίας.  Εμείς 

όμως ξέραμε αναγνωρίζοντας την ιστορία που υπάρχει σε όλη την 

κοινωνία και τα οικονομικά, την οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι 

και τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν,  θέλαμε να φτάσουμε σε 

ένα αποτέλεσμα ώστε και την βιωσιμότητα της επιχείρησης να 

διατηρήσουμε και να μην φορτώσουμε υπερβολικές δαπάνες στους 

δημότες μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ακούστε με κύριοι .  Με τις  φωνές σας χαλάτε την λειτουργία…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα ανείσπρακτα αυτή την στιγμή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι 5.700.000. 

Ακούστε,  ακούστε κ.  Πρόεδρε.  Από αυτά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταναλωτές,  ένα ποσό δηλαδή 927.000 είναι στην εφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διακανονισμοί.  Σε διακανονισμούς είναι 4.500 περίπου καταναλωτές 

με ένα ποσό οφειλής τριών εκατομμυρίων…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο συμψηφισμός του Δήμου είναι κοντά στις  500.000. Δηλαδή θέλω να 

πω ότι  το συνολικό ποσό, εάν αφαιρέσουμε και τις  500.000 που 

οφείλει ,  που θα γίνει  συμψηφισμός είναι περίπου 5.200.000 τα 

οφειλόμενα. Είναι περίπου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά χρωστάτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αλλά σε αυτό το ποσό πρέπει να υπολογίσουμε ότι  επειδή η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κάθε δεκαπέντε ημέρες εκδίδει  λογαριασμούς είναι και ένα 

ποσό γύρω στις  500 με 600 χιλιάδες που είναι οι  τρεχούμενοι 

λογαριασμοί και είναι και οι  λογαρια σμοί των φορέων του δημοσίου 

που αυτοί πληρώνουν μια ή δυο φορές.  Δικαστήρια,  νοσοκομεία και 

άλλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κλείστε το.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κλείσουμε το νοσοκομείο;  Εντάξει  και αύριο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Κύριε . .αυτή την στιγμή με το τιμολόγιο που έχουμε η πόλη πληρώνει 

τέσσερις φορές με τεσσεράμισι φορές πιο ακριβό το νερό από τα 

χωριά.   

 Οι υπηρεσίες που παρέχει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Η πόλη εδώ και 25 χρόνια έχει  την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

. .ενώ αυτή την στιγμή πληρώνει τεσσεράμισι φορές πιο ακριβά από τα 

χωριά.   
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να χειροκροτήσουμε.  Όλα πάνε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε.  Ένα . .που παίρνει  από την Ε.Ε. για την ένταξη έργων στο 

νέα προγραμματική σύμβαση μιλάει για τις  αιρεσιμότητες και κυρίως 

μιλάει για την ανταποδοτικότητα του τέλους,  ώστε να καλύπτει  τα 

λειτουργικά του έξοδα και να κάνει  και ανάπτυξη του κόστους των 

επενδύσεών σου και του κόστους του φόρου.  

 Οι αιρεσιμότητες είναι πολύ σκληρές.  Δεν ξέρω, εμείς  λέμε ότι  

με αυτή την τιμολογιακή πολιτική μπορεί να πάμε…, γιατί  υπό τις  

συνθήκες που το βάζει  η Ε.Ε. αυτή την στιγμή καμία ΔΕΥΑ δεν 

καλύπτει  τις  αιρεσιμότητες.  Ενδεχ ομένως να πάει σε κεντρικό επίπεδο 

σε διαπραγμάτευση να αλλάξουν. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Γιατί  την ένταξη νέων έργων πρέπει να υπάρχει …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν ξεκινήσετε τις  ερωτήσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαβάζουμε.  Να καθορίσει  ειδικό τιμολόγιο ύδρευσης και αποχέτευσης 

για τους κατοίκους των Δήμων και Κοινοτήτων και Οικισμών αυτών 

που . .από το ενιαίο δίκτυο της επιχείρησης.  Νομίζω ότι  εδώ 

αναφέρεται στην Περιφέρεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυνητικά το βάζει  όμως.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο παρακαλώ. Λοιπόν,  ερώτηση.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το λάβατε υπόψη όταν ως Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσατε 

νέα τιμολογιακή πολιτική; Πρώτο ερώτημα.  

Δεύτερο. Βλέπω μια στα έσοδα και στα έξοδα μια μείωση εσόδων 

αλλά μια …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  γι’  αυτό που μου δώσατε.  Και μια υπερβολική και κατά την 

άποψή μου παράξενη αύξηση των εξόδων. Με ποια λογική . .κόστος στο 

ύψος περίπου των 750.000 την μια χρονιά και 780.000 περίπου την 

άλλη χρονιά και για το ΄16 δεν ξέρουμε τι  θα προκύψει;  

 Ερώτηση τρίτη.  Για να υπολογίσετε την  αύξηση λάβατε υπόψη 

ορισμένα ποσά τα οποία έχουν άμεση σχέση με αυτά τα οποία θα 

ξοδέψει.  Καλώς; Όμως διαβάζοντας εδώ τα ποσά τα οποία . .950.000 ως 

1.300.000,  βλέπουμε ποσά για τα οποία θα πρέπει  να σας ρωτήσω, …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ποια σελίδα είσαι;   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σελίδα 56.  Όλα τα ποσά αυτά αγγίζουν την Περιφέρεια ή αγγίζουν το 

σύνολο των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;  Δεύτερον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τρίτον.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τρίτον; Λοιπόν,  κατασκευή . .αγωγών . .185.000. Αυτά οι  πολίτες των 

…δεν τα πληρώνουν; Πληρώνουν κάθε μήνα. Βελτίωση και ένα άλλο 

ποσό πάλι,  συντήρηση βαλβίδων αποχέτευσης όπου προσδιορ ίζονται 

στις  60.000 από σήμερα βάλε,  γιατί  επί  αυτών των τιμών 

προσδιορίσατε την αύξηση. Είναι προβλέψεις και επί  αυτών των 

προβλέψεων προσδιορίσατε την αύξηση. Αυτά γιατί  τα υπολογίζετε;   

 Και τρίτον και κλείνω, πείτε μου σας παρακαλώ, στο σύνολο η 

αύξηση  που θα πάει στον πολίτη πόσο είναι;  100%; 200%; 300%; Γιατί  

εδώ βλέπουμε διπλασιασμό ποσών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχει κάποιος Πρόεδρος που ήρθε λίγο αργότερα, καθυστέρησε,  

παρακαλώ για την παρουσία του να υπογράψει στο βι βλίο το οποίο 

έχει  ο κ.  Γιώργος.  Όποιος Πρόεδρος δεν έχει  υπογράψει από τους 

ενδιαφερομένους.  Παρακαλώ να δοθούν οι  απαντήσεις στον κ.  

Αναστασιάδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Καταρχήν,  είχα αναφέρει στην πρωτομιλία μου, κύριε Αναστασιάδη, 

ότι  γιατί  μειώθηκαν τα βεβαιωθέντα; Γιατί  μειώθηκαν τα βεβαιωθέντα  
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έβαλα δυο παραμέτρους.  Η μια η παράμετρος είναι ότι  κάναμε 4.000 

…  

 

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα εισπραχθέντα,  μιλάω για τα έξοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Έκανες μια νύξη για την μείωση των βεβαιωθέντων. Έχουμε μια 

μείωση των βεβαιωθέντων, το είπα αυτό,   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ λέμε ότι  αυξάνονται τα έξοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Είπατε ποιες είναι οι  ανελαστικές δαπάνες.  Μετά την δαπάνη, 

προσέξτε τα έξοδα είναι η μεταφορά . .Είναι μια δαπάνη που 

προστέθηκε στα έξοδα. Ξεκίνησε στο μέσο της χρονιάς.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

…μόνο στην Περιφέρεια,  αυτό είναι το σύνολο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Μισό λεπτό,  μπερδεύετε μερικά πράγματα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν τα μπερδεύω καθόλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατεβάζετε το επίπεδο τώρα.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ξέρετε πολύ καλά, ακούστε με,  ότι  ….  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Οι αυξήσεις κατά …είναι από δαπάνες μη ελαστικές που δεν μπορούμε 

. .Κάνουμε το παν να μειώσουμε το λειτουργικό κόστος.   

 Εδώ θέλω να επισημάνω ότι  το λειτουργικό κόστος της 

επιχείρησης το 2009, πριν . .  τα χωριά ήταν περίπου 8.000.000. Με την 

σωστή διαχείριση που έκανε και η προηγούμενη διοίκηση, …την οποία 

συνεχίζουμε και εμείς ,  μειώνουμε τα λειτουργικά έξοδα της 

επιχείρησης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

2.350.000 και το ΄13 ίδια ήταν και το ΄14 ίδια ήταν και το ΄15.  Αυτά 

εγγράφετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ποιο;  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

2.350.000 λειτουργικό κόστος μισθοδοσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ . :  

Όχι,  λάθος κάνεις .  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ δεν κάνω κανέλα λάθος,  διαβάζω ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Τα ποσά που λες που χρεώνουμε εδώ 180 χιλιάδες είναι αυτά που 

χρηματοδοτεί  η επιχείρηση εξ ιδίων.  . .των δημοτών δεν επαρ κούσε.  

Ξέρετε πολύ καλά ότι  η σύμβαση συμβασιοποιήθηκε στο 1 

εκατομμύριο.  Αυτά που εισπράξαμε από τους συνδημότες ήταν περίπου 

100 χιλιάρικα. Εδώ υπήρχε μια αστοχία.  Υπολογίζαμε ότι  οι  χρήστες 

θα είναι περίπου 2.000, όσα ήταν και τα υδρόμετρα, αλλά . .στους  

1.700.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  αυτό το βάζετε το ποσό για να προσδιορίσετε την αύξηση 

που σημαίνει  ότι  εδώ η αύξηση με βάση αυτά τα οποία λέτε είναι μια 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Όχι,  όχι ,  αυτά είναι τα έργα που προσδιορίζουμε για μια περίοδο που 

θα γίνει  …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Είναι το ύψος των λειτουργικών δαπανών του συνόλου.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κοιτάξτε τα νούμερα. Επ’ αυτών βάζετε άλλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Όχι,  όχι ,  λάθος κάνεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Την αξιολόγηση την ζήτησα εγώ, την ζήτησα εγώ, μισό λεπτό,  δεν 

είναι εισήγηση η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι εισήγηση του 

Γενικού Διευθυντού προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Η εισήγηση 

είναι η τιμολογιακή πολιτική που ψηφίζετε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι η τελική τιμή. Όταν μιλάμε για κυβικά νερό . .είναι στα κυβικά 

νερού, δεν είναι ούτε στο πάγιο ούτε στην . .ούτε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν το οικόπεδο το οποίο έχει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στον σταθ μό πηγαίνοντας 

είναι προσημειωμένο και για ποιο λόγο; Πρώτο αυτό.  Δεύτερη 

ερώτηση…διατυπώσουμε αυτά τα οποία άκουσα και . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και για να ενημερωθούν οι  συμπολίτες μου και για να κατ αλάβουν σε 

ποια κατάσταση είναι η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  θα ήθελα συγκεκριμένη απάντηση 

σε αυτά που ακούστηκαν, γιατί  ακούστηκαν για βεβαιωθέντα και τα 

ανείσπρακτα προκύπτουν,  κύριε Πρόεδρε από τα βεβαιωθέντα …Θέλω 

λοιπόν να ρωτήσω, πόσα έξοδα και πόσα έσοδα ήταν το ΄14; Ποια η 

διαφορά; Ποιο είναι το έλλειμμα δηλαδή; …Ποια είναι η διαφορά 
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εσόδων και εξόδων το 2015 για να ξέρουμε που βρισκόμαστε και επ’ 

αυτού . .αλλά προσωπικά εκτιμώ και . .τον Γενικό Διευθυντή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Διευθυντής.   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α .Σ.:  

Όσον αφορά το οικόπεδο ….προς αυτή την κατεύθυνση, το τελευταίο 

δάνειο που πήραμε δεν είχε να κάνει…δικαιώματα, ως εγγυήσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Καταθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ερώ τημα, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Όχι,  όχι ,  θα σας πω γιατί .  Τα προηγούμενα δάνεια,  το σύνολο των 

δανείων με . .η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τα έπαιρνε μέσα από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. Το σύνολο των δανείων εκείνων ήτ αν 

. .εκ του νόμου ο Δήμος.  Άρα . .να γίνει  κάτι  τέτοιο.  Το τελευταίο 

δάνειο το οποίο έγινε για το κτήριο σαν εγγύηση ήταν . .της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Αυτό.   

 Τώρα, όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα, το ξαναλέω και πάλι 

…εσόδων και εξόδων. Είναι δεδομένο λοιπόν οι  γενι κές δαπάνες,  τα 

αποτελέσματα χρήσης και ισολογισμών βασίζονται πάνω σε αυτά. Όσοι 

γνωρίζουν από εταιρείες και όσοι δουλεύουν σε εταιρείες ξέρουν πολύ 

καλά πως γίνεται αυτή η διαδικασία.   

Τώρα εάν θέλετε να προχωρήσουμε στο ζήτημα των πραγματικών 

εισπράξεων, αυτό βεβαίως . .να καθίσουμε να το βγάλουμε και να το 
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πούμε επακριβώς.  Όμως δεν επηρεάζει ,  τουλάχιστον των εσόδων της 

επιχείρησης,  γιατί;  Πολύ καλά γνωρίζουν όλοι,  όταν μιλάμε για 

βεβαιωθέντα θεωρείται ότι  οι  λογαριασμοί οι  οποίοι  εκδόθηκαν είναι 

σαν να εισπράχθηκαν στο σύνολό τους.  Άρα για να εισπράξουμε τα 

υπόλοιπα ποσά . .καμία αύξηση των εσόδων. Απλώς θα έχουμε ένα 

ταμειακό πλεόνασμα μεγαλύτερο, μια ρευστότητα μεγαλύτερη στην 

επιχείρηση που δεν θα επηρεάζει  όμως το οικονομικό μας αποτέλεσμα, 

θα έχουμε πάλι ζημιά ασχέτως εάν το ταμείο μας έχει  δυο ή τρία 

εκατομμύρια ευρώ.  

Με τα προσωρινά στοιχεία του ΄15,  γιατί  ξέρουμε πολύ καλά ότι  

αυτό . .τιμολόγια και μέχρι 31 του μηνός,  31 Μαΐου ακόμη έχουμε αυτή 

την δυνατότητα, φαίνεται ότι  την εκμετάλλευση, το ξαναλ έω, την 

γενική εκμετάλλευση, όχι  αποτελέσματα χρήσης,  φαίνεται να 

καταλήγουμε σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα της τάξης των 750.000 ευρώ 

για το έτος 2015. Για το 2014 είχαμε 725.000 στην γενική 

εκμετάλλευση, το ξαναλέω, όπου εκεί  παρουσιάζονται λειτουργικά 

έξοδα με έσοδα νερού ύδρευσης,  αποχέτευσης και ειδικού τέλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο . .μιλάμε για ανταποδοτικά έργα. 

Θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι το ποσό που εισπράχθηκε …και ποια 

ανταποδοτικά έργα που έγιναν σε κάθε Τοπική και Δημοτική 

Κοινότητα τα τελευταία χρόνια;  

 Δεύτερον,  να ακούσω ξεκάθαρα ποιο είναι το ποσοστό της 

αύξησης σε κάθε χωριό ως προς τα τέλη αποχέτευσης όσο και στα τέλη 

ύδρευσης;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποσοστό αύξησης και στην αποχέτευση και στην ύδρευση ανά κυβικό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ποιο είναι το ποσοστό των αυξήσεων. Επειδή είπαμε ότι  ως σημείο 

αναφορά εμείς  παίρνουμε την τιμή της πόλης και θεωρούμε ότι  η μέση 

κατανάλωση στα χωριά,  από τα σ τοιχεία που έχουμε,  η μέση 

κατανάλωση στα χωριά είναι κάτω από 200 κυβικά, θα πάρουμε ως 

τιμή αναφοράς την τιμή των 200 κυβικών. Και επειδή οι  προηγούμενοι 

Δήμοι είχαν διαφορετικό τιμολόγιο,  ας πάρουμε το χωριό που δεν έχει  

δίκτυο αποχέτευσης και ανήκει στο πρώην Δήμο Λευκώνα, τα 200 

κυβικά …τα 200 κυβικά τα πληρώνανε 96…Τώρα θα πάει στα 158, που 

σημαίνει  ότι  η αύξηση είναι 64%.  

 Στον Δήμο Σκουτάρεως,  τα χωριά του Δήμου Σκουτάρεως 

. .επειδή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Επειδή η τιμή είναι χαμηλότερη και…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψέματα λέει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Και πάλι θα πάνε στα 158 ευρώ. Εκεί η αύξηση είναι 94%. Σας είπα 

ότι  τα 200 κυβικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .το θέμα του οικοπέδου, πρώτον.  Δεύτερον,  επίσης θα ήθελα να μου 

ξεκαθαρίσει ,  επειδή ακούγεται . .  μια ξεκάθαρη απάντηση . .αλλά θα 

ήθελα να ακούσουν και οι  συνάδελφοι και να ακούσουν και οι  

συνάδελφοι οι  Πρόεδροι,  να ακούσουν και οι  δημότες που 

παρευρίσκονται εάν χρεώνεται το αποφρακτικό  όταν πηγαίνει  στα 

χωριά μας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έρχονται μετά το ωράριό τους για να πάρουν…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βγαίνουν υπερωρίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι κόστος έχει;  Πώς χρεώνεται;  Εάν έχει  αλλάξει κάτι  …να μειώνεται 

η τιμή της κιλοβατώρας …Και ένα τελευταίο,  θα ήθελα ξεκάθαρη 

απάντηση, γιατί…όσον αφορά το κτήριο.  Αναφέρθηκε. . .της 

αντιπολίτευσης για το κόστος λειτουργίας . .Ακριβώς το ποσό που 

δαπανάτε αυτή την στιγμή για το καινούργιο κτήριο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

και επιπλέον εάν έχετε την καλοσύνη  και εάν έχετε στοιχεία να κάνει  

μια σύγκριση με το παλαιό κτήριο τι  κόστος έχει  και …Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο λόγος σε σας κύριε Διευθυντά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

….τα αποφρακτικά όταν πηγαίνουν σε οποιοδήπ οτε Δημοτικό 

Διαμέρισμα ή Κοινότητα, εάν η εργασία τους αφορά την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  

κεντρικό δίκτυο, δεν υπάρχει καμία χρέωση. Εάν αφορά ιδιωτική 

παροχή βεβαίως εκεί  χρεώνονται,  όπως χρεώνονται και στις . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα φρεάτια είναι ιδιωτική παροχή;  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Πάω στο τρίτο ερώτημα, όσον αφορά τα αντλιοστάσια.  Εδώ τα 

στοιχεία που έχουμε είναι από την πλευρά του Δήμου. Από τις  

καταστάσεις τις  οικονομικές που μας δόθηκαν από την ΔΕΗ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Το ΄14 από 1 -1ο υ  έως και 30 -9ο υ  ….Εδώ θέλω να πω ότι  αναμένουμε 

μια . .από τα μέσα της χρονιάς και μετά να ενσωματωθούν και άλλα 

αντλιοστάσια,  τα έξι  μεγάλα που είναι από τα έργα που θα έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο,  Ιούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση μπορώ να κάνω; Κύριε Πρόεδρε…  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Τώρα όσον αφορά το κόστος.  Το κόστος …το καθαρό κόστος το οποίο 

γίνεται μετά από …Για τα στοιχεία όποιος θέλει  μπορεί να έρθει  και 

να τα βγάλουμε αύριο.  Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ, που έχ ω στο 
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μυαλό μου χωρίς να είναι το εκατό τοις  εκατό σωστό, είναι ότι  στο 

. .την τελευταία φορά, . .2.900 τον μήνα, είχαμε κόστος πετρελαίου και 

θέρμανσης …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Και ταυτόχρονα το κόστος …με 1.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση μπορώ να κάνω; . .το συντηρείτε και πότε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον λόγο έχουν τώρα οι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  ας μας πει .  Έχουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα καλέσω σε ένα μικρόφωνο  να καθίσει  ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Προβατά ο κύριος,  την Τοπική Κοινότητα Προβατά, 

συγνώμη. Ελάτε κύριε Νικήτα.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Οφείλω μια απάντηση στην κυρία Ηλιοπούλου να την δώσω γιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να την δώσετε και …  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Κυρία Ηλιοπούλου θα αναφέρω τα νούμερα που βεβαιώνουν σε κάθε 

χωριό; Θέλεις για όλα τα χωριά ή γενικά;  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Άνω και Κάτω Μητρούσι βεβαιώνουμε 32.000. Άνω Καμήλας 

βεβαιώνουμε,  αυτά είναι που βεβαιώνουμε για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Τα λεφτά που βεβαιώνουμε από την κατανάλωση του νερού. Στην Άνω 

Καλύβα βεβαιώσαμε 14.000 τιμολόγιο.  Στον Προβατά 26,  στην 

Παπαδιά 14,  στην Αναγέννηση 22,  στην Πεπονιά 10,  Αγία Ελένη 13,  

Κωνσταντινάτο 7.000, Σκούταρι 51.000, Αδελφικό 9.000, Κάτω 

Καμήλα 24.000, Κουμαριά 9.000, Κουβούκλιο 5.000, Βαμβακούσα 

5.000, 5.500 περίπου, Λευκώνας 121.000,  … 38.000, Χριστός 31.000, 

Ορεινή 22.000, Άνω Βροντού 5.000 και στην πόλη βεβαιώσαμε 

6.190.000.   

Το τι  αντιστοιχεί  ως δαπάνη σας είπα πως βγάζουμε το τι  

αντιστοιχεί  ως δαπάνη σε κάθε χωριό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το Σκούταρι τι  δαπάνη έχει  που έχει  55.000; Για πείτε μας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει,  θα απαντήσει.   

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Μόνο 182.000 έχουμε για το . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχετε τον λόγο.   

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.  Πιο κοντά στο μικρόφωνο και δυνατή φωνή.  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριοι  σύμβουλοι,  νομίζω ότι  πέρα από μια λάθος 

απόφαση σε λάθος εποχή..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε τις  ερωτήσεις σας.   

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Να πω δυο κουβέντες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Τα χωριά μας έχουν το δικό τους δίκτ υο,  εξυπηρετούνται με ίδια μέσα 

και πληρώνουν,  έχουν διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο της 

πόλης και πάραυτα η δουλειά που γινόταν ήταν πάρα πολύ ωραία χωρίς 

προβλήματα.  

 Σήμερα λοιπόν έρχονται να μας αυξήσουν τα τιμολόγια πέραν 

του 100%. Γιατί;  Ποιος ο λόγος;  Οι κάτοικοι ρωτάνε,  τι  έχετε προσέξει  

στα χωριά μας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τίποτα.  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  
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Για το δικό μου το χωριό πίνουμε νερό από αμιαντοσωλήνες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά το λες.   

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Θέλω να μου απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  εάν έ χει  

την δυνατότητα, οι  αμιαντοσωλήνες είναι,  δίνουν υγιεινό νερό;  Ένα 

είναι αυτό.   Δεύτερο. Η γεώτρηση είναι δίπλα από τα νεκροταφεία.  

Είναι νόμιμο; Ένα άλλο στοιχείο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Όλα τα φρεάτια είναι χωρίς σχάρες εδ ώ και πολλά χρόνια.  Δεν υπήρξε,  

παρότι έχουν γίνει  επανειλημμένως, έχουν σταλεί έγγραφα δεν έχει  

γίνει  καμία παρέμβαση. Δεν υπάρχει . .Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

 Θέλω να ρωτήσω τον κ.  Δήμαρχο, ποια είναι η θέση του; Το 

επόμενο διάστημα τι  έργα θα γίνουν και εάν θα γίνου ν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε;  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Θα ξεκινήσω από τον αμιαντοσωλήνα που λέει  ότι  υπάρχει  στο δίκτυο 

του Προβατά. Αυτή την στιγμή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. διαχειρίζεται περίπου 660 

χιλιόμετρα δίκτυα ύδρευσης.  Από αυτά στην πόλη ήταν περίπου το 2%, 

είναι ακόμα το 2% αμιαντοσωλήνας.  Με την προσθήκη των χωριών 
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αυτών το ποσοστό αυτό ανέβηκε περίπου στο 4%. Το γνωρίζουμε ότι  

υπάρχουν κάποιοι  οικισμοί,  κάποια χωριά που έχουν αμιαντοσωλήνες.   

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Μισό λεπτό.  Εγώ έχω έγγραφο από …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε κύριε Νικήτα, τα είπαμε και στο γραφείο και στο έδειξα χθες 

. .που δεν ενοχοποιεί  τον υπόγειο αμίαντο.  Ο αμίαντος ενοχοποιείται,  

μπορεί να το επιβεβαιώσει ο κύριος . . ,  ο αμίαντος ενοχοποιεί ται αυτός 

που είναι στον αέρα γιατί  προκαλεί συνήθως…  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ο αμίαντος ο υπόγειος,  λέει  ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν 

προκαλεί καρκίνο.  Υπάρχει όμως . .  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε.  Επειδή η ψυχολογία του κόσμου λέει  ότι  όπου υπάρχει 

αμίαντος είναι επικίνδυνος,  εμείς  σχεδιάζουμε να τον 

αντικαταστήσουμε τον αμίαντο.  Ήδη στον Προβατά και δεν το λέτε 

κύριε Νικήτα, ήδη στον Προβατά 360 μέτρα αμίαντου τα έχουμε 

αντικαταστήσει.  Γιατί  δεν το λέτε;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Έχουμε κάνει  σε όλα τα χωριά αρκετές.  Μπορεί να μην επαρκούν αλλά 

τα φρεάτια αυτά που αναλάβαμε,  τα προβλήματα αυτά που αναλάβαμε 

δεν υπάρχει το μαγικό ραβδί χωρίς έξοδα να μπο ρέσουμε πατώντας ένα 

κουμπί να λύσουμε όλα τα προβλήματα από τα χωριά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν απαντάτε.  Κάνατε ερωτήσεις,  πήρατε τις  

απαντήσεις,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχετε πει ,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  η πόλη των Σερρών πληρώνει 

. .ακριβότερα το νερό από ότι  στα χωριά.  Θέλετε να γίνει  εξίσωση. 

Αυτό σημαίνει  ότι  σήμερα ένας κάτοικος του χωριού που πληρώνει 10 

ευρώ το δίμηνο εάν πάμε ανά 4,5 φορές …Αυτό είναι 450% αύξηση. 

Σας το λέω επειδή …Είναι έτσι ή δεν είναι;  Γιατί  λέτε 4,5 φορές πιο 

πολύ πληρώνει η πόλη. Εάν γίνει  συμψηφισμός με την πόλη, πρέπει και  

εμείς τα 10 ευρώ οι κάτοικοι που πληρώνουν σήμερα να πληρώσουν 45 

ευρώ. Άρα αυτό είναι 450% αύξηση.  

 Πείτε μας την αλήθεια να γν ωρίζει  ο κόσμος.  Δεύτερον.  

Πιστεύετε εσείς  ότι  εάν αυξήσετε το νερό ο κόσμος τρέχουν από τα 

μπατζάκια τους τα λεφτά και θα έχει  να πληρώσει;  Θα έχετε παραπάνω 
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έσοδα από ότι  τώρα; Αυτή την στιγμή με αυτά τα τιμολόγια έχετε 

ανείσπρακτα. Δεν μπορεί ο κόσμος,  τελείωσε,  δεν μπορεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο, μπράβο Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν άκουσα ερώτηση, τοποθέτηση άκουσα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Εγώ είπα ποια είναι η τιμή . .αυτή την στιγμή, τα 20 0 κυβικά που είναι 

η μέση κατανάλωση και που θα πάει η τιμή.  Εάν αυτό . .400% 

αύξηση…    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαντήστε στον Πρόεδρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Αυτό λέω. Στο Κωνσταντινάτο,  κύριε Πρόεδρε,  το Κωνσταντινάτο 

αυτή την στιγμή πληρώνει τα 200 κυβικά 79 ευρώ. Με  την αύξηση..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Τον χρόνο.  Που η πόλη λέω ότι  αυτά τα κυβικά τα πληρώνει 355 

ευρώ. Αυτή την στιγμή θα πληρώσει 158 ευρώ. Είναι πέντε ευρώ τον 

μήνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλουμε να μας πείτε με μια λέξη, τι  πληρώνει σήμερα το 

Κωνσταντινάτο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Είπα ότι  πληρώνει 79 ευρώ και …  

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχήν θέλω να καλησπερίσω τους συνδημότες και τους 

συγχωριανούς μου και παράλληλα όλους εμά ς οι  οποίοι  αυτή την 

στιγμή έχουμε έναν τίτλο τον οποίο τον χρωστάμε σε αυτούς τους 

συγχωριανούς μας και οφείλουμε να ακούσουμε την γνώμη τους όλοι 

μας και πρωτίστως ο Δήμαρχος,  ο οποίος στοιχημάτιζε,  το τονίζω, 

στοιχημάτιζε στις  ερωτήσεις. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση είναι αυτή.  Καταθέτω την ερώτηση. Ας μας πει  με ποιο 

κριτήριο ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο κ.  Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όσον αφορά για τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  ο οποίος επικαλέστηκε 

“Mη στοχοποιείτε τους εργαζομένους”,  τον πληροφορώ, δεν είναι 

αυτός ο οποίος μείωσε κατά 400 ευρώ την ενδυμασία των εργαζομένων 

και τώρα  επικαλείται ότι  μην τα βάζετε με τους εργαζομένους; 

Υπάρχει τίποτα μέσα εδώ; Απάντηση θέλω σε αυτό,  γιατί  το . .και τώρα 

τα παίρνει  πίσω. Και μάλιστα τηλεοπτικά επικαλέστηκε ότι  και εγώ 

λέει  ήμουν από αυτούς που θεωρούσα ότι  οι  αυξήσεις των μισθών των 

υπαλλήλων είναι μεγάλες αλλά τώρα διαπίστωσα, διαπίστωσα ότι  

όντως είναι μισοί.  Δηλαδή τι  γίνεται εδώ πέρα παιδιά;  Όλοι να 

χαζέψουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κύριος Πρόεδρος ας μας πει  οφείλει  τίποτα σε αυτόν τον λαό που 

έχει  αυτόν τον τίτλο του προέδρου ότι  είναι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι βέβαια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οφείλει  σε αυτόν τον λαό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  του οφείλει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .χαμηλού επιπέδου; Τους θεωρεί χαμηλού επιπέδου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όσο για την αύξηση του νερού επειδή επανειλημμένως έλεγα και λέω 

ότι  η αύξηση του νερού είναι 100% και αυτοί μας παίζανε με 

φραγκοδίφραγκα εσείς  θα  πληρώσετε τρία ευρώ και τέσσερα επί των 

τιμολογίων, η αύξηση του νερού είναι 100 και έρχομαι στο θέμα του 

χωριού μου.  

 Στο θέμα του χωριού μου μας λέει  ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τι  

έχει  κάνει  ο Δήμος Σερρών για τον Χριστό και θέλει  να βάλει 100% 

αύξηση αυτή την στιγμή στα τιμολόγια;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρθηκε ο κ.  Πρόεδρος του χωριού μου …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  χαρτιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Επειδή έγινε αναφορά από κάποιους για το μισθολογικό κόστος,  ότι  

μην στοχοποιείτε τους εργαζόμενους,  . .συλλογικές συμβάσεις δεν 

μπορεί να παρέμβει κανείς  για να κάνει  μείωση  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα λάθη τα δικά σας . .  με υπαλλήλους…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

…το Σωματείο των Εργαζομένων. Κάποτε παίρνανε και 1.000 ευρώ. 

Εγώ αυτή την δαπάνη να την βάλω στις  πραγματ ικές της διαστάσεις 

και είπα ότι  θα πάρετε από 450 ευρώ και γι’  αυτό το πράγμα είναι 

κατηγορούμενος μεθαύριο την Πέμπτη.  
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Το τι  έκανε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για τον Χριστό.  Θέλω να ενημερώσω 

τον κ.  Πρόεδρο του χωριού μου ότι  εκείνο το αποχετευτικό για να 

δουλέψει,  γ ια να λειτουργήσει πρέπει να κάνει  ένα φρεάτιο η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με ένα κόστος 135.000 ευρώ.  Για να λειτουργήσει το 

αντλιοστάσιο,  στην βιομηχανική περιοχή για να λειτουργήσει,  αγαπητέ 

Πρόεδρε,  πρέπει να κάνουμε μια επένδυση ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην τα ρίχνετε όλα τα βάρη στον Χριστό.  Επαναλαμβάνω, μην τα 

ρίχνετε στον Χριστό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Εγώ θα πω ότι  οι  τοποθετήσεις χαμηλού επιπέδου …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω στον κ.   Πρόεδρο. Να μας πει  τ ι  έσοδα είχε το 

2013, τι  έξοδα είχε και πώς ήρθε αυτή η δίωξη ενώ..Τίποτα άλλο δεν 

έχω να πω για να μην έχουμε αυτά που είχαμε τώρα το 2016 να ζητάμε 

από τους συμπολίτες μας την αύξηση που έκαναν την μείωση. Τίποτα 

άλλο δεν έχω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Η ερώτηση ήταν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Το 2013 μπορούσαμε να κάνουμε μείωση γιατί  είχαμε ένα . .από την 

μείωση του . .κόστους.  . .ανελαστικές δαπάνες στο λειτουργικό κόστος 

της επιχείρησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούμε,  δεν ακούμε.  Λίγο πιο κοντά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως,  καταθέτω τις  

υπογραφές των κατοίκων στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  να 

καταγραφεί στα πρακτικά ότι  είμαστε ενα ντίον της αύξησης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ότι διαφωνούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο, μπράβο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και δυο ερωτήσεις στον κύριο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να γκρεμίσουμε την πύλη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα ονόματα είναι εκεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το 2015 πόσες φορές ελέχθητε το νερό από το Γενικό Χημείο του 

κράτους; Πόσες φορές κάνατε καθαρισμό; Και θα παρακαλούσα πάρα 

πολύ τα αποτελέσματα αυτά να δημοσιοποιούνται για να γνωρίζουν οι  

κάτοικοι τι  πίνουν.  Ένα είναι αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μπράβο Γιώργο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε . .στην εισήγησή σας στο Δημοτικό Συ μβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

εισηγηθήκατε αύξηση 100% το 2016. Για ποιο λόγο; Και ένα δεύτερο ,  

όσον αφορά την αποχέτευση που θα γίνει ,  όταν θα γίνει ,  θα ήθελα εδώ 

μπροστά στον κόσμο να μας διαβεβαιώσετε ότι  δεν θα πληρώσουμε 

τέλη σύνδεσης για να συνδεθούμε στο δ ίκτυο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο Πρόεδρε,  μπράβο. Συγχαρητήρια σε όλους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραίος.  Ωραίος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ότι εισπράξαμε από τους δυο οικισμούς το τέλος από τις  μη επιλέξιμες 

δαπάνες κλείνει .  Τα υπόλοιπα θα τα βάλει η επιχείρηση εξ ιδίων.   Σε 

καλύπτει  η απάντηση για το δεύτερο σκέλος;  

 Για το πρώτο σκέλος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Η επιχείρηση το ΄15 πλήρωσε 135.000 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση 

να βγήκε ακατάλληλο το νερό και εμείς  να βάλαμε απαγορευτικό.   Δεν 

υπάρχει καμία περίπτωση. Και μάλιστα πολλές φορές όταν μας 

καλούνε οι  ιδιώτες . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Η δική μου η ερώτηση είναι,  στο Μητρούσι ξέρετε ότι  η τιμή . .είναι 3 

λεπτά και θέλετε να την βάλετε στο 50% στην χρέωση των Σερρών. Να 

ξεκινήσουμε από εκεί .  Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά και 

πόσο θα πληρώνετε το κυβικό από τα 3 λεπτά που είναι τώρα; Η πρώτη 

ερώτηση.  

 Η δεύτερη ερώτηση που είναι σχεδόν παρόμοια με την ερώτηση 

που έκανε πριν ο Μανώλης,  όταν το ΄13 κάνατε την μείωση δεν υπή ρχε 

Οδηγία να γίνει  ισοστάθμιση των τιμολογίων των χωριών με την πόλη; 

Ξαφνικά την ανακαλύψατε αυτή την Οδηγία;  

 Και η τρίτη και πιο σημαντική ερώτηση είναι,  πώς ένα χωριό που 

δεν έχει  πόσιμο νερό εδώ και έξι  μήνες θέλετε να ζητάτε τιμολογιακή 

αύξηση;  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αίσχος.  Αίσχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε απαντήστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Για το Μητρούσι η τιμή του νερού. Είπαμε ότι  η τιμή αναφοράς για τα 

χωριά,  ολοκληρώνονται δίκτυα . .θα είναι η τιμή της πόλης των Σερρών 

και είπαμε ότι  για τα δυο  μεγάλα έργα τα αποχετευτικά,  όταν 

ολοκληρωθούν και παραδοθούν σε λειτουργία η τιμή θα πάει στην τιμή 

της πόλης.  Γιατί;  Γιατί  είναι πολύ ενεργοβόρα. Το λειτουργικό τους 

κόστος είναι πολύ υψηλό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρθηκα στην αποχέτευση τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Επειδή το τέλος της αποχέτευσης είναι συνάρτηση της τιμής του νερού 

είναι το σωστό, επί  της τιμής του νερού, την τιμή του νερού την 

έχουμε καθηλωμένη στα 2 λεπτά και η αποχέτευση είναι το 90% των 2 

λεπτών, που σημαίνει  ότι  θα εισπράττουμε . .της αποχέτε υσης ανά 

κυβικό 1 λεπτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Αυτό απαντάω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε.  Η μείωση που λέτε,  το έχω πει  πολλές φορές,  η μείωση 

μπορούσε να γίνει  και έγινε.  Τώρα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Η Οδηγία,  ποια Οδηγία;  Μα επικαλέστηκα εγώ σε καμία τοποθέτησή 

μου για Οδηγία; Εγώ είπα ότι  είναι ανεπίτρεπτο αυτή την στιγμή να 

υπάρχει ένα λειτουργικό έλλειμμα και να μεταφέρουμε πόρους απ ό τα 

έργα της επιχείρησης 2.000.000 στα χωριά και να έχουν κάποιοι  την 

απαίτηση να προσθέτουν επιπλέον βάρη στον πρώην Δήμο Σερρών …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην διαχωρίζετε τους πολίτες  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Αντικειμενικά είπα.  Δεν μπορεί ο πολίτης που πληρώνει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Απαντήστε σε αυτό που σας ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Αυτό σας λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  δεν απαντάτε.  Τα 3 λεπτά πόσα θα γίνουν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Θα γίνουν 19 λεπτά. Όσο πληρώνει και ο δημότης της…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό που σας ρωτάω, όχι  στα 200 κυβικά. 

Τα 3 λεπτά πόσα θα γίνουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα εννέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Πολύ καλά γνωρίζετε ότι  το πρόβλημα μπορεί να έχει  ταλανίσει  τους 

κατοίκους.  Τους έχει  ταλανίσει ,  όχι  μπορεί.  Δεν το συζητάμε.   

Απαντώντας στο ερώτημά σας λέω ότι  τις  επενδύσεις που έκανε η 

επιχείρηση για να …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην μου λέτε για τις  επενδύσεις.  . .Δεν υπάρχει πόσιμο νερό. 2.000 

κάτοικοι χρησιμοποιούν ακατάλληλο νερό. Μην μου λέτε τι  ξοδεύει  η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Όσες φορές έχουμε έρθει  σε αντιπαράθεση και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Μα τι  λέτε τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε τώρα. Εγώ θα διαβάσω μια παράγραφο από δικό σας ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν θέλω να διαβάσετε καμία παράγραφο. Να απαντήσετε σε αυτό που  

σας ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

…δίκτυο ύδρευσης με αμιαντοσωλήνες και δεν υπάρχει αποχετευτικό 

δίκτυο λυμάτων. Είναι η σύσκεψη που κάνατε οι  Πρόεδροι του παλαιού 

Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην παίζετε με την νοημοσύνη μας.  Απαντήστε σε αυτά που σας 

ρωτάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Εσείς υποβάλλατε ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχουμε νερό να πιούμε.  Το καταλαβαίνετε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Αυτή η δημοτική αρχή δεν ήταν η ποιότητα του νερού, ήταν η 

ποσότητα του νερού.  Το αίτημα των κατοίκων στην πρώτη θητεία μας 

ήταν ότι  δεν επαρκεί το νερό στο Μητρούσι.  Γιατί  το διυλιστήριο 

λειτουργούσε,  ακούστε κυρία . .και μετά να πείτε.  Το διυλιστήριο είχε 

κατασκευαστεί  τότε για 50 κυβικά την ώρα και φτάσαμε στο σημείο να 

ζητάτε 90 και 100 κυβικά την ώρα και εμείς   …και αντικαταστ ήσαμε 

και τα φίλτρα και πάει  αυτή την στιγμή…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε.   Δεν μπορούσαμε με μια επένδυση που είχε γίνει  πριν από 

τέσσερα, πέντε χρόνια να την εγκαταλείπαμε και να σχεδιάζαμε άλλη 

λύση, γιατί  δεν υπήρχαν και τα λεφτά εκείνο τον καιρό.  Κάναμε τις  

επενδύσεις και στο διυλιστήριο,  βάλαμε και τα φίλτρα, έγινε κακή 

χρήση του νερού. Από 50 κυβικά που επαρκούσε για το χωριό σας 

επειδή η τιμή ήταν πολύ υψηλή φτάσαμε στα 150.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Πρόεδρο της Ορεινής.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Δεν είπα αυτό το πράγμα εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλοι οι  τοπικοί σύμβουλοι να δώσουμε ένα μεγάλο όχι  γι’  αυτή την 

αύξηση, γιατί  θα αδειάσουνε  τα χωριά μας.  Ένας συνταξιούχος θα 

φύγει  από το χωριό γιατί  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  στην Ορεινή που βρίσκεται κοντά στον . .και έχουμε αυτό το 

πλεονέκτημα έρχεται το νεράκι μας . .Τι  κόστος έχει;  Τίποτα. Από μια 

εκκαθάριση που είδα  ο κύριος Μιχάλης Θεοχάρης μου την έδειξε 

50.000 για την Ορεινή έξοδα, ούτε 5.000 δεν έδωσαν τον χρόνο και 

πήραμε 30.000 η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. από εμάς.  Τίποτα δεν έχει  γίνει  στην 
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Ορεινή.  Αποχέτευση δεν έχουμε,  αντλιοστάσιο δεν έχουμε.  Γιατί  

αύξηση τόσο μεγάλη, κύρ ιε Πρόεδρε,  στην Ορεινή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον Πρόεδρο της Κάτω 

Καμήλας τον κ.  …Γεώργιο.  Παρακαλώ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα σας.  Θα ήθελα να πω στον κ.  Χασαπίδη πριν στην ομιλία 

του είπε ότι  έχει  δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ γ ια τα χωριά.  Θέλω να μου 

πει ,  για το 2015 τι  έργα έχει  κάνει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για την Καμήλα; 

Πρώτον.   

 Δεύτερον.  Σε κάποια εκπομπή σε κάποιο κανάλι στο δίκτυο, είπε 

ο κ.  Χασαπίδης στην πορεία του λόγου του ότι  . .βγάζει  κραυγές.  Εγώ 

άκουσα εδώ δώδεκα προέδρους….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κρίμα, κρίμα, Μιχάλη κρίμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ζητάει να τα ονοματίσετε ο Πρόεδρος της …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

2 εκατομμύρια το λέει .  Τι  παρεμβάσεις έκανε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ακούστε.  Συγκεκριμένο έργο μπορώ να πω ότι  δεν έγινε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Γνωρίζοντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζει  η Κάτω Καμήλα 

. .κλιμάκιο τεχνικών . .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλή χρονιά σε όλους.  Θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

γιατί  χρεωνόμαστε το τέλος απ οχέτευσης και ενώ δεν έχουμε 

αποχέτευση; Το χαρτί  που μας δώσατε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα λέει  ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην το μπερδεύεις ,  το πήρε πίσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να μην φτάσουμε σήμερα στην σημερινή κατάσταση. Και κάτι  άλλο 

που θέλω να πούμε στον Πρόεδρο, νοιώθω προσβολή σαν Πρόεδρος 

που δεν έχουμε και εμείς  μια θέση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θα απαντήσω στον φίλτατο Πρόεδρο τον Καλών Δένδρων, μακάρι 

να είχαμε την δυνατότητα να βάλουμε καθίσματα εδώ μέσα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα μπορούν να γίνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έπρεπε να μου το πείτε αυτό το πράγμα για να ….για να κάνουμε 

συνεδρίαση θα έπρεπε να πάρουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  το 

ξέρουν οι  συνάδελφοί μου εδώ …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα μπορούσε να γίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο στ ην αίθουσα….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα μπορούσε να γίνει  εφόσον είχαμε κάνει  ένα προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το αναβάλουμε για μια εβδομάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Το τέλος αναφέρει,  αναφέρει για . .που δεν έχουν δίκτυα βάλαν ε ένα 

20% για την αποχέτευση. Αποχέτευση είναι τα δίκτυα των ομβρίων και 

όλες οι  παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς  με φρεάτια και καθαρισμούς 

των δικτύων ομβρίων για την χρονιά που πέρασε πληρώσαμε 220.000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Ξέρει πολύ καλά ο Πρόεδρος των Καλών Δένδρων, ο Πρόεδρος των 

Καλών Δένδρων ξέρει  πολύ καλά και τα προσωπικό μου ενδιαφέρον 

για τον ίδιο τον . .που ξεκίνησε πριν 15 χρόνια ,  ξέρει  πολύ καλά ότι  

αυτή την στιγμή η μισή Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  όλο το τμήμα της αποχέτευσης 

είναι στα Καλά Δένδρα και εργάζεται για να δούμε το δίκτυο που είναι 

εγκατεστημένο εάν είναι λειτουργικό.   

 Αυτό όμως, αγαπητέ Μάκη, έχει  ένα κόστος.   Το ημερήσιο 

κόστος για την επιχείρηση  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε καθίστε σε ένα μικρόφωνο.  Ανοίξτε το μικρόφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ακούγεστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην παρέμβαση που έκανε προχθές,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα ήθελα να αναφερθώ στον Πρόεδρο, όσο για τ ο νερό θα ήθελα να 

γίνει  μια ανάλυση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να γίνει  μια ανάλυση και . .παρόντος του Δημοτικού Συμβουλίου την 

επόμενη φορά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λοιπόν,  συνεχίζουμε.  Καταρχήν μιλάτε για δημοκρατικές διαδικασίες.  

Ξεκινάτε λάθος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μην το πιάνεις  αυτό το δημοκρατικές διαδικασίες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξεκινάτε λάθος.  Είναι δυνατόν να αμφισβητείτε τα Τοπικά Συμβούλια,  

τις  αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων; Πρώτα δεν συνέβαινε αυτό το 

πράγμα. Δεν το κατάλαβα. Είναι δυνατόν να ισχύει  αυτό το πράγμα; 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

….Εγώ στην θέση σας θα παραιτούμουνα. Έχετε έρθει  στο Σκούταρι 

καθόλου από τις  εκλογές και μετά; Δεν σας είδαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Πολλές φορές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε ήρθατε τελευταία φορά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Δεν έρχομαι για δημόσιες σχέσεις εγώ. Εγώ έρχομαι και επισκέπτομαι 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, κύριε . .τις  ερωτήσεις μια,  δυο,  τρείς ,  όσες έχετε 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς μας αναγκάζετε με την δική σας πολιτική …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Οι δημότες έχουν πολιτικό πολιτισμό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα κάνατε πολύ περισσότερα γιατί  αποφασίζετε γι’  αυτούς χωρίς 

αυτούς.  Το λογικό είναι αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τις ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνεχίζουμε.  Θα σας κάνω μια πρόταση από εδώ και πέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε τις  ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θα την κάνω την ερώτηση. Να βοηθήσω θέλω. Μια δεκάμηνη σύμβαση 

με έναν υδραυλικό στο Σκούταρι 4.500 κατοίκων θα …και ούτε κανείς  

θα φώναζε.  Συμφωνείτε σε αυτό; Αυτό έχει  να κάνει  πρώτα –πρώτα με 

πολιτική απόφαση. Αυτό έχει  να κάνει  με τον Δήμαρχο.  

 Δεύτερον.  Θέλω μια απάντηση προσωπικά από τον Δήμαρχο. Τι 

έκανε στους δημοτικούς συμβούλους που δεν … στα Τοπικά 

Συμβούλια; Αυτό θέλω να μου απαντήσει ο κ.  Δήμαρχος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μάλιστα ο κ.  Δήμαρχος ερχόταν στο Σκού ταρι και μας έλεγε 

ότι . .να αυξηθούν.  Μας έχετε κάνει  να σκεφτόμαστε και να 

υπολογίζουμε πόσο κάνει  το κυβικό,  με τι  ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ, του 

χρόνου τι  θα γίνει;  Και όλα αυτά. Πρέπει να ντρέπεστε γι’  αυτά τα 

πράγματα. Τι να πω; Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν έχω  να πω κάτι 

άλλο. Δεν μας υπολογίζετε …  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…καθίστε στο μικρόφωνο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και έτσι μπορώ να τα πω, δεν έχω πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να καταγράφεται αυτό που λέει  ο καθένας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ τον κ.  Χασαπίδη δεν τον γνώριζα.  Ούτ ε τον κ.  Αραμπατζή. 

Ξαφνικά πριν δυο χρόνια θυμάμαι,  ανοίγω την τηλεόραση, κύριε 

Χασαπίδη μιλάω, για σας μιλάω. Προσέξτε μην σας πω κανένα στραβό. 
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Ακούω στην τηλεόραση ξαφνικά να μαλώνουν αυτοί οι  δυο,  ο 

Αραμπατζής με τον κ.  Χασαπίδη. Τότε γνώρισα τον κ.  Χ ασαπίδη εγώ. 

Όταν μάλωνε με τον κ.  Αραμπατζή. Λέω ότι  τι  γίνεται εδώ πέρα;  

 Τον ακούω που το  λέει  ότι  . .θα πληρώνετε 150.000 τον χρόνο. 

150.000.  Και μετά από δυο ,  τρία χρόνια τον βλέπω τώρα στην έδρα. 

Πώς γίνεται αυτό το πράγμα παιδιά όταν μαλώνανε οι  δ υο τους μαζί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περίμενε.  Εσύ μπορείς να μας βγάλεις και τρελούς τώρα. Το έχεις  

αυτό το ταλέντο.  Στο Σκούταρι που ήρθε ο κ.  Αραμπατζής μαζί  με τον 

. .  του λέω ότι  κύριε Αραμπατζή του κτήριο που κάνατε εκεί  είπ ε ο 

Χασαπίδης θα πληρώνουμε 150.000. Λέει  ψέματα. Ποιος λέει  αυτά τα 

πράγματα; Το είπες αυτό το πράγμα ναι ή όχι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγχαρητήρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε τις  ερωτήσεις σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ αυτή την στιγμή ήθελα να δω  ποιος είναι ο κ.  Χασαπίδης…Αυτό 

ήθελα αυτούς τους δυο κυρίους….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

Πόσοι είναι,  κύριε Πρόεδρε,  πόσοι είναι;  Δεκαπέντε;  Είκοσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι:  

 «Προς τον κ.  Δήμαρχο τον κ.  Πέτρο Αγγελίδη,  τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  και τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

1) διαφωνούμε με την αύξηση της τ ιμής του νερού.   

2) υλοποίηση του έργου ενοποίησης των δικτύων των τοπικών 

διαμερισμάτων Προβατά -Μονοκλησσιάς –Άνω Καμήλας και 

Μητρουσίου.   

3) Ζητούμε άμεση αποτελεσματική λύση.  

Αυτό αλλά δεν γράφει από πού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το Μητρούσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μήπως στο τέλος;  Δεν γράφει τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι εννοείτε από πού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από πού έρχεται αυτό το ψήφισμα. Από ποια Δημοτική Κοινότητα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μητρουσίου σας είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δεν γράφετε επάνω ότι  Δημοτική Κοινότητα. Επειδή δεν 

αναφέρεται πουθενά, γι’  αυτό το λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπογραφές είναι 19,  38,  58…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο τέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέλος 451. 451 υπογραφές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να καταγραφούν στα πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Να γραφτούν ποιοι  θέλουν να τοποθετηθούν.  Ο κ.  Φωτιάδης.  

Ο κύριος,  μισό λεπτό με την σειρά για να μην μπερδευτούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την σειρά και μετά θα δώσω τον λόγο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον κ.  Γιαννακίδη,  τον κ.  Γάτσιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι τώρα σε παρακαλώ.  Τον κ.  Αθανασιάδη, τον κύριο Καρύδα και ο 

κ.  Μυστακίδης και ο κύριος Μερετούδης και ο κ.  Αραμπατζής και ο 

κύριος Στεργίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διάβασε τα ονόματα αυτών που θα τοποθετηθούν.  Διάβασε ξανά τα 

ονόματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τους Προέδρους ποιοι  θέλουν να τοποθετηθούν; Θα παρακαλούσα 

έτσι αντιπροσωπευτικά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι αντιπροσωπευτικά, μην κάνεις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μόνο οι Πρόεδροι.  Ο κ.  Μεταλλίδης Γεώργιος που βλέπω. Ο κ.  

Κοτζαμπασίδης.  Η κυρία Γκαϊντατζή,  ο κ.  Τσίμας.  Ο κ.  Νικήτας και  ο 

κ.  Πάντσιος Γεώργιος και ο Δούκας Ιωάννης.  Και ο κ.  Αλεπά κης.   

 Οι επικεφαλής των παρατάξεων ένα δεκάλεπτο.  Τους δημοτικούς 

συμβούλους δίλεπτο.  Προχωράμε …Όταν λέω επικεφαλής των 

παρατάξεων, αγορητές των παρατάξεων.  Παρακαλώ ποιον ορίζετε 

κύριε Φωτιάδη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα μιλήσω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  δυο λεπτά.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι δυο λεπτά, οι  αρχηγοί …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ είμαι ο αγορητής.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Φωτιάδης πέντε λεπτά. Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι 

ποιος θα είναι ο αγορητής από την αντιπολίτευση;  Πέντε λεπτά και 

εσείς .  Ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Γιαννακίδης πέντε λεπτά και οι  υπόλοιποι 

από δυο. Ξεκινάμε με εσάς,  κύριε Φωτιάδη, πέντε λεπτά στην διάθεσή 

σας.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  αξιότιμοι Πρόεδροι των Κοινοτήτων 

του Δήμου, συνδημότισσες και συνδ ημότες,  η σημερινή συνεδρίαση 

είναι ιδιαίτερη, θα την ονομάσω ιστορική, διότι  ήδη από τις  

ερωτήσεις,  τοποθετήσεις των προέδρων αναδείχθηκαν θέματα που της 

δίνουν αυτόν τον χαρακτηρισμό.  

 Ποιος είναι ο ρόλος αλήθεια για την διοίκηση Αγγελίδη; Τον κ.  

Χασαπίδη θα τον αφήσω, τον απαλλάσσω. Ποιος είναι ο ρόλος του 

κυρίου Αγγελίδη και ποιος είναι δηλαδή, ποιος είναι ο ρόλος των 

προέδρων της διοίκησης Αγγελίδη; Υπάρχει δημοκρατική 

εκπροσώπηση; Υπάρχει αυτό που ορίζει  ο νόμος; Ή είναι για να τους 

βρίζουμε και τους  απαξιώνουμε; Ποιος είναι  αλήθεια ο ρόλος των 

δημοτικών συμβούλων ενός εκάστου της συμπολίτευσης και της 

αντιπολίτευσης; Σήμερα θα κριθεί .   

 Είναι να συντάσσεται με μια απόφαση, η συμπολίτευση εννοώ, 

που νοιώθει ότι  είναι άδικη,  αλλά θα πρέπει να την στηρ ίξει  για να 

υπηρετήσει το παραταξιακό, καλώς εννοούμενο συμφέρον και να 

αφήσει την κοινωνία να βοά;  

Είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης να ψηφίσει όχι  για το όχι ,  

επειδή . .αντιπολιτεύεται;   
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Ένα άλλο ερώτημα που θέλω να κάνω, ο Δήμος Σερρών είναι 

ενιαίος;  Διότι  εδώ βγήκε μια απόφαση. Αιφνιδίως προέκυψε συζήτηση 

και καλλιεργείται και καλλιεργείται σκοπίμως από τις  τηλεοράσεις και 

σήμερα εντάθηκε μεταξύ πόλης και χωριών. Δεν χρειάζεται να 

αιτιολογήσω και να θυμίσω ότι  δεν υπάρχει οικογένεια από κανένα 

χωριό που να μην έχει  και σπίτι  στην πόλη με τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο. Άρα λοιπόν είναι άδικο,  αναίτιο και επικίνδυνο να 

επιχειρηματολογούμε με επιχείρημα η πόλης και τα χωριά.  Αυτοί που 

το χρησιμοποιούν να το πάρουν πίσω, διότι  κάνει  πολύ καλό.  

Εδώ θα πω κάτι το οποίο περίμενα να το πει  ο εισηγητής.  Η 

προγραμματική που κάναμε,  κύριοι  συνάδελφοι,  ακούστε Πρόεδροι,  η 

προγραμματική που κάναμε ο Δήμος των Σερρών το ΄11,  το ΄12 με την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ξέρετε ποιο ήταν το περιεχόμενο; 1.950.000. Έδωσε εντολή 

ο Δήμος των Σερρών στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. επειδή είχε μηχανισμό να 

εισπράξει τα ανείσπρακτα, την προίκα δηλαδή που φέρανε τα χωριά 

όταν ήρθαν στην πόλη, στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  1.950.000 ευρώ. Ήταν 

δηλαδή τα χρήματα που εγγράφτηκαν από το ΄11,  από το ΄10 και πίσω. 

Από εκεί  πληρώσανε τα αντλιοστάσια οι  ταμίες του Δήμου Σερρών που 

κάποιος ρώτησε και δεν ήταν οίκοθεν.  Ήταν από τα χρήματα, από τις  

παλαιές οφειλές και το ΄11,  που δεν έγινε τίποτα σε κανένα χωριό τα 

εισέπραξε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το ΄12 και τα απέδωσε στον Δήμο των Σερρών 

και μάλιστα με ένα όφελος περίπου των 100.000 ευρώ.  

Άρα λοιπόν αυτή η προίκα που σκοπίμως αποκρύφτηκε και δεν 

…υπήρχε και μια . .κατά τον κ.  Αγγελίδη με το δελτίο τύπου του ΄08,  

θα το διαβάσω στην συνέχεια,  που έλεγε στον κ.  Βλάχο ότι  3 

εκατομμύρια ο Δήμος Σερρών οφείλει  στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και με αυτά τα 
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λεφτά μπορεί να κάνει  το κτήριο,  το μεγάλο κτήριο,  διότι  το κτήριο 

αυτό ήταν για συζήτηση από τα παλαιά.  Θα επιστρέψω στο κτήριο.   

Για να δούμε σήμερα επίσης τρίτο θέμα που θέλω να αναδείξω, 

κρίνεται αυτό που το είπαμε όλοι εδώ, όσοι τοποθετηθήκατε,  υπάρχει  

έλεγχος και πραγματικά θα ανεχθούμε άλλη φορά κάποιον να του λένε 

να πολιτεύεται,  άλλα να λέει  προεκλογικά και άλλα να κάνει  αμέσως 

μετά μετεκλογικά;  Θα τον ανεχθούμε; Θα δεχόμαστε δηλαδή να μας 

υποτιμούν λέγοντας ότι  η μείωση του ΄13 ήταν διότι  υπήρξε 

πλεόνασμα; Θα επιστρέψω.  

Εδώ παρουσιάζω αυτό το καλαίσθητο περιοδικό το οποίο έπρεπε 

να είναι ένα φύλλο εφημερίδας,  το οποίο βεβαίως έχει  και τεχνικό 

σύμβουλο και πληρώνεται καμία δεκαριά χιλιάδες.  Αυτό  λοιπόν εδώ 

έχει  τον κ.  Αγγελίδη μπροστά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή ο χρόνος τελείωσε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα θα πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο αυστηρά θα τηρήσω τον χρόνο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέει ο κ.  Αγγελίδης στην πρώτη σελίδα.  «Δεν θα εξισωθεί το 

τιμολόγιο των χωριών με το τιμολόγιο της πόλ ης».  2013. Αυτά όλα τα 

καταθέτω. Στο επόμενο περιοδικό που θα καταθέσω που είναι του ΄14 

λέει  ο κ.  Αραμπατζής «Τολμήσαμε και δικαιωθήκαμε -  λέει  για το 

κτήριο –  ούτε ένα ευρώ δεν θα πληρώσει ο δημότης».   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

 Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε,  στα πρακτικά το κόστος του κτηρίου,  

γιατί  και αυτό δεν δόθηκε όπως είναι στην πραγματικότητα. Αυτά όλα 

κάνουν 2.100.000 ευρώ.  

 Συνδημότισσες και συνδημότες το κτήριο αυτό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

στοίχησε 2 εκατομμύρια περίπου 100.000. Εδώ είναι όλο το υλικό από 

το διαδίκτυο χιλιάρικο –χιλιάρικο.  2 εκατομμύρια.  Αυτά πληρώνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας έδωσα ένα λεπτό ακόμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και εγώ ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά με το θέμα της πολιτικής συνέπειας,  κύριε Πρόε δρε και κυρίες 

και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι και αγαπητοί συνδημότες,  η 

διαστρέβλωση της αλήθειας έχει  και όχι .  χυδαιότητα, υπήρξε 

χυδαιότητα. Είναι εδώ, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν διέκοψα κανέναν εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας διακόπτουμε εμείς .  Αυτό δεν είναι σωστό.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας ακούμε τόση ώρα με θρησκευτική ευλάβεια.  Δεν λέμε τίποτα. Και 

τι  δεν είπατε.  Δεν θέλετε απαντήσεις;  Θα τις  πάρετε όλες τις  

απαντήσεις τώρα. Θα τις  πάρετε τις  απαντήσεις.   

 Λοιπόν,  για την αποκατάσταση της αλή θειας στο προεκλογικό 

μας πρόγραμμα το ΄10 γράφουμε ξεκάθαρα ότι  δεν πρόκειται το 

τιμολόγιο του νερού των χωριών να εξισωθεί με αυτό της,  τουλάχιστον 

των Σερρών και το είπαμε πολλές φορές ότι  δεν πρόκειται να το 

αυξήσουμε  και το τηρήσαμε.  Όχι μόνο  το τηρ ήσαμε,  το μειώσαμε 

γιατί  το επέτρεπαν οι  συνθήκες.  Το επέτρεπαν οι  συνθήκες,  το 

μειώσαμε διότι  είχαν μειωθεί δυο φορές οι  μισθοί των υπαλλήλων κατά 

25% και όταν εμείς  δυο φορές πήραμε αποφάσεις.  Την μια φορά 10% 

μείωση για όλο τον Δήμο, χωριά και πόλη και την άλλη φορά 25% για 

την πόλη.  

 Ξέρετε τι  έλεγε η παράταξη του κ.  Φωτιάδη και τις  δυο φορές;  

30% μείωση. Αυτά για το ποιος λειτουργεί  ψηφοθηρικά και 

προεκλογικά.  

 Στο προεκλογικό μας πρόγραμμα του 2014 δεν γίνεται,  εδώ είναι 

το πρόγραμμα, καμία αναφορά.  Τίποτα δεν γράφουμε για την 

τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Δεν γράψαμε τίποτα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακούστε με.  Θα με ακούσετε.  Θα τα ακούσετε όλα. Και δεν γράψαμε 

τίποτα, σκόπιμα δεν γράψαμε. Γιατί;  Εμείς είμαστε συνεπείς  και 

ειλικρινείς  απέναντί  σας.  Γιατί  δεν γράψαμε; Διότι  ξέραμε ότι  θα 

λειτουργήσουν τα αποχετευτικά δίκτυα στα  χωριά.  Δεν είναι δυνατόν 
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να λειτουργήσουν αποχετευτικά δίκτυα σε χωριά και να μην έχουν όλοι 

το ίδιο τιμολόγιο.  Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν σ υμβαίνει  αυτό.   

 Οι εργαζόμενοι στην δεύτερη μείωση του 25% του μισθού τους 

προσέφυγαν στα δικαστήρια.  Δεν είχε βγει  ακόμα η απόφαση. Δεν 

ξέραμε τι  θα συμβεί με την απόφαση. για να είμαστε κύριοι ,  

ειλικρινείς  και συνεπέστατοι δεν το γράψαμε. Ποτέ σε κανένα  πάνελ 

. .ποτέ δεν τέθηκε αυτό το ερώτημα. Εάν ετίθετο αυτό το ερώτημα θα 

απαντούσα έτσι όπως απαντάω και τώρα. Αυτά για την αποκατάσταση 

της αλήθειας και την ενημέρωση των πολιτών.  

 Εάν έχετε υπομονή θα ακούσετε πολλές αλήθειες τώρα εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπομονή να έχετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε πέντε λεπτά. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε κύριοι  Πρόεδροι των Τοπικών και 

Δημοτικών Κοινοτήτων, αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,  

πράγματι είναι ιστορική η σημερι νή συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  Εκείνο που θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή είναι το 

εξής:  να σταματήσει επιτέλους αυτή η τεχνική ένταση, αυτός ο 

τεχνικός διαχωρισμός μεταξύ χωριών και πόλης.   

 Μας έλεγε ο Δήμαρχος τόσα χρόνια η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι κόσ μημα, 

είναι μια υγιής επιχείρηση. Είμαστε υπερήφανοι γι’  αυτό.  Πώς έγινε 

αυτό τώρα; Δεν υπάρχουνε ευθύνες πολιτικές;  Πως από μια υγιή 

επιχείρηση έφτασε τώρα να έχει  πρόβλημα βιωσιμότητας; Κάτι φταίει .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλαξε διευθυντή, γι’  αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει  ο Δήμαρχος,  επικαλείται το πρόγραμμα, όμως εγώ έχω τις  

μαρτυρίες σχεδόν όλων των δημοτών, κυρίως στην περιφέρεια ότι  όσο 

είμαι εγώ Δήμαρχος ουδεμία αύξηση νερού θα γίνει .  Αυτό έλεγε.  Και 

όταν λοιπόν έβλεπε η δημοτική αρχή να έρχεται η καταιγίδα έπρεπε 

προεκλογικά να κάνει  μείωση; Και που έκανε μείωση 10% στα χωριά 

και τώρα τους βάζει  καπέλο 200% είναι καλύτερα; Μια χρηστή 

διοίκηση δεν το κάνει .   

Ξέρω τι  θα μου απαντήσει.  Θα πει  ότι  και η δική σας παράταξη 

έκανε μείωση. Το ξέρω τι  θα μου απαντήσετε,  όμως το  λέγαμε αυτό 

υπό προϋποθέσεις.  Εσείς λέγατε ότι  είναι υγιής,  …τους Διευθυντές,  

τους Προέδρους,  εσείς  ξέρατε τα οικονομικά. Λέγατε λοιπόν ότι  

εφόσον είναι υγιής και μπορεί,  ναι,  να γίνει .  Εσείς που …  

Λέτε . .Μίλησα με όλους τους προέδρους και με όλους τους 

δημότες,  ξέρουν αυτοί να μου απαντήσουν,  που είναι αυτά τα έργα; 

Δεν τα βλέπουν; Δεν υπάρχουν.  Ούτε και η συντήρηση γίνεται όπως 

πρέπει.  Για το Μητρούσι που αναφέρεται πολύ συχνά στις  9 -1-16 ο κ.  

Δήμαρχος …λέει ότι  από 1 -1-11, από τότε που ανέλαβε Δήμαρχος και 

δημοτική αρχή για το Μητρούσι πληρώσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ 

μέχρι σήμερα. Λέω εγώ, λάθος επιλογή. Σας είχαμε πει  από την αρχή 

1-11 που βγήκατε ότι  πρέπει να βρούμε,  να καθίσουμε σε ένα τραπέζι  

σαν ώριμοι δημότες,  σαν ώριμο συμβούλιο και να βρούμε την 

καλύτερη λύση. Δεν το κάναμε.  Να λοιπόν γιατί  υπάρχει  αυτή  η μαύρη  

τρύπα. Γιατί  δεν μπορείτε να στοχοποιείτε συγκεκριμένα χωριά.  Αυτό 
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είναι απαράδεκτο.  Η στοχοποίηση δημοτών σε οποιαδήποτε Δημοτική 

Κοινότητα είναι ή τοπική.  

Είχαμε κάνει  την πρόταση και δ εν την δεχθήκατε.  Δεν την 

δεχθήκατε γιατί  τότε ήσασταν ενθουσιασμένος και με την νίκη σας και 

δεν σας άφησε ο εγωισμός σας.  Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα.  

Λέτε για το …Την δική σας αστοχία που την έχουμε επισημάνει 

στο συμβούλιο που έγινε στο χωριό στο Σκούταρι τότε πρέπει να την 

πληρώσουν οι  δημότες;  Μην το επικαλείστε αυτό κύριε Χασαπίδη. 

Δικό σας . .ήταν αυτό τότε.  Δεν τα θυμάστε καλά.   

. .έξοδα μειωμένα κατά 600.000 ευρώ το ΄14 σε σχέση με το ΄13.  

Φέτος τα έξοδα είναι αυξημένα κατά 265.000 ευρώ. Για τί;  Δεν 

αναρωτηθήκατε για την…Πώς γίνεται αυτό; …  

Ποιοι είναι οι  λόγοι;  Η εισπραξιμότητα. Εμείς έχουμε πει  κατ’ 

επανάληψη, θα πρέπει να εντατικοποιήσετε την εισπραξιμότητα. Από 

ποιους;  Από τους . .οφειλέτες οι  οποίοι  συνειδητά ενώ έχουν την 

δυνατότητα δεν πληρώνουν.  Για τους άλλους που δεν έχουν,  βεβαίως 

…  

Επίσης τα λειτουργικά έξοδα θα πρέπει να μειωθούν.  Η πρότασή 

μας είναι μείωση στο 10% των εξόδων. ….  

Λέω λοιπόν οι  Πρόεδροι και οι  κάτοικοι …λέμε μια αύξηση, 

προτείνουν . .η οποία είναι λογική.  

Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι  η πρόταση αυτή που κάνει  η δημοτική 

αρχή  είναι υπερβολική…είναι και άδικη κοινωνικά. Ο Δήμος είναι 

υποχρεωμένος να δίνει  καθαρό και άφθονο νερό στους δημότες.   

Εμείς σαν παράταξη προτείνουμε την εξής πρόταση:  
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1) Είσπραξη όλων των ανείσπρακτων και μάλιστα αυτών που 

είναι κατ’ επάγγελμα συνειδητά κακοπληρωτές.  Δεν πληρώνουν.  Για 

τους άλλους δεν μπορεί . .βεβαίως με μια κοινωνική…  

2) Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 10%.. . .  

Αυτή είναι η πρόταση ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καταρχήν ήθελα να πω δυο λέξεις  για το κτήριο που …είναι εφιάλτης 

το κτήριο και ότι  είναι ένα κόσμημα και όσοι το επισκέπτονται 

καθημερινά . .εύσημα στην δημοτική αρχή και για την αποκατάσταση 

της αλήθειας και χαίρομαι που είστε εδώ και θα τα ακούσετε,  γ ια το 

κτήριο χαίρομαι που είστε εδώ, μακάρι η συνεδρίαση αυτή να 

μεταδιδόταν απευθείας και να την έβλεπαν όλοι οι  Σερραίοι ,  το . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το κτήριο αυτό είχαμε αποφασίσει να πάρουμε δάνειο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το κτήριο αυτό ξεκινήσατε να το κάνετε όλο το κτήριο αυτό με 

δάνειο.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

Πήραμε το δάνειο 1.100.000 δάνειο….Στην πορεία μας βγήκε 

πρόγραμμα. Από το πρόγραμμα πήραμε 750.000 ευρώ. Το κτήριο όλο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και τα 750 χιλιάρικα τα πήραμε από πρόγραμμα. Το κτήριο στοίχισε 

700.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε . .με όλο τον σεβασμό που σας έχω …Κοιτάξτε,  αυτό που κάνετε 

δεν σας τιμά,  δεν το καταλαβα ίνετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κρινόμαστε όλοι.  Μας βλέπει όλος ο κόσμος και κρινόμαστε.  Εγώ θα 

απαντήσω στον κύριο Μηλίδη. Κύριε Μηλίδη δεν υπάρχει τεχνητή 

ένσταση. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Προστέθηκαν νέες δαπάνες 

ανελαστικές.  Ανελαστικές είναι οι  δαπάνες οι  οποίες δεν μπορείς να 

τις  αποφύγεις.  Από ρεύμα, από την λάσπη και τα λοιπά. Νέες δαπάνες.  

Αυτές τις  δαπάνες δεν είναι δυνατόν να τις  επιβαρυνθούν πάλι οι  

δημότες του Δήμου Σερρών οι  οποίοι  πληρώνουν 4,5 φορές πιο ακριβό 

το νερό από ότι  τα χωριά που ενσωματώθηκαν πριν από ένα χρόνο. Τα 

χωριά που ενσωματώθηκαν στον Δήμο Σερρών σήμερα πληρώνουν τον 

χρόνο από 60 έως 150 ευρώ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψέματα, ψέματα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε ο χρόνος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Διαδικαστικά τι  έχω να πω. Διαδικα στικά. Διαδικαστικά το λέω. Τι 

έχω να πω διαδικαστικά. Κάτω από αυτές τις  συνθήκες δεν υπάρχει 

λόγος η δημοτική αρχή να μιλήσει.  Ας μιλήσουν όσοι θέλουν και να 

γίνει  στο τέλος η ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ για τελευταία φορά, επιτέλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιες δημοκρατίες μας μιλάτε συνέχεια; ….  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε … έχετε τον λόγο παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα λεπτό από τον χρόνο σας.  Δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο ένα 

. .της πόλης και της περιφέρειας αποκαλύπτεται,  επαναλαμβάνω με τον 

χειρότερο τρόπο, εννοώ ότι  το νερό διαπιστώνουμε,  αυτό το ξέραμε 

βέβαια,  ότι  είναι μέσο πολιτικής συνδιαλλαγής.  …  

 ….κάνουν κάτω από το τραπέζι  μειώσεις ή όχι  αύξηση του νερού. 

Αναρωτιέται κανείς  με ποιο δικαίωμα κα ι με ποια λογική και 

αντίστοιχα και …ευθύνες,  εννοώ  στους τοπικούς άρχοντες αμοιβαία,  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

δέχονται τέτοιες προσδοκίες;  Από πότε μια επιχείρηση η βιωσιμότητά 

της εννοώ, . .υποσχέσεις ή προσδοκίες;   

 Στο δια ταύτα. Ασφαλώς και οι  εποχές είναι δύσκολες.  Ασφαλώς 

δεν περισσεύουν χρήματα σε κανέναν.  Από την άλλη όμως δεν πρέπει 

να μας διαφεύγει ,  θέλουμε δεν θέλουμε μιλάμε για μια επιχείρηση. 

Μια επιχείρηση έχει  έσοδα, έχει  και έξοδα. Τα αντικειμενικά δεδομένα 

…, έχουμε αύξηση των δαπανών του λειτουργικού κόστους και των 

ανελαστικών δαπανών. Προφανώς αυτά για να . .απαιτούνται και τα 

αντίστοιχα έσοδα.  

 Από όσο γνωρίζω και εάν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος,  

η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν επιχορηγείται,  προσφέρει έργο και με τα έσοδα 

καλύπτει  . .που κάνει .   

 Πραγματικά εγώ περίμενα να ακούσω μια πρόταση σήμερα, μια 

εναλλακτική πρόταση που από την μια να μην αυξηθεί το νερό αλλά 

και από την άλλη να ισοσκελίζει  τα έσοδα και τα έξοδα. Να 

διασφαλίζει  δηλαδή την βιωσιμότητα της επιχείρησης.   

Από την μια έχουμε αύξηση των δαπανών και συγ χρόνως η 

Περιφέρεια,  τα χωριά και δικαιωματικά απαιτούν να γίνουν έργα. Το 

απαιτούν.  Απαιτούν να πίνουν καθαρό νερό. Γι’  αυτό κιόλας 

ξοδεύονται τόσα χρήματα σε φίλτρα και τα λοιπά.  

Θα ήθελα να μου απαντήσει κάποιος,  αυτά τα έσοδα από πού θα 

καλυφθούν; Ποιος θα τα καλύψει;  Σκεφτείτε μια επιχείρηση που έχετε 

εσείς .  …από που θα βρεθούν τα χρήματα; Από πού θα προκύψουν; 

Ωραία  είναι να λέμε ότι  όχι  αναπροσαρμογή, όχι  αύξηση. Ναι,  η 

βιωσιμότητα της επιχείρησης όμως; Τα έξοδα ποιος θα τα πληρώσει;   

Και υπάρχει ο  διαχωρισμός που είναι τεχνητός τα συγκεκριμένα 

χωριά να λένε ότι  οι  δημότες των Σερρών πληρώνουν τέσσερις φορές 
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περισσότερο από την περιφέρεια,  την στιγμή μάλιστα που…τόσα 

χρόνια για τις  υποδομές. . .  η πόλη. Ποια είναι η πρόταση τώρα; Οι 

υποδομές που απαιτούνται οι  τοπικοί άρχοντες και  καλά κάνουν,  

επαναλαμβάνω και τις  απαιτούν,  από ποιον θα καλυφθεί;  Πάλι από 

τους δημότες της πόλης; Είναι λογικό;  

Αυτό εγώ δεν το δέχομαι προσωπικά και νομίζω ότι  δεν το 

δέχεται και κανένας κάτοικος της πόλης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια εναλλακτική πρόταση για να μπορέσουν οι  δημότες να ψηφίσουν 

…Ποιος θα καλύψει τα έξοδα από την στιγμή που μια επιχείρηση δεν 

επιδοτείται …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ πολύ να μην διακόπτετε.  Μην παίρνετε έτσι τον λόγο.  

Παρακαλώ για τελευταία φορά. Τοποθετείται …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το δικαίωμα στην ισονομία και στην ισότητα καταπατείται από την 

στιγμή που ο δημότης της πόλης χρεώνεται τέσσερις φορές 

περισσότερο από την περιφέρεια.  Άρα μιλάμε για πολίτες δυο 

ταχυτήτων. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι.  Κυρίως όμως και κλείνω δεν 

δέχομαι . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας λέω. Ολοκληρώστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ολοκληρώνω. Από πού πρέπει να μας  ενδιαφέρει είναι η βιωσιμότητα 

της επιχείρησης,  διότι  εάν καταρρεύσει η επιχείρηση θα αναλάβει 

ιδιώτης και εάν αναλάβει ιδιώτης το κόστος τότε για όλους μας και για 

τους κατοίκους της πόλης και για τους κατοίκους των χωριών θα είναι 

πολύ υψηλότερο και δεν  θα συμφέρει κανέναν.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον κύριο Καρύδα. Κύριε Καρύδα έχετε πέντε λεπτά.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Λοιπόν,  δύσκολο θέμα σήμερα. Εγώ σήμερα πραγματικά δεν 

αισθάνομαι καλά. Είναι πολύ κακό το κλίμα, η αγανάκτηση που 

έρχεται είναι πολύ  δικαιολογημένη αλλά έχω την εντύπωση ότι  και 

φωνάζοντας κανένας δεν θα επιβάλει στον άλλο το δίκαιο που έχει  

μέσα στο μυαλό του.   

Από εκεί  και πέρα ο καθένας τελικά …και οφείλει  να το 

τεκμηριώσει όταν του δοθεί  ο λόγος.  Τώρα από εκεί  και πέρα η 

κατάσταση είναι δύσκολη, είναι η κρίση, όποιος από τα λαϊκά 

στρώματα ακούει την λέξη ‘αύξηση’ του σηκώνεται η τρίχα κάγκελο, 

υπάρχει αγανάκτηση η οποία είναι εκατό τοις  εκατό δικαιολογημένη 

και με αυτή την κατάσταση πλέον δεν μπορεί να παίζει  κανείς ,  γιατί  η 

κοινωνία βράζει  και χρειάζεται μια σπίθα για να γίνει  το μπαμ. Ντε 

φάκτο για  το οποίο συμφωνούμε όλοι γι’  αυτό.   
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Από εκεί  και πέρα επί του πρακτέου, έχουμε να αποφασίσουμε να 

μιλήσουμε για νούμερα, γιατί  αυτό το θέμα είναι αυτό σήμερα, ότι  

έχουμε κάποια νούμερα τα οποία πλέον δεν βγαίνουν.  Και το θέμα 

αυτό είναι,  …  

Η δημοτική αρχή έκανε με μια κίνηση ένα πράγμα πολύ εύκολο 

και ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Το πρώτο που είπα το εύκολο είναι να 

ανεβάσει τα τιμολόγια και το δεύτερο πράγμα που λέω, το δύσκολο 

είναι το πολιτικό κόστος.   ξεκάθαρα τα πράγματα.  

Από εκεί  και πέρα, εγώ δεν έχω λόγο να αμφιβάλω ότι  η 

εισήγηση που μας έστειλε δεν είναι αληθής,  αλλιώς θα ήταν 

εκτεθειμένη και η διοίκηση και η δημοτική αρχή, οπότε πάμε με το 

δεδομένο ότι  τα νούμερα εδώ πέρα είναι …  

Κρίνοντας και διαβάζοντας την εισήγηση για το μόνο που η 

δημοτική αρχή είναι δικαιολογημένη είναι για . .γ ιατί  μπήκε το 

Μνημόνιο ΙΙΙ…  

Από εκεί  και πέρα, πρέπει να βγάλουμε ένα πολύ σοβαρό 

πολιτικό συμπέρασμα, το οποίο στην κουβέντα αυτή λείπει .  Ποιο είναι 

αυτό; Ότι η μεταρρύθμιση που έγινε στην τοπική αυτοδιοίκηση παλαιά,  

τοπική διοίκηση τώρα με τον Καλλικράτη, η ουσία της ποια είναι;  Να 

μπορέσει ο κρατικός προϋπολογισμός να σταματήσει να παρέχει  

χρήματα στους Δήμους και αυτές οι  αρμοδιότητες που δίνονταν πα λαιά 

να είναι με τοπικούς πόρους.   

Εδώ πέρα έχουμε μια μικρογραφία της εφαρμογής της 

συγκεκριμένης πολιτικής.  …απτά παραδείγματα, διότι  μια δημοτική 

επιχείρηση φορτώνεται με νέες υποχρεώσεις χωρίς αυτές όμως να 

έρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό να πλη ρώνονται.  Γιατί;  Γιατί  

ο καθένας από εμάς εδώ πέρα, με βάση τα στοιχεία του κράτους,  από 
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το εισόδημά του πληρώνει σε κρατικούς φόρους 55% είτε αυτός είναι 

φόρος εισοδήματος είτε είναι ΦΠΑ είτε είναι κρατήσεις είτε οτιδήποτε 

άλλο. Αυτό το 55% του εισοδήματος δεν έπρεπε να αναδιανέμεται;  Και 

μια μορφή αναδιανομής δεν πρέπει να ήταν η κάλυψη αυτών των 

εξόδων της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  της οποιαδήποτε Δ.Ε.Υ.Α.Σ. …  

Το κράτος όμως μέσω του Καλλικράτη έκανε αυτό.  Παίρνει  τα 

λεφτά τα δικά μας και τα δίνει  εκεί  που τα δίνει .   

Είναι μεγάλη κουβέντα,  εάν θέλετε να την ανοίξουμε άλλη φορά.  

Από εκεί  και πέρα, πιο συγκεκριμένα, επειδή τώρα τα νούμερα 

δεν βγαίνουν,  θα ήθελα η δημοτική αρχή να ψάξει καλύτερα τις  

δαπάνες της,  η εύκολη λύση είναι να ανεβάσει τα τιμολόγια,  ο κόσμος 

δεν αντέχει  άλλες αυξήσεις.  Να μην γίνεται σύγκριση με το τιμολόγιο 

της πόλης γιατί  το τιμολόγιο της πόλης είναι πανάκριβο.  Όχι το νερό, 

το πάγιο.  Το τέλος του φόρου, το ειδικό τέλος.  Σαν παράταξη είχαμε 

αναδείξει  ότι  είναι παράνομο. Άσχετα εάν η νομική υπηρεσ ία του 

Δήμου μαζί με τον Πρόεδρο μας είπε ότι  είναι νόμιμο και διάφορα 

άλλα.  

Από εκεί  και πέρα δεν μπορεί να γίνεται …με το τιμολόγιο της 

πόλης,  είναι …Όσον αφορά την ερώτησή μου για τα αντλιοστάσια,  

υπήρχε συμψηφισμός με τον Δήμο. Με κάποιο τρόπο εάν υπή ρχε 

σταθερή δαπάνη στον Δήμο γι’  αυτό θα . .τα χρήματα εκεί .  Δεν είμαι 

ειδικός,  δεν ξέρω εάν γίνεται.  Εάν δεν γίνεται η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να  

αιτηθεί  να παίρνει  βιομηχανικό ρεύμα που είναι λιγότερο και όχι  να 

πληρώνει κοτζάμ κοινωφελής επιχείρηση οικιακό ρεύμα.  

Και την λυματολάσπη. Είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει  

αυτά.  Είναι θέμα υγιεινής.  Γιατί  πρέπει να τα επωμίζεται μια δημοτική 

επιχείρηση;  
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Και ένα τελευταίο και θα κλείσω με αυτό,  δεν γίνεται μια 

επιχείρηση η οποία παρέχει  αγαθό και όχι  εμπόρευμα, το νε ρό είναι 

αγαθό και όχι  εμπόρευμα, να έχει  φόρο εισοδήματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος  της κοινότητας,  ο κύριος . .  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη μην κάνετε κουβέντα με κανέναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι και κυρίες και κύριοι ,  θα 

συμπληρώσω πρώτα, θα  ήταν πολύ εύκολο για όλους μας αυτή την 

στιγμή εάν εστιάζαμε σε δυο σημεία.  Πρώτον στην βιωσιμότητα και 

για ποιο λόγο δεν είναι βιώσιμη σήμερα η επιχείρηση, …ο επικεφαλής 

της παράταξής μας ανέλυσε μερικά πράγματα , να μην τα 

επαναλαμβάνω γιατί  δεν έχουμε χρόνο, είναι κατανοητό γιατί  και το 

δεύτερο είναι εάν η προσαρμογή των τιμολογίων στα χωριά ήταν μια 

φυσιολογική προσαρμογή.  

 Μιλάνε και οι  Πρόεδροι,  ακούω και όλους,  δεν ξέρω εάν εγώ 

κάνω τόσο πολύ λάθος,  σας ενημερώνω και σας πληροφορώ ότι  η 

αύξηση είναι 2.000% επάνω και μπορώ να σας δώσω στοιχεία 

ακριβείας εδώ τώρα.  

 Να πάρω την Δημοτική Κοινότητα Σκουτάρεως και τα λοιπά το 

κυβικό το νερό μέχρι τα 90 κυβικά είναι μηδέν κόμμα, ούτε 3 λεπτά 

δηλαδή και τώρα πηγαίνει  το 18 τα 90 κυβικά 64 λεπτά. Δηλαδή από 3 

λεπτά πάει 64.  Διπλασιάζεται ή για μας τετραπλασιάζεται γιατί  
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γράφετε εδώ πέρα στην εισήγηση ότι  το πάγιο είναι 3 τόσο, εμείς  λέμε 

ότι  το πάγιο είναι 6,62,…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τετραπλασιάζεται το πάγιο.   Βάζετε καινούργια αποχέτευση 90% επί 

της τιμής που θα προκύψει το νερό. Και ένα τέταρτο,  συνάδελφοι δείτε 

τα όλα, σας προκαλώ και μην ψηφίζετε αυτό το πράγμα.  Να 

ψηφίσουμε μια αύξηση, όχι  αυτή όμως, με τίποτα.  Σπάζουν …Εδώ 

πηγαίνανε ανά 90 κυβικά στα χωριά,  από εδώ και πέρα πηγαίνουν με 

τα 30.  

 Κύριε Χασαπίδη δικά σας στοιχεία,  δεν είναι δικά μου στοιχεία 

αυτά, τα δικά σας  μελετώ. Δεν μελέτησα τα δικά μου. Όταν λοιπόν 

έχουμε μια φορά τον χρόνο, γι’  αυτό ρώτησα ότι  μια φορά το μετράτε 

το υδρόμετρο;  Όταν μετριέται μια φορά τον χρόνο το υδρόμετρο κύριε 

Γιαννακίδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν μετριέται μια φορά τον χρόνο και οι  κλίμακες συνεχώς αλλάζει ,  

γιατί  στον χρόνο μέσα στα χωριά μετράμε πολλά κυβικά και θα σας πω 

στο τέλος –τέλος,  κύριε Γιαννακίδη  και σε σας απευθύνομαι,  δεν έχει  

το χωριό την ίδια παροχή σε άλλα πράγματα που έχει  η πόλη. Δεν έχει  

κολυμβητήριο,  δεν έχει  θέατρο, δεν έχει  χώρους αθλητισμού, δεν έχει  
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τέτοια,  έχει  μερικές φορές μερικά πράγματα που από την φύση τους 

πρέπει εκεί  να τους βοηθούμε σε κάποια πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης δυο λεπτά παρακαλώ.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε διαβάζοντας την εισήγηση θα μείνω σε δυο σημεία.  

Λέτε ότι  υπάρχει  μια οικονομική δυσκολία σε όλους.  Είναι αποδεκτό 

από όλους αυτό.  Βέβαια και ένα άλλο σημείο,  πρέπει οπωσδήποτε να 

διατηρήσουμε την βιωσιμότητα της επιχείρησης.  Το ερώτημά μου 

είναι,  γιατί  θα πρέπει να την διατηρήσουμε; Είναι λίγο σκληρό. Ξέρετε 

ότι  εάν και το ΄16 η επιχείρηση κλείσει  με αρνητικό ισολογισμό, 

κλείνει .   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν είχε κανένα ως τώρα αρνητικό.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Χασαπίδη τρεις  συνεχόμενες χρήσεις αρνητικές η επιχείρηση 

κλείνει .   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Μα δεν έχουμε καμία ως τώρα.  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό,  μην βιάζεστε.  Αυτό το οποίο παρατηρώ και στην συνέχεια 

οι  όροι,  κύριε Πρόεδρε,  που θα  χρησιμοποιήσω, κύριε Πρόεδρε,   θα 

είναι λίγο σκληροί,  είναι το εξής:  αυτό το οποίο χαρακ τηρίζει  την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο σύνολο θα μπορούσα να πω ότι  χαρακτηρίζει  έναν 

πολιτικό ταυτισμό με μια Λουδοβίκεια νοοτροπία.  Τι εννοώ; Πήγε . .ο 
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κόσμος αγανακτισμένος προσπαθούσε  να τα βγάλει πέρα, η αυλή του 

Λουδοβίκου περνούσε καλά και όταν ρώτησαν ότι  τι  γ ίνεται παιδιά,  

γιατί  αυτοί φωνάζουν; Μα πεινάνε.  ‘Δώστε τους παντεσπάνι’ .  Αυτή 

ήταν η απάντηση. Εμείς . .με παντεσπάνι δίνουμε αυξήσεις.   

 Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε και 

μάλιστα χωρίς να λαμβάνει υπόψη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Χωρίς να λαμβάνετε υπόψη την οικονομική κατάσταση που υπάρχει 

τώρα.  Θα συνεχίσω στην δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Χρυσανθίδης.   

Κος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό το θέμα δεν είναι για δυο λεπτά. Είναι σοβαρό 

θέμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη. Έχετε τον λόγο κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κύριε Πρόεδρε το συμπέρασμα σήμερα το οποίο βγάζουμε είναι ένα,  

ότι  η . .οικονομική κατάσταση. Ποιος έχει  την ευθύνη; Την ευθύνη την 

έχει  μόνο ένας.  Μόνο ένας είναι υπεύθυνος και αυτός είναι ο κ.  

Αγγελίδης.   

 . .του κυρίου Αγγελίδη,  ο οποίος δεν είναι και εδώ βέβαια,  μετά 

την τοποθέτηση του αρχηγού της παράταξής μου, ο οποίος 

…ικανότητες,  να αλλοιώνει δηλαδή έγγραφα και αποφάσεις οι  οποίες 
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. .και αυτό ξέρετε γιατί;  Γιατί  ήταν ο πρωτεργάτης με μερικούς άλλους 

συναδέλφους οι  οποίοι  δεν θέλανε εκπρόσωπο το 50% του Σερραϊκού 

λαού …Για ποιους λόγους; Μας ακούνε εδώ . .και ασκούμε τον ρόλο 

που μας έδωσε ο Σερραϊκός λαός.   

 Μια πρόταση …στο οποίο ναι,  υπήρξε μεί ωση και όχι  αύξηση 

. .κατάργηση του 80% Άρα λοιπόν να μην διαστρεβλώνουμε …Όσον 

αφορά για το δάνειο. .αυτά είναι στοιχεία που δεν αμφισβητούνται και 

είναι από την υπηρεσία.  Το έργο στοίχισε 2.100 και επιβαρύνθηκε ο 

Σερραϊκός λαός.   Ότι ο εκλιπών γενικός γραμ ματέας του υπουργείου 

Εσωτερικών Στεφάνου, ο Στεφάνου το ΄10 εξέδωσε μια εγκύκλιο μετά 

από πόρισμα του  Συνηγόρου του Πολίτη και έλεγε για την 

ανταποδοτικότητα ότι  μπορούν . .κατά περιοχές ανάλογα με τα 

εκτελούμενα έργα  το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασ ης της 

περιοχής.  Δεν τους βάζουμε όλους στην ίδια μέγγενη και τους 

πολτοποιούμε,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία . .δυο λεπτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.  Κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. θα 

ξεκινήσω με μια ρητορική ερώτηση. Πιστεύετε ότι  όλοι αυτοί  οι 

κάτοικοι που αντιδρούν σήμερα, ανάμεσα στους οποίους και κάποιοι  

λίγο πιο έντονα, δεν διακρίνονται από φιλότιμο και από  διάθεση να 

βοηθήσουν τις  τοπικές τους κοινωνίες;  Εάν αυτοί οι  άνθρωποι έβλεπαν 

να γίνονται έργα αυτά τα πέντε χρόνια της διοίκησής σας δεν θα 

δέχονταν τις  αυξήσεις;   

 Ζητάτε υπέρογκες αυξήσεις από κατοίκους των χωριών να τις  

συγκρίνετε με τα τιμολόγια της πόλης όταν οι  ανάγκες στα χωριά μας 
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είναι υπερδιπλάσιες από αυτές της πόλης.  Οι άνθρωποι έχουν 

περισσότερη κατανάλωση για νερό. Όπω ς και οι  περισσότεροι από 

αυτών έχουν και πολύ λιγότερα έσοδα την εποχή αυτή που ζούμε γιατί  

είναι οι  περισσότεροι αγρότες και  βρίσκονται στο χείλος …  

 Θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο  όμως, στην Τοπική Κοινότητα 

Καλών Δένδρων. Όπως είπατε ότι  το κόστος στα 200 κυβικά από 96 

ευρώ θα φτάσει 158.  Τα Καλά Δένδρα δεν έχουν αποχέτευση. Η ευθύνη 

σε ποιον ανήκει που δεν έχουν αποχέτευση; Νομίζω ότι  ανήκει στην 

σημερινή δημοτική αρχή.  

Η αποχέτευση, κύριε  Χασαπίδη ξεκίνησε . .Λευκώνα, ήμασταν οι  

δυο μας δημοτικοί σύμβουλοι,  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

εγώ, Πρόεδρος εσείς ,  ο κύριος Μυστακίδης,  και ακούμε τώρα στα 

κανάλια να υπάρχει μια ατμόσφαιρα ότι  μάλλον η μελέτη είναι άκυρη, 

κάνουμε έλεγχο,  μάλλον το έργο είναι γεμάτο αστοχίες και άκυρο.  

Εγώ παρότι δεν έχω γνώση από μελέτες θυμάμαι ότι  ανάμεσα 

τότε στους μελετητές ήταν και ένας καθηγητής Πανεπιστημίου.  

Προσπαθούμε να βγάλουμε όλους τους αγωγούς άχρηστους.  Εάν 

θυμόσαστε καλά η Τοπική Κοινότητα Καλών Δένδρων, η μορφολογία 

του εδάφους και η διαφορά η υψομετρική έχει  ιδιαίτερα χαρακτήρα γι’  

αυτό και έχει  χωριστεί  το χωριό σε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κυρία . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει κύριε Πρόεδρε θα τα πω στην δευτερολογία μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γάτσιος Ιωάννης.  Εάν καλύπτεται κάποιος από τους 

προλαλήσαντες μπορείτε να  . .  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μου αφήνατε ένα λεπτό θα είχα τελειώσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι ,  το θέμα που καλούμαστε σήμερα να 

ψηφίσουμε εγώ το θεωρώ άδικο για τους κατοίκους των χωριών μας.  

Και για το θεωρώ άδικο; Γιατί  η παρουσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στα χωριά 

δεν έχει  καμία σχέση με την παρουσίαση που έχει  η πόλη. Να σας 

φέρω ένα παράδειγμα. Εγώ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια είμαι 

μόνιμος κάτοικος της πόλης Σερρών. Σαν κάτοικος της πόλης Σερρών 

ποτέ δεν ενδιαφέρθηκα για το που πάνε τα λύματα του σπιτιού μου. Οι 

συγχωριανοί μου όμως στα Καλά Δένδρα, γιατί  κατάγομαι από τα 

Καλά Δένδρα, είναι συνεχώς υποχρεωμένοι να κάνουν …Τι σημαίνει  

αυτό; Αυτό σημαίνει  χαμηλή ποιότητα ζωής,  κόστος στον οικογενειακό 

προϋπολογισμό.  

 Σαν κάτοικος της πόλης των Σερρών δεν ασχολήθηκα ποτέ με τα 

όμβρια ύδατα. Γιατί;  Γιατί  υπάρχει  ένα σύγχρονο δίκτυο. Οι 

συγχωριανοί μου όμως στα Καλά Δένδρα είναι υποχρεωμένοι να 

ασχολούνται συνεχώς με τον καθορισμό . . ,  να κόβουν χόρτα, να τα 

καθαρίζουν μόνοι τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για να προλάβω τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  γιατί  είμαι σίγουρος ότι  

θα απαντήσει ότι  γίνονται κάποια έργα από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  γίνονται 

μόνο στους κεντρικούς αγωγούς και όχι  σε όλο το χωριό.  Όλο τ ο χωριό 
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είναι υποχρεωμένο ο καθένας . .περνάει μπροστά από το σπίτι  του να 

τον καθαρίζει  μόνος του.   

 Είχα και άλλα να πω αλλά έχουν ακουστεί  εδώ από αρκετούς,  

οπότε να μην σας κουράζω. Θα μείνω εδώ.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καλαϊτζίδης.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Ζω δέκα οκτώ χρόνια στον Λευκώνα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι  επί  

δημαρχίας του κ.  Φωτιάδη και όταν οι  καιροί ήταν καλύτεροι,  δεν 

υπήρχε οικονομική κρίση, ο  κόσμος. .εμφιαλωμένο νερό ήταν 

μετρημένος στα δάκτυλα. Σήμερα σε καιρούς κρίσης έξι  στους δέκα  

κατοίκους θεωρώ και πιστεύω ότι  παίρνει  εμφιαλωμένο νερό.  

 Ενάμισι χρόνο εδώ μέσα ακούω από όλους,  σε ότι  αφορά το νερό, 

ότι  οι  πηγές που καταλήγουν . .είναι ολοκληρωμένες και έτοιμες να 

λειτουργήσουν. Δεν λειτουργούν όμως και θεωρώ, από αυτά που έχω 

ακούσει εδώ πέρα, ότι  . .αφού είναι καθαρό γιατί  δεν λειτουργούν;  

 Τρίτο και τελευταίο θα ήθελα να αναφέρω ότι  θα πρέπει . .τον 

κόπο του πολίτη.  Θυμάμαι . .του ΄15 …πως το νερό έχει  γίνει  έργο και 

είναι κατάλληλο για χρήση…το ίδιο μεσημέρι το αυτοκίνητο βγήκε και  

είπε ότι  το νερό δεν πρέπει να το πιει  κανείς ,  δεν είναι κατάλληλο.  

 Προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Εάν όλα αυτά είναι ψευδή τα περιστατικά 

. .  Εάν όμως είναι αληθή τότε . .θα κάνουμε δυο φορές λάθος.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε συνάδελφ ε.  Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Νοιώθω την ανάγκη να τοποθετηθώ εάν και δεν το κάνω …τον 

τελευταίο χρόνο. Ο κύριος Γιάννης . .με κάλεσε αρκετά συχνά αλλά 

νοιώθω την ανάγκη πραγματικά να πω και εγώ αυτό που ζω τα 

τελευταία δέκα χρόνια.  Και εγώ κατάγομα ι από ένα χωριό την Κάτω 

Καμήλα, ζω τα τελευταία δέκα χρόνια στην πόλη την Σερρών και 

καταλαβαίνω πραγματικά τις  διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της 

τοπικής κοινότητας και της πόλης.  Άλλες είναι οι  παροχές και άλλες 

είναι και οι  ανάγκες που υπάρχουν στην πόλη  και στα χωριά.   

 Δεν είναι δυνατόν αυτό που συμβαίνει  σήμερα εδώ να διχάζουμε 

τους πολίτες της πόλης,  ουσιαστικά να λέμε ότι  επιβαρύνεται η πόλη 

εις  βάρος των χωριών.  

 Ούτε η παράταξή μου, ούτε εγώ, ούτε οι  δημότες των χωριών 

λένε αυτό.  Προς Θεού, δεν θέλει  κανείς  από τα χωριά να επιβαρυνθεί η 

πόλη με έξοδα και να λειτουργούν εις  βάρος της πόλης,  αλλά δεν είναι 

δυνατόν οι  κοινότητες που δεν έχουν καν αποχέτευση να πληρώνουν 

90% αύξηση στο νερό και . .γ ιατί  διαφορετικά αναλύεται . .  και στις  

κοινότητες που δεν έχουν ούτε καν φρεάτια για όμβρια.  

 Εάν υπήρχε . .στις  κοινότητες θα το συζητούσαμε αλλά …θα δείτε 

ότι  δεν μπορείς να περπατήσεις σε κανέναν κεντρικό δρόμο. Νερό που 

μυρίζει  και δεν μπορεί να το πιεί  άνθρωπος.  Πλημμύρες και δρόμοι 

γεμάτα νερά με βουλωμένα φρεάτια.  Προβλήματα στην ποιότητα και 

στην ποσότητα του νερού …Ουσιαστικά δεν έχει  γίνει  κανένα 

αρδευτικό έργο ανταποδοτικό όλα αυτά τα χρόνια από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

και το πιο σημαντικό που πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι εδώ μέσα 

μπορεί να μην  γνωρίζουν . .αλλά  τα περισσότερα χωριά εδώ στον Δήμο 

των Σερρών . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώστε.   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Ολοκληρώνω και δεν θα σας κουράσω, καλούνται πραγματικά να 

συντηρήσουν . .και το χειρότερο δεν είναι το κόστος,  αλλά είναι η 

ποιότητα της ζωής που έχουν όλοι αυτοί οι  κ άτοικοι.   

 Εγώ κλείνοντας . .θα κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους 

που έχουν όλα αυτά τα βιώματα να σκεφτούν τι  θα ψηφίσουν.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη δυο λεπτά.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφ οι,  

Πρόεδρε και αγαπητοί συνδημότες το θέμα σήμερα δεν ήρθε 

αβασάνιστα εδώ πέρα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι  τόσο ο Δήμαρχος όσο 

και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όσο και η υπηρεσία πραγματικά με 

πολύ μεγάλο φόρτο ψυχικό έκανε τις  μελέτες και . .η σημερινή 

συνεδρίαση.  

 Από αυτά που είδα δεν έχω λόγους να συζητήσω τα δεδομένα της 

υπηρεσίας και πιστεύω ότι  πρέπει . .την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για να μην έχει  

πρόβλημα οικονομικό και διαλυθεί και . .  σε τίποτα αλλά παράλληλα 

πρέπει να τεθούν ορισμένα θέματα.  

 Πρέπει καταρχήν όλοι μας,  όλα τα χωριά,  όλες οι  περιοχές να 

αποκτήσουνε εκτός από το νερό που είναι ένα αγαθό που δείχνει  τον 

πολιτισμό, να αποκτήσουν αποχέτευση που και αυτό είναι επίσης ένα 

δείγμα πολιτισμού και μάλιστα σε χωριά,  όπως στο χωριό μου που έχει  

ολοκληρωθεί πραγματικά χωρίς να προκαλέσω καμία συζήτηση 
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δέχομαι από τους δημότες . .γ ια την απαλλαγή τους από τους βόθρους 

και για το . .  από την απαλλαγή.  

 Επίσης αυτό που σκέπτομαι . .ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. . .μια ποσότητα 

νερού, δουλεύουν οι  αντλίες και τελικά το άθροισμα των όγκ ων που 

υπάρχει στα τιμολόγια των καταναλωτών είναι περίπου τα μισά 

κυβικά.  Αυτό τι  σημαίνει;  Ότι υπάρχει κάποια διαρροή ή δεν ξέρω τι  

άλλο και απαιτώ εγώ και πρέπει όλοι να το ζητήσουμε αυτό  από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  και από τον Πρόεδρο και από τα στελέχη της να λύσουν 

αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή εγώ απαιτώ να ανακαλύψουν που είναι 

αυτά τα κυβικά; Που σημαίνει  αύξηση περισσότερης ποσότητας και 

διπλάσιας,  σημαίνει   διπλάσιο κόστος,   διπλάσια συντήρηση, διπλάσιες  

βλάβες και νομίζω ότι  είναι μια ιδέα που μπορεί να κ άνει  . . . . . . . . . . . . .και 

το ζητάω να επιστραφεί το κέρδος αυτό να πάει στους δημότες με την 

μορφή της έκπτωσης ή της μείωσης.    

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. Η κυρία . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ είμαι από την πόλη, το ξέρετε όλοι,  δεν έχω καμία καταγωγή από 

κανένα χωριό.  Οι ψήφοι που έχω πάρω από τους 1.341 που είμαι η 

πρώτη δημοτική σύμβουλος όλων των συνδυασμών ζήτημα να έχω 15 

με 20 σταυρούς . .χωριά,  επομένως μπορώ να μιλήσω για την πόλη. Δεν 

δέχομαι όμως σε καμία περίπτωση να γ ίνεται διαχωρισμός και να 

είμαστε οι  καλοί ή οι  κακοί,  αυτοί που θέλουμε την αύξηση ή δεν την 
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θέλουμε.  Είμαστε όλοι δημότες αυτού του Δήμου …Πρέπει να δώσουμε 

χέρι ο ένας στον άλλο.  

 . .τρεις  φορές την ημέρα αλλάζουμε το βαμβάκι στην βρύση γιατί  

γεμίζει  …αλλά έχουμε και κάποια άλλα πράγματα . .Στο χωριό έχουν 

ένα μπαξεδάκι.   Έχουμε κάπου να πάμε και κάπου να διασκεδάσουμε.  

Ο παππούς στο χωριό όμως και η γιαγιά πηγαίνουν με την μικρή 

συνταξούλα του . .από ένα μπαξεδάκι θα συμπληρώσουν το εισόδημά 

τους και θα δ ιασκεδάζουν λίγο την ημέρα τους,  θα περάσουν.  

 Εγώ θέλω να ρωτήσω μια τόσο πολύ όμορφη και υγιή επιχείρηση 

που αναλάβατε πως την φτάσατε  σε αυτό το χάλι;  Και θα κλείσω με τα 

λόγια του κυρίου Αγγελίδη που είπε σε κάποιον προηγούμενο Δήμαρχο 

για μια αύξηση  που την ονομάζει  ο ίδιος …που μπορεί να έχει  

κάποιος;     Ξέρετε  τι    προβλήματα  θα  δημιουργηθούν  από   πολλούς 

πολίτες;  Ξέρετε ότι  θα υπάρξουν πολλοί πολίτες που δεν θα μπορούν 

να πληρώσουν νερό με αυτές τις  τιμές που προτείνετε;   

Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς θα επιβαρύνουμε όσο 

γίνεται λιγότερο τους πολίτες.  Έτσι θα πρέπει να σκεφτόμαστε.  

Ζητούμε να πάρετε πίσω την απόφαση αυτή του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με τις  απαράδεκτες αυτές αυξήσεις.  Θα 

δημιουργηθούν προβλήματα σε πολλούς  πολίτες.  Δεν είναι δυνατόν να 

λύνουμε …αριθμητικής…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κυρία . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει και η κοινωνική διάσταση του θέματος.  Ο λόγος που δεν 

εγκρίνουμε την τιμολογιακή αυτή πολιτική,  διότι  δεν είναι δυνατόν 
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. .που τρέχει  στο 4% να γίνονται α υξήσεις της τάξης του 30 και 40.  

Σήμερα που έχουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  400 αυξήσεις και 50 κάτω στους μισθούς πως . .Πάρτε πίσω την 

απόφαση και να βοηθήσετε τα χωριά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ηλίας Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  συνδημότισσες και συνδημότες 

πρέπει να ξέρετε …το νερό είναι το πιο ‘πιασάρικο’ θέμα όλων των 

εποχών, όλων των δημοτικών αρχών και τα λοιπά. Έχουν συνδεθεί  

εκλογές με το νερό, έχουν χάσει εκλογές με το νερό, το νερό παίζει .  

Όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση λέμε τα αντίθετα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όταν ήταν ο κύριος,  να πω και το όνομα, Μιχάλης,  έλεγε δυο 

σουβλάκια  είναι παιδιά η αύξηση, δυο σουβλάκια είναι.  Και έγινε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν σας διέκοψα. Παρακαλώ. Δυο σουβλάκια λέει .  …έγινε ολόκληρη 

διαδήλωση από κάτω 2.000 άτομα από την Δημαρχεία.  Δεν θα περάσει 

η αύξηση. Και όμως η αύξηση πέρασε.   
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 Όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και εγώ, στην αντιπολίτευση 

όταν έλεγαν εδώ 10% και 20% εμείς λέγαμε 60% και λέγανε από εδώ, 

. .Μονοκλησσιά.  εμείς  λέμε 70,  εμείς  λέμε 80 και τα λοιπά.  

 Τι θέλω να πω κύριοι;  Ότι μιλάτε ότι  δεν πρέπει να γίνει ,  ότι  ο 

Δήμος είναι ενιαίος.  Βεβαίως είναι ενιαίος.  Δεν υπάρχει διαχωρισμός.  

Εφόσον είναι ενιαίος θα πρέπει να βλέπουμε και ενιαία τα πράγματα. 

Τι γίνεται όμως με την αύξηση; Δεν λέτε ότι  στην τριετία,  στην τριετία 

τα χωριά που δεν θα έχουν αποχέτευση πόσο θα είναι;  Πάλι το 50% 

του τιμολογίου της πόλης.  Το είπατε αυτό; Στην τριετία,  

επαναλαμβάνω στην τριετία δεν θα γίνει  εξίσωση, πάλι θα είναι το 

50% του τιμολογίου της πόλης.   

 Ερχόμαστε και λέμε.  Όταν ολοκληρωθεί το έργο στο Σκούταρι,  

εγώ παίρνω στο Σκούταρι,  το έργο εννοώ αποχέτευσης και …το 

τιμολόγιο με το τιμολόγιο των Σερρών; Ποια είνα ι η διαφορά; Πείτε 

μου εσείς ,  ποια είναι η διαφορά; Μεταξύ πόλης και Σκούταρι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και τελειώνω. Όταν θα ολοκληρωθεί,  επαναλαμβάνω, όταν 

ολοκληρωθεί αποχέτευση και τα πάντα και υπάρχουν όλες οι  παροχές,  

ποια θα  είναι η διαφορά; Καμία διαφορά δεν θα υπάρχει,  άρα λοιπόν 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το Σκούταρι είναι το ωραιότερο χωριό της Ελλάδας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Χράπα έχετε τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε λίγο ησυχία.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εδώ και δυο μήνες περίπου συζητάμε το θέμα της αύξησης του 

τιμολογίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Από την αρχή ως το τέλος η …Δεν θα πω 

ότι  στα χωριά κατοικούν φτωχοί άνθρωποι και στην πόλη κατοικούν 

πλούσιοι.   Υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο,   όποιος έχει  κάτω από 

8.000 ευρώ πληρώνει το 50% της τιμής του νερού, το ίδιο και 

. .ανάπηροι με αναπηρία από 67% και πάνω και τα λοιπά.  

 Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ακούστηκαν πάρα 

πολλά. Ακούστηκαν αλήθειες  και θα κρίνετε μόνοι σας και τι  άλλο 

ακούστηκε.  Μετά από αυτά που είπαμε εδώ μέσα . .δεν υπάρχει άλλο 

περιθώριο για μείωση του ποσού της αύξησης,  το οποίο 

προσπαθούσαμε με άλλους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους να …  

 Η εκτίμησή μου είναι ότι  όντως τα μεγάλα προβλήματα πλέον 

είναι στις  κοινότητες και όχι  στην πόλη. Εκεί θα χρειαστούν 

μεγαλύτερες παρεμβάσεις,  όπως η αντικατάσταση των 

αμιαντοσωλήνων στον Προβατά, όπως η παρέμβαση στην Άνω Καμήλα 

για την διαύγεια του νερού που έχει  πρόβλημα με το χλώριο.  Στην 

Κάτω Καμήλα οι  άνθρωποι πλημμυρίζουν.  Με μια θεομηνία 

πλημμυρίζει  το σχολείο.  Καλά Δένδρα …του αποχετευτικού στις  

υπόλοιπες κοινότητες εκτός Μητρουσίου και Σκουτάρεως μετά την 

ολοκλήρωση είναι για μας πρώτιστο ενδιαφέρον για θα . .το 80%.. .Και 

επιτέλους κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και κύριε Δ ιευθυντά, να 
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ελεγχθεί  το νερό που πάει.  Βγαίνει  από τους υδατόπυργους 1.000 

κυβικά, μετριέται στα 500 και τα άλλα 500 χάνονται,  εξαφανίζονται.  

Εάν μετρήσετε σωστά τα κυβικά …  

 Αυτά πρέπει να λυθούν και μάλιστα το συντομότερο. Ευχαριστώ 

πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Ο κύριος Στεργίου Νικόλαος δυο 

λεπτά.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Καταρχήν θέλω να πω κάτι,  ότι  η μισή αλήθεια είναι το μεγαλύτερο 

ψέμα. Θέλω από τον Δήμαρχο τώρα εδώ να εκφράσω και προς τον 

κύριο Αραμπατζή και προς τον τέως Πρόεδρο τις  ευχαριστίες 

ολόκληρου του κόσμου για την δουλειά και το έργο που έχουν κάνει  

στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

 Παραλάβατε 6 εκατομμύρια,  με νούμερα, 6 εκατομμύρια 

έλλειμμα και έχουμε τώρα 900.000. Κάναμε το κτήριο και βλέπετε τι  

έργα έχουν γίνει .  Αυτή είναι η αλήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ θεωρώ ότι  ο Δήμος Σερρών είναι ενιαίος.  Ξέρετε τι  είναι να είναι 

ενιαίος;  Τι σημαίνει;   

Αλληλεγγύη. Και ποια είναι αυτή; Σας λέω εγώ κάτι.  Ότι το δικό μας 

το χωριό με τον Καποδιστριακό …Πέντε γεωτρήσει ς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  
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Το είπε ο κ.  Γκότσης.  Αλληλεγγύη. Αυτή την στιγμή καταλαβαίνω η 

αλήθεια ποια είναι;  Ότι τα χωριά είχαν ένα πρόβλημα αλλά έπρεπε να 

λύσουμε το πρόβλημα του Μητρουσίου που είναι σοβαρό πρόβλημα. 

Γι’  αυτό  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Θα λυθεί.  Θα λυθεί.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Δεν σας διέκοψα. Επειδή το έργο της αποχέτευσης το δικό σας λόγω 

του ότι  υπάρχει  ο υδροφόρος ορίζοντας είναι πολύ ψηλά, είναι πολύ 

δαπανηρό, πρέπει … Είναι ένα έργο 13 εκατομμυρίων ευρώ. Εάν 

ολοκληρωθεί,  που θα ολοκληρωθεί σύντομα λόγω των capital  controls 

υπήρξε πρόβλημα, θα κουμπώσουν και τα αποχετευτικά δίκτυα όλων 

των χωριών.  

 Λοιπόν,  ενιαίος Δήμος.  Αλληλεγγύη. Οι Σερραίοι  τα έργα στην 

πόλη ολοκληρώθηκαν και οι  Σερραίοι  θα τσακωθούν, να πληρώνουν 

και τα χωριά,  γιατί  πρέπει και τα χωριά να φτάσουν στο επίπεδο της 

πόλης.  Αυτή είναι η αλήθεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ωραία.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε γιατί  είμαστε εδώ; Για να ακούμε αυτά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω κάτι μόνο για το αποχετευτικό που γίνεται στο χωριό μου στο 

Σκούταρι,  το οποίο πιστεύω ότι  εάν λέει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έξι  μήνες εγώ 

θα βγάλω…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τον διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας θα ήθελα να πω το εξής:  

κύριε συνάδελφε η κατάσταση της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν είναι όπως την 

παρουσιάζετε άθλια,  θα μπορούσαμε να προλάβουμε αλλά δυ στυχώς …  

 Όσον αφορά λοιπόν πραγματικά υπάρχει το λειτουργικό έλλειμμα 

αλλά οι  ισολογισμοί είναι πραγματικά η εικόνα που δείχνει  μια 

επιχείρηση. Θα ήθελα να πω επίσης ότι  και το 2011, 2012, 2013, 2014 

ήταν τα αποτελέσματα θετικά και το γνωρίζετε,  κύριοι  συ νάδελφοι της 

αντιπολίτευση, γνωρίζετε επίσης ότι  το έλλειμμα έχει  μειωθεί από 

6.200 σε 977 χιλιάδες.  Γνωρίζετε επίσης ότι  το κόστος λειτουργίας της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. το 2011 ήταν 8.200 και το 2014  καταφέραμε με σφικτό 

προϋπολογισμό να το κατεβάσουμε σε 26 χωριά πλέον ενταγμένα στον 

ενιαίο Δήμο στα 7.362.000. Αυτό για την αναφορά της αλήθειας.  Και 
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εν τάχει ,  το 80% δεν είπατε να το καταργήσετε.  Είπατε να τα 

αφήσουμε αυτά. Αυτά να τα αφήσουμε,  να είμαστε ειλικρινείς .  . .και 

νομίζω ότι  . .στο νερό. Θα το μεταφέρετε στη ν τιμή της αξίας του 

νερού. Δεν είπατε να το καταργήσετε.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε μένα μιλάτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη. Δεν απευθύνθηκα σε σας,  ούτε σας διέκοψα, κύριε Φωτιάδη. 

Είμαι αρκετά ευγενής και αρκετά . .γιατί  με διακόπτετε.  Αφήστε με,  

δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν έχω πολύ χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτά για το 80%. ¨Όσον αφορά για το . .και κλείνω, επειδή 

…πραγματικά από τα στοιχεί  της εταιρείας,  δεν ξέρω πως τα παίρνετε 

και πως τα μεταφέρετε,  1.415 είναι κύριοι .  Αυτά ήταν προς γνώση 

όλων σας.  Έχετε δίκαιο,  κύριε Δήμαρχε,  επιτρέψτε μου όμως να κάνω 

μια μικρή διόρθωση ότι  το ποσό, τα νέα στοιχεία που έχουμε από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είναι 810.000 που θα μπουν στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

Άρα λοιπόν 1.400 . .το κτήριο,   1.400 μείον 810, αυτά επιβαρύν θηκε η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε, αγαπητοί συνάδελφοι,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι,  μιλούν οι  Πρόεδροι.  Παρακαλώ. Ο κύριος Μεταλλίδης.  Κύριε 

Μεταλλίδη.   

Κος ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ:  

Επειδή με καλύψανε σε πάρα πολλά και ακούστηκαν πάρα πολλές 

φορές,  θέλω να απαντήσω στον κ.  Γιαννακίδη ότι  ήμασταν οι  πρώτοι 

που είπαμε ότι  κάποτε θα φτάσουμε και στην τιμή της πόλης,  δεν θα 

μας ξεφύγει  αλλά δυστυχώς ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ο 

Δήμαρχος θέλησαν να προκαλέσουν αναταραχή μεταξύ των χωριών και 

της  πόλης.   

 Κύριε Γιαννακίδη εμείς  ήμασταν αυτοί που κάναμε μια πρόταση 

όχι  μηδέν,  να πάμε σε μια ομαλή αύξηση. Όχι την αύξηση του εκατό 

τοις  εκατό και να σας πω και κάτι .  Αναφερθήκατε ότι  είπατε ότι  θα 

έρθει  ο ιδιώτης.  Όταν σε κατ’ ιδίαν με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

τους είπα ότι  μειώστε τα έξοδά σας και ένα από αυτά είναι …από τον 

εργολάβο, ξέρετε τι  απάντηση πήρα; Μακάρι να μπορούσα να του 

δώσω  όλες τις  . .θα μας στοίχιζε πιο φθηνά.  

 Ξέρετε τι  επάγγελμα κάνω; Αγρότης.  Εδώ μέσα υπάρχουν 

αγρότες.  Φαντάζεστε να δώσω εγώ σε εσάς να μου καλλιεργήσετε τα 

χωράφια και να θεωρώ ότι  θα μου στοιχίζουν πιο φθηνά;  

Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, το μόνο που θέλω να το σκεφτείτε 

καλά μέχρι και την τελευταία στιγμή. Μην είστε εγωιστές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Γκαϊντατζή.   

Κα ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗ:  

Θέλω να σας θυμίσω ότι  στο Μητρούσι εδώ και πάρα πολύ καιρό,  

χρόνια ολόκληρα, υπάρχει πρόβλημα με το νερό. Τα εμφιαλωμένα νερά 

είναι …Αυτή την στιγμή εγώ έχω μια πενταμελή οικογένεια,  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

χρειάζομαι δυο εξάδες νερό την ημέρα και ο . .2 ευρώ την ημέρα, 60 

ευρώ τον μήνα. Τι τα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που πληρώνουμε,  τι  

την αύξηση που θέλετε να επιβάλλετε.  . .Οι ανάγκες της κατανάλωσης 

σε ένα χωριό οποιοδήποτε,  δεν αναφέρομαι μόνο στο Μητρούσι,  με ένα 

διαμέρισμα στην πόλη δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι ίδ ιες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΓΚΑΙΝΤΑΤΖΗ:  

Δυστυχώς ή ευτυχώς,  για σας δυστυχώς μάλλον.  Επίσης η . .που 

επικαλείστε μεταξύ πόλης και χωριών δυστυχώς την υποσκάπτεται 

εσείς  οι  ίδιοι .  Εσείς στρέφετε την πόλη εναντίον των χωριών και 

γενικότερα τα χωριά όλα εναντίον του Μητρουσίου,  διότι  θυμίζετε σε 

όλους τι  έχει  ξοδευτεί  για το Μητρούσι και τι  κοστίζει  το Μητρούσι 

κάθε φορά που ανοίγει  κουβέντα,  που  αρχίζει  και τελειώνει κάθε 

συζήτηση όσες φορές έχουμε επαφές με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

 Σαν τοπική κοινωνία και σαν Πρόεδρος απαιτώ από την 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ποσότητα και ποιότητα για το νερό. Δεν είναι δυνατόν να 

διαχωρίζουμε αυτά τα δυο αγαθά και αυτά τα δυο αγαθά είναι 

υποχρέωσή σας να μας τα παρέχετε.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.  Ο κύριος Νικήτας,  ο Πρόεδρος του Προβατά.  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Με όλα αυτά που έχω ακούσει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά, μετά θα …  

Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  
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Λυπάμαι πάρα πολύ αλλά δεν έχω καταλάβει τίποτα.  Δεν έχετε 

συνειδητοποιήσει ότι  η κοινωνίες των χωριών δεν έχουν καμία σχέση 

με την κοινωνία της  πόλεως. Στα χωριά σήμερα κατοικούν γέροντες 

και αγρότες που το εισόδημά τους είναι κάτω από 500 ευρώ. Σκεφτείτε 

λοιπόν με αυτά τα 500 ευρώ πρέπει να συντηρηθούν οι  ίδιοι ,  να 

συντηρήσουν τα παιδιά τους,  ακόμη και τα εγγόνια τους,  να καλύψουν 

τις  υποχρεώσεις που έχουν σήμερα έναντι  της πολιτικής που μας έχουν 

επιβάλει η σημερινή κυβέρνηση με τα Μνημόνια,  σκεφτείτε το λοιπόν 

πάρα πολύ καλά και να δείτε τι  περίσσευμα έχουν αυτοί οι  άνθρωποι 

για να μπορέσουν να πληρώσουν αυτές τις  αυξήσεις.   

 Δεν θα διαφωνήσω με τα νούμερα που βγάζει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Θα 

θέλαμε και εμείς  να συμβάλλουμε αλλά προς Θεού καμία σχέση η 

κοινωνία των Σερρών με την πόλη. Εκτός . .Εμείς έχουμε τα δικά μας 

δίκτυα. Δεν έχουμε καμία και μέχρι τώρα δεν είχαμε καμία 

παρεμβατικότητα, καμία από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Το δίκτυο της πόλης μας 

είναι ολοκληρωμένο. Και μάλιστα σε κάποια συγκέντρωση που είχαμε 

με τον κύριε Χασαπίδη που μας ενημέρωσε μας είπε ότι  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

πλέον δεν έχει  αντικείμενο,  άρα λοιπόν θα ασχοληθεί με τα χωριά για 

να ολοκληρώσει τα δίκτυα των χωριών.  

Εγώ λέω, γιατί  να κρατάμε μια πολυδάπανη Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;  

Διαλύστε την.  Με τις  εισπράξεις   

που θα έχετε θα δημιουργήσετε έναν άλλο φορέα, ο οποίος θα 

λειτουργεί  με λιγότερες δαπάνες.  Ας  αναλάβουν τα χωριά το 

πρόβλημα που έχει  το κάθε χωριό.   

 Θα ήθελα όμως ο κύριος Χασαπίδης είπε ότι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε σας παρακαλώ Πρόεδρε.  
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Κος ΝΙΚΗΤΑΣ:  

Πρέπει όμως να μου απαντήσει ο κ.  Χασαπίδης σε κάτι  πολύ 

σημαντικό,  εάν η ύδρευση δίπλα από τα νεκροταφεία είναι νόμιμη από 

την οποία ύδρευση θα πάρει και το Μητρούσι και επίσης είπε ότι  οι  

αμιαντοσωλήνες η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τους έχει  αποκαταστήσει τα ¾ των 

αμιαντοσωλήνων στον Προβατά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι Πρόεδροι μην κάνετε διάλογο. Κύριε Νικήτα, κύριε Πρόεδρε 

σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε …Εγώ ζητάω από το σώμα μια ώρα 

παράταση, έχουμε ακριβώς τέσσερις ώρες,  μια ώρα παράταση για να 

συνεχίσουμε την συνεδρίαση. Ομόφωνα είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Τον λόγο στον κ.  Τούτκα Ιωάννη. Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κος ΤΟΥΤΚΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πιο κοντά στο μικρόφωνο κύριε Τούτκα.  Ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΤΟΥΤΚΑΣ:  

Σωστά τα είπαν πολλές φορές όλοι οι  σύμβουλοι,  όλοι οι  Πρόεδροι,  

δεν ακούστηκε το σημαντικότερο. Προτάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάναμε.  

Κος ΤΟΥΤΚΑΣ:  
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Κάνατε  εσείς.  Δεν νομίζω ότι  από ότι  μια φορά . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ.  

Κος ΤΟΥΤΚΑΣ:  

Δώσαμε μια πρόταση 20%. Ούτε καν συζητήθηκε.  Για την λάσπη. Η 

λάσπη δεν αφορά τα χωριά,  αφορά την πόλη. Δεν είναι των χ ωριών. 

Εάν ένα ευρώ το δίμηνο χρεωνόταν η πόλη θα βγάζατε 250.000 ευρώ. 

Με ένα ευρώ το δίμηνο. Δεν θα χρειαζόταν να γίνει  το 60% η αύξηση.  

 Η πρότασή μου είναι αυτή.  Ας επιβαρυνθεί η πόλη ένα ευρώ το 

δίμηνο νομίζω και πρέπει να γίνει  και στα χωριά με την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

20%.  

 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Τζανετάκης από την Τοπική Κοινότητα Μονοκλησσιάς.   

Κος ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ:  

Θα παρακαλέσω τους προέδρους και τους δημότες των χωριών ρίξτε 

ένα βλέμμα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους,  υπάρχει περίπτωση 

κάποιος από τους κυρίους την τελευταία εβδομάδα του μήνα να την 

βγάζει  με κέρματα; Εγώ σας απαντώ ότι  όχι .  Και απαντώ για την 

Μονοκλησσιά γιατί  την ξέρω πάρα πολύ καλά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ούτε κέρματα έχουμε.   

Κος ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ:  

Το 40% της Μονοκλησσιάς την τελευταία εβδομάδα δίνει  κέρματα και 

αυτή την στιγμή καλούμαστε να ψηφίσουμε να μας αφαιρέσουν τα 
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κέρματα της τελευταίας εβδομάδας.   Το πρόβλημα είναι τεράστιο.  Τι 

πρέπει να κάνουμε; Τι πρέπει να πούμε ότι  δεν είμαστε ελέφαντες.  

Υπάρχει πρόβλημα παιδιά.  Το δεκάρικο που μας λείπει  την τελευταία 

εβδομάδα είναι για το νερό και …Κάντε κάτι .  Δεν είναι η εποχή για 

την συγκεκριμένη συζήτηση.  

 Πολλά έχω να πω αλλά θα σταματήσω γιατί  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπράβο Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Ανεστούδης ο Πρόεδρος του Κωνσταντινάτου.  

Κος ΑΝΕΣΤΟΥΔΗΣ:  

Και εγώ δεν θέλω να σας κουράσω. Απλά κατάλαβα εγώ με λίγα λόγια 

ότι  προτού να μας αναλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. …πίναμε από τα ποτάμια 

νερό. Είχαμε τα δίκτυά μας και όταν είχαμε …γινόταν πολύ καλή 

συντήρηση μάλιστα και καθαρισμός των δικτύων και των υδραγωγείων 

και νερό είχαμε πόσιμο. Δεν ήταν δυνατόν να . .Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και εμείς  

. .πίναμε νερό από τα ποτάμια.  

 Γι’ αυτό θα πω εγώ, εάν είναι δυνατόν και μπορείτε να μην το 

ψηφίσετε αυτό,  την τόσο βάρβαρη αύξηση και εγώ κάνω μια πρόταση 

να μας  πετάξετε από την  Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  άμα είμαστε βάρος,  να πάρουμε 

τα ανταποδοτικά, κάθε χωριό τα ανταποδοτικά του και να βάλουμε 

έναν εργολάβο να μας κάνει  την συντήρηση.  

 Αυτά, τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε σε δευτερολογία.  Από τους προλαλήσαντες ποιοι  θέλουν να 

δευτερολογήσουν; Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κ.  Χρυσανθίδης,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Πρόεδρε και εγώ θα πάρω τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τσίμα ελάτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν καταλαβαίνω πως μια επιχείρηση που είναι μονοπώλιο μπορεί 

να μπει μέσα. Εάν πάτε μια βόλτα, όχι  μόνο στο χωριό μου, γενικά σε 

όλα τα χωριά και δείτε τα υδραγωγεία και τις  γεωτρήσεις,  ειλικρινά 

θυμίζουν Βουλγαρία.   

 Όσον αφορά το χωριό μου η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. βρήκε ένα έτοιμο δίκτυο, 

ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο με καλή ποιότητα νερού και το μόνο που 

κάνει  είναι να συντηρεί το δίκτυο και δεν μπορώ να καταλάβω την 

αύξηση που θέλει  να κάνει .  Τα 38 χιλιάρικα που είναι βεβαιωθέντα 

πιστεύω ότι  είναι πάρα πολλά για να συντηρήσουμε το δίκτυό μας και 

να τα καταφέρουμε και μόνοι μας.   

 Όσον αφορά για τα τσιμενταύλακα ,  παλαιά είχαμε έναν 

εργολάβο και με 7.000 ευρώ καθαρίζαμε όλα τα τσιμενταύλακα του 

χωριού χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Με το σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που 

…έρχεται μια φορά την εβδομάδα με δέκα μέρες με αποτέλεσμα να 

καθαρίζονται πέντε με  δέκα τσιμενταύλακα κάθε φορά και αυτά είναι 

. .του χωριού …τα περισσότερα να μην καθαρίζονται ποτέ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσω τον λόγο και στον συμπολίτη μας ο οποίος ζήτησε και αυτός.  

Το όνομά σας κύριε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μια παρένθεση. …τώρα που πήρα τηλέφωνο στο Μητ ρούσι νερό δεν 

υπάρχει κάτω στο Μητρούσι,  δεν υπάρχει.  Θέλω μια καθαρή απάντηση 

από τον κ.  Χασαπίδη και από τον κύριο,  τον Διευθυντή της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  πότε θα έχουμε νερό πόσιμο στο Μητρούσι;  Πότε; Εάν 

λέει  τότε τι  πρέπει να κάνουμε εμείς;  Να σας πάμε στον Ε ισαγγελέα; 

Τι πρέπει να κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας απαντήσει στην τοποθέτησή του ο κ.  Χασαπίδης αφού 

ολοκληρωθούν οι  δευτερολογίες.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο τέλος θα μιλήσει,  τι  να κάνουμε; Ποιος θα μιλήσει από τους 

προλαλήσαντες;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  

Μερετούδης,  ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης.  Άλλος;  

Άλλος κανείς  να δευτερολογήσει;  Όχι.   

 Ξεκινάμε από εσάς κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Απαντώ στο μεγάλο έγκλημα, οικονομικό έγκλημα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Επακριβώς,  κύριε Πρόεδρε και αυτά είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο 

1.757 η σύμβαση εκ’ των οποίων το 1 εκατομμύριο έχει  και 359 

χιλιάδες τόκο και 336 χιλιάδες μικροποσά, όλα μαζί μας κάνουν 

2.352.000.  Είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο.   
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 Επίσης με βάση αυτό το ωραίο έντιμο το προπαγανδιστικό η 

λυματολάσπη έχει   λυθεί  για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών. Ή μήπως δεν έχει  

λυθεί .  Εδώ διαβάζω «Αξιοποίηση της λυματολάσπης …για την 

ξήρανση 4.500.000..η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.»  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα εγκληματικά λάθη της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. της πενταετίας,  της χρηστής 

πενταετίας και θα εξηγήσω τεκμηριωμένα, δεν θα τα πληρώνει ούτε η 

πόλη ούτε τα χωριά.  Θα τα πληρώσετε εσείς  και πως θα τα πληρώσετε;  

Με αυτό που εισπράττετε και όχι  από αυτό που είπε ο κ.  Αγγελίδης,  

«Ας με ρωτούσατε».  Αυτή η λογική του εξυπνάκια «Δεν με ρωτήσατε 

άρα καλά πάθατε» δεν ισχύει ,  είναι προσβολή ευθεία στο πρόσωπο των 

ψηφοφόρων.  

 Λέω λοιπόν ξεκάθαρα, να γίνει  μείωση του λειτουργικού 

κόστους,  να  κάνουμε και το 20% της αύξησης και νομίζω χωρίς να 

πληρώσουν οι  Σερραίοι  ούτε ένα ευρώ και θα πάει μια χαρά η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Γιατί  θα πάει μια χαρά; Θα σας απαντήσω. Αυτή η χρυσή 

εποχή της πενταετίας αυτής που σας έφερε αυτά τα δεδομένα, κύριε 

Αραμπατζή, θα σας πω εγώ με το όνομα, τα 2.700.000, τεράστιο 

έλλειμμα και τώρα καλείτε τους . .να πληρώσουν την δόση του δανείου 

για το έτος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ότι  θα δίνει  δηλαδή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ανά έτος για το κτήριο θα το 

πληρώσουν αυτοί οι  άνθρωποι των χωριών από το υστέρημά τους και 
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είναι 135,160 εκεί  συν πλην χιλιάδες ευρώ. Ζητούσαν αυτοί κτήριο 

τέτοιο;  Το 1.500.000 που Μητρουσίου που βλέπω το λέτε με 

περηφάνια; Λέω λοιπόν,  επιλέξετε,  είναι εμμονή, είναι πλάνη ή είναι 

σκοπιμότητα; Το κάνατε τον έναν χρόνο, τον δεύτερο. 300 και άλλα 

300 και άλλα 300.  Σας είπαμε εμείς  ως παράταξη τον Μάρτιο … νερό 

από την πόλη και κάνει  ούτε 200.000 ευρώ. Τα είχατε στο ταμείο 

σας….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώνετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έξι λεπτά. Σας δίνω άλλα τρία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τελειώνω τώρα.  1.950.000 η σύμβαση, όπως είπαμε από τα πρώην 

χωριά.  Εισπράξεις πολλές από την πίεση της κυβέρνησης και τα 

μνημόνια.  Το δάνειο που πήρατε και  δεν το εμφανίζετε ότι  είναι 

έξτρα. Η ένταξη που δεν  έχει  ΦΠΑ και δεν έχει  συγχρηματοδότηση. 

Οι…των μισθών των υπαλλήλων που είναι πάνω 1 εκατομμύριο τον 

χρόνο. Οι αποχωρήσεις,  οι  πληρωμές των οφειλών στον Δήμο που είναι 

300.000,  300 που πληρώσαμε,  βάλαμε ένα έμβασμα 600.000 στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  όλα αυτά λοιπόν  ήταν πρωτόγνωρες έννοιες,  την ονομάζω 

εγώ χρυσή εποχή και θεωρώ ότι  με αυτά εδώ τα χρήματα βελτιώθηκαν 

τα οικονομικά συν την σπατάλη, την προχειρότητα και ικανοποίηση 

ευκαιριακών επιλογών . .ότι  από τα . . .βγαίνουν 70 κυβικά την ώρα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη οτιδήποτε έχετε το καταθέτετε και …  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα το ολοκληρώσω. Λέω ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο κύριε …Ανοίξτε το μικρόφωνο, έχετε τον λόγο.  Θα 

ακούτε τον Πρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα πω δυο πράγματα όμως. Είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος …Δηλαδή 

τα έργα θα τα πληρώσει η πόλη; Θα γίνει  πάλι το ίδιο βιολί.  Διχασμός 

των χωριών με την πόλη. Δεν υπάρχει αυτό,  πρέπει να το καταλάβει.   

Σήμερα στοχοποιεί  το Μητρούσι.  1,5 εκατομμύριο δώσαμε.  Το 

λέει  και το ξαναλέει .  Του είχαμε πει  …ότι με πολύ λιγότερο κόστος,  

με πολύ λιγότερα λεφτά μπορεί να … καθαρό και υγιεινό νερό. 

Υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι.   

Εμείς μιλάμε για μείωση των λειτουργικών εξόδων, για 

ανείσπρακτα χρέη και λέμε βέβαια…20% αύξηση των τιμολογίων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  εκτός της πόλης των Σερρών για την περιφέρεια.  Αυτή 

είναι η συγκεκριμένη πρόταση.  

Τώρα, λέει  ο κ.  Χασαπίδης ότι  μα δεν βλέπουμε λέει  κανέναν 

αρνητικό ισολογισμό . .την βιωσιμότητα. Λέω λοιπόν εγώ, αφού δεν 

έχετε τέτοιο πρόβλημα γιατί  αυτή η πρεμούρα να κάνετε κακό σε 

τόσες… Να σας πω εγώ γιατί .  Απαντώ στο ρητορικό αυτό ερώτημα. 

Γιατί  τώρα ακόμα είσαστε στην αρχή της θητείας σας,  θέλετε να 

προκαλέσετε ένα σοκ στην κοινωνία και μετά από πέντε χρόνια να 
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έρθετε να κάνετε καμία από  τις…που κάνατε . .περίπου 10% και 

ψηφοθηρικά να διεκδικήσετε την ψήφο, την οποία …  

Λέω λοιπόν ότι  αυτό είναι το σκεπτικό.  Προσπαθούμε τώρα στην 

αρχή . .Άρα λοιπόν αυτό είναι που λέει  ο κόσμος ότι  παλιά μου τέχνη 

κόσκινο.   

Εμείς λοιπόν με σοβαρότητα και υπευ θυνότητα, αφού . .του 

προέδρου δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα βιωσιμότητας προτείνουμε και 

θέλω να καταγραφούν όπως τα λέω, αύξηση των τιμολογίων της 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στις  τοπικές και δημοτικές κοινότητες κατά 20% εκτός από 

την πόλη των Σερρών. Η αύξηση να έχει  αντα ποδοτικό χαρακτήρα. 

Δεύτερον.  Η είσπραξη των ανείσπρακτων οφειλών και ιδιαίτερα από 

αυτούς που είναι . .οφειλέτες και συνειδητά οφειλέτες και μπορούν 

. .και είναι πολλοί αυτοί.  Στους οικονομικά αδύνατους θα υπάρχει 

…κοινωνική πολιτική.   

 Τρίτο και πολύ σημαντικό,  μείωση των λειτουργικών δαπανών. 

Στην πρωτομιλία μου είπα από πού μπορούν να μειωθούν.  Θέλει η 

δουλειά νοικοκύρεμα. Δεν χρειάζονται σπατάλες.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο που τηρήσατε.  Ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…συγκεκριμένες προτάσεις θα κάνουμε.  Είπα στην αρχή της ομιλίας 

μου για το βιομηχανικό έργο,  είπα επίσης ότι  πρέπει να . .κεντρικοί 

αυτοτελείς  πόροι,  έτσι ώστε ο λαός να μην πληρώνει δυο τιμές. .  

παράνομα, πρέπει να το πούμε και αυτό,  παρακρατούνται από το 

κράτος και δεν αποδίδονται στις  τοπικές διοικήσεις.  Να γίνεται η 

περικοπή των εξόδων τα οποία δεν χρειάζονται.   
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 Από εκεί  και πέρα πρέπει να μπει,  για να …να σηκωθούμε λίγο 

από τις  καρέκλες  μας και να διεκδικήσουμε …  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος . .Αθανάσιος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ότι  αφορά το κόστος λειτουργίας,  κύριε Πρόεδρε,  θα δείτε ότι  

υπάρχει  σοβαρό θέμα και σε ότι  αφορά το κτήριο,  το οποίο ουσιαστικά 

δεν .την Δ.Ε.Υ.Α.Σ. . .και αυτό δημιουργεί  ένα πρόβλημα, όπως επίσης 

το κτήριο δημιουργεί  ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα…τα έχουμε πει  και 

άλλη φορά, τώρα γρήγορα τα λέω, ήταν για άλλη χρήση αυτό,  θα 

μπορούσε να . .την υπηρεσία.   

 Και ένα 2ο θέμα εγώ ξέρω στο δικό μου το χωριό …Την χρέωση 

που κάνει  η ΔΕΥΑΣ και λέει  ο κ.  Πρόεδρος. .κοστίζει  η λειτουργία για 

τα χωριά,  εγώ σας μιλάω ευθέως  και θα σας πω γιατί  την αμφισβητώ. 

Στο χωριό το δικό μου και τα πέρυσι και πρόπερσι και κάθε χρόνο 

όταν παρουσιάζεται μια βλάβη ενώ θέλει  μια . .εδώ είναι και ο Δ/ντής 

και έχω μιλήσει χίλιες φορές μαζί του και οι  Πρόεδροι,  ανεβαίνουν 15 

μέρες πάνω τρία άτομα και ένα αυτοκίνητο χωρίς να κάνουν τίποτα 

γυρνάνε πίσω και αυτοί φαντάζομαι . .δεν μου απάντησε,  πως 

χρεώνονται,  πως δηλαδή προκύπτει  . .τόσα λεφτά ξοδέψαμε για σας;  

 Ανεβαίνω λοιπόν,  σε κάθε χωριά πηγαίνω, τουλάχιστον στο δικό 

μου το χωριό που το γνωρίζω και ξέρω τι  γίνεται,  τίποτα δεν κάνουν,  

γυρίζουν και χρεώνουν…πόσα ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει διοικητικό 

θέμα. Θα πρέπει να γίνει  διαφορετική κατανομή σε κάθε . .θα χρειαστεί  

να έρθουν εξειδικευμένοι άνθρωποι που θα μάθουν το δίκτυο για να 

μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην συμβαίνουν αυτά τα 
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φαινόμενα, γιατί  και το πρόβλημα . .15 μέρες είμαστε χωρίς νερό και 

αρχίζουμε και βαρύνουμε πολύ έντονα και την υπηρεσία και τους 

πολίτες με κόστη.  

 Το δεύτερο πρόβλημα να πω, κύριε Πρόεδρε και επιτρέψτε μου 

να κάνω  όχι διαχωρισμό, αλλά από την φύση, τα είπε προηγουμένως 

και  ο Πρόεδρος της Ορεινής,  η φύση έχει  δώσει κάποια 

πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα σε κάποιους τόπους.   

Στην ορεινή ζώνη πάνω από την πόλη έχει  μόνο μειονεκτήματα. Κακή 

παραγωγικότητα, υψηλό κόστος,  έχει  τα πάντα. Έχει ένα πλεονέκτημα. 

 Το  πλεονέκτημα   είναι  ότι   το  νερό  είναι   πηγαίο,    το  

κάνανε οι    Κοινότητες   από  τα  παλαιά,   έρχεται  μόνο του,  δεν   έχει   

 

κόστος,  μηδέν κόστος,  δεν μπορεί να πληρώνουν γι’  αυτά τα 

πράγματα.  

 Και ένα τρίτο,  δεν . .αποχέτευση 90%  γιατί  που πάνε τα λύματα; 

Τα επεξεργάζεται η μονάδα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι’ αυτά που λέγονται και ακούγονται εδώ μέσα όσον αφορά τις  

αυξήσεις.  Είναι συγκεκριμένο για τον ορεινό όγκο, δηλαδή 

συγκεκριμένα για το χωριό μου, το οποίο είναι . .ότι  το νερό είναι 

πηγαίο,  πηγαίνει  μόνο του,  . .160 λογαριασμούς επί 180 ευρώ ετησίως.  

Πιστεύω ότι  είναι 220,  230…δεν έχουν κάνει  τίποτα και το χωριό 

. .ανεβαίνουν,  μια χλωρίωση και όποιο φρεάτιο στην πλατεία μ ε τις  

καιρικές συνθήκες βουλώνει,  …  
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 Είπαν ότι  θα κάνουν έργα, όπως κάνανε . .Αυτά έλεγε ο κύριος 

. .όπως επίσης …γιατί  λέει  αλλιώς δεν μπορούν να ενταχθούν τα έργα.  

Και εδώ είναι ο Γενικός Διευθυντής,  ας μας πει  ότι  . .  

 Τώρα πάμε στο δια ταύτα. Να γνωρίζει  δηλαδή ο κόσμος τι  

πληρώνει.  Πληρώνει το δάνειο.  …Τα χρήματα του ΕΣΠΑ. . .Δημοτική 

πρωτοβουλία Σερραίων.  Τι έλεγε για την αύξηση;…Και αυτά τα οποία 

έχει  γράψει και έχει  πει  …Τι άλλο πληρώνουμε; 10.000 …να κάνει τι ;  

Να κάνει…Τι άλλο; 300.000 για . . .δώσαμε …και τι  άλλο χρεώνουμε; 

7.500…Και κλείνω 180.000 ευρώ . .αυτό το διάστημα σε μια εποχή …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 

Συγνώμη κύριε Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί  που σταμάτησε σχετικά με το 

αποχετευτικό . .Όλοι ξέρουμε ότι  το σπίτι  μας εάν δεν το συντηρήσουμε  

κάποια στιγμή θα πέσει . .Εσείς όχι  απλά δεν συντηρήσατε το ήδη 

υπάρχον έργο,  δεν κάνατε την παραλαβή του έργου. Δεν θέλω να 

σκεφτώ τι  έγινε …αυτό.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο επόμενος.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  θα μείνω εκεί  που είχα επισημάνει ότι  την 

πολιτική την οποία αυτή την στιγμή πάει να εφαρμόσει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 
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είναι η …Μάλλον, αγαπητέ μου Πρόεδρε και όσοι συμμετέχετε στο 

Δ.Σ. δεν γνωρίζετε ποια είναι η οικονομική κατάσταση των κατοίκω ν 

της . .Δεν είναι δυνατόν να δίνετε τέτοιες αυξήσεις με ελαφριά την 

καρδιά και μάλιστα να βλέπω ότι  πολλοί εξ ημών από εμάς,  από εσάς 

τα υποστηρίζετε και μάλιστα μετά πάθους.   

 Εγώ να ρωτήσω κάτι;   Και θέλω σε αυτό να μου απαντήσετε εάν 

είναι δυνατόν,  γνωρίζετε όλοι οι  παροικούντες ότι  το λειτουργικό 

κόστος μισθοδοσίας κατά μέσο όρο ανά εργαζόμενο είναι 2.350 ευρώ 

τον μήνα. Έξω οι εργοδοτικές εισφορές.  Επιπλέον και άλλη φορά σας 

το είπα,  ποιο είναι το κόστος για ένα φρεάτιο;  . .αυξάνει  η τιμή 

μονάδος γιατί  ξέρω ποια είναι η τιμή μονάδος,  800 ευρώ το φρεάτιο.  

Έλεος πια,  έλεος.  800 ευρώ το φρεάτιο.  Πόσο τα νοικιάζετε αυτά τα 

μηχανήματα; 450 την στιγμή που στην αγορά μέχρι 110 μπορούμε να 

βρούμε;  Να λοιπόν πώς μπορούμε να βάλουμε τάξη, να σεβαστούμε 

την οικονομική κατάσταση των πολιτών της Περιφέρειας και να 

συμμαζευτείτε.  Μιλάω στην συμπολίτευση τώρα. Και να συμμαζευτείτε 

και να το πάρετε πίσω αυτό που φέρατε εδώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .κοινωνικό τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  Ειπώθηκαν τα πάντα εκτός από 

αυτό που αφορά τους  τρίτεκνους,  ανθρώπους άνω των 70 ετών με 

εισόδημα 8.000 και άνθρωπους με αναπηρία 67% και άνω και 

μακροχρόνια ανέργους.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε.  Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  
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Δεν θα απαντήσω στην … γιατί  υπήρχε,  τα έχω πει  ουσ ιαστικά στην 

πρωτομιλία μου.  Θα ήθελα μόνο να αναφερθώ για το Μητρούσι γιατί  

είναι,  όχι  από την Πρόεδρο, από κάποιους έγινε αρκετή σπέκουλα για 

το πρόβλημα του Μητρουσίου.  Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των 

κατοίκων. Τώρα δημόσια να ζητήσω συγνώμη για την ταλα ιπωρία τους 

αλλά πρέπει κάποιοι  όμως να αναγνωρίσουν την προσπάθεια που έχει  

κάνει  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  για την οριστική λύση αυτού του προβλήματος.   

 Παραλάβαμε ένα πρόβλημα, το διαχειριστήκαμε γιατί  δεν θέλαμε 

μια επένδυση που είχε γίνει  να την απαξιώσουμε και όταν φτάσαμε στο 

σημείο να επιλέξουμε την λύση και η λύση, εγώ είμαι γιατρός,  δεν 

είμαι υδραυλικός,   κάποιοι  άλλοι που εκφέρουν με τόσο ευκολία την 

επίλυση του προβλήματος,  ας μας πουν τα δεδομένα στα οποία 

στηρίζονται.   

 Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι  κάναμε μια,  έχει . .μελέτη για την 

διαχείριση των υδατικών πόρων και μελέτη για την σωστή διαχείριση 

των πόρων, των υδατικών. Μπορεί να φαίνεται ότι  εννοείται μέσα από 

αυτή την λύση που προτείναμε . .αναδείξαμε τον ανάδοχο, ευνοείται το 

Μητρούσι,  γιατί  ήταν η αγωνία  να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά 

για φανταστείτε την Μονοκλησσιά που έχει  μια γεώτρηση, η Άνω 

Καμήλα που έχει  μια γεώτρηση εάν πάθει ένα black out πως θα 

λειτουργήσουμε με εκείνο το πρόβλημα;  

 Αυτή την λύση που έχουμε προτείνει  …είναι η λύση που επιλ ύει  

το πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή και η μελέτη,  η διαχείριση των 

υδατικών πόρων  έχει  καταλήξει στον πυρήνα της δημιουργίας αυτών 

των πυρήνων. Έχουμε οκτώ υδατικούς πυρήνες.  Ήδη ωριμάζουμε την 

μελέτη για το . .πυρήνα στο Σκουτάρι.  Προσπαθούμε να επιλύσο υμε τα 

προβλήματα.   
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 . .ζητήματα που έχουν σχέση με την απώλεια του νερού. Εγώ λέω 

εάν αυτή την στιγμή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είχε ένα επενδυτικό πρόγραμμα . .50 

εκατομμύρια για να αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης σε όλα τα 

χωριά,  θα είχαμε μείωση των τιμολογίων, γ ιατί  αυτές οι  απώλειες δεν 

μπορεί …100.000 κυβικά τον χρόνο και εμείς  να τιμολογούμε τα 130. 

Κάτι συμβαίνει .   

 Είναι αποδεκτό τα διεθνή δεδομένα μια απώλεια των δικτύων 20 

με 25% να θεωρείται λογικό.  Το υπόλοιπο δεν απώλεια των δικτύων, 

αγαπητοί συνάδελφοι  και οφείλουν και οι  τοπικοί παράγοντες και οι  

Πρόεδροι να αναλάβουν τις  ευθύνες τους.  Είναι πολλοί δύσκολο να 

βρούμε την . .γιατί;  Γιατί  υπάρχουν . .δεν μπορούμε να μπούμε μέσα 

στο οικόπεδο αλλά και να θέλουμε να την βρούμε πρέπει να σκάψουμε 

περιμετρικά τα  οικόπεδα να δούμε …  

 Οι Πρόεδροι να μην είναι μόνο για δημόσιες σχέσεις.  Οι 

Πρόεδροι να αναλάβουν τις  ευθύνες τους για τα χωριά τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Σε παρακαλώ. Ο αγώνας μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.:  

Τελειώνω. Για μας το διακύβευμα αυτής της πρότασης κατά την άποψή 

μου, είναι αυτό για την βιωσιμότητα της επιχείρησης.  Εγώ είμαι υπέρ 

της βιωσιμότητας της επιχείρησης γιατί;  Η επιχείρηση αυτή 

ενδεχομένως να είναι πιο αναπτυξιακή επιχείρηση στον νομό. 

Διαχρονικά έκανε επενδύσεις 100 εκατομμυρίων και 140 εκατομμύρια 
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ευρώ. Δεν ξέρω εάν υπάρχει άλλη επιχείρηση που να έχει  κάνει  στον 

νομό τέτοια δράση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος σε σας κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι,  αγαπητοί Πρόεδροι,  αγαπητοί μου 

συνδημότες,  δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε ότι  δεν έχουμε 

δουλειά σήμερα, δεν κάνουμε μια αύξηση στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;  Έχουν 

προστεθεί  ανελαστικές δαπάνες,  δαπάνες καινούργιες οι  οποίες δεν 

είναι δυνατόν να καταργηθούν,  όπως το ρεύμα των αντλιοστασίων, 

είναι η λυματολάσπη, φόρος εισοδήματος και τα λοιπά. Να μην τα 

επαναλαμβάνω.  

 Αυτές οι  νέες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να τις  επιβαρυνθούν οι  

δημότες του πρώην Δήμου Σερρών οι  οποίοι  πληρώνουν 4, 5 φορές πιο 

ακριβό το νερό. Η Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος 

Γερακίδης,  είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία.  Δεν επιχορηγείται από 

κανέναν.  Ούτε από το κράτος,  από πουθενά. Τα έσοδά της είναι  τα 

τιμολόγια του χωριού.  Αυτά είναι τα έσοδα.  

 Άρα η αύξηση αφορά στα χωριά που ενσωματώθηκαν στον Δήμο 

Σερρών με τον Καλλικράτη. Και πρέπει να πούμε ότι  τα χωριά αυτά 

έχουν το πιο φθηνό νερό σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την στιγμή το 

τιμολόγιο είναι από 60 μέχρι 150 ευρώ το πολύ ανάλογα με τα κυβικά. 

Αυτή είναι η αλήθεια.  

 Τι λέει  η απόφαση; Τι λέει  η απόφαση; Η απόφαση έχει  δυο 

σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά τα χωριά τα οποία ενσωματώθηκαν στον 
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Δήμο Σερρών και δεν έχουν αποχέτευση και το άλλο σκέλος αφορά τα 

χωριά που έχουν ή θα αποκτήσουν αποχέτευση.  

 Τα χωριά που δεν έχουν αποχέτευση το τιμολόγιό τους σε βάθος 

τριετίας θα φτάσει στο 50% του τιμολογίου του πρώην Δήμου Σερρών. 

Δεν θα  εξισωθεί.  Στο 50% του τιμολογίου του πρώην Δήμου Σερρών. 

Με αυτό το ποσό τι  θα πληρώνουν; Μπορεί η ποσοστιαία αύξηση να 

φαίνεται μεγάλη.  Έως 100% είναι η ποσοστιαία αύξηση. Γιατί  όμως 

μένετε μόνο στην ποσοστιαία αύξηση και δεν λέτε πόσα λεφτά θα 

πληρώνουν τον χρόνο με αυτή την ποσοστιαία αύξηση που φτάνει  

μέχρι 100%; Θα πληρώνουν από 120 ευρώ μέχρι 208 ευρώ τον χρόνο 

το πολύ ανάλογα με τα κυβικά. Δηλαδή είναι σε μηνιαία βάση τέσσερα 

με πέντε ευρώ η επιβάρυνση.  

Στα χωριά που έχουν ή θα αποκτήσουν αποχέτευση στο Χριστό 

και στον Λευκώνα σε βάθος τριετίας θα εξισωθούν με το τιμολόγιο του  

 

πρώην Δήμου Σερρών και στο Μητρούσι και στο Σκούτερι λ όγω του 

ότι  το λειτουργικό κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, λόγω της 

κατασκευής του αποχετευτικού, ξέρετε πολύ καλά υπάρχει,  είναι σε 

κατηγόρα και πρέπει να σπρώχνουν τα μηχανήματα, τα λύματα στον 

βιολογικό καθαρισμό, μέχρι το ΄16 θα πάει στο 50% του τιμολογ ίου 

του πρώην Δήμου Σερρών και όταν ολοκληρωθεί και αρχίσει  να 

λειτουργεί ,  τότε θα εξισωθεί με το τιμολόγιο του πρώην Δήμου 

Σερρών.  

Είναι πολύ λογικό τα χωριά,  όσοι έχουν αποχέτευση να 

πληρώνουν το ίδιο.  Δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, 

δεν  υπάρχει μέρος σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει αποχέτευση όλοι 

πληρώνουν το ίδιο.  Δεν μπορούμε να κάνουμε εξαίρεση.  
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Κατανοώ. Κατανοώ. Είναι για μας δύσκολη απόφαση, επώδυνη 

απόφαση. Κατανοώ τις  αντιδράσεις σας,  κατανοώ τις  αντιδράσεις των 

προέδρων, κατανοώ τις  αντιδράσεις των κατοίκων, δεν γίνεται όμως. 

Βρισκόμαστε στο εξής δίλημμα. Ή δεν θα πρέπει να γίνει  αυτή η 

αναπροσαρμογή ή θα πρέπει να διαλυθούν τα πάντα και να μην γίνουν 

ούτε έργα αποχέτευσης ούτε έργα ύδρευσης.   

Θέλω να υπενθυμίσω ότι  για τους άπο ρους και τις  ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες υπάρχει ειδικό τιμολόγιο που μπορούν να 

πληρώνουν από 50 έως 70% φθηνότερα.  

Επίσης πρέπει να υπενθυμίσω και κάτι .  Είμαστε ένας Δήμος,  δεν 

υπάρχουν χωριά και πόλεις .  Είμαστε ένας Δήμος και πριν από τον 

Καλλικράτη η παράταξή μας ήταν υπέρ του όγδοου Δήμου. Εάν 

γινόταν ο  όγδοος  Δήμος,  ο όγδοος Δήμος θα είχε τον δικό του 

προϋπολογισμό, το δικό του ταμείο,  θα έπαιρνε τις  δικές του 

αποφάσεις.  Λάθος που δεν έγινε.  Άλλοι φρόντισαν γι’  αυτό,  για να μην 

γίνει  ο όγδοος Δήμος.   

Τελειώνοντας …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τελειώνοντας ο καθένας από εμάς για αυτά που λέει  και γι’  αυτά που 

γράφει αναλαμβάνει τις  ευθύνες του.  Και στο τέλος κρίνεται.  Ένα 

είναι βέβαιο,  ότι  στο τέλος δικαιώνεται η αλήθεια και το δίκαι ο και η 

αλήθεια και το δίκαιο . .και το ποιος έχει  δίκαιο αποκαλύπτεται από 

τον χρόνο. Ο χρόνος είναι ο αδέκαστος κριτής.  Ο χρόνος είναι αυτός 

που θα αποδώσει στην δικαιοσύνη και το δίκαιο και η αλήθεια είναι με 

το μέρος μας.  Θα δικαιωθούμε εμείς .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .ολοκληρώθηκε . .να ψηφίσουν πρώτα . .και ο κάθε Πρόεδρος που θα 

φωνάζω από την κάθε Τοπική Κοινότητα θα ψηφίζει  ναι ή όχι .   

 Ο κύριος Χράπας,  ναι.  Να καταγράφεται.  Ο κύριος . .ναι ,  ο 

κύριος Μυστακίδης,  ναι.  Ο κ.  Γρηγορ ιάδης Παναγιώτης,  ναι.  Ο κ.  

Αραμπατζής Θεόδωρος,  ναι.  Ο κ.  Στεργίου,  ναι.  Ο κ.   Καρπουχτσής 

Κωνσταντίνος,  ναι.  Ο κ.  Τερζής Βασίλειος,  ναι.  Ο κ.  Λαζαρίδης,  ναι.  

Ο κ.  Χατζημαργαρίτης,  ναι.  Ο κύριος . .Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος,  …ο κύριος Χρήστος Χαρίτος,  ναι.  Ο κ.  Χρήστος . . ,  ναι .  Ο κ.  

Δούκας,  ναι.  Ο κ.  …, όχι .  Η κυρία Καλώτα, όχι ,  ο κύριος Μηλίδης;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι.  Ψηφίζουμε την πρότασή μας.  Την έχω καταθέσει κυρία 

γραμματέας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας; Όχι.  Ο κύριος Αν αστασιάδης Ηλίας;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι και δεν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Γιαννακίδης; Ναι.  Η κυρία Γεωγούλα; Ναι.  Ο κ.  Γάτσιος 

Αθανάσιος που γιορτάζει  σήμερα και χρόνια πολλά και καλά. Όχι.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης Βασίλης; Όχι.  ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Έχουμε καταθέσει την δική μας πρόταση. Όχι βεβαίως σε αυτή και 

παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  με την προσθήκη ότι  υπάρχει  η διαδικασία 

λήψη της απόφασης . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Να γραφτεί  παρακαλώ. Η κυρία Ιωαννίδου; Όχι.  Η κυρία 

Δρίγκα; Όχι.  Ο κύριος Καλαϊτζίδης;  Όχι.  Η κυρία Ηλιοπούλου 

Σταλαχτή; Όχι.  Ο Πρόεδρος της …ναι.  Ο κύριος Μερετούδης; Ναι.  

. .όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προς τιμήν του είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Ο κ.  Γκότσης Ηλίας;  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο Πρόεδρος,  ναι.   

Πάμε στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. Ονομαστικά 

φυσικά.  

Ο κ. Αλεπάκης Γεώργιος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

Μονοκλησσιάς,  όχι .   

Ο κ. Αμανατίδης Ευριπίδης,  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

Άνω Καμήλας,  όχι .   

Ο κ. Ανεστούδης Γιώργος,  Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

Κωνσταντινάτου, όχι .   

Η κυρία Ασσανακίδου –Πανούδη Σταυρούλα από την Τοπική 

Κοινότητα Κουβουκλίων, όχι .   
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Ο κύριος Γεωργιάδης Νικόλαος είναι παρών; Από την Δημοτική 

Κοινότητα Λευκώνα, είναι εδώ; Όχι,  απών.  

Ο κ. Γιαβρούδης Γεώργιος από το Σκούταρι;  Όχι.   

Η κυρία Γκαϊντατζή  Ευαγγελία από το Μητρούσι;  Όχι.  

Ο κύριος Δεμερτζής Θωμάς ο Πρόεδρος της Βαμβακιάς;  Όχι.  

Ο κ. Δερμεντζής Δημήτριος από την Ορεινή.   

Κος ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ:  

Ένα μεγάλο όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κρυστάλλης Δημήτριος από την Βαμβακούσα; Όχι.  

Ο κύριος Κοτζαμπασίδης Εμμανουήλ από την Τοπική Κοινότητα 

Πεπονιάς;  Όχι.   

Ο κ. Μεγαρίτης Γεώργιος;  Όχι.  

Ο κ. Νικήτας Γεώργιος;  Όχι.   

Η κυρία Παναγιώτου Κλειώ από την Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης; 

Όχι.   

Ο κ. Γεώργιος Πάντσιος Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω 

Καμήλας . .  

Ο κ. Ταυλαρίδης …..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας δεν μπορεί να μπει 

το ένα και το άλλο.  

 Ο κ. . .Βασίλειος είναι εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχει πρόβλημα υγείας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν λειτουργεί  το Δημοτικό Συμβούλιο όπως στην Βουλή με 

εξουσιοδοτήσεις;  Σέβομαι τον συνάδελφό σας τον Πρόεδρο, του 

ευχόμαστε περαστικά γιατί  μου λένε ότι  δεν ήρθε λόγω ασθένειας αλλά 

δεν μπορεί να θεωρηθεί ψήφος θετική για την Τοπική Κοινότητα.  

 Ο κ. Τούτκας Ιωάννης από την Τοπική Κοινότητα Αδελφικού, 

Όχι.   

 Ο κ. Τσίμας Θωμάς ο Πρόεδρος των Καλών Δέντρων, όχι .   

 Ο κ. Χουρουζίδης Ιωάννης,  ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας 

Αναγέννησης,  όχι .   

 Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε η 

διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με πόσους ψήφους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ η γραμματέας θα μας πει .   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν 25 ναι και τα όχι  από το Δημοτικό Συμβούλιο πόσα είναι;   

Υπάρχουν 25 ναι και 14 όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

Κάθε Πρόεδρος ο οποίος ψηφίζει  διακριτά και ενσωματώνεται η 

διακριτή του ψήφος στο συμβούλιο,  είναι 25 και 15.   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  

(Αριθμός Απόφασης  4/2016  )  

………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  εγώ θα ήθελα ως Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου να σας ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε με να ολοκληρώσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος.  Τέλος  

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

…………………………  

………………  

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ        

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………..  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ       ……………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ        ……………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ        ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      ……………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               

 ……………..  

 

ΚΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………..  

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………..  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ                                 ……………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ    ……………..  

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ       ……………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ……………..  

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ        ……………..  

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ       ……………..  

 

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ        ……………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      ……………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ……………..  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ……………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ        ……………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΧΤΗ      ……………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ -  ΒΙΛΛΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ     ……………..  

 

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ      ……………..  

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      ……………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………..  

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ       ……………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ       ……………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………..  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

1 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18 Η Σ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016  

  

ΚΑΡΥΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       ……………..  

 

 

………………………… .  

……………… . .  


