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10η  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1997 

 

 ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

 

ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση συλλόγου Σερραίων Μονάχου. 

 

 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Κάθε χρόνο τον ενισχύουμε αυτό τον σύλλογο, αλλά 

ιδιαίτερα φέτος, προγραμματίζουνε πολλές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της 

Απελευθέρωσης των Σερρών. 

 κ. Αγγελίδης Π.:  Εκτός ημερήσιας διάταξης, ήθελα μια ερώτηση να κάνω 

στον κ. Δήμαρχο: τι γίνεται σχετικά με την έκδοση τίτλων στον συνοικισμό. 

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυστυχώς έλειπε ο κ. Νομάρχης. Υπάρχει το εξής 

πρόβλημα, ερίζουν ο αποικισμός με την Δ/νση Γεωργίας. Παρ’  όλα αυτά, την 

Τετάρτη, έχουμε προσδιορίσει μια συνάντηση, για να λυθεί οριστικά το θέμα, 

παρουσία και των δικών μας τοπογράφων και υπηρεσιών.  

 κ. Πρόεδρος: Κύριοι συνάδελφοι, προχωράμε κανονικά στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Αγορά οικογενειακού τάφου.               

 

 

 - Εγκρίνεται. 

 

 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση προϋπολογισμού - ισολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

 

 

 κ. Πρόεδρος: Θα σας παρακαλέσω πολύ, να εφαρμόσετε τον κανονισμό 

ακριβώς. Οι εισηγητές της κάθε παράταξης θα έχουν από  20΄ ο καθένας, 8΄ θα έχουνε 

οι άλλοι ομιλητές και  4΄ θα είναι η δευτερολογία. Παρακαλώ να δηλώσετε τώρα  

ποιοι θα είναι οι εισηγητές από κάθε παράταξη.  

 κ. Μπάρκας Αθ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, 

σήμερα ήρθαμε  να συζητήσουμε για τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΣ για το 1997 και 

για τον ισολογισμό και απολογισμό του 1996. Βασικά έχουμε να συζητήσουμε ένα  

μεγάλο οικονομικό αντικείμενο κι ένα αντικείμενο καθαρά κατασκευαστικό. Θα 

πρέπει να ξεκινήσουμε με τον απολογισμό του 1996, για να κλείσει το 1996.  

 Πιστεύω ότι η τιμολογιακή πολιτική που είχαμε το 1996, ήτανε μια πολύ 

σωστή κίνηση και ήτανε μια καθαρά πολιτική θέση, ανεξάρτητα αν πολλοί 

συνάδελφοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, σχολίασαν το γεγονός σαν μια κίνηση, η οποία 

ήταν καθαρά για να μπει  ένα χαράτσι στους δημότες. 

 Θα ήθελα να κάνω εδώ μια παρένθεση και  να πω ότι η Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΣ) ίσως είναι  από τις τελευταίες οι οποίες έχουνε 

δημιουργηθεί και ειδικά  άρχισαν να λειτουργούνε, για πρώτη φορά στην πόλη μας. Η 

ΔΕΥΑΣ είχε ισολογισμό το 1993, που σημαίνει ότι το 1992 υπήρξε για πρώτη φορά 

καθαρά στο οικονομικό και κατασκευαστικό αντικείμενο.  
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 Τα ανταποδοτικά αν η προηγούμενη Δ.Σ. και το προηγούμενο Δ.Σ. τα είχε 

αφήσει έτσι και το 1994, δεν θα μιλούσαμε για κάποιες ζημίες  χρήσης το 1994, ή αν 

θέλετε για κάποιες ζημίες της χρήσης του 1995, ή ακόμη και για ζημίες της χρήσης 

1996.  

Ανεξάρτητα αν εμείς αναπροσαρμόσουμε την τιμολογιακή μας πολιτική, οι χρήσεις 

το 1996 παρουσιάζουν ένα λογιστικό μείον.  

  Ως προς τον απολογισμό, έχω να πω ότι ο στόχος που πετύχαμε, είναι κατά 

98,7%, δηλαδή ότι προϋπολογίσαμε τον Ιανουάριο του 1996 και μιλάω πάντα για 

έσοδα κι αυτό έχει σημασία και ειδικά για ανταποδοτικά, τα πιάσαμε. Διότι αν δεν 

είχαμε αυτά τα  έσοδα, από τους δημότες, σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε 

τόσο μεγάλο κατασκευαστικό έργο. Εκείνο που έχει σημασία, είναι ότι είναι πολύ 

δύσκολο όταν ένας αιρετός, ή ένα πολιτικό πρόσωπο σε μικρογραφία, σε μια πόλη, σε 

μια μικρή κοινωνία, να έχει μηχανισμούς τέτοιους που να μπορεί να εισπράττει από 

τον δημότη του, από τον φίλο τους, ή αν θέλετε ακόμη από το εκλογικό του Σώμα. 

Καταλαβαίνετε ότι αν δείτε κάποια οικονομικά στοιχεία και ειδικά τον ισολογισμό κι 

εδώ θα ήθελα να  μου επιτρέψετε στην εισήγησή μου να αναφέρομαι μια  στον 

ισολογισμό και μια στον απολογισμό, λόγω του ότι και  τα δύο, έχουνε την ίδια 

σχέση. Αν δείτε κάποια στοιχεία στον ισολογισμό, θα δείτε ότι ενώ το 1995 είχαμε να 

εισπράττουμε από τους δημότες περίπου 208 εκ. δρχ., το 1996 στις 31/12/ εισπράξαμε 

248 εκ. δρχ., δηλαδή εισπράξαμε και 40 εκ. δρχ. επιπλέον, συν την τιμολογιακή 

αναπροσαρμογή, που σημαίνει ότι εισπράξαμε πολύ πιο πάνω. Αυτό σημαίνει ότι από 

την πλευρά που η τοπική ηγεσία έχει σχέση με τα έσοδα, δηλαδή έχει σχέση με τον 

δημότη, με τον ψηφοφόρο, με τον καταναλωτή , πήγε πάρα πολύ καλά, πέρα από το 

ότι πολλές φορές κοντραρίστηκα με συναδέλφους, για πολλούς και διαφόρους λόγους 

που έχουνε πάντα κάποια σχέση με το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ. Από κει και πέρα τα 

ειδικά έσοδα, τα οποία είναι το 3% και το 80% που είναι το ειδικό τέλος για 

κατασκευές, και εκεί, από τα 430 εκ. δρχ. που είχαμε προϋπολογίσει και είχαμε 

ψηφίσει το 1996 στις αρχές, εισπράξαμε 427.736.000 δρχ., δηλαδή κι εδώ έχουμε μια 

επιτυχία περίπου στο 99,3%. 

 Ο ισολογισμός της ΔΕΥΑΣ, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, είναι συνοπτικός 

για τους πρώτους μήνες, και γίνεται ένας έλεγχος, ο οποίος είναι και με τον Ν. 

1069/80, αλλά σίγουρα και με τον Ν. 2307/95 και σήμερα που συζητάμε 

εφαρμόζουμε τον Νόμο 2307/95. Μέχρι τώρα που μιλάμε, δεν έγινε καμιά συζήτηση 

πριν την συζήτηση για να εγκριθεί η ΔΕΥΑΣ. Από κει και πέρα, δεν έγινε καμιά 

απολύτως συζήτηση, ούτε  για την τιμολογιακή αναπροσαρμογή, ούτε για τις 

μειώσεις, ούτε που θα πάει η ΔΕΥΑΣ σαν αντικείμενο, ούτε για το  Ταμείο Συνοχής, 

το οποίο Ταμείο Συνοχής έχει συγκεκριμένες  διαστάσεις και λέει π.χ., ότι για το 1996 

πρέπει να προωθήσεις τόσα χρήματα και  πρέπει να κάνεις αυτό το αντικείμενο. 

Με απλά λόγια, οι έλεγχοι στην ΔΕΥΑΣ είναι θεσμοθετημένοι και δεν υπάρχουν 

περιθώρια ούτε να τους αποφύγουμε, αλλά  ούτε και να αποκρύψουμε κάποια 

στοιχεία. Οπότε, όλα τα νούμερά μας, είναι πραγματικά, αυτούσια και καθαρά. Η 

νομική μορφή της ΔΕΥΑΣ, είναι στις διατάξεις του  Ν. 1065/80, περί κυρώσεων του 

Δημοτικού Κώδικα, εκεί υπάρχουν κάποιες ειδικές διατάξεις, για ορισμένες σχέσεις 

που έχει με προμήθειες, κ.λ.π.  
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 Ο σκοπός της ΔΕΥΑΣ είναι συγκεκριμένος. Η ΔΕΥΑΣ δημιουργήθηκε, για να 

μπορεί να κάνει έργα υποδομής στην αποχέτευση και στην ύδρευση και όταν μιλάμε 

για έργα υποδομής, ξέρετε, ότι όλο το δίκτυό μας και της ύδρευσης και της 

αποχέτευσης ήτανε παμπάλαιο. Ειδικά στα έργα αποχέτευσης,  έπρεπε να γίνει 

ξεχωριστό δίκτυο, γιατί μέχρι τώρα λειτουργούσε όμοια και ίδια με το δίκτυο νερού.  

Πέρα απ’ αυτά όμως η ΔΕΥΑΣ, προχωρεί δυναμικά. Φαίνεται από τον ισολογισμό, 

ότι το 1996 κάναμε κατασκευαστικό έργο περίπου 770 εκ. δρχ.  Δεν θα ήθελα να 

κάνω αναλύσεις αν έγινε στην ύδρευση, αν έγινε σε μεταφορικούς αγωγούς, αν έγινε 

στα αντλιοστάσιά μας, ή αν έγινε καθαρά, στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Αν δούμε το έργο το οποίο σχεδόν έχει τελειώσει, στο τέλος του 1996 κατά 90%, 

δηλαδή, τα 5 μεγάλα έργα που  έχουν σχέση με το Ταμείο Συνοχής, θα 

διαπιστώσουμε  ότι το έργο το συγκεκριμένο που έχει εκτελέσει η ΔΕΥΑΣ, με τους 

προϋπολογισμούς ανεξάρτητα αν επιτύχαμε και επιφέραμε εκπτώσεις, ότι η επιτροπή 

εισήγησης ανάθεσης και ομόφωνα το Δ/κό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΣ κι αυτό σας το 

λέω γιατί έχει μεγάλη σημασία, αποφάσισε για να υπάρχουν αυτά τα έργα, μ’ αυτά τα 

λεφτά και να πάνε σ’ αυτούς τους εργολάβους μ’ αυτές τις συγκεκριμένες προσφορές 

που είχαν, το 60% και 64%.  

 Θέλω να πω,  ότι το συγκεκριμένο έργο δεν είναι 770 εκ. δρχ. αν το 

αποτυπώσουμε σήμερα ή αν βάλουμε εμπειρογνώμονες, υπερβαίνουμε το 1,5 δις δρχ. 

πραγματικό κατασκευαστικό έργο, στα έργα που έχουν σχέση με το Ταμείο Συνοχής 

και ειδικά στα έργα που έχουν σχέση με τους αγωγούς λυμάτων. Από κει και πέρα, 

έχουμε και ορισμένες αποκλίσεις, εγώ δεν θα ήθελα να πω σήμερα, ότι όλα είναι 

ωραία και  καλά. Είμαστε πολιτικά πρόσωπα, ζούμε σε μια μικρή κοινωνία, πολλές 

φορές αν σε κάποιο έργο χρειαζόμασταν 8 άτομα, πήραμε 10 άτομα, ανεξάρτητα αν 

αυτά δούλευαν 5-6 ώρες. Από κει και πέρα η ΔΕΥΑΣ, έκανε κι ένα άλλο έργο. Ένα 

έργο το οποίο ίσως να έγινε για πρώτη φορά. Καθαρίσαμε 2 και 3 φορές να μην πω, 

μέσα στο 1996, όλα τα δίκτυα ή όλα τα φρεάτια ομβρίου, κι ότι είχε σχέση με ρέματα 

κι ότι είχε σχέση με τους αποδέκτες. Διότι ξέρετε έχουμε περίπου 3 αποδέκτες, που 

πηγαίνουμε  τα αστικά μας λύματα κι αυτό είναι για μας η μεγάλη μας παροχή στον 

δημότη. Είναι η μεγάλη παροχή στον δημότη, διότι είδατε από το 1994 μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 1996 τι έγινε σε όλη την Ελλάδα, στην Ξάνθη, στην Καρδίτσα, στην 

Κόρινθο, στην Λαμία, στην Ρόδο, εκεί όπου δεν καθαρίστηκαν τα φρεάτια κι έτσι 

υπήρχανε καταστροφές σε περιουσίες δημοτών και πολλές φορές ίσως είχαμε και 

απώλειες ζωής.  

 Δεν θα ήθελα να πω, ειδικά στην πρωτομιλία μου, πως έπρεπε να γίνει αυτή η 

πρόβλεψη, πως έπρεπε να γίνει η πρόβλεψη της 5ετίας του συγκεκριμένου 

αντικειμένου που έπρεπε να κάνει η ΔΕΥΑΣ, κι εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή 

παρένθεση και να ασχοληθώ και με την ύδρευση.  

 Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι το 1993 και 1994, ο προηγούμενος Δήμαρχος το 

έχει πει επανειλημμένως, ότι είχε πολύ μεγάλα προβλήματα  ως προς την ύδρευση και 

στο ότι σε πολλά σημεία της πόλης δεν υπήρχε νερό. Και πιστεύω ότι κανένας 

Δήμαρχος δεν θέλει να έχει τέτοια προβλήματα.  Όλοι οι Δήμαρχοι, θέλουν να έχουν 

καλύτερες παροχές στους δημότες, να έχουν περισσότερο νερό, καθαρότερο νερό, 

αλλά δυστυχώς, δεν  ξέρω τι είχε γίνει, ίσως δεν υπήρχε η υποδομή παλαιότερα, αυτό 

όμως που έχει σημασία είναι ότι υπήρχανε προβλήματα το 1993 και 1994, στους 

θερμούς μήνες.  
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Η προηγούμενη Δ.Α., η προηγούμενη Διοίκηση, είχε κάνει κάποιες ξεκάθαρες 

παρεμβάσεις στις γεωτρήσεις και κάποιες ξεκάθαρες λύσεις για τα αντλιοστάσια. Ο κ. 

Ανδρέου είχε κάνει κάποιες άλλες κινήσεις, είχε προβλέψει κάποιες άλλες 

συνεργασίες στην ύδρευση, με τις δεξαμενές των Αγίων Αναργύρων, αλλά όλα αυτά, 

δεν τα πήραμε τελειωμένα.  

 Εμείς σαν νέα Διοίκηση,  κάναμε παντού παρεμβάσεις  όχι στις μελέτες, διότι 

αυτές υπήρχαν. Ρίξαμε δηλαδή, χρήματα στα αντλιοστάσια του Αγίου Γεωργίου, 

κάναμε μάλιστα και κάποιες αποζημιώσεις, γιατί ορισμένοι δημότες δεν μας αφήνανε  

να έχουμε πρόσβαση εκεί και είχαμε 1,5 περίπου  χρόνο διαδικασίες με δημότες και 

με νομικούς, για να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Προχωρήσαμε στο έργο του μεγάλου 

COYPE, το 1995 τον Μάρτιο, υπόγραψε ο σημερινός Δήμαρχος ο κ. Βλάχος, μια 

σύμβαση με την περιφέρεια στην οποία έχουνε συμπεριληφθεί περίπου στα 110 εκ. 

δρχ. συν την συμμετοχή μας που φτάνει στα 180 εκ. δρχ., σε ένα μεγάλο έργο το 

οποίο έχει σχέση με την ύδρευση της πόλης. Γι΄ αυτό μπορώ να πω σήμερα, ότι αν 

όλα πάνε καλά μπορούμε να δώσουμε νερό σε 5 συνοικίες και να δώσουμε νερό από 

την κεντρική διαχείριση του δικτύου.  

Δηλαδή να δώσουμε νερό σε όλους τους δημότες από έναν κεντρικό διαχειριστή, 

λόγω του ότι υπάρχουν σημεία μέσα στην πόλη που και σήμερα δεν παίρνουν νερό, 

όχι λόγω της κακής ποιότητας, αλλά επειδή παρεμβάλλονται κάποιες δεξαμενές, 

πολλές φορές γίνεται αλλοίωση του νερού, ή γιατί δεν υπάρχει επέκταση του δικτύου 

όπως είναι η κάτω πόλη π.χ. Παλαιολόγου, τέρμα Καναδού, Άνδρου, ίσως και σε 

κάποια σημεία της Νικομηδείας. Προχωρήσαμε δυνατά κι έχουμε αποκαταστήσει όλο 

το δίκτυο που έχει σχέση με τους αγωγούς ύδρευσης, τους μεταφορικούς αγωγούς. 

Τα έργα της ύδρευσης είναι πάρα πολύ μεγάλα και προχωράνε. Ήδη έχουμε 

προχωρήσει και σε ένα δάνειο, το οποίο  είχε πάρει η προηγούμενη Διοίκηση και 

κάναμε ένα μεγάλο αντικείμενο. Μας έχουνε περισσέψει κάποια χρήματα, κάναμε  

κάποια τροποποίηση, το αποδέχτηκε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και 

ίσως με αυτές τις εκπτώσεις που έχουμε πετύχει για την προμήθεια των σωλήνων, να 

έχουμε τελειώσει και το έργο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τους αγωγούς, χωρίς 

να προβλέπουμε να κάνουμε και δεξαμενές. Η τωρινή διοίκηση, προχώρησε και 

αγόρασε στην άνω πόλη, στην Άνω Καμενίκια, 5 στρέμματα από ιδιώτη, για να κάνει 

εκεί τις νέες δεξαμενές, όπως προβλέπει η μελέτη του κ. Μωϋσιάδη. Όλα τα έργου 

που γίνονται στην ύδρευση, υπάρχει αυτή η μελέτη του κ. Μωϋσιάδη, η οποία είχε 

ανατεθεί το 1990 επί κ. Ανδρέου και η μελέτη, έφτασε στην ΔΕΥΑΣ, στις αρχές 

Μαΐου του 1995. Τα έργα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα κάνουμε κατασκευαστικά 

έργα και σε άλλα. Μας ενδιαφέρει να αποκτήσει η πόλη υποδομή για τις επόμενες 

δεκαετίες. Από κει και πέρα, πιστεύω ότι οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ, λειτουργούν με 

κάποια δυναμική, πολλές φορές προλαβαίνουν κάποια γεγονότα, αλλά και πολλές 

φορές  ίσως μας προλαβαίνουν τα γεγονότα διότι υπήρχε ένα παμπάλαιο δίκτυο, ένα 

γερασμένο δίκτυο και γι’ αυτό παλαιότερα είχαμε πάρα πολλά σπασίματα και πολλά  

άλλα προβλήματα, ειδικά στην άνω πόλη και το γνωρίζει αυτό πολύ καλύτερα ο κ. 

Μητλιάγκας, όταν το 1994 την Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα, είχε προκύψει κάποιο 

πρόβλημα και από τότε είμαστε στα δικαστήρια, μέχρι να γίνει η αποζημίωση.  
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Οπότε μέσα στο 1995, τον Αύγουστο, προχωρήσαμε στην αποκατάσταση και στην 

ανανέωση του δικτύου των κατοικιών σε 4-5 οικοδομικά πολύγωνα από την  

εκκλησία του Αγίου Μηνά μέχρι τέρμα στην εκκλησία του  Αγίου Προδρόμου, για να 

μπορέσουμε να ελαττώσουμε τις απώλειες του νερού και για να λύσουμε κάποια άλλα  

προβλήματα που υπήρχαν στην περιοχή.  

 Δεν θα ήθελα να πω άλλα οικονομικά στοιχεία τα οποία οικονομικά στοιχεία 

υπάρχουν, τα έχουμε δει πολλοί  σύμβουλοι και δεν θα ήθελα τώρα στην πρωτομιλία 

μου να κάνω μια αντιπαράσταση με οικονομικά στοιχεία. Πιστεύω ότι στην 

δευτερομιλία μου θα απαντήσω σ’ όλες τις ερωτήσεις, σε όλα τα σχόλια και θα δεχτώ 

την οποιαδήποτε κριτική.  

 Ο προϋπολογισμός του 1997, είναι ένας πρ/σμός συγκεκριμένος, ο οποίος έχει 

συγκεκριμένη οικονομική διάσταση και ο οποίος δίνει το μήνυμα και στην διοίκηση 

και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, ότι πρέπει να κάνετε μ’ αυτά τα χρήματα, αυτό 

το συγκεκριμένο έργο, είτε αυτό το έργο έχει σχέση με το Ταμείο Συνοχής, είτε με το 

ΦΕΚ, είτε έχει σχέση με την τακτική της υπηρεσίας από την συντήρηση, τα 

γεφυρώματα, την επέκταση των δικτύων, τα μικρά αντιπλημμυρικά έργα, τα έργα τα 

οποία  έχουν σχέση με καθαρισμό  από μας όλων των ρεμάτων κι εδώ θα κάνω μια 

μικρή  παρένθεση. Πρέπει να υπάρχει κι άλλος φορέας π.χ. το Δασαρχείο ή κάποιος 

άλλος φορέας, για να καθαρίσουμε αυτά τα ρέματα, το ρέμα της Αγίας Βαρβάρας, το 

ρέμα των Αγίων Αναργύρων και το ρέμα του Αγ. Γεωργίου, διότι έχουμε κάνει ένα 

φράγμα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την περιοχή εκείνη, η οποία στις 

βροχές του  1995 στις 6 Ιουλίου, κόντεψε να πλημμυρίσει όλη η πόλη και με τον τότε 

Αντιδήμαρχο Καθαριότητας τον κ. Αγοραστό, συνεργαστήκαμε 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο, για 10 ημέρες, για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την πόλη και 

στην συνέχεια υπήρξε συνεργασία με τον κ. Γκότση σαν Αντιδήμαρχος Έργων.  

Περάσαμε μπορώ να πω και κάποιες κακές στιγμές στην ΔΕΥΑΣ, όπως τον 

Φεβρουάριο του 1996, όταν οι μεταφορικοί μας αγωγοί, περίπου 2 χιλιομ.  από τις 

γεωτρήσεις της Μονόβρυσης μέχρι το αντλιοστάσιο των Χιλίων Δένδρων, είχανε 

εγκατασταθεί.  

 Ο συγκεκριμένος πρ/σμός ο οποίος έχει σε κωδικοποίηση όλα τα νούμερα, 

προϋπολογίζουμε να εισπράξουμε καθαρά ανταποδοτικά περίπου 600 εκ. δρχ. Κι 

όταν λέω καθαρά ανταποδοτικά, εννοώ ξεκάθαρα από το νερό κι από την αποχέτευση 

και περίπου άλλα 500 εκ. δρχ. από το 3% και από το 80%. 

 Αυτό το συγκεκριμένο νούμερο, το 1994, δεν ήταν πάνω από 650 εκ. δρχ., 

ήταν ένα πολύ χαμηλό νούμερο, για να μπορέσει η ΔΕΥΑΣ να προχωρήσει σ’ αυτά 

τα έργα, τα οποία είχε προβλέψει η προηγούμενη Διοίκηση. Γι’ αυτό ίσως, και το 

1994, είδα ότι η Διοίκηση είχε μια ανάπτυξη ως προς τα δάνεια, πήρε ένα δάνειο 

συγκεκριμένο, το οποίο δεν χρειαζότανε να το πάρει αν κρατούσε την ίδια 

τιμολογιακή πολιτική του 1993, διότι  φανταστείτε ότι εμείς, τον Νοέμβριο του 1997, 

να κατεβάζουμε την αποχέτευση, βλέποντας μπροστά μας τις εκλογές του 1998. Αυτό 

περίπου έκανε η προηγούμενη Διοίκηση κι αμέσως μετά προχώρησε να  πάρει ένα 

δάνειο τον Μάιο του 1994.  

 κ. Περδίκης Ζ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, πριν απ’ όλα νιώθω υποχρεωμένος να μεταφέρω τις ευχαριστίες της 

οικογένειας του πρόωρα χαμένου συναδέλφου μας του κ. Γιάννη Ζάγκαλη, για την 

ηθική συμπαράστασή σας, αλλά και για τις αποφάσεις τιμής στην μνήμη και 

προσφορά του που αποδώσατε στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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 Μετά από αυτό, πρέπει εκ μέρους του συνδυασμού να μιλήσω για τα 

ζητήματα που αφορούν της ΔΕΥΑΣ και ενδεχόμενα, να δυσαρεστήσω συναδέλφους. 

Αυτό όμως δεν θα το κάνω με καμιά σκοπιμότητα, ούτε θα αποδώσω ευθύνες σε 

συναδέλφους που διαχειρίζονται τις τύχες της ΔΕΥΑΣ. Ότι παρατηρήσεις θα κάνω, 

θα τις κάνω με γνώμονα το συμφέρον της Επιχείρησης, το συμφέρον των δημοτών 

μας και κυρίως τις προοπτικές για τα έργα του Ταμείου Συνοχής και τον Βιολογικό 

Καθαρισμό. 

 Παρατήρηση πρώτη: συζητάμε τον Μάιο του 1997 για τον πρ/σμό τον 

οικονομικό μας δημοτικής επιχείρησης  με ανταποδοτικό χαρακτήρα πέρα από την 

αναβολή κάποιων ημερών, αλλά είναι πρωτόγνωρο για τον Δήμο Σερρών, να 

κουβεντιάζει το Δ.Σ. οικονομικό πρ/σμό που έχει ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 1997 

και αντί να τον κουβεντιάζει το Φθινόπωρο του προηγουμένου έτους, τον 

κουβεντιάζουμε στον 5ο μήνα του 1997. Και βέβαια, δεν θυμάμαι αν στην 

προηγούμενη συνεδρίαση ασχοληθήκατε με τον τεχνικό προγραμματισμό αυτής της 

επιχείρησης, γιατί αυτά πάνε μαζί. Προγραμματίζω τεχνικά, προγραμματίζω τα έργα 

και προϋπολογίζω οικονομικά. Αυτά τα πράγματα, είναι αυτονόητο ότι έχουνε 

καταπατηθεί από την Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ και από την Δημοτική Αρχή και έρχονται 

προς συζήτηση 5 μήνες, μετά την έναρξη του οικονομικού έτους, Υπόψη, ότι η 

λογιστική και ταμειακή υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης, νομιμοποιείται να 

πληρώνει μέχρι 20 Φεβρουαρίου 1997, σύμφωνα με τον πρ/σμό του περασμένου 

έτους, αλλά από την 1η Μαρτίου του 1997, ότι δαπάνες έγιναν, έγιναν παράνομα, 

δηλαδή δεν περισσεύει εκτός από το να μπει ένας εισαγγελέας, αλλά δεν θα είμαι εγώ 

αυτός που θα το κάνω, ούτε θα παροτρύνω κανέναν για να το κάνει, αλλά 

αποδοκιμάζω αυτή την τακτική, να έρχεται  ο πρ/σμός στα μισά του χρόνου μετά από 

7 μήνες, δηλαδή έχει τελειώσει η ισχύς του πρ/σμού κι εμείς εδώ και 5 μήνες 

λειτουργούμε χωρίς πρ/σμό σε μια επιχείρηση  για την οποία καυχιόμαστε ότι 

επιτελεί σημαντικότατο έργο.  Και πράγματα έτσι είναι.  

 Χωρίς αποφάσεις του Δ/κού Συμβουλίου της Επιχείρησης, οι εργαζόμενοι 

στην επιχείρηση, από 1η Ιανουαρίου 1997, πληρώνονται με μια κλαδική σύμβαση 

εργασίας.  

Η ίδια η διοίκηση σε επανειλημμένες συζητήσεις που έγιναν στο Διοικητικό 

Συμβούλιο από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1996 και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 

του 1997 για τους εκπροσώπους των εργαζομένων της επιχείρησης και το νομικό 

τους σύμβουλο, αρνιόταν επίμονα να συμμορφωθεί στο αυτονόητο, σ’ αυτό που όριζε 

το φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης, που το είχαμε στα χέρια μας σαν Διοίκηση τις 

επιχείρησης από τις 29 Νοεμβρίου 1996 και έπρεπε να συμμορφωθούμε σ’ αυτό, και 

να καταβληθούνε στους εργαζόμενους οι νέες αμοιβές τους, σύμφωνα με την κλαδική 

σύμβαση εργασίας και να αποδοθούν στους εργαζόμενους αναδρομικά αυτά που 

όριζε ο Νόμος, από 22 Σεπτεμβρίου του 1995. Και η Διοίκηση όχι δεν 

συμμορφώθηκε, όχι δεν ήρθε σε συμβιβασμό με προτάσεις που έκαναν οι 

εργαζόμενοι προς οικονομικό όφελος της επ/σης και κατ΄ επέκταση  και των 

καταναλωτών συμπολιτών και αρνήθηκε αυτή την συμμόρφωση, με αποτέλεσμα να 

γίνει αγωγή από την νομική πλευρά των εργαζομένων, να είναι απαιτητά τα 

αναδρομικά από τον  Σεπτέμβριο του 1995 από την εργοδοσία και να είναι και 

έντοκες από την στιγμή που κατατέθηκε αυτή η αγωγή, αυτές οι αναδρομικές 

απαιτήσεις. 
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 Και έρχεται ο πρ/σμός, που εμφανίζεται πλασματικά ισοσκελισμένος. Για το ζήτημα 

των αμοιβών των εργαζομένων, σας είπα προηγουμένως, ότι η απαίτηση καταβολής 

των αναδρομικών και μάλιστα αν δεν συμβιβαστεί η εργοδοσία που είναι η Διοίκηση 

της ΔΕΥΑΣ, θα ανέβουν σ’ ένα ποσό των 50 έως 80 εκ. δρχ., μόνο εις συμμόρφωση 

στην κλαδική σύμβαση εργασίας. Και το ποσό αυτό, θα είναι εκτός από τις αυξημένες  

αναδρομικές τους αμοιβές, θα είναι και οι απαιτήσεις των ασφαλιστικών φορέων των 

εργαζομένων, είτε είναι Ι.Κ.Α., είτε είναι οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό ταμείο.  

 Κύριοι συνάδελφοι, ο κάθε προϋπολογισμός, ουσιαστικά είναι μια 

αριθμητική, μια προσωπική έκφραση για το πρόγραμμα δράσης των έργων που θα 

υλοποιηθούνε για το 1997, μια και μιλάμε γι’ αυτόν τον  πρ/σμό, είναι ένα εργαλείο, 

το οποίο θα συντονίσει την Διοίκηση και την Δ/νση  της επιχείρησης να εφαρμόσει 

αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο κάθε πρ/σμός γίνεται χρήσιμος και ωφέλιμος γι’ 

αυτά τα πρόσωπα που ασκούνε την διαχείριση, τους αιρετούς της  Διοίκησης της 

ΔΕΥΑΣ, αλλά και τα διευθυντικά  της στελέχη, ώστε με τους περιορισμούς που 

θέτουν τα οικονομικά μεγέθη του πρ/σμού, η Διοίκηση και οι Διευθύνσεις, να 

προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να εξοικονομήσουν ή τουλάχιστον να μην 

σπαταλήσουν τους πόρους της επ/σης, που στην συγκεκριμένη περίπτωση της 

ύδρευσης-αποχέτευσης, είναι οι πόροι αυστηρά των συνδημοτών μας, που μέσω των 

λογαριασμών της κατανάλωσης, στηρίζουν οικονομικά αυτή την επιχείρηση. Ο 

οικονομικός σχεδιασμός του πρ/σμού που έρχεται στο Δ.Σ. έγινε με ένα βασικό 

χαρακτηριστικό, έγινε με απασχόληση προσωπικού στα 80 άτομα, ακριβώς και αυτό 

σημαίνει ότι ο αριθμός 80, είναι υπεραρκετός για να λειτουργήσει και διοικητικά και 

οικονομικά και λογιστικά, αλλά και τεχνικά-κατασκευαστικά αυτή η Δημοτική 

Επιχείρηση.  

 Τον Ιανουάριο του 1997, η ΔΕΑΥΑ απασχόλησε 129 εργαζόμενους, τον 

Φεβρουάριο του 1997 κατέβηκε στους 125 εργαζόμενους και σήμερα Μάιος, είναι 

119 εργαζόμενοι. Πως λοιπόν λέμε ότι θα εφαρμοστεί αυτός ο πρ/σμός, όταν από την 

πρώτη μέρα του οικονομικού έτους, έχουμε παραβιάσει σαν Διοίκηση τον αριθμό των 

εργαζομένων; Αυτοί οι επιπλέον εργαζόμενοι, ήδη έχουνε μισθοδοτηθεί. Υπάρχει η 

εξής εκτίμηση, ότι για καθένα εργαζόμενο στην ΔΕΥΑΣ, η ΔΕΥΑΣ επιβαρύνεται με 

335.000 δρχ. μηνιαίως, με την αμοιβή του και τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ τρίτων. 

Άρα τώρα που κουβεντιάζουμε στο Δ.Σ. για τον πρ/σμό, η ΔΕΥΑΣ έχει ήδη «μπει 

μέσα» τουλάχιστον 75-80 εκ. δρχ.  μόνο για το 5μηνο που κύλησε. Για να γίνω πιο 

σαφής, πάνω στον αριθμό των εργαζομένων και σ’ αυτά που αναφέρονται στην 

μισθοδοσία του προσωπικού στον πρ/σμό αλλά και στον απολογισμό και ισολογισμό. 

Ξέρετε γιατί έχει πραγματικό έλλειμμα η επ/ση 148.000.000 δρχ. μόνο για τι 1996; 

Γιατί η πρόβλεψη εκείνου του πρ/σμού, του 1996, ήταν για μισθοδοσία προσωπικού 

85 ατόμων, ενώ πραγματικά απασχολήθηκαν 175 άτομα.  

Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την επχ/ση δήθεν για να δώσουμε κοινωνικά 

χαρακτηριστικά, δήθεν για να δώσουμε λύση στην ανεργία εδώ στην πόλη, ας βγούμε 

ευθέως και να πούμε στους πελάτες μας, συμπολίτες και καταναλωτές, ότι θα 

πληρώνουν το νερό τόσο, γιατί εμείς θέλουμε να δώσουμε και μεροκάματα, άσχετα 

αν αυτά τα μεροκάματα, δεν πάνε για να προσφέρουν έργο στην επ/ση. 
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 Ένα χρόνο πριν, σ’ αυτό το τραπέζι  κύριε Δήμαρχε, σας είχα αφήσει ένα χαρτί, για 

κείνους τους εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται από την ΔΕΥΑΣ, αλλά δεν ξέρουν 

που βρίσκεται η ΔΕΥΑΣ και προσφέρουν υπηρεσίες οπουδήποτε αλλού, εκτός από 

την ΔΕΥΑΣ. Σχεδόν αντανακλαστικά, το αρνηθήκατε αυτό, το διαψεύσατε. Δεν 

θέλησα να επιμείνω, σας μοίρασα απλά εκείνο το έγγραφο με τα ονόματα των 

εργαζομένων που μισθοδοτούνται από την ΔΕΥΑΣ, αλλά δεν προσφέρουν υπηρεσία 

στην ΔΕΥΑΣ, γιατί δεν είχα κανένα λόγο να έρθω σε αντιπαράθεση μ΄ αυτούς τους 

εργαζομένους που έχουν ανάγκη το μεροκάματο, που έχουν ανάγκη την απασχόληση 

και  θα είμαι ο τελευταίος που θα πάω κόντρα μαζί τους. Αλλά τουλάχιστον 

αποδεχτείτε το έγγραφο το δικό σας, τις συμβάσεις που υπογράφετε για άτομα τα 

οποία δεν δουλεύουνε μέσα στην ΔΕΑΣ, αλλά πληρώνονται μέσα από τα τιμολόγια 

του νερού. Και τότε έτσι ήταν τα  πράγματα και ας το διαψεύσατε, αλλά  και 

συνεχίζετε σε όλο το 1996 και τώρα στο 1997, την ίδια τακτική. Και σήμερα, το 

1997, η ΔΕΥΑΣ, μισθοδοτεί πρόσωπα, τα οποία δεν προσφέρουν υπηρεσία στην 

Δημοτική Επ/ση. Και κάποια ώρα, το επισημαίνω, και στους υπευθύνους της 

καθαριότητας και πρασίνου, είναι κρίμα να δίνουμε σε δημοσιότητα ονόματα, αλλά 

επιτέλους αυτή η δικαιολογία, ότι δηλαδή δεν έχουμε προσωπικό, ας πάψει να  

ακούγεται δημόσια τουλάχιστον.  Δεν μπορώ να κατανοήσω, ότι αυτού του είδους η 

επ/ση, η καθαριότητα και το πράσινο, δεν έχουν προσωπικό, όταν μέσω των  

προγραμματικών συμβάσεων με την ΔΕΠΚΑ, κάθε λίγο για 20καί άτομα κάνουμε 

συμβάσεις και ένας εξίσου ίδιος αριθμός εργαζομένων προσφέρει υπηρεσίες στο 

πράσινο και στην καθαριότητα, μέσω της ΔΕΥΑΣ. Και δεν μπορώ να κατανοήσω 

αυτό που λέτε, ότι δεν έχουμε άτομα στην καθαριότητα. Τότε αυτά τα πρόσωπα πού 

απασχολούνται;  

Διετέλεσα ως Πρόεδρος του Δ.Σ. δύο θητείες. Διετέλεσα και πρόεδρος της Δημοτικής 

Επιχείρησης για 15 μήνες. Διατελέσατε κι άλλοι συνάδελφοι στις ίδιες και άλλες 

θέσεις του Δήμου.  Δεν είχα τότε ούτε γραφείο, ούτε ιδιαίτερο και ιδιαιτέρα. Στην 

ΔΕΥΑΣ, ο κύριος Αντιπρόεδρος έχει τρεις ιδιαιτέρες, δικό του γραφείο όλο τον 3ο 

όροφο του κτιρίου της επ/σης, με δικούς του υπολογιστές και έχει και κάτι άλλο 

πρωτόγνωρο για Δημοτική Επ/ση, ή  για οποιαδήποτε επ/ση, ή οργανισμό ή νομικό 

πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  ανά την Ελλάδα, έχει δικό του εικονολήπτη  με δικό του 

εξοπλισμό. Δεν ξέρω εκτός από τις υπηρεσίες και τα γραφεία τύπου μεγάλων 

υπουργείων, αν συμβαίνει και πουθενά αλλού, αλλά δεν ξέρω μέχρι τώρα, πώς 

κάποιος Δήμος ή κάποια Δημοτική Επ/ση, έχει κι έναν κάμεραμαν με τον ανάλογο 

εξοπλισμό, που στο όνομα ότι λειτουργεί και αντίθετα σαν οδηγός  αυτοκινήτου, 

κάνει αυτή την δουλειά. 

Ο προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός κύριοι συνάδελφοι, μόνο από αυτό που σας 

ανέφερα λίγο πριν, για τον αριθμό των απασχολούμενων, αλλά υπάρχουν και κάποια 

άλλα στοιχεία, τα οποία στην σύνταξη του πρ/σμού, όχι με ευθύνη της οικονομικής 

υπηρεσίας, αλλά με ευθύνη της Διοίκησης  ή της πλειοψηφίας της Διοίκησης, δεν 

αναγράφονται μέσα στον πρ/σμό αυτονόητες δαπάνες, δηλαδή δεν εμφανίζονται μέσα 

στα έξοδα που θα κάνει η ΔΕΑΣ το 1997, οι υπερβάσεις των δαπανών στα έργα που 

συγχρηματοδοτούνται  από το Ταμείο Συνοχής.  
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Παρόλα αυτά η Διοίκηση, γι’ αυτό ρίχνω την ευθύνη στην Διοίκηση και όχι στην 

υπηρεσία, ψηφίζει τον Απρίλιο του 1997 ένα έργο, συλλεκτήριος αγωγός και 

συνέχιση δικτύου ακαθάρτων Α’ φάση, στην περιοχή Κιουπλιά-έγκριση πίνακα, 

συμβατική δαπάνη 124 εκ. δρχ., με τον παρόντα πίνακα, η δαπάνη του  έργου 

ανέρχεται στα 149.854.000 δρχ., δηλαδή μια  υπέρβαση που με έγκριση της 

πλειοψηφίας της  Διοίκησης  κατά  21  εκ.  δρχ.,  συν την  αναθεώρηση  τιμολογίου,  

γιατί  δώσαμε  και παράταση για να μας τελειώσει το έργο, πήρε με την έγκριση της 

πλειοψηφίας της Διοίκησης και  παράταση και κατά συνέπεια αυτό σημαίνει 

αναθεωρήσεις του τιμολογίου, που κατά την υπηρεσία προβλέπεται πιθανή 

αναθεώρηση 20% στην συμβατική δαπάνη του έργου, δηλαδή το 20% στα 124 εκ. 

δρχ.  είναι  γύρω στα 25 εκ. δρχ., μόνο για ένα έργο  που συγχρηματοδοτείται από το 

Ταμείο Συνοχής, έχουμε υπέρβαση 46 εκ. δρχ. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και στα 

υπόλοιπα έργα του Ταμείου Συνοχής, που γίνονται ή έγιναν στην πόλη Κι όμως, αυτοί 

οι αριθμοί δεν εμφανίζονται μέσα στον πρ/σμό, παρόλο που η Διοίκηση ξέρει και 

εγκρίνει να είναι νόμιμες αυτές οι υπερβάσεις και να πληρώσει το ταμείο της ΔΕΥΑΣ 

τους εργολάβους.   Όπως επίσης σε γνώση της Διοίκησης, μπαίνουν κάποια νούμερα 

υπερβολικά μικρά, όταν ξέρει ότι έχουν δρομολογηθεί κάποιες άλλου είδους 

εξελίξεις. Στην περίπτωση των τεχνικών έργων-αποπληρωμή οριστικής μελέτης, 

οφειλή στο γραφείο Μωϋσιάδη 110 εκ. δρχ., έγινε η αγωγή, αναβλήθηκε η δίκαση 

στο δικαστήριο και ορίστηκε νέα δικάσιμος τον Δεκέμβριο του 1997. Ξέρουμε ότι το 

συμφέρον της επ/σης επιβάλλει, πριν τη νέα δικάσιμο, να πάμε να κάνουμε έναν 

συμβιβασμό, δηλαδή προκειμένου να πληρώσουμε 110 εκ. δρχ., να συμβιβαστούμε 

με λιγότερα. Ούτε αυτά τα νούμερα εμφανίζονται μέσα στον πρ/σμό.  

 Στις παροχές τρίτων, είναι γνωστό πως η ΔΕΗ έχει εξαγγείλει αύξηση του 

τιμολογίου της από 1ης Ιουλίου κατά  6,5%. Γιατί δεν αναγράφεται η πρόβλεψη, ότι 

τουλάχιστον  6,5% θα προπληρώσουμε στη ΔΕΗ; Εδώ μιλάμε για κάποια  πολλά 

εκατομμύρια.  

 Όπως επίσης στην στήλη των εσόδων, λέμε στα έσοδα αποχέτευσης και 

μπαίνει απλοϊκά, τόσα κυβικά νερού πουλάμε και αφού παίρνουμε το 50%, στο τέλος 

της αποχέτευσης βάζουμε το 50%. Δεν είναι όμως έτσι και ξέρει η Διοίκηση ότι 

αποχέτευση δεν πληρώνουν όλοι. Πέραν των εκπτώσεων, ένα απλό παράδειγμα. Ο 

οικισμός της Χρυσοπηγής δεν έχει  αποχέτευση στο δίκτυο της ΔΕΥΑΣ και κατά 

συνέπεια δεν είναι υποχρεωμένος ο οικιστής της Χρυσοπηγής να πληρώσει τέλος 

αποχέτευσης. Εμείς τότε γιατί τον εμφανίζουμε και αυτόν μέσα όμως και χιλιάδες 

άλλους καταναλωτές, ότι θα τους πάρουμε χρήματα, αφού ξέρουμε ότι δεν 

νομιμοποιούμαστε να τους πάρουμε.    

 Αυτός ο πρ/σμός αγαπητοί συνάδελφοι, θα έχει τουλάχιστον 200-250 εκ. δρχ. 

έλλειμμα.  

 κ. Γεωργούλας Γ.:  Ομιλούμε για το νερό, ένα από τα πιο βασικά πράγματα, 

και από άποψη ποιότητας και από άποψη ποσότητας. Χρειάζεται σύνεση πάνω σ’ 

αυτό το θέμα, γιατί το οικονομικό πάντοτε καθορίζει τις σκέψεις και τις αντιδράσεις 

των πολιτών.  Ένα παράπονο έχω κι εγώ σαν δημότης, δεν μπορώ να μην σας το πω, 

πριν ένα χρόνο πλήρωνα 6.000 δρχ. και τώρα πληρώνω 10.000 δρχ. Είναι μια  

σοβαρή αύξηση, Και απ’ ότι πληροφορούμε από τις υπηρεσίες της ΔΕΥΑΣ, εάν δεν 

γίνει αύξηση πάλι, δεν μπορεί να τραβήξει αυτή η επ/ση.  
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Αυτό σημαίνει ότι ερχόμεθα σε πλήρη αντίθεση, με όσα είχατε υποσχεθεί, εσείς 

βασικά  που αποτελείται την πλειοψηφία, διότι όχι μόνο δεν υπήρξε μείωση, αλλά 

αντιθέτως υπήρξε αύξηση. Όμως για να σταματήσει αυτή η επιβάρυνση, σε μια εποχή  

κομπιάσματος του οικονομικού γενικότερα, θα πρέπει να νοικοκυρευτεί κύριε 

Δήμαρχε αυτή η επιχείρηση. Δηλαδή,  να μην υποκύπτουμε μπροστά στον Γολγοθά 

της ανεργίας που πράγματι είναι ένα πρόβλημα σοβαρό. Ζητούν οι άνθρωποι δουλειά, 

για να στηρίξουν την επιβίωση των οικογενειών τους. Όμως  όσους και να προσλάβει 

η ΔΕΥΕΑΣ, το πρόβλημα δεν λύνεται. Αντί να λιγοστεύουμε τις δαπάνες, εμείς τις 

αυξάνουμε, με υπεράριθμό προσωπικό. 

 Αλλά, δεν είναι μόνο εκεί το ζήτημα, έχω την πληροφορία ότι το προσωπικό 

που προσλαμβάνεται εποχικά για τα διάφορα έργα, αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι, αυτό 

όμως σημαίνει ότι μόλις μπούνε στο  νόημα της δουλειάς κάποια άτομα, σταματούνε 

και  έρχονται κάποιοι άλλοι.  

 Και βέβαια, όταν γενικότερα στη χώρα μας όλοι καταμαρτυρούν  ότι στον 

Δημόσιο τομέα είναι υπέρογκες οι δαπάνες και ότι θα πρέπει να περιοριστούν, δεν 

μπορεί να μην ισχύουν οι ίδιες λογικές και σε έναν Δήμο. 

 Και πράγματι στο γραφείο του κ. Μπάρκα, απασχολούνται πολλοί υπάλληλοι.  

 Από λογιστικής πλευράς, πολλά πράγματα δεν αντιλαμβάνομαι  για τους 

πρ/σμούς, όμως αυτά τα έργα  που προγραμματίζονται κ. Δήμαρχε για να γίνουν από 

το Ταμείο Συνοχής, πολύ φοβάμαι, ότι θα αναγκαστούμε να αυξήσουμε την τιμή του 

νερού, γιατί τα χρήματα που θα απαιτηθούν  για την συμμετοχή του Δήμου θα είναι 

πολλά και θα  βρεθούμε στην ανάγκη να κάνουμε κάποιο δάνειο, με αρκετά μεγάλο 

επιτόκιο, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, αλλιώς δεν θα εκτελεστούν τα έργα.  

 Εκφράζω αυτή την αγωνία, μακάρι να μην γίνουν έτσι τα πράγματα, όμως εγώ 

φοβάμαι ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Βλέπω επίσης, ότι δεν εισπραχθήκανε πάνω 

από 200 εκ. δρχ., που σημαίνει πως ή ο εισπρακτικός μηχανισμός δεν  λειτούργησε 

σωστά, ή πως κάποιοι δεν πληρώνουν. Έχει την δυνατότητα ο Δήμος να τα εισπράξει 

όλα, αν εφαρμόσει τον κανονισμό λειτουργίας.  

 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Θα ήθελα να πω σε όλους τους συναδέλφους που 

βρίσκονται εδώ, ανεξαιρέτως παρατάξεων, ότι ίσως και τώρα και άλλη φορά θα 

πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ η πορεία των έργων της ΔΕΥΑΣ, αλλά και η 

πορεία του τρόπου λειτουργίας και των οικονομικών της ΔΕΥΑΣ. Όσοι ξέρουν και 

θα ήθελα και ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ, να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις, όσοι 

παρακολουθούν από κοντά τα δρώμενα και την πορεία της δημοτικής επ/σης, 

τρομάζουν στην ιδέα του τι θα γίνει, όταν έρθει η ώρα να πληρώσουμε τις 

υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν τα σενάρια τα οποία κάνει  η 

οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ και αυτά που φαίνονται προς στιγμή, με τα 

οικονομικά δεδομένα που έχουμε, δεν είναι σωστά, θα παρακαλούσα τον κ. Δήμαρχο 

και τον κ. Αντιδήμαρχο, να πούνε καθαρά εδώ στο τραπέζι, τις προβλέψεις τους για 

τις υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΣ στην αποπληρωμή και την ολοκλήρωση αυτών των 

έργων. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ασκούμε δημόσιο και δημοτικό έργο, δεν πρέπει 

να βλέπουμε μόνο τον χρόνο που το ασκούμε και τον τρόπο, αλλά πρέπει να 

βλέπουμε και το τι θα αφήνουμε για μετά.  
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Γιατί αν θα συνεχιστεί αυτή η τακτική αντιμετώπισης των οικονομικών  κυρίως 

υποχρεώσεων  και προβλημάτων της ΔΕΥΑΣ και η Δημοτική Αρχή, είτε αυτή που 

είναι τώρα, κυρίως όμως η επόμενη, θα καταλήξει να είναι η πιο δυσάρεστη  

Δημοτική Αρχή που υπήρξε ποτέ στους Σερραίους πολίτες. Και όλα αυτά, γιατί αντί 

να κοιτάξουμε και να δούμε τι  έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και από που 

μπορούμε να βγάλουμε χρήματα για να το κάνουμε, δυστυχώς, ο μεν  κ. Δήμαρχος 

δεν έδωσε στην ΔΕΥΑΣ από την αρχή την σημασία που της άρμοζε, ίσως με το δίκιο 

του γιατί είχε τόσα  να κάνει, όμως η ΔΕΥΑΣ εκτελεί έργο πολύ μεγαλύτερο κάθε 

χρόνο σε οικονομικό μέγεθος. Οι προοπτικές εάν  συνεχιστεί αυτή η πολιτική, είναι 

πολύ δυσοίωνες για την  πόλη, για τον Σερραίο πολίτη και ακόμη και για το  μέλλον 

των έργων της ΔΕΥΑΣ. Εγώ έχω να πω μόνο, ότι με πιάνει τρόμος όταν βλέπω κι 

όταν ξέρω, ότι όλοι θέλουμε να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα κι 

ότι αντί να κάνουμε την πρέπουσα οικονομία, μας έχει πιάσει το άγχος της 

εξυπηρέτησης του προβλήματος εργασίας και μάλιστα, λυπούμαι που το λέω, κατά 

στενό κομματικό και παραταξιακό τρόπο. Στις εκλογές που πέρασαν, η ΔΕΥΑΣ, το 

κατήγγειλα και τότε δημοσίως στις εθνικές εκλογές, είχε γίνει παράρτημα κόμματος 

πολιτικού, το οποίο είναι μεγάλο κόμμα και δεν έχει την ανάγκη να χρεωθεί στον λαό. 

Έφτασαν μέχρι και 175  άτομα οι εργαζόμενοι, στις προηγούμενες βουλευτικές 

εκλογές, από στοιχεία που μας έδωσε η ΔΕΥΑΣ. Μέσα δε στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ, 

έβλεπα ανθρώπους που για 2-3 μήνες δούλευαν εκεί, αλλά ήταν  στις εκλογές βοηθοί, 

γραμματείς κ.λ.π. σε γραφεία υποψηφίων βουλευτών. Είναι δηλαδή δυνατόν μια 

Δημοτική Επ/ση να ενισχύσει τον πολιτικό αγώνα  ενός κόμματος και γιατί εσείς που 

έχετε την πολιτική  ευθύνη της λειτουργίας αυτής της επιχείρησης, γιατί εκθέτετε κι 

αυτό το κόμμα, που κατά την γνώμη μου δεν έχει και ανάγκη από αυτό;  

 Αγαπητοί συνάδελφοι, τα έργα της ΔΕΥΑΣ είναι παλιά, έχουνε ένα δρόμο, 

είναι τα έργα που εντάχθηκαν στο Ταμείο Συνοχής, το έργο ύδρευσης που εντάχθηκε 

στο ΠΕΚ κόστους 130 εκ. δρχ.  περίπου και εάν η ΔΕΑΣ θα μπορούσε με έσοδα από 

χρηματοδοτήσεις εθνικές ή ευρωπαϊκές, να εντάξει κάποια έργα. Δεν θα αναφερθώ 

στο ότι  αποσιωπάται πλήρως το γεγονός ότι  αυτά τα έργα εντάχθηκαν στο Ταμείο 

Συνοχής το 1993, ότι οι μελέτες τους έγιναν, ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης 

υπήρξε και το 1994 με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό, ότι για τον βιολογικό 

καθαρισμό η προκήρυξη έγινε τον Αύγουστο, ή τον Σεπτέμβριο του 1994 και ότι η 

καινούργια Δημοτική Αρχή, όταν παρέλαβε την διοίκηση του Δήμου και της ΔΕΥΑΣ 

από τις 30 επ/σεις και εταιρίες που υπέβαλαν τα χαρτιά τους για τον διαγωνισμό, 

βρήκε με  προεπιλογή που έκανε η προηγούμενη Δ.Α. τις δέκα. Από τις δέκα, 

υπέβαλλαν τα χαρτιά τους οι επτά και πέρασαν 2,5 χρόνια και ακόμη δεν έχει βγει η 

ανάδοχος για να κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Σε 

άλλες πόλεις, η προκήρυξη  για τον βιολογικό καθαρισμό έγινε το 1995 και ήδη  

σήμερα έχουνε εγκαταστήσει εργολάβο ανάδοχο, ο οποίος  άρχισε, ή θα αρχίσει 

άμεσα να κατασκευάζει τον βιολογικό  καθαρισμό. Είναι δυνατόν, συνάδελφοι, επί 

2,5 χρόνια, να  μην έχουνε εγκαταστήσει τον ανάδοχο που θα κατασκευάσει τον 

βιολογικό καθαρισμό; Κι απ’ ότι έμαθα μόλις προχθές, το Δ/κό Συμβούλιο έκανε 

επιλογή για τον ανάδοχο και να δούμε τι τύχη θα υπάρξει, εάν γίνουνε ενστάσεις και 

τι καθυστερήσεις θα υπάρξουν και πότε θα ολοκληρωθεί  αυτό το έργο και τι θα 

κοστίσει επιπλέον στην ΔΕΥΑΣ και  άραγε και στον Σερραίο πολίτη, με τις 

αναθεωρήσεις  των τιμών και με όλες τις οποιεσδήποτε δαπάνες έχουνε γίνει. 
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 Θα σας φέρω ένα παράδειγμα: όταν εμείς αναλάβαμε τον Δήμο από τον κ. Ανδρέου, 

εκτελούσε του ΕΑΠΤΑ 1 έργα τη τάξης περίπου  των 200 εκ. δρχ. Επειδή είχε 

αργήσει  το πρόγραμμα αυτό, ο κ. Ανδρέου είχε απορροφήσει περίπου 50 εκ. δρχ. κι 

εμείς βρήκαμε υπό τέλεση, άλλα  150 εκ. δρχ. Στο τέλος της θητείας μας, το ΕΑΠΤΑ 

1 απορρόφησε  700 εκ. δρχ., υπερτριπλασιασμό από αυτά που βρήκε. Ξέρουμε ότι 

έχουν εντάξει κι άλλα έργα στο  Ταμείο Συνοχής, γιατί έγινε το εξής: το Ταμείο 

Συνοχής απέκλεισε από τα έργα υπό χρηματοδότηση, όλα τα  έργα κάτω των 300 εκ. 

δρχ., διότι ήθελαν να γίνουν μεγάλα έργα. Κι ενώ εδώ πέρα, θα έπρεπε να έχουμε την 

ετοιμότητα να υποβάλλουμε προτάσεις, να βιαστούμε να γίνει η απορρόφηση, ώστε 

να αξιοποιήσουμε κι άλλους  πόρους, διότι μόνο έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε  

όλο το εξυγιαντικό έργο ύδρευσης και αποχέτευσης που είναι όντως σπουδαίο, εμείς 

την απορρόφηση περίπου  του 11% που είχαμε το 1995 και δεν ξέρω τώρα αν είμαστε 

στο 16% και μακάρι να φτάσουμε και  παραπάνω. Είναι αδύνατο να ενταχθούμε σε 

περαιτέρω χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Συνοχής, μόνο και μόνο γιατί έχουμε 

μικρή  απορρόφηση και γιατί καθυστερούμε  στην λήψη των αποφάσεων για την 

γρήγορη εκτέλεση των  έργων. Και κάτι τελευταίο, θα πρέπει αγαπητοί συνάδελφοι, 

να ξεκαθαρίσουμε όλοι μαζί και να αναλάβουμε όλοι  μαζί τις πολιτικές ευθύνες και 

να μην πλένουμε τα χέρια μας  σαν τον Πόντιο Πιλάτο, τι μέλλει γενέσθαι , από εδώ 

και πέρα. Εκτός από την συντονισμένη και γρήγορη  εκτέλεση των έργων, για να μην 

χάνουμε χρήματα, πρέπει να γίνει οικονομία, πρέπει να περισσέψουνε από τα έσοδα 

της ΔΕΥΑΣ χρήματα, για να πληρώσουμε την ιδία συμμετοχή και τις υποχρεώσεις, 

για να μην βαρύνουμε αλόγιστα τον σερραϊκό λαό  και για να μην καταριέται ο 

καθένας από εσάς την ώρα που πήρε την απόφαση να συμβάλει κι άλλη φορά στα 

δρώμενα του Δήμου.  Γενναία απόφαση λειτουργίας της ΔΕΥΑΣ, με απολύτως 

αναγκαίο προσωπικό, 70-80 άτομα, είσπραξη όλων των χρωστούμενων και περικοπή 

δαπανών, με όλα αυτά είναι και ήταν δυνατόν να εξοικονομούμε κάθε χρόνο 200 εκ. 

δρχ. περίπου και να μην επιβαρύνουμε τον σερραϊκό λαό κάνοντας δάνεια.     

 κ. Αγγελίδης Π.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

Σύμβουλοι, ο αγαπητός κατά τα άλλα συνάδελφος κ. Μπάρκας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 

προέβαλλε αυτά τα έργα της ΔΕΥΑΣ που γίνονται σήμερα στην πόλη, σαν επίτευγμα 

περίπου της  σημερινής Δ.Α., επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες και για τις ζημίες 

χρήσης του 1995 και 1996, στην προηγούμενη Δ.Α., υποτιμώντας την νοημοσύνη του 

Σερραϊκού Λαού, λες και ο Σερραϊκός Λαός δεν  ξέρει ότι αυτά τα έργα που γίνονται 

τώρα στην πόλη από την ΔΕΥΑΣ, γίνονται εξαιτίας της ίδρυσης της ΔΕΑΣ και την 

οποία ίδρυση της ΔΕΥΑΣ, την πολέμησε λυσσαλέα η τωρινή  Δ.Α. όταν  ήτανε στην 

Αντιπολίτευση, δημαγωγώντας και υποσχόμενη μάλιστα, δραστική μείωση της  τιμής 

του νερού, η οποία τελικά, έγινε δραστική αύξηση  και ο κ. Μπάρκας χαρακτήρισε 

σήμερα την τακτική αυτή  σαν πολύ καλή κίνηση.  

 Ερχόμαστε να εγκρίνουμε τον πρ/σμό του 1997 της ΔΕΥΑΣ, έναν πρ/σμό, ο 

οποίος έχει ήδη ξεπεραστεί, τουλάχιστον όσον αφορά  τα λειτουργικά έξοδα της 

επ/σης, λόγω του ότι  έχει προσλάβει η επ/ση επιπλέον προσωπικό από αυτό που  

προέγραφε ο πρ/σμός, και τα ανέλυσε  ο κ. Περδίκης αυτά τα στοιχεία, 

προηγουμένως. Τις επιπλέον αυτές προσλήψεις, αργά ή γρήγορα θα κληθεί να τις 

πληρώσει ο σερραϊκός λαός, με την επιβεβλημένη πλέον  αύξηση στην τιμή του 

νερού. 
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 Μέχρι και κάμεραμαν θα  πληρώσει ο Σερραϊκός Λαός στην ΔΕΥΑΣ, γιατί κάποιοι 

θέλουν να εξασφαλίζουν  την προσωπική τους προβολή.  Αυτή η συνεχιζόμενη 

πολιτική στην ΔΕΥΑΣ, της μη συγκράτησης των δαπανών, είναι σίγουρο πως θα 

ανεβάσει ακόμη περισσότερο το ύψος της αναπόφευκτης αύξησης της τιμής του 

νερού. Αν η Δ.Α. πάρει τώρα την ευθύνη για μια απόφαση αύξησης της τιμής του 

νερού, για  την οποία φυσικά υπεύθυνη είναι η ίδια, θα είναι πολύ μεγάλο λάθος και 

θα οδηγήσει σε περιπέτειες την ΔΕΥΑΣ. Αν δεν γίνουν τώρα διορθωτικές κινήσεις, η 

τιμή του νερού το 1999, θα φτάσει σε μεγάλα ύψη, πιθανό να τριπλασιαστεί. Νομίζω 

ότι ο Σερραϊκός Λαός πρέπει να μάθει την αλήθεια, πρέπει να μάθει που οδηγούνται 

τα πράγματα στην ΔΕΥΑΣ. 

 Κάτι άλλο που θα ήθελα να επισημάνω και το οποίο έχει σχέση με την αύξηση 

των εσόδων της ΔΕΥΑΣ. Είναι γνωστό σε όλους, ότι υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών 

μας, η οποία δυστυχώς δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του νερού.  Το πρόβλημα 

είναι παλιό και εντόνως συνεχιζόμενο. Η ΔΕΥΑΣ έχει να εισπράττει από απλήρωτους 

λογαριασμούς από τα παρελθόντα έτη, μέχρι και το 1995, γύρω στα 80 εκ. δρχ. και τα 

ποσά είναι σοβαρά. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο οικονομικό. Υπάρχει και ηθικό 

θέμα έναντι των συμπολιτών  μας που πληρώνουν τους λογαριασμούς τους. Νομίζω 

ότι η ΔΕΥΑΣ και γενικότερα η Δ.Α., θα έχει την αμέριστη συμπαράσταση όλου του 

Δ.Σ. αν προσπαθήσει να εφαρμόσει τις προτάσεις που κατά καιρούς έχει εισηγηθεί η 

υπηρεσία της επ/σης, για την αντιμετώπιση  αυτού του προβλήματος.  

 Κάτι που θα ήθελα να πω για την πορεία της επ/σης. Τα μέχρι τώρα στοιχεία, 

δείχνουν ότι η πορεία της ΔΕΥΑΣ είναι ανησυχητική κι αυτό το αποδεικνύουν 

πρώτον, οι ισολογισμοί. 470 εκ. δρχ. είναι οι ζημίες χρήσης της ΔΕΥΑΣ μέχρι τώρα. 

Δεύτερον, είναι ο χαμηλός ρυθμός απορρόφησης των χρημάτων του Ταμείου 

Συνοχής, είναι απαράδεκτη αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει στην έναρξη 

κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού. Δεν υπάρχει η ικανότητα για να 

απορροφήσουμε έτοιμα χρήματα. Κι ενώ όπως είπε ο κ. Μητλιάγκας, αν ήταν 

ικανοποιητικός ο ρυθμός απορρόφησης των χρημάτων του Ταμείο Συνοχής για τον 

βιολογικό καθαρισμό και θα μπορούσε η ΔΕΥΑΣ να  διεκδικήσει χρήματα και γα 

έργα ύδρευσης από το Ταμείο Συνοχής, διότι υπάρχουνε έτοιμες μελέτες, δεν μπορεί 

να το κάνει, από την στιγμή, που δεν μπορεί να απορροφήσει τα ήδη υπάρχοντα 

χρήματα για τον βιολογικό καθαρισμό. Ακόμη, δεν έχει αναδειχθεί ο μειοδότης του 

βιολογικού καθαρισμού και αυτή την καθυστέρηση στην  έναρξη κατασκευής του 

βιολογικού καθαρισμού, θα κληθεί να την πληρώσει πάλι ο Σερραίος πολίτης, διότι η 

καθυστέρηση αυτή θα επιφέρει αναθεωρήσεις στις τιμές του έργου, οι αναθεωρήσεις 

θα επιβαρύνουν οικονομικά την ΔΕΥΑΣ και κατ΄ επέκταση τις πλάτες του Σερραϊκού 

Λαού.  

 Ενώ η ΔΕΥΑΣ είχε όλες τις προϋποθέσεις να αναπτύξει μια ικανοποιητική 

πορεία, δυστυχώς η πορεία της είναι ανησυχητική. Μου θυμίζει ένα  αυτοκίνητο, που 

ενώ έχει όλες τις δυνατότητες να αναπτύξει ταχύτητα, δεν μπορεί, γιατί έχει 

τραβηγμένο χειρόφρενο. Κάπως έτσι θα ήθελα να παρομοιάσω την πορεία της επ/σης 

αυτής σήμερα. Μαγικές συνταγές  δεν υπάρχουν, για να πάει καλά αυτή η επ/χση. Η 

συνταγή είναι μία, απλή και πολύ γνωστή. Η ΔΕΥΑΣ, θα πρέπει να ακολουθήσει την 

συνταγή της συγκράτησης, αν  όχι περικοπής των δαπανών και την αύξηση των 

εσόδων, διεκδικώντας άντληση κεφαλαίων από όποια πηγή μπορούν  να αντληθούν 

αυτά. 
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 Επίσης παράλληλα, θα πρέπει να υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης 

μεταξύ της διοίκησης  και όλων των εργαζομένων της ΔΕΥΑΣ, πράγμα που δυστυχώς 

θεωρείται πολυτέλεια στην επ/ση αυτή. 

 Τελειώνοντας θέλω να πω ότι εγώ, καταψηφίζω τον πρ/σμό της ΔΕΥΑΣ, λόγω 

του ότι έχει ξεπεραστεί, αλλά και για τον επιπλέον λόγο της άσχημης πορείας της 

επ/σης.  

 κ. Σωτηριάδης Δ.: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, με πολύ λίγα λόγια και νούμερα, θα προσπαθήσω να σας δώσω την 

πραγματική εικόνα της ΔΕΥΑΣ, καθώς υπάρχουν ζημίες χρήσης για το 1996.  

 Εμείς θα απαντήσουμε με πραγματικά νούμερα και πραγματικά στοιχεία και 

δεν θα πούμε αυτό που είχε λεχθεί σ΄ αυτό το τραπέζι 2 χρόνια πριν, το 1995,  όταν 

συζητάγαμε για τον ισολογισμό του 1994 και είχε ειπωθεί από κάποιο συνάδελφο της 

μειοψηφίας εδώ, «πώς έχουμε ζημίες χρήσης, όταν έχουμε καταθέσεις στις τράπεζες»; 

 Βέβαια εμείς, δεν θα μπούμε σ’ αυτή την λογική, γιατί δεν θα πείσουμε 

κανέναν. Θέλουμε να λέμε τα πράγματα  με το όνομά τους, για να προβάλλουμε έτσι 

και το έργο που επιτελείται και από την διοίκηση και από το προσωπικό της ΔΕΥΑΣ. 

 Κάτι που δεν προσέξατε στον ισολογισμό και μ’ αυτά τα λίγα που θα πω, 

πιστεύω ότι θα δώσω απάντηση σ’ όλους  τους προλαλήσαντες που αναφερθήκανε 

για τις αμοιβές του προσωπικού, καθώς βέβαια και για τις ζημιές χρήσης  που 

εντοπίσατε κι εσείς, ότι δημιουργηθήκανε από τις αμοιβές του έκτακτου προσωπικού.  

 Στον ισολογισμό, με εξαίρεση τις αμοιβές προσωπικού, συγκριτικά με το 

1995, υπήρχε μια αύξηση μόνο 5,26%, πολύ πιο κάτω από τον επίσημο πληθωρισμό. 

Αυτό είναι πολύ σημαντικό κι αυτή είναι η πραγματική εικόνα της οικονομίας της 

ΔΕΥΑΣ, της οικονομικής διαχείρισης της ΔΕΥΑΣ κι όλα αυτά που ακούσαμε 

προηγουμένως, θα μου επιτρέψετε να μην τα λάβω σοβαρά. Όταν διαβάζουμε έναν 

ισολογισμό και βλέπουμε ότι από την  μια χρονιά στην άλλη, υπάρχει μια αύξηση 

μόνο 5,26%, σημαίνει ότι αυτή η επ/ση και νοικοκυρεμένη είναι και σωστή 

οικονομική διαχείριση κάνει.  Βέβαια στον ισολογισμό, έχουμε και 100 εκ. δρχ. 

επάνω στην μισθοδοσία του προσωπικού και συγκεκριμένα από  τα 344 εκ δρχ.  που 

είχαμε το 1995, φτάσαμε στα 448 εκ. δρχ. το 1996. Τα 93 εκ. δρχ. όμως από αυτές τις 

αμοιβές προσωπικού, είναι για έργα που έχουμε κάνει με αυτεπιστασία και είναι 9 

έργα μόνο στην ύδρευση. Κι εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ, ότι στην μισθοδοσία 

του 1994 των 333 εκ. δρχ., υπήρχαν 65 εκ. δρχ. αμοιβές  προσωπικού που 

απασχολούνταν στα έργα αυτεπιστασίας, χωρίς να δούμε κανένα έργο.  

 Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα, αν κάναμε σωστά που δώσαμε τα 93 εκ. δρχ., αν 

σωστά πήραμε αυτούς τους συμβασιούχους με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για να 

κάνουμε τα έργα αυτεπιστασίας.  

Το 1995, ξεκινήσαμε 9 μεγάλα έργα ύδρευσης. Αυτά τα έργα ήταν συνεχιζόμενα και 

το 1996, με πρ/σμό  μελέτης 429 εκ. δρχ. και κατασκευαστικό κόστος 288 εκ. δρχ.  θα 

δίναμε όποιον εργολάβο θα μας τα έκανε  αυτά και η επ/ση μ’ αυτούς τους 

συμβασιούχους που  απασχολήσαμε  αυτό το διάστημα, τα 9 έργα στοιχίσανε στην 

υπηρεσία μόνο 200 εκ. δρχ.  

 Καταλαβαίνετε ότι μόνο από αυτά τα έργα, τα 93 εκ. δρχ. της μισθοδοσίας, 

αφού αναφέρομαι μόνο για έργα της ύδρευσης, ενώ υπάρχουν και της αποχέτευσης, 

ήταν τεράστιο το κέρδος απ’ αυτή την απόφαση, να γίνουν τα έργα αυτά με 

αυτεπιστασία και να απασχολήσουν προσωπικό ορισμένου χρόνου. 
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 Άρα, οι ζημίες χρήσης για το 1996, είναι για έργα και  δεν υπήρξε κακή οικονομική 

διαχείριση, ούτε και αλόγιστες  δαπάνες, αφού σε όλες τις δαπάνες, εκτός από τις 

αμοιβές προσωπικού, η αύξηση ήτανε μόνο 5,26%  και να υπολογίσετε ότι αυτή είναι 

η αύξηση του μόνιμου προσωπικού που αλλάζει κλιμάκια και κάθε χρόνο, 

επιβαρύνεται η επ/ση με ένα σοβαρό ποσό γι’ αυτό το κόστος.                    

 Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό, είναι ότι οι αποθήκες μας είναι γεμάτες από 

υλικά. Κάναμε μεγάλες προμήθειες, κερδίζοντας τεράστια ποσά από τους 

διαγωνισμούς. 

 Επίσης πρέπει να αναφέρω, σχετικά με τα 107 εκ. δρχ. ότι οι ζημιές χρήσης 

για το 1994 και σήμερα για το 1996, είναι 148 εκ. δρχ. Αν κάνουμε μια σύγκριση, τα 

65 εκ. δρχ. που δόθηκαν το 1994 χωρίς να γίνει κανένα έργο, με το  προσωπικό που 

απασχολήσαμε εμείς και με τα νούμερα που σας ανέφερα, σημαίνει ότι πράγματι 

υπάρχει  νοικοκυροσύνη και σωστή οικονομική διαχείριση.  

 κ. Γεωργούλας Γ.: Ψηφίζω τον προϋπολογισμό.  

 κ. Γκότσης Ηλ.:  Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι 

συνάδελφοι, από τα στοιχεία  που έχω εδώ, ότι τελικά αυτό που διαχέεται στον 

Σερραϊκό Λαό και λέγεται εδώ και πολλά χρόνια, ότι το νερό ανεβάζει και κατεβάζει 

τις Δ. Α., το είδα  από τα στοιχεία που ανέτρεξα και είδα. Πιστεύω όμως ότι, το νερό 

και η ΔΕΥΑΣ στην προκειμένη περίπτωση, δεν πρέπει να  αποτελεί αντικείμενο ή 

εργαλείο προς εκμετάλλευση, για να έχουμε έναν προεκλογικό χαρακτήρα, για να 

μπορέσουμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Κι αυτό το λέω, ανατρέχοντας στις 

προηγούμενης Δημοτικές Αρχές.  

 Μιλήσατε για ελλείμματα, και θα ήθελα να δούμε πως προέκυψαν αυτά τα 

ελλείμματα. Κατ’ αρχήν ξεκινάω από τον κ. Ανδρέου και μετά από σας κ. 

Μητλιάγκα, που κάνατε ένα δάνειο 338 εκ. δρχ. σαν σύνολο, όλα μαζί. Αυτά έχουν 

σαν αποτέλεσμα να πληρώνουμε τοκοχρεολύσια 75 εκ. δρχ. τον χρόνο.  

 Το 1992 το κυβικό του νερού, ήταν 196 δρχ. Απ’ ότι ρώτησα τις υπηρεσίες, η 

τιμή αυτή κάλυπτε τα έξοδα. Στα τέλη του 1993 και αρχίζοντας το 1994 η 

προεκλογική καμπάνια, ο κ. Μητλιάγκας το κατεβάζει το  νερό από 196 δρχ./κυβικό, 

σε 170 δρχ./κυβικό μέτρο. Άρα έτσι αρχίζει ο χορός  των ελλειμμάτων. Και σήμερα, 

αν θέλουμε να εμφανιζόμαστε προστάτες της ΔΕΥΑΣ, είμαστε οι προκεντριαστές. Το 

1994, το πρώτο έλλειμμα φτάνει τα 107 εκ. δρχ. Όμως,  σε μια διερεύνηση που 

έκανα, διαπίστωσα ότι ακόμη και αν μειωθεί το προσωπικό στα 80 άτομα που είπατε, 

πάλι θα υπάρχουν ελλείμματα. Κι εδώ θα πρέπει να σκύψουμε όλοι πάνω  από το 

πρόβλημα και να δούμε τι θα κάνουμε. Το  1999 θα πρέπει ο Δήμαρχος, να χρεώνει 

600 δρχ./κυβικό μέτρο το νερό; Γιατί εκεί θα φτάσουμε. Νομίζω ότι η ΔΕΥΑΣ, δεν 

είναι τσιφλίκι κανενός και αυτή η Δ.Α., προσπαθεί με όση  δύναμη  έχει, να δώσει την 

καλύτερη εικόνα. Βέβαια, δεν λέμε ότι δεν γίνονται λάθη, άλλωστε κ. Μητλιάγκα, 

παραδεχτήκατε κι εσείς, ότι κι εσείς φταίξατε στην τετραετία. Θέλω να κάνω επίσης 

ορισμένες επισημάνσεις,  ότι όταν συμφωνώ με τον βιολογικό καθαρισμό, κύριε 

Δήμαρχε, θα έπρεπε για να προλάβει αυτή η Δ. Α. να το παραδώσει, θα έπρεπε να 

είχαμε υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης και δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει τώρα.  

 Και άλλη μια παρατήρηση είναι η εξής: πληρώνουμε για την σύνδεση 

ύδρευσης και αποχέτευσης για 110 τ.μ. 140.000 δρχ. 
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 Θα πρέπει να γίνει μια οικονομία προς όλες τις κατευθύνσεις και εδώ θα πω, 

ότι το ανώτερο ποσό είναι υπερβολικό και θα πρέπει να γίνει μια διορθωτική κίνηση 

στην σύνδεση ύδρευσης και αποχέτευσης κι αυτό εδώ να καλυφθεί από άλλες 

διαρροές που γίνονται. Κάνω μια πρόταση, οι 140.000 δρχ. που πληρώνουν οι 

δημότες για τα 110 τ.μ. σπίτι, να μειωθούνε. Οι υπηρεσίες είχαν προτείνει 20%. Το 

αρχικό ποσό ήτανε 50.000 δρχ. και είχανε προτείνει αύξηση 20% δηλαδή 60.000 δρχ. 

Παρακαλώ η πρόταση αυτή να καταγραφεί στα πρακτικά κι επαναλαμβάνω  ότι είναι 

τόσο μικρό αυτό το ποσό, που με λίγο περιορισμό των άλλων  εξόδων, 

υπερκαλύπτεται.  Ευχαριστώ. 

 κ. Πισώκας Βασ.:  Σαν Δημοτικός Σύμβουλος, μετά από την εισήγηση που 

έκανε ο κ. Μπάρκας και την εισήγηση που έκανε ο συνάδελφος κ. Περδίκης, 

διερωτώμαι πως θα καλυφθεί αυτό το έλλειμμα που υπάρχει σήμερα, μέχρι τις 

31/12/1996, δηλαδή τα 427 εκ. δρχ. αυτός είναι ο πραγματικός αριθμός και θα ήθελα 

να ρωτήσω τον κ. Μπάρκα και  την Δ.Α., πως θα καλυφθεί; Με δανεισμό, με αύξηση 

στην τιμή νερού, ή με χρεοκοπία;  

Γιατί απ’ ότι άκουσα εδώ από συναδέλφους και τα επιβεβαίωσε εν μέρη και ο κ. 

Σωτηριάδης, είναι ότι αυτά τα ελλείμματα παρουσιάζονται από κακούς χειρισμούς, 

κακή οργάνωση και ρουσφετολογικές προσλήψεις.  

Και συγκεκριμένα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα: ένας εργαζόμενος στοιχίζει 

γύρω στις 330.000 δρχ. το μήνα, όπως  είπε και ο κ. Περδίκης. Ενώ η υπηρεσία 

χρειάζεται 80 άτομα, εμείς έχουμε 119 άτομα Χ 330.000 δρχ. βγαίνει ένα ποσό 12 εκ. 

δρχ. μηνιαίως, δηλαδή ετήσια βγαίνει 120 εκ. δρχ. Ιδού το έλλειμμα. Και θα ήθελα να 

ρωτήσω τον κ. Μπάρκα και τους διοικούντες της ΔΕΥΑΣ, αν έχουμε γνώση των 

ευθυνών μας.  

 Είναι γεγονός ότι η πορεία των έργων της ΔΕΥΑΣ, είναι μεγάλο δράμα μπορώ 

να πω και όχι  ερωτηματικό και η όλη πορεία μέχρι τώρα, έδειξε ότι ενώ μπορούσαμε 

να πάρουμε 2 δις δρχ. κι αυτό το υποβάλλω σαν ερώτημα ως Δ.Σ., από το Ταμείο 

Συνοχής, εδώ και  2,5 χρόνια παιδεύεται η επιτροπή αξιολόγησης για να επιλέξει την 

εταιρεία. Θέλω να μάθω τις αιτίες.  

 Δεύτερον, είχαμε πάρει στο παρελθόν, επί κ. Ανδρέου, 100 εκ. δρχ. δάνειο, για 

να κάνουμε τις δεξαμενές και  μέρος του αποχετευτικού υδρευτικού δικτύου. Ενώ 

δημιουργήθηκε το έργο μεταξύ Κωνσταντινουπόλεως κι έφτασε μέχρι εδώ, 

συγκεκριμένα μέχρι το Γυμνάσιο και υπάρχει ένας άλλος δρόμος που άρχισε από την  

Ναούσης κι έφτασε μέχρι την Γρ. Ρακιτζή, το μέρος της Ρακιτζή μέχρι εκεί που 

φτάνει το παζάρι, δεν έγινε.  Που οφείλεται αυτό;  Όταν παίρνετε ένα δάνειο, 

υπάρχουν και τοκοχρεολύσια. Κι απ’ ότι ξέρω, δίνουμε τα τοκοχρεολύσια, χωρίς να 

γίνεται έργο. Εν τέλη, πότε θα τελειώσει;  

 κ. Χαλκιόπουλος Λ.:  Γνωρίζετε ότι στο παρελθόν, όταν ζητήσατε την 

αύξηση της τιμής του νερού, δεν δίστασα να συμπλεύσω μαζί σας. Εγνώριζα σαφώς, 

ότι η πράξη μου εκείνη, ήτανε βαθύτατα αντιλαϊκή. Μην διανοείστε ότι εξαπατήθηκα 

εγώ, ούτε το έκανα αυτό από λόγους συναισθηματικούς. Πίστευα, ότι ήτανε αναγκαίο 

να επιτελεστούν ορισμένα έργα, να βρεθεί η ιδία συμμετοχή και εκτέλεσα, αυτό το  

έργο μου, εν γνώση μου, ξέροντας ότι θα έρθω σε διάσταση όχι μόνο με τους φίλους 

μου αλλά και με την γενικότερη συνείδηση και αντίληψη των Σερραίων.  

 

 

17 



 

 

 Εγώ επισημαίνω δύο πράγματα, για να καταλήξω κάπου. Ότι είναι απόλυτος 

ανάγκη να μειωθούν οι δαπάνες κι αυτό σημαίνει μείωση των εργαζομένων, στο 

επίπεδο των δεοντολογικών πλαισίων, και όχι πέραν αυτού. Αυτό το λέει ένας 

άνθρωπος, που είναι βαθύτατα υπέρ της κοινωνικής πολιτικής.  

 Δεύτερον, να γίνονται κανονικές και δίκαιες εισπράξεις. Εάν πέσουν στα χέρια 

μου φαλλοκρατικές εισπράξεις, εγώ δεν θα δείξω την επιείκεια που επιθυμούν 

μερικοί να σας δείξουν.  Εγώ, θα καλέσω και Μ.Μ.Ε. και θα κάνω καταγγελίες σε 

όλους τους υπεύθυνους και δεν θα διστάσω να ακολουθήσω και δικαστικές 

διαδικασίες.  

 Δεν έχω στοιχεία, σας το λέω για να ρίξω μομφή, έναντι της σημερινής 

ηγεσίας, της ΔΕΑΣ. Εγώ δεν σας κρίνω σ’ αυτή τη φάση. Θα κρίνω στον ορίζοντα 

της τετραετίας του έργου σας, όταν θα έχετε διαγράψει, ας μου επιτραπεί η φράση, 

τον ιστορικό σας κύκλο. Τότε, θα σας κρίνω σε βάθος και σε λεπτομέρεια. Θα 

καλέσω τα Μ.Μ.Ε. για να κάνω μια αναδρομή, σε όλο το έργο που έχει ή θα έχει 

επιτελέσει η σημερινή Δ.Α.  

 κ. Στάγκος Κ.:  Αυτή τη στιγμή, καλούμαστε εδώ για να αποφασίσουμε αν θα 

ψηφίσουμε τον οικονομικό ισολογισμό ή όχι, με δεδομένα κάποια οικονομικά 

στοιχεία.  

Έχω δηλώσει κατ΄ επανάληψη  ότι δεν είναι δυνατό να συζητάμε οικονομικά 

στοιχεία, χωρίς να είναι παρόντες οι οικονομικοί Δ/ντές των υπηρεσιών, οι οποίοι θα 

διαβεβαιώσουν ή θα διαψεύσουν διάφορα νούμερα, γιατί δεν μπορεί να είμαστε  

παντογνώστες και κάτοχοι της απόλυτης αλήθειας, όταν δεν έχουμε και την απόλυτη 

γνώση.  

 Την λογική των προσλήψεων και μάλιστα των προσλήψεων που ήταν 

αδιαφανείς, νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να τίθεται σ’ αυτό το τραπέζι, γιατί όταν 

εγκατέλειψε η προηγούμενη Δ.Α. την εξουσία, άφησε ένα συγκεκριμένο και όχι 

ευκαταφρόνητο αριθμό προσωπικού  μέσα σ’ αυτή την επιχείρηση.  

 Υπάρχει ένα ιστορικό λάθος και το ιστορικό λάθος λέει, ότι στην επίσημη 

μελέτη των οικονομικών στοιχείων το 1993-1994, υπήρχε μια υπόσχεση. Υπάρχουν 

όμως και μερικά άλλα δεδομένα. Η ΔΕΥΑΣ έχει πλέον γιγαντωθεί, με συνέπεια να 

έχουν γιγαντωθεί πλέον και τα έσοδά της και τα έξοδά της. Διαφωνώ με οποιαδήποτε 

έκπτωση που προσπαθείτε να γίνει από εδώ και πέρα. Και η προσωπική μου θέση 

είναι, ότι σίγουρα υπάρχει ένα  οικονομικό άνοιγμα, το οποίο στο μέλλον θα κληθεί η 

Διοίκηση, όποια και να είναι, να το καλύψει. Κι αυτό, θα πρέπει να το καλύψει ή με 

αύξηση της τιμής του νερού, ή με δανεισμό. Και μιλάμε για το υπάρχων έλλειμμα. Θα 

πρέπει να δούμε και πόσο θα στοιχίσει στον κάθε καταναλωτή η λειτουργία του 

βιολογικού καθαρισμού. Ύστερα, το μέλλον αυτής της επιχείρησης, δεν μπορεί να 

βρεθεί μέσα από μια λογική αυτού του είδους της αντιπαράθεσης. Θα πρέπει να 

αποφασιστούν μέτρα, τα οποία θα απορροφηθούν μέσα από ένα μακροχρόνιο 

πρόγραμμα δράσεως, τουλάχιστον μιας 10ετίας, όσο περίπου είναι και η πρόβλεψη 

που γίνεται από τα δάνεια. Ανεξάρτητα με το ποια θα είναι η Διοίκηση του Δήμου 

Σερρών. Διαφορετικά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ΔΕΥΑ 

Σερρών. Ούτε φυσικά θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο κ. Γκότση, ότι πρέπει αυτή 

την στιγμή να γίνει αυτή η μείωση. Διότι, δεν μπορούμε να μιλάμε για μείωση, σε μια 

επιχείρηση  που έχει ανοικτό ισολογισμό, ανοιχτό πρ/σμό.  
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Αν θέλουμε να δώσουμε πραγματικά  λύση, θα πρέπει να γίνει ένα μακροπρόθεσμο 

πρόγραμμα δράσης, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά ποιες θα είναι οι κλιμακωτές 

αυξήσεις, διότι θα υπάρχουνε, είτε μας αρέσει, ή όχι.  

Θα πρέπει να δούμε ποια λεφτά θα πληρώσουν οι Σερραίοι για τον Βιολογικό 

Καθαρισμό, θα πρέπει επίσης, κάποια στιγμή ορισμένοι άνθρωποι, που βρίσκονται 

μακριά από το ταμείο της ΔΕΥΑΣ να το επισκεφτούν επιτέλους. Και θα πρέπει, να 

βγούμε από την λογική της δικής μας ΔΕΥΑΣ που αφήσαμε και της δικής σας 

ΔΕΥΑΣ που βρίσκετε τώρα.  

 κ. Πρόεδρος: Διαδικαστικά συνάδελφοι, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και 

παρόλο που ο κανονισμός λέει ότι οι δευτερολογίες είναι διάρκειας 4’, το Προεδρείο 

με την σύμφωνη γνώμη του Σώματος, πιστεύει ότι πρέπει να διαρκέσουν  

περισσότερα λεπτά οι δευτερολογίες. Προτείνω τα 10 λεπτά αν συμφωνείτε.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Σήμερα, συνεδριάζουμε βασικά για 3 θέματα της  ΔΕΥΑΣ, 

πολύ σοβαρά, τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό. Δηλαδή, σε 3 

διαφορετικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. έπρεπε να  έρθουν αυτά τα θέματα. Τώρα 

έρχονται και τα τρία θέματα σε μια συνεδρίαση και ζητάτε να τα κουβεντιάσουμε με 

20’ και με 4’.  

 κ. Πρόεδρος: Μόλις τώρα πρότεινα περισσότερο χρόνο. Ας αποφασίσει το 

Σώμα, τι χρόνος χρειάζεται. Το Σώμα, συμφώνησε για 15’ και για 10’.  

 κ. Στάγκος Κ.:  Έχω μια ερώτηση, πόσες νέες συνδέσεις υπάρχουν το 1996 

και πόσες προβλέπονται το 1997; 

 κ. Μπάρκας Αθ.: Πιστεύω ότι η υπηρεσία της ΔΕΥΑΣ, σε συνεργασία με την 

Διοίκηση, θέλαμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είδαμε με τον κ. Κουροπαλάτη, πόσες 

άδειες έβγαλε η  Πολεοδομία το 1994, 1995 και 1996 και είδαμε μέσα από εκεί πόσα 

περίπου διαμερίσματα είναι. Είδαμε ότι αυτός ο κύκλος κλείνει. Εδώ μιλάμε για 

έσοδα κ.λ.π., αλλά δεν  άκουσα τις προτάσεις τις οικονομικές. Δεν είναι λύση μόνο τα  

δάνεια, ή κάποιες άλλες λύσεις που δοθήκανε.  

Και καταλήξαμε ότι σε λίγο χρονικό διάστημα, δεν θα έχουμε να παίρνουμε από 

αρχικές συνδέσεις. Θα παίρνουμε μόνο 30 τον χρόνο.  

 κ. Αγοραστός Βασ.: Από πλευράς του κ. Περδίκη, ακούστηκε ότι η Διοίκηση 

της ΔΕΥΑΣ, λειτούργησε πάρα πολύ.  

 Δεύτερον, ότι πρ/σμός είναι πλασματικός, και αυτή είναι μια καταγγελία 

σοβαρή. Ήθελα  να μάθω κ. Μπάρκα και είπατε στην εισήγησή σας, ότι οι αποφάσεις 

παίρνονταν ομόφωνες, άρα η καταγγελία του κ. Περδίκη πέφτει σε αντίθεση.         

 κ. Μπάρκας Αθ.: Είπα για τα έργα. Τα έργα, τα οποία έχουν ενταχθεί για να 

γίνουν από την ΔΕΥΑΣ κ. Μητλιάγκα κι εσείς ήσασταν ο Δήμαρχος, το 1993-1994 

είχατε κάνει μια αίτηση στο προσωρινό Ταμείο Συνοχής, ενώ έπρεπε να κάνετε 

απορροφήσεις της τάξεως των 140-160 εκ. δρχ. κι εσείς κάνατε μόνο 4.826.000 δρχ. 

το 1993, δηλαδή 0,14% από το προσωρινό Ταμείο. Το 1994 κάνατε 6.615.000 δρχ.  

περίπου το 0,18%. Αυτές ήταν οι απορροφήσεις που έγιναν. Σήμερα, άκουσα  από 

συναδέλφους να μιλούν για τρόμο, για εισαγγελείς, για  δράμα κ.λ.π. Υπάρχει σας 

πληροφορώ μια υπηρεσία σωστή και  οργανωμένη γύρω από αυτό το σύστημα που 

λέγεται χρήμα,  ρευστότητα, ταμείο, έλεγχος, ορκωτοί λογιστές, Α.Ε., εφορεία  και 

όλα αυτά μπορεί ο καθένας να τα ελέγξει.  
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Και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, αν σήμερα το Δ.Σ. διατάξει την  επανεξέταση του 

ελέγχου της χρήσης 1996, διότι το 1997 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί από τους 

ορκωτούς ελεγκτές, οι  οποίοι ορίζονται από τον περιφερειακό Δ/ντή. Θέλω 

ορισμένες φορές να μην λαϊκίζουμε, διότι ο λαϊκισμός είναι αυτός που δεν μας αφήνει 

να δούμε ούτε ένα βήμα μπροστά. Κύριοι υποψήφιοι, έρχεται το 1998, βάλτε το καλά 

στο μυαλό σας, ότι η ΔΕΥΑΣ είναι μια υπόθεση όχι τόσο εκλογική, αλλά είναι μια 

υπόθεση που πρέπει να κάνει έργα υποδομής. Σας είπα στην πρωτομιλία μου, ότι ήδη 

έχουνε  γίνει δυο νέες συνοικίες. Αν ξέρατε πως ήταν η περιοχή Καλκάνη, σήμερα θα 

δείτε πενταόροφες και επταόροφες οικοδομές σε 20 οικοδομικά πολύγωνα. Εκείνο 

όμως που θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι εμείς προχωρήσαμε μόλις φτάσαμε το 2,5% 

στις απορροφήσεις του Ταμείου Συνοχής το 1995 και το 1995 φτάσαμε  περίπου το 

8%, στο πρώτο τρίμηνο του 1994 έχουμε φτάσει στο 8,5% και στο  σύνολο, 

πλησιάζουμε το 17,60% από τις  απορροφήσεις. Και αν θέλετε να ξεχωρίσω τα δύο 

κομμάτια και τα δύο αντικείμενα, σας λέω ότι θα κάνουμε τις απορροφήσεις, θα 

κάνουμε ότι έχει σχέση με τα αστικά λύματα και δίκτυα.  

 Το άλλο κομμάτι, το οποίο είναι οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού 

Καθαρισμού, είναι κάτι ξεχωριστό, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, ότι ήταν να 

κάνουμε το κάναμε. Έχω και το έγγραφο της υπηρεσίας, το οποίο όταν πήγαμε, ο 

Δήμαρχος δέχτηκε τον Γενικό Δ/ντή και  τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας και είπε 

ότι υπάρχει πρόβλημα. Η μελέτη έδειχνε ότι ο βιολογικός καθαρισμός μπορεί να 

πάρει τα Χ λίτρα/ανά κάτοικο και έδειχνε πληθυσμό εδώ 48.000 κατοίκους. Άμεσα 

ξαναδεχτήκαμε κι αυτό το γνωρίζει ο κ. Περδίκης, γίνανε αλλαγές στην  μελέτη, 

ζητήσαμε την συνδρομή του Υπ. Εσωτερικών, ο κ. Δήμαρχος παρακάλεσε 

υπηρεσιακούς παράγοντες για να του επιτρέψουν να κάνει την αλλαγή της μελέτης, 

με τον ίδιο σύμβουλο που είχατε κι εσείς κ. Μητλιάγκα, τον κ. Γείτονα. Με τον ίδιο 

σύμβουλο, με την χημικό μηχανικό της ΔΕΥΑΣ της Λάρισας και τον χημικό 

μηχανικό της ΔΕΥΑΣ της Βέροιας που φυσικά πληρωθήκανε, προχωρήσαμε και 

κάναμε την αλλαγή της μελέτης. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, αμέσως μετά την 

αλλαγή της μελέτης, κάναμε και την προκήρυξη για τις 2 Αυγούστου 1995. Εφόσον 

φέρανε αυτές οι 10 εταιρείες τα χαρτιά τους, τις οποίες εσείς πολύ καλά  επιλέξατε 

μέσα από 30 εταιρείες, από κει και πέρα εμείς και μάλιστα αμέσως, συνεδριάσαμε μια 

Κυριακή, στις 17 Σεπτεμβρίου 1995, για να γίνει η επιτροπή εισήγησης και ανάθεσης, 

η οποία προέβλεπε από 7 έως 11 άτομα και δεν βάλαμε εμείς 7 άτομα, βάλαμε 11 

άτομα.  Ήταν και ο Γενικός Δ/ντής της ΔΕΥΑΣ, και ο Γενικός Δ/ντής του Δήμου και 

φυσικά και άλλα στελέχη. Πιστεύω, ότι λειτουργήσαμε πάνω απ’ όλα για το 

συμφέρον αυτών των δημοτών και δεν δέχομαι από κανέναν άλλον να λέει 

πατριωτικά μαθήματα για τον δημότη και ειδικά για τον Σερραίο. 

Έχω να πω επίσης, ότι ενώ πήραμε ειδικό σύμβουλο καθηγητή πανεπιστημίου, για να 

είναι καλυμμένη η Διοίκηση και η τεχνογνωσία των άλλων, δυστυχώς υπήρχε μια 

καθυστέρηση, που δεν μπορώ να σας πω τις ημερομηνίες, αλλά  πιστεύω ότι πολύ 

γρήγορα, όλες οι αποφάσεις  του Δ/κού Συμβουλίου εφόσον έρθουν στο Δ.Σ., θα 

κάνουμε μια συζήτηση τότε, να πούμε όλες τις ημερομηνίες, να δούμε πόσα 

συμβούλια κάναμε μεταξύ 31 Ιανουαρίου και 10 Απριλίου, κάναμε 7 συμβούλια.  
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 Από κει και πέρα, θέλω να σας πω για τα έργα του Ταμείου Συνοχής. 

Ενταχθήκαμε στο Ταμείο Συνοχής, τον Μάιο του  1996. Την τελική χρηματοδότηση 

που δημοσιεύτηκε στην  Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν τον Μάιο του 

1996. Η τελική μελέτη, αυτή η οποία τότε το ΥΠΕΧΩΔΕ είχε δώσει στα τεχνικά 

γραφεία μελετών ΝΟΤΑΡΑ και ΦΟΥΡΝΙΑ, το Υπ. Εσωτερικών σε συνεργασία με το 

ΥΠΕΧΩΔΕ, την ενέκρινε στις 22 Απριλίου 1996. Εμείς όμως δεν είχαμε 

καθυστερήσει, πολύ πιο μπροστά αν θυμάμαι καλά, από τον Σεπτέμβριο του 1995, 

είχαμε δημοπρατήσει 5 έργα, διότι γνωρίζαμε ότι αυτές ήταν οι διαδικασίες. Και κατά 

σύμπτωση, την ημέρα που η υπηρεσία ενημερώθηκε με ΦΑΞ, ότι έχει εγκριθεί η 

μελέτη, εκείνη την ημέρα, κάναμε Δ/κό Συμβούλιο και εγκρίναμε 4 έργα, στα οποία 

πάντα για το συμφέρον  των δημοτών, κινηθήκαμε στους μειοδότες.  

 Για τους εργαζόμενους, ο Γενικός Δ/ντής της ΔΕΥΑΣ, μου είπε ότι είναι 115 

τα  άτομα, με 84 οργανικές θέσεις, συν 15 άτομα με ειδικές ανάγκες.  Και θέλω κ. 

Μητλιάγκα, ο συνδυασμός σας που έχει κάνει επιτροπές ελέγχου, επιτροπές  που 

ενημερώνουν τον δημότη, να πάρετε μια απόφαση και  να μας φέρετε τις θέσεις σας 

για την ΔΕΥΑΣ, να μας  τις φέρετε γραπτώς και  να τις δώσουμε στους δημότες.  Δεν 

μπορείτε να λέτε εσείς, ότι θα υπάρξει επιδημία στην πόλη, διότι αφήσαμε τα 

σκάνδαλα κ.λ.π. Δεν είναι δυνατόν να ακούω από προηγούμενο Δήμαρχο, από 

εκπαιδευτικό, από Περιφερειακό Δ/ντή, να λέει ότι θα πιάσει επιδημία  στην πόλη. 

 Εγώ θα ήθελα να πω στον ισολογισμό 5 νούμερα, διότι δεν με φοβίζουν τα 

αναλυτικά. Αν υπάρχουν κακοί διαχειριστές να πάνε στην φυλακή, να μπει και ο 

εισαγγελέας, εμένα δεν με φοβίζουν αυτά, θα προχωρήσω στο έργο μου, πιστεύω ότι 

πρέπει να προχωρήσει το έργο της ΔΕΥΑΣ. Η κοινωνία έχει ανάγκη από τελικές 

οριστικές αποφάσεις  και από καθαρές λύσεις κ. Χαλκιόπουλε και οι καθαρές λύσεις, 

πιστεύω ότι δεν είναι μόνο σύνθημα, αλλά είναι και  θέση. Και είναι θέση όχι μόνο 

συγκεκριμένου  κόμματος, αλλά είναι και θέση του Ελληνική Λαού και του  

Σερραϊκού Λαού. Δεν έχει ανάγκη από κατασκευασμένες εικόνες, η πόλη έχει ανάγκη 

να δώσουμε λύση στα προβλήματά της και εμείς δεν ήρθαμε εδώ μόνο για να 

κάνουμε διαχείριση των μηχανισμών, ήρθαμε και για να πάρουμε τελικές  και 

οριστικές αποφάσεις. Οι σημερινές απαιτήσεις των πόλεων και των δημοτών μας 

είναι πολύ μεγάλες, πρέπει να προχωρήσουμε προς την ανάπτυξη και την υποδομή 

αυτής της πόλης.  

 Και τελειώνοντας ήθελα να σας πω, ότι πέρα  απ’ όσα μου  έχετε πει, κανένας 

δεν είπε ότι στις 31/12/1996 η ΔΕΥΑΣ είχε ρευστό στα ταμεία της 537.851.000 δρχ. 

και με πληρωμένες όλες τις υποχρεώσεις της, με την λογική ότι, πρέπει να κάνουμε 

απορροφήσεις, πληρώναμε μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τις 28 Ιανουαρίου.  

 Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ακόμη μια συζήτηση, να δούμε τα οικονομικά 

στοιχεία και αν θέλετε να κάνουμε  4 επιτροπές που θα είναι μικτές για να 

συζητήσουμε όλο το φάσμα. Πιστεύω ότι το αντικείμενο το οποίο έχει σχέση με τα 

δίκτυα, κατά 70% θα έχει ολοκληρωθεί ως  το τέλος του 1997 και στο 1ο εξάμηνο 

του 1998, αν τελικά από αυτά που μου είπε εμένα τηλεφωνικά πριν από 10 μέρες ο κ. 

Νοταράς, ότι η μελέτη λέει για τα εκτός  σχεδίου, 160 χιλιόμετρα. Εγώ απάντησα, ότι 

εμάς μας ενδιαφέρουν 3 συνοικίες, την συνοικία του Κατακονόζι, την συνοικία 40 

Μάρτυρες και Σφαγεία και τον Α. Ιωάννη. 
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 Αν θέλετε, είπα, να σας στείλω τον πολιτικό μηχανικό  να του δώστε τα στοιχεία για 

να μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε και να τα δημοπρατήσουμε και μάλιστα 

έκλεισα ένα ραντεβού στις αρχές Ιουνίου, για να τον επισκεφθεί ο κ. Δήμαρχος, για 

να δώσουμε την τελική λύση.  

 Είναι γνωστό όμως, ότι στην πολιτική και όποιος ασχολείται με τα κοινά, έχει 

και το χάσιμο του χρόνου, έχει και τα σχόλια, έχει και τις κριτικές.  

 Πιστεύω όμως, ότι θα πρέπει αυτή η πόλη, και οι κάτοικοι αυτής της πόλης κι 

αυτές οι γενιές που θα λειτουργήσουν τις επόμενες δεκαετίες, θα πρέπει να υπάρχει 

υποδομή για να λειτουργήσουν όλα. 

 Σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι θα συζητήσουμε κι άλλες φορές για την 

ΔΕΥΑΣ.  

 κ. Χαλκιόπουλος Λ.:  Κύριε Μπάρκα, διαπίστωσα ότι δεν έχετε 

παρακολουθήσει τους συλλογισμούς μου. Είχα την αξίωση από σας και σε ανύποπτο 

χρόνο είχα επισημάνει ότι είστε  ένα από τα πιο αξιόλογα στελέχη του Δ.Σ., να 

παρακολουθήσετε την σκέψη μου, Και δεν το διέπραξα αυτό, όχι γιατί σας φοβάμαι, 

αλλά γιατί δεν έχω στοιχεία.  

Έχω την εντύπωση, ότι εσείς αν στην εξουσία βρισκόταν ο κ. Μητλιάγκας, ότι θα είχε 

αυτό το προνόμιο να μην τον  αγγίξουν αν έκανε αξιότιμες  πράξεις; Εάν πράξατε 

αξιότιμες πράξεις, σας διαβεβαιώ ότι θα ωφεληθείτε. Εγώ έκανα μια θεωρητική 

συζήτηση και άφησα να αιωρείται υπέρ της οποιασδήποτε εξουσίας, αυτής που 

υπάρχει  τώρα και αυτής που θα υπάρξει στο μέλλον, ότι αν πράξουν αξιότιμες 

πράξεις, θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Εάν όμως πράξουν φαλλοκρατικές πράξεις, 

θα απολογηθούν στον λαό. Και δεν μπορείτε εσείς να ισχυρίζεστε ότι εγώ υπήρξα 

λαϊκιστής. Όταν ήρθατε  εδώ και ζητήσατε αύξηση της τιμής του νερού, που αυτή 

είναι μια πράξη βαθύτατα αντιλαϊκή, εγώ ευθυγραμμίστηκα με την άποψή σας, εν 

γνώση μου, ότι έχω την δυσαρέσκεια του Σερραϊκού Λαού. Πού είναι λοιπόν ο 

λαϊκισμός και ποιος μίλησε για τις επόμενες γενεές; Εσείς κ. Μπάρκα μιλάτε για τις 

ερχόμενες γενεές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχετε ιστορική ευθύνη για το  μέλλον. 

Μπορείτε να κατηγορείτε εμάς και ιδιαίτερα εμένα που σας παρακολουθώ τόσο 

χρόνο, που έδειξα επιείκεια και έδωσα πίστωση χρόνου και δεν θέλω να σας κρίνω, 

παρά μόνο στο τέλος της 4ετίας; Και θα σας κρίνω, σας διαβεβαιώ, χωρίς οργή και 

μεροληψία, μόνο με αντικειμενικότητα. 

 Βρισκόμαστε εδώ κ. Μπάρκα, ο καθένας μας, για να επιτελέσει μια 

λειτουργία. Και είναι δυνατό στην πορεία, να έχουμε και αντιδικίες, να έχουμε και 

διαφάνεια και οξύτατες συζητήσεις. Δεν σας κακίζω για το ύφος που έχετε, 

αφήνοντας να εννοηθεί ότι εσείς είστε ο αυθεντικός εκπ/πος  της Σερραϊκής 

Κοινωνίας. Όλοι εδώ που βρισκόμαστε, ήρθαμε την ώθηση των εντολέων μας  και 

των εντολίδων μας, για να υπηρετήσουμε τον Σερραϊκό Λαό. Εγώ δεν έχω την 

διάθεση να χτυπηθώ μαζί σας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα υπάρχουν ομοφωνίες. 

Θα υπάρχει και οξύτητα και θα πρέπει να την ανεχτείτε.  

 κ. Περδίκης Ζ.:  Αφιέρωσα αρκετό από τον χρόνο μου στην πρωτομιλία μου, 

επισημαίνοντας το άτοπο, να συζητιέται ο πρ/σμός του 1997 της Δημοτικής 

Επιχείρησης, ενώ θα έπρεπε να το κουβεντιάσουμε το 1996.  
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Να θυμίσω, πως τα δύο πρώτα χρόνια το 1995 και 1996, το Δ/κό Συμβούλιο της 

ΔΕΥΑΣ, συνεδρίαζε χωρίς γραμματέα και χωρίς κασετόφωνο και αρχίζω να φοβάμαι 

ότι ενδεχόμενα θα εμφανιστώ σε αποφάσεις της Διοίκησης της ΔΕΥΑΣ, να έχω 

ομοφωνήσει ή να μην έχει καταγραφεί η αρνητική μου  ψήφος και η αιτιολόγηση. 

Έψαξα τον φάκελο του κ. Προέδρου. Κύριοι συνάδελφοι, τζάμπα κουβεντιάζουμε. 

Στις 29/11/1996 με αριθμό 19, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00’ το μεσημέρι, 

επικυρώσαμε αυτόν τον προϋπολογισμό. Το αφήνω  στην κρίση ολονών, δεν το δίνω 

στον εισαγγελέα. Αρχίζω να φοβάμαι μήπως τελικά ψήφισα πράγματα  που δεν τα 

ξέρω. Και ξαναγυρνάω στο ίδιο θέμα.  Εφόσον θέλετε κύριοι συνάδελφοι της 

πλειοψηφίας, τουλάχιστον  του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ, να κάνετε κοινωνική πολιτική, 

επαναλαμβάνω αυτό που είπα και λίγο πριν, πείτε στον Σερραίο πολίτη που πληρώνει  

το τιμολόγιο της ΔΕΥΑΣ, ότι θα κάνετε προσλήψεις που θα  έχουν κοινωνικό 

χαρακτήρα, αλλά τον λογαριασμό θα τον πληρώνει ο δημότης. Γιατί τάχα το 

πρόγραμμα ανάμεσα στον ΟΑΕΔ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν το φέρατε 

στον Δήμο, και το εφαρμόσατε μόνο στην  ΔΕΥΑΣ; Γατί σύμφωνα μ’ αυτό το 

πρόγραμμα, πρέπει ο  ΟΑΕΔ να καταβάλλει ένα μικρό ποσοστό σε ημερομίσθιο  

στους πρώτους μήνες απασχόλησης αυτών των ατόμων. Τα υπόλοιπα θα καταβάλλει 

η ΔΕΥΑΣ.  

Τα πήρατε αυτά τα άτομα, για να καλύψετε τα επιπλέον και να  αρμέξετε τον 

καταναλωτή. Άρα θα είστε καλυμμένοι και  θα λέτε ότι σ’ αυτά τα άτομα, ασκούσατε 

κοινωνική πολιτική. Βγείτε όμως θαρρετά στον Σερραίο και  πείτε, ότι το τιμολόγιο 

είναι τόσο, ή θα γίνει τόσο, γιατί  εγώ έχω σκοπό σαν επιχείρηση να απασχολήσω και 

τόσα άτομα, γι’ αυτό θα ανεβάσω 2% π.χ. το τιμολόγιο  του νερού. Δεν το κάνατε 

όμως. 

 Η αύξηση της τιμής του νερού για το 1996, ψηφίστηκε τον Χειμώνα του 1996. 

Και όμως οι λογαριασμοί  των καταναλωτών  του Δεκεμβρίου του 1995, ήταν και ο 

προσωπικός μου λογαριασμός, έτσι με την νέα αυξημένη τιμή του 1996. Κατά 

συνέπεια, αρχίζω  και πιστεύω πια, ότι  και τότε κάνατε το ίδιο πράγμα, ότι ενώ 

συνεδρίασε και  πήρε απόφαση η Διοίκησης της Επιχείρησης και το Δ. Σ. το Μάρτιο-

Απρίλιο του 1996, εσείς  παίρνατε αναδρομικά λεφτά από τους καταναλωτές. Και μου 

εμφανίσατε μετά, ότι  είχατε  και αποθεματικό ρευστό κάποιο ποσό. Όμως δεν το 

είχατε.  

Γιατί  η  τιμολόγηση του νερού από τις 170 δρχ. στις 128 δρχ. ήταν για να καλύψετε, 

αυτό ήτανε το επιχείρημά σας τότε, την ιδία συμμετοχή στα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα του Ταμείου Συνοχής. Που είναι αυτά τα λεφτά, όταν  ξέρουμε ότι για το Ταμείο 

Συνοχής, η ιδία συμμετοχή  εξ’ ολοκλήρου της ΔΕΥΑΣ, θα είναι 1.300.000.000 δρχ. 

τουλάχιστον, χωρίς να γίνει βάρος ούτε μιας δραχμής, σε κανένα έργο;  Ήδη σας 

έδωσα στοιχεία γι’ αυτά τα έργα  που έγιναν μέχρι στιγμής και κουβέντα εδώ δεν 

έγινε στο Δ.Σ.  και το χειρότερο αυτή η κουβέντα δεν έγινε ούτε στο Δ.Σ. της 

ΔΕΥΑΣ. Λοιπόν, πώς θα πληρώσει  η ΔΕΥΑΣ, πώς θα πληρώσουν οι Σερραίοι αυτά 

τα 1.300.000.000 δρχ.;  

 Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα μας δώσει 4 δις δρχ. , αλλά θα πληρώσετε  

το 15% εσείς και το 85%  η Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Ο τελευταίος επενδυτής, εκτός από τους αεριτζήδες  και τους απατεώνες, σκέφτεται 

ότι αυτά τα λεφτά που παίρνει από την πώληση των υπηρεσιών, ή των προϊόντων, ένα 

μέρος πρέπει να το βάλει για να εξασφαλίσει αυτήν  την συμμετοχή του, που του έχει 

επιβάλλει ο χρηματοδότης, πιστωτικό ίδρυμα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ταμείο Συνοχής.  

Αυτό δεν γίνεται. Πέρασε το 1996 κα κυλάει και το 1997.  Ξέρετε ποιο είναι το 

χρονοδιάγραμμα το κατασκευαστικό του έργου που θα αρχίσουμε, σύμφωνα με την 

έκθεση που έχουμε πάρει; Στις 31/12/1998.  

 Ο Βιολογικός Καθαρισμός ακόμη δεν ξεκίνησε. Τα 2 δις δρχ.  είναι όλα για 

τον βιολογικό καθαρισμό και  ούτε καν επιλέξαμε ποιος θα το πάρει το έργο. Αυτά τα  

λεφτά δεν πρέπει να τα μαζέψουμε  στο όνομα αυτής της συλλογής χρημάτων της 

ιδίας συμμετοχής που κάνατε και την αύξηση της τιμής του νερού; Δυστυχώς για  τα 

έργα σε εξέλιξη, όχι του βιολογικού καθαρισμού, αλλά  γι’ αυτά που γίνονται στην 

Μεραρχίας, Κιουπλιά, Περιφερειακό, την ιδία συμμετοχή δεν την έχουμε καταβάλλει, 

ούτε έχουμε αποπληρώσει τους εργολάβους. Και δυστυχώς, σ’ ένα έργο που  ο 

εργολάβος θα πρέπει να πάρει 300 εκ. δρχ., εμείς το 1996 του έχουμε δώσει μόνο 50 

εκ. δρχ., τα υπόλοιπα θα τα πάρει τώρα. Και για να πάρουμε εμείς από το Ταμείο 

Συνοχής τα λεφτά για να πάρουμε την επόμενη προκαταβολή, πρέπει πρώτα να 

πιστοποιήσουμε ότι εξοφλήσαμε τον κατασκευαστή. Αν δεν τον εξοφλήσουμε, δεν  

πρόκειται να μας δώσει την επόμενη δόση.  

 Το 1997 και μάλιστα πριν καλοκαιριάσει γερά, η ΔΕΥΑΣ θα βρεθεί στην 

ολοκληρωτική αδυναμία να εξοφλήσει τους εργολάβους που σκάβουν την πόλη από 

πέρσι μέχρι και τώρα. Θα βρεθεί λοιπόν στην αδυναμία, να καταθέσει λογαριασμούς, 

να πιστοποιήσει τις δαπάνες και να πάρει τις επόμενες προκαταβολές.  

 Για τον Βιολογικό Καθαρισμό, βασίζομαι ότι κ. Μπάρκας που το υποσχέθηκε, 

θα το φέρει  στο Δ. Σ. για να το κουβεντιάσουμε. 

 Είναι λάθος αγαπητέ κ. Χαλκιόπουλε στο  τέλος της τετραετίας να κάτσουμε 

και να αποτιμήσουμε θετικά ή αρνητικά το έργο της ΔΕΥΑΣ. Τότε πλέον, 

ενδεχόμενα, δεν θα αναστρέφεται τίποτα. Δεν λέω να είμαστε οι αντάρτες του Δ.Σ., 

αλλά να χτυπήσουμε το κουδουνάκι,  ότι αυτή η πρακτική στα οικονομικά της 

ΔΕΥΑΣ, οδηγεί στην καταστροφή της επιχείρησης, καταστροφή η οποία θα 

διορθωθεί μονάχα με δύο πράγματα.  

Η οικονομική υπηρεσία, έχει  πει, ότι θα πρέπει η ΔΕΥΑΣ, το ποσό αυτό για τα έργα 

από το Ταμείο Συνοχής τα 1.925.000.000 δρχ., θα πρέπει για να καταβάλλει αυτό το 

ποσό, να προβούμε στην σύναψη δανείου, για να καλύψουμε την ιδία συμμετοχή, 

καθώς και προσωρινά  το ποσό που μας οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η τελευταία  

δόση των 700 εκ. δρχ. περίπου. Δηλαδή, η ΔΕΥΑΣ για να αποπληρωθεί στο  σύνολο 

των έργων του Ταμείου Συνοχής, θα πρέπει στο τέλος να καταβάλλει 1.925.000.000 

δρχ., εκ των οποίων τα 700 εκ. δρχ. θα πάρει πίσω, με καθυστέρηση  4, 6, 8 μηνών. 

Αυτό σημαίνει ότι, πρέπει να τα  βρούμε αυτά τα χρήματα. Για να μας δώσει η  

Ευρωπαϊκή Ένωση επιδότηση 3 δις δρχ., έχει την απαίτηση να καταβάλλουμε το 15% 

των 4 δις δρχ. και όλο τον Φ.Π.Α. στα 4 δις.  

 Η υπηρεσία έκανε τους υπολογισμούς και έβγαλε τα νούμερα, ο κ. Μπάρκας 

όμως, ακόμα  και στο Δ.Σ., δεν θέλει να τα παραδεχτεί. Άρα, ή θα πάει  για δάνειο η 

ΔΕΥΑΣ, και η υπηρεσία εισηγείται για να πάρει  δύο δάνεια, ένα δάνειο για το 1997 

και ένα δεύτερο δάνειο το 1998. 
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 Με το πρώτο δάνειο, να πληρώσει τα έργα που γίνονται, την ιδία συμμετοχή και με 

το δεύτερο, να πληρώσει την συμμετοχή μας στον βιολογικό καθαρισμό που ακόμη 

δεν ξεκίνησε. Πρέπει να πράξουμε ανάλογα τώρα, γιατί μετά θα είναι αργά. Αυτό τα 

δάνειο του 1 δις δρχ. , έχει χοντρά τοκοχρεολύσια. Και το τιμολόγιο θα εκτιναχθεί 

στις 500 δρχ. τουλάχιστον. Και δεν μιλάω για αύξηση των  λειτουργικών δαπανών 

που θα δημιουργηθεί από αύριο και πέρα, δεν μιλάω για υπερβάσεις στα έργα που θα 

γίνουν με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, δεν μιλάω για τις αναθεωρήσεις που θα 

γίνουν και τις δικαιούνται οι κατασκευαστές, γιατί όταν μου καταθέτει προσφορά ο  

εργολάβος για τον Βιολογικό καθαρισμό το 1994 κι εγώ στο 1997 ακόμη δεν έχω 

ξεκινήσει, ο εργολάβος να ζητήσει σύμφωνα με τον Νόμο τα επιπλέον χρήματα, γιατί 

η καθυστέρηση οφείλεται  στην ΔΕΥΑΣ και όχι στον εργολάβο.  

 Όσο για τον κ. Σωτηριάδη, που προσπάθησε με κάποια ποσοστά να μας πείσει 

ότι το προσωπικό που εργάζεται στην ΔΕΥΑΣ δεν είναι υπεράριθμο και στο κάτω-

κάτω είχαμε, είπε μια αύξηση μόνο 5,26% σε σύγκριση με το 1995, αυτές τις 

πολιτικές ας τις  αφήσουμε κατά μέρος, γιατί τα άλλα τα κονδύλια, αυτών  που 

μισθοδοτούνται στα έργα, δεν εμφανίζονται στον κωδικό μισθοδοσίας προσωπικού, 

εμφανίζονται μέσα, συνολικά  στα έργα. Και η ακριβής αποτύπωση, είναι η εξής: σ’ 

ένα έργο που κάνει με αυτεπιστασία η ΔΕΥΑΣ και κοστίζει 100 δρχ., οι 68,6 δρχ. 

είναι τα ημερομίσθια. 

 Κύριε Μπάρκα, για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, έχω να πω μόνο για το 

συγκεκριμένο έργο που επικαλεστήκατε εδώ μέσα, ότι ή δη έκανε υπέρβαση 46 εκ. 

δρχ. σε βάρος της ΔΕΥΑΣ. Το ίδιο γίνεται και σε όλα τα άλλα έργα. Εκτός βέβαια, αν 

τα εμφανίσατε σε κανένα πρακτικό και να τα έχω ψηφίσει κιόλας, δεν το ξέρω αυτό. 

 Για την μελέτη Μωϋσιάδη, ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να δώσει με λεπτομέρεια 

στοιχεία, κατά συνέπεια εγώ ας μην αναφερθώ.  

 Αρκετοί συνάδελφοι, με επιμονή και ο κ. Χαλκιόπουλος, αναφέρθηκαν στους 

καταναλωτές που  πληρώνουν και σ’ αυτούς που δεν πληρώνουν και τι μέτρα 

λαμβάνει η Διοίκηση. Δεν λαμβάνει κανένα μέτρο η Διοίκηση, εκτός από τα 

ειδοποιητήρια που στέλνει, και αναφέρει ότι αν δεν πληρώσουν, η ΔΕΥΑΣ θα προβεί 

στην διακοπή του νερού, πράγμα το οποίο η ΔΕΥΑΣ δεν το έκανε. Αυτοί οι 

απλήρωτοι λογαριασμοί, δεν  είναι από τον γνωστό «μαχαλά», είναι μόνο ένα μικρό 

κομμάτι. Όλοι οι άλλοι λογαριασμοί, ο μεγάλος όγκος των απλήρωτων, είναι από 

ανθρώπους που συστηματικά δεν πάνε να πληρώσουν και δεν τους κόβουν το νερό. 

Το πρόβλημα είναι ότι πήρατε εκατοντάδες εκατομμύρια  από την άρση του 

τιμολογίου του νερού. Πήρατε από το περιβόητο 3% 165 εκ. δρχ. το 1995 και άλλα 

170 εκ. δρχ. το 1996, σύνολο 335 εκ. δρχ. Από αυτά όλα, γιατί δεν έμειναν κάποια 

στο Ταμείο της ΔΕΥΑΣ και να πάνε για την ιδία συμμετοχή; Γι’ αυτό χτυπάω το 

καμπανάκι, η ΔΕΥΑΣ αν δεν αλλάξει πολιτική τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα, 

θα κλείσει αυτή η επιχείρηση το σύνολο του Δήμου.  Εάν είναι κάποιος Δημοτικός 

Σύμβουλος  εδώ μέσα και εκλεγεί Δήμαρχος την επόμενη τετραετία, οφείλουμε να 

του τα λέμε τώρα και να ξέρει τι θα κάνει.  

Αν είναι κάποιος που δεν είναι σήμερα  Δ.Σ. και τα μάθει αφού θα εκλεγεί  πρώτα 

Δήμαρχος, για το χάλι και το τι λεφτά θα πρέπει να πληρώσει για την ΔΕΥΑΣ και την 

ιδία συμμετοχή στο Ταμείο Συνοχής, φοβάμαι  για την υγεία του.  
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 κ. Μητλιάγκας Ζ.:  Το να μπούμε στο τεράστιο θέμα της λειτουργίας των 

προβλημάτων και της προοπτικής της ΔΕΥΑΣ, είναι  αλήθεια ότι είναι χρέος 

απέναντι στην πόλη, πέρα από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες και μικροπολιτικές. Εμείς 

δεν  υπολογίσαμε το πολιτικό κόστος, όταν κάναμε την γενναία αναπροσαρμογή της 

τιμής του νερού, από 74 δρχ. / κυβικό, που ήταν το τελευταίο διάστημα της δικής μας 

Δημοτικής Αρχής, να το φτάσουμε περίπου στις  200 δρχ. Είχε γίνει κι άλλη αύξηση 

επί δικής μας Δημοτικής Αρχής, από 54 δρχ. σε 74 δρχ. Εμείς δεν υπολογίσαμε 

επομένως το πολιτικό κόστος, κοιτώντας την ουσιαστική ωφέλεια της πόλης.  

 Αυτά που είδε ο Σερραϊκός Λαός, τα αποτίμησε κι αν δεν τα αποτίμησε όσο 

πρέπει, θα τα αποτιμήσει πολύ καλά όταν έρθει  η ώρα του οριστικού λογαριασμού, 

για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ΔΕΥΑΣ. Κι ο καθένας μας από δω και 

πέρα, δεν πρέπει να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο. Αλλά όλοι έχουμε τις ευθύνες μας 

και όχι μόνο η Διοίκηση της ΔΕΥΑΣ, αλλά και η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής 

και  στο σύνολο όλο το Δ.Σ., στο μέτρο που πιθανόν εμείς δεν κρούσαμε έγκαιρα τον 

κώδωνα του κινδύνου, δεν αναγνωρίσαμε την τυχόν αδυναμία λειτουργίας  της 

ΔΕΥΑΣ και επί των δικών μας ημερών, για να  λειτουργήσει καλύτερα. Εμείς κάναμε 

την ΔΕΥΑΣ, την τελευταία πρωτεύουσα ελληνικού νομού. Σας είπα αν θυμάστε 

παλιά, ότι όταν επισκέφτηκα τον τότε Υπουργό Εσωτερικών τον κ. Κούβελα, μου είχε 

πει ότι εμείς στις Σέρρες είμαστε ανίκανοι να πάρουμε λεφτά, όχι ότι δεν υπάρχουν 

λεφτά για την ύδρευση-αποχέτευση. Διότι ενώ όλοι ξέρουμε ότι από το  1980 υπήρχε 

ο Ν. 1069/80 που έλεγε ότι σε Δήμους άνω των 10.000 κατοίκων, δεν 

χρηματοδοτούνται έργα υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης, αν δεν υπάρχει 

Δημοτική Επιχείρηση  και φτάσαμε εμείς στην λογική να αρχίσουμε την λειτουργία  

που ουσιαστικά ξεκίνησε το 1993. Εμείς, αφήσαμε στην ΔΕΥΑΣ 61 άτομα μόνιμο 

προσωπικό. Το έκτακτο προσωπικό γύρω στο καλοκαίρι που υπήρχαν έκτακτες 

ανάγκες, ήτανε γύρω στα 30 άτομα. Απ’ αυτά τα άτομα, οι 10 είναι αορίστου χρόνου 

και οι 4-5 είναι από την υπηρεσία ύδρευσης. Θα μπορούσε και θα έπρεπε η ΔΕΥΑΣ 

να δει καλά τις προοπτικές και να προσέξει ότι πέρα  από την εκτέλεση έργου, 

υπάρχει η ανάγκη εξασφάλισης αυτών των χρημάτων που ανέφερε αναλυτικά εδώ 

πέρα ο κ. Περδίκης, για να αντιμετωπιστούν αυτά τα έξοδα.  

 Για το 1994 ήτανε βέβαια προεκλογικό δημοτικό έτος, όμως αγαπητοί 

συνάδελφοι κι εσείς κ. Δήμαρχε δεν το ζήσατε αυτό, τα καλοκαίρια του 1992 και 

1993 για μένα ήτανε ένας εφιάλτης, γιατί δεν υπήρχε νερό. Ήτανε να γίνουν κάποιες 

επεμβάσεις πέρα από τις  συνηθισμένες για να εξασφαλιστεί η λογική ποσότητα 

νερού και μπορώ να πω ότι το 1994, οι ενοχλήσεις ήταν πάρα πολύ λίγες και πιστεύω 

ότι εσάς το 1995, ελάχιστοι ήτανε αυτοί που σας ενόχλησαν και το 1996. Αυτό το 

πράγμα, με τα έργα του 1994 και με τις συνεχείς προσπάθειες που κάνατε εσείς μετά, 

έχει περιοριστεί στο ελάχιστο, το πρόβλημα από εδώ και πέρα είναι η ουσιαστική 

εξυγίανση της πόλης, με πολλά χρήματα, τα οποία μπορούμε να τα έχουμε αν 

αξιοποιήσουμε σωστά όλες τις ευκαιρίες.  

 Τώρα, αυτά που είπε ο κ. Μπάρκας, ότι η οριστική ένταξη  έγινε το 1996, εάν 

έγινε εδώ πέρα το έγγραφο της οριστικής ένταξης, θα σας πει ότι είναι συνεχόμενης 

τροποποιητικής πράξης και απόφασης, κι αυτό το πράγμα ξεκίνησε από το 1993. 
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 Η ΔΕΥΑΣ μαζί  με τις άλλες  ΔΕΥΑ της Ελλάδος, και με την πολιτική βοήθεια 

ανθρώπων που χιλιάδες φορές το αναγνωρίσαμε εδώ πέρα, ενετάχθη στο Ταμείο 

Συνοχής, πρώτα στο προσωρινό μέσο και ανάλογα με την δομή των έργων, μετά στο 

οριστικό. Δεν ήταν  δυνατόν, να ξεκινήσουμε να κάνουμε εμείς κεντρικό 

αποχετευτικό αγωγό, να κάνουμε προκήρυξη για βιολογικό καθαρισμό, να κάνουμε 

προεπιλογή από τις 30 εταιρείες, τις 10, αν δεν ήταν εξασφαλισμένη η ένταξη.  

Αλλά ο βηματισμός από το προσωρινό μέσο, στο οριστικό ήτανε αλλιώς και δεν 

υπάρχει καμιά αμφισβήτηση. Αναφέρει στην οριστική ένταξη, και πιστεύω ότι ο κ. 

Μπάρκας τα έχει, για τροποποιητικές αποφάσεις της οριστικής κατ΄ αρχήν ένταξης 

της ΔΕΥΑ Σερρών στα έργα του Ταμείου Συνοχής. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι, 

καταθέτουμε την μαρτυρία μας εδώ πέρα και γινόμαστε δυσάρεστοι όχι μόνο σε σας, 

αλλά και στις προοπτικές που ακούει από μας ο Σερραϊκός Λαός, όμως όπως είπα και 

στην αρχή, μια Δ.Α. δεν είναι μόνο αυτό που κάνει, αλλά  και αυτό που αφήνει και 

αυτό που αφήνει κ. Δήμαρχε, επηρεάζει όλους μας και εσάς και εμάς, κυρίως όμως  

επηρεάζει την Σερραϊκή Κοινωνία. Εμείς σας αφήσαμε έναν μηχανισμό, την ΔΕΥΑΣ,  

την οποία ενώ την πολεμήσατε, ευτυχώς τώρα αναγνωρίζεται  αισίως κι από εσάς και 

από  όλους όσους την πολέμησαν, ότι ήταν αναγκαίο να γίνει. Αφήσαμε 

χρηματοδοτικό σχήμα ένταξης  αυτών των έργω, διότι αν δεν υπήρχαν αυτά, έπρεπε  

τα έργα η ΔΕΥΑΣ να τα κάνει με 65% δανεισμό και με 35% το πρόγραμμα δημοσίων 

επενδύσεων, έτσι έλεγε ο Ν. 1069/80. Τώρα, άλλαξαν τα πράγματα, το 85%  είναι 

δωρεάν επιχορήγηση και το 15% είναι ιδία συμμετοχή. Αυτό, έστω και την τελευταία 

στιγμή, πρέπει να το δούμε σαν κόρη οφθαλμού  και να κοιτάξουμε ότι μπορούμε να 

περισώσουμε, διότι όλοι έχουμε τις ευθύνες και απέναντι στους συναδέλφους μας και 

απέναντι στον Σερραϊκό Λαό.  

 κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Θα προσπαθήσω κατ’ αρχήν να απαντήσω σε  κάποια 

ερωτήματα που τέθηκαν εδώ στο τραπέζι και κατά την άποψή μου χρήζουν κάποιας 

απάντησης. Πριν όμως πω αυτά, να ξεκινήσω από το εξής:  

Ότι πράγματι η ΔΕΥΑΣ, έχει γιγαντωθεί, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και όταν 

αναλάβαμε εμείς την διαχείριση των  δημοτικών πραγμάτων και επομένως και τη 

διαχείριση και  την ευθύνη λειτουργίας της ΔΕΥΑΣ, με πράξεις και όχι με λόγια, 

αποδείξαμε ότι θέλαμε να της προσδώσουμε την οντότητα που της αρμόζει στην 

πρωτεύουσα του Νομού Σερρών και συγκεκριμένα στην πόλη μας.  

 Να θυμίσω ότι έγινε η μετεγκατάσταση της ΔΕΥΑΣ από τα γραφεία της οδού 

Μαραγκουδάκη σε νέα γραφεία αρκετά ευρύχωρα, για να λειτουργούμε σαν μια 

μεγάλη εταιρεία  και η ΔΕΥΑΣ σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία που μπορεί να 

συγκριθεί με ελάχιστες ιδιωτικές εταιρείες σε επίπεδο Νομού. Βεβαίως είναι γνωστό  

και είναι σίγουρο, ότι έχει να κάνει με την υγεία των κατοίκων της πόλης μας, των 

συνδημοτών μας, γιατί ασχολείται με το νερό, το πολυτιμότερο των αγαθών κι ως εκ 

τούτου, έχει ευθύνη για την υγεία των δημοτών και επομένως πρέπει να προσέχει 

συνεχώς την ποιότητα και την ποσότητα, επάρκεια του νερού.  

 Είχαμε πει ότι την ΔΕΥΑΣ, εάν κι εφόσον την αναλάβουμε, θα 

προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε το χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο η προηγούμενη 

Δημοτική Αρχή με την  δημιουργία της είχε προταθεί κι είχε ενταχθεί, δηλαδή είχε 

πάρει μια προέγκριση, αλλά δεν σας κρύβω τις μεγάλες δυσκολίες που συναντήσαμε.  

 

 

27 

 

 



Αναγνωρίζω βέβαια, ότι το χρονικό διάστημα από την λήψη  απόφασης δημιουργίας 

της ΔΕΥΑΣ, μέχρι να καταφέρουμε να κάνουμε την πρόταση, ήτανε μικρό και πολλές 

πράξεις και ενέργειές μας, ήτανε κάτω από την πίεση αυτού του χρόνου και 

αναφέρομαι και στην μελέτη περιβαντολογικών επιπτώσεων, εκτός από τον βιολογικό 

καθαρισμό. Και να σας καταθέσω την δική μου εμπειρία όταν έφτασα στο Υπουργείο 

Εσωτερικών και το είπα ξανά στο Δ.Σ. και το ξαναλέω και σήμερα, μου είπανε να 

πάρω την μελέτη πίσω και να την επαναϋποβάλλω. Καταλαβαίνετε, το πως 

αισθάνθηκα. Όπως είπε και ο κ. Μπάρκας, εκείνη την περίοδο βρισκόμουνα 

περισσότερο καιρό στην Αθήνα παρά στις Σέρρες, προκειμένου να πείσω τους 

ανθρώπους στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, να δεχτούνε μια 

εναρμόνιση μάλλον της μελέτης περιβαντολογικών επιπτώσεων, με την μελέτη του 

βιολογικού καθαρισμού. Όσον αφορά τις διατάσεις που έχει σχέση και με τον αριθμό 

των κατοίκων  που θα εξυπηρετεί το εργοστάσιο επεξεργασίας των λυμάτων στην 

πόλη μας.  

Κι ένα δεύτερο που έχει σημασία και δίνει το στίγμα το πως εμείς θελήσαμε, θέλουμε 

και θα συνεχίσουμε μ’ αυτό το πνεύμα να λειτουργήσουμε την ΔΕΥΑΣ, είναι ότι δεν 

περιμέναμε την οριστική ένταξη της μελέτης από πλευράς ΥΠΕΧΩΔΕ και τελικής 

έγκρισής της του Υπουργείου Εσωτερικών της μελέτης των δευτερευόντων στοιχείων 

του δικτύου των λυμάτων. Εμείς καταφέραμε τον έλεγχο και αυτό με προσωπικές 

σχέσεις με παράγοντες των Υπουργείων, καταφέραμε με πράξεις κι όχι με λόγια, διότι 

ενώ έχουμε την τελική έγκριση της μελέτης του δευτερεύοντος δικτύου, δηλαδή των 

έργων που κατασκευάζουμε σήμερα και ο  Σερραϊκός λαός είναι μάρτυρας και βλέπει 

το τι γίνεται, η τελική έγκριση ήταν τον Απρίλιο-Μάιο του 1996. Γιατί αλίμονό μας, 

εάν περιμέναμε την τελική αυτή έγκριση και ν’ αρχίσουνε να τρέχουνε οι προθεσμίες 

δημοσίευσης  των έργων, που θέλαμε να τα δημοπρατήσουμε.  Μόνο 52 ή 58 ημέρες, 

πρέπει να περιμένουμε την δημοσίευση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων.  Εμείς καταφέραμε και μας δώσανε το πακέτο των μελετών αυτού του 

τμήματος του συνόλου της μελέτης των έργων υποδομής, που περιλαμβάνει τον 

κεντρικό αποχετευτικό, τον βιολογικό καθαρισμό και αυτό στο οποίο αναφέρομαι 

αυτή την στιγμή. Ο έλεγχος έγινε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Νομαρχίας και μ’ 

αυτό τον τρόπο  καταφέραμε να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο κι αυτό έχει πολύ 

μεγάλη σημασία για την κατασκευή αυτών των έργων, της αποχέτευσης και των 

λυμάτων, συγκεκριμένα. Διότι αν, επαναλαμβάνω, περιμέναμε όπως και περιμένουν 

όλοι, την τελική έγκριση τον Απρίλιο του 1996, ακόμη και σήμερα που μιλάμε ούτε 

καν θα είχαμε αρχίσει, ή μόλις θα ξεκινούσαμε τα έργα αυτά, που ήδη έχουμε 

κατασκευάσει  εδώ και ένα (1) χρόνο περίπου.  

 Κύριε Περδίκη και κύριοι συνάδελφοι, το 85%  των έργων που 

δημοπρατήθηκαν και άρχισε  η κατασκευή τους, έχουν ολοκληρωθεί και έχουν 

αποπληρωθεί. Σήμερα, ας βρεθεί ένας, είτε προμηθευτής, είτε εργολάβος, να πει ότι η 

ΔΕΥΑΣ του χρωστάει έστω και μια δραχμή.  

 Εκτός αυτού, το 1996, φαίνεται από τον ισολογισμό που είναι η πραγματική 

εικόνα της επ/σης, ότι εκτελέστηκαν έργα ύψους 740 εκ. δρχ. περίπου. Αν 

υπολογίσουμε τον πραγματικό πρ/σμό των έργων  που δημοπρατήθηκαν, φτάνουμε 

στο 1,5 δις δρχ.  Και ερωτώ κύριοι συνάδελφοι, ποιο είναι αυτό το έργο το 

αντίστοιχο, σε επίπεδο Νομού και όχι σε άλλα έργα,  ποιο έργο σε επίπεδο Νομού, 

έχει γίνει σε 1 χρόνο, ύψους 740 εκ. δρχ. και πρ/σμού 1,5 δις δρχ.;   
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Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο έργο. Κι ένα άλλο στοιχείο να σας δώσω, το οποίο είναι το 

πραγματικό, ότι από το 1981 μέχρι το 1991, όσο η ύδρευση και η αποχέτευση ήτανε 

στην ευθύνη  του Δήμου, τα έργα τα οποία κατασκεύασε, ήτανε ύψους στο σύνολό 

τους 250 εκ. δρχ. σε μια 10ετία.  

 Βλέπετε επομένως, την μεγάλη ανάγκη και την ανοδική πορεία, αν βάλουμε σ’ 

ένα διάγραμμα έργων που κατασκευάζει σήμερα η ΔΕΥΑΣ.  

 Το 1992 μέχρι το 1996, έγινε έργο περίπου 1,5 δις δρχ., δηλαδή το μισό του 

συνόλου των έργων που κατασκευάστηκε από τότε που λειτουργεί  η ΔΕΥΑΣ, έγινε 

την τελευταία χρονιά του 1996.  

 Κι ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σπουδαίο και αξίζει να σημειωθεί και να 

το καταγράψετε, ότι το πρώτο 4μηνο του 1997, εκτελέστηκαν έργα 400 εκ. δρχ. Πείτε 

μου, αν υπάρχει κάποιο άλλο έργο είτε σε επίπεδο Νομού, είτε κάποιο άλλο έργο 

άλλου Νομού σαν κι αυτό.  

 Απ’ αυτά τα 400 εκ. δρχ. τα 310 εκ. δρχ. αφορούν το Ταμείο Συνοχής και τα 

90 εκ. δρχ. αφορούν άλλα έσοδα από τους πόρους της ΔΕΥΑΣ, δηλαδή από τα 

ανταποδοτικά τέλη της ύδρευσης-αποχέτευσης.  

 Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε όλοι σας, ότι στην διαδικασία της αναπτυξιακής 

πολιτικής της επ/σης, είμαστε συνεχώς από πίσω, διότι πρόκειται για μια ζωντανή 

επ/ση, εφόσον έχει να κάνει με ανθρώπινες ανάγκες. Εκτός από το ζωηρό ενδιαφέρον, 

όλων των παραγόντων  της ΔΕΥΑΣ, λειτουργεί από το πρωί έως τις 10 το βράδυ όλο 

τον χρόνο, και υπάρχει η επιφυλακή, η οποία παραμένει στην διάθεσή μας όλο το 

24ωρο.  

 Από το 1995 αρχίσαμε και το 1996, όλα τα φρεάτια αυτής της πόλης έχουνε 

καθαριστεί δύο και τρεις φορές. Αυτά τα φρεάτια δεν καθαρίστηκαν με κάποιες 

μηχανές, αλλά με ανθρώπινα χέρια. Το αποτέλεσμα ήτανε να λειτουργεί το σύστημα 

αποχέτευσης παρ’ όλες τις νεροποντές και τα μπουρίνια.  

 Ακούστηκε εδώ και σας το λέω κι εγώ πληροφοριακά, ότι μπορούμε να 

εντάξουμε στο Ταμείο Συνοχής κι άλλα έργα. Αυτό δεν το αγνοούμε. Απεναντίας 

προσπαθούμε συνεχώς από την στιγμή που  έχουμε στα χέρια μας την μελέτη 

ύδρευσης Μωϋσιάδη, άσχετα αν δεν την έχουμε πληρώσει ακόμη, όλοι την έχουμε 

και προσπαθούμε και ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό πήγα στην Αθήνα στο Υπ. Εθνικής 

Οικονομίας, για να μπορέσουμε να εντάξουμε και την μελέτη ύδρευσης, ή τμήμα της 

μελέτης, στο Ταμείο Συνοχής  

 Επίσης και στον ρυθμό απορρόφησης πάμε πολύ καλύτερα από  άλλες ΔΕΥΑ 

της Ελλάδος. Το ότι δεν χρωστάει αυτή την στιγμή η ΔΕΥΑΣ, το ξέρετε και έχουμε 

δημοπρατήσει άλλες 3 μεγάλες εργολαβίες. Επίσης, αυτό που σας είπε ο κ Μπάρκας, 

για τους συνοικισμούς κυρίως Σφαγεία και 40 Μάρτυρες, πιστεύουμε ότι γρήγορα θα 

έχουμε την απαραίτητη μελέτη, για να μπορέσουμε να δημοπρατήσουμε και την 

αποχέτευση στον  συνοικισμό 40 Μαρτύρων και Σφαγείων.  

 Εδώ έχω σημειώσει για τους ορκωτούς λογιστές, που διορίζονται με απόφαση 

του Περιφερειάρχη, για την διαχείριση  και την λειτουργία της επιχείρησης. Οι 

παρατηρήσεις τους, ήτανε και κάποιες θετικές, αλλά ήτανε  ότι έλλειπαν  από την 

επ/ση  οι αποθήκες, τις οποίες κατασκευάσαμε, αλλά δεν φαίνονται στο ευρύ κοινό. 

Και γι’ αυτές ξοδέψαμε αρκετά χρήματα, για να προστατέψουμε τα αναλώσιμα υλικά 

της επ/σης. 
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 Εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση να συζητούμε τους προβληματισμούς σας και 

τις ανησυχίες σας και τις δικές μου, για την προοπτική της ΔΕΥΑΣ, είμαι ανοιχτός, 

όποτε θέλετε, να καθίσουμε κάτω και να συναποφασίσουμε όλους αυτούς τους 

προβληματισμούς τους οποίους άκουσα εδώ, και να το ανακοινώσουμε ότι εμείς, για 

τα επόμενα 5 χρόνια, θα έχουμε αυτή την πολιτική σε κατασκευαστικό και 

οικονομικό επίπεδο.  

 Δεν σας κρύβω μάλιστα, ότι έχω αναθέσει  σε κάποιους να μου κάνουνε αυτή 

την δουλειά. Ευχαριστώ.  

  

 Μετά από το πέρας της συνεδρίασης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι 

ακόλουθες αποφάσεις: 

 

499 / 1997 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. 

Πεταλωτή Δημήτριο.                                                      11122/10-6-1997 

 

500 / 1997 Όμοια στον κ. Μουρατίδη Χαράλαμπο.                         11123/10-6-1997 

 

501 / 1997 Όμοια στον κ. Γιαννόπουλο Λάζαρο.                             11124/10-6-1997 

 

502 / 1997 Όμοια στην κα Μπάρου Ελευθερία.                               11119/10-6-1997 

 

503 / 1997 Όμοια στην κα Τσίγγα-Παπαργύρη Μαρία.                   11118/10-6-1997 

 

504 / 1997 Όμοια στον κ. Δημητριάδη Πάτρουλο.                          11120/10-6-1997 

 

505 / 1997 Όμοια του κ. Χατζηαθανασιάδη Αλέξανδρου.              11017/10-6-1997 

 

506 / 1997 Όμοια του κ. Χατζηαθανασιάδη Αθανάσιου.               11127/10-6-1997 

 

507 / 1997 Έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΕΥΑΣ έτους 

1997.                                                                        11545/19-6-1997 

 

508 / 1997 Έγκριση του απολογισμού έτους 1996 της ΔΕΥΑΣ.  
 12943/15-7-1997 

 

509 / 1997 Ορισμός μέλους του Δ.Σ. στην Εκτιμητική Επιτροπή του Δήμου.  
 11222/10-6-1997 

 

510 / 1997 Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Λυκείου Ελληνίδων Ν. Σερρών 

με το ποσό των 250.000 δρχ.                                           11399/12-6-1997 

 

511 / 1997 Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου.  
   

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. 

 

 

ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

 

30 



 

 

Τ Α      Μ Ε Λ Η  

 

 

Κασάπης Φίλιππος      

 

Αγγελίδης Πέτρος  

 

Αγοραστός Βασίλειος 

 

 Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

 Γεωργούλας Γεώργιος 

 

 Γεωργίου Γεώργιος 

  

Γκότσης Ηλίας 

  

Κουμπαρούδης Ιωάννης 

 

 Μητλιάγκας Ζήσης 

  

Μπάρκας Αθανάσιος 

  

Περδίκης Ζήσης 

  

Πισώκας Βασίλειος 

  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

 Σαουλίδης Στυλιανός 

 

 Σπυρόπουλος Γεώργιος 

 

 Στάγκος Κων/νος  

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

 Χαλκιόπουλος Λεωνίδας 

 

 Χατζηλίας Αλέξανδρος    

 


