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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  201/2018 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  7η  του  μηνός  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  του  έτους  2018,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  

ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  

την  αριθμ .  20/31-10-2018 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  

Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  

3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα  

Καλλικράτης». 

 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία ,  σύμφωνα  με  

τις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  96 του  Ν .  3463/2006, δεδομένου  

ότι  σε  σύνολο  40 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  34,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

 

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 και  παρόντες  ήταν  οι  κ .κ .  Αλεπάκης  

Γεώργιος ,  Βλάχος  Γεώργιος ,  Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη  Βασιλική ,  

Παναγιώτου  Κλειώ ,  Σιαπαρδάνης  Κων /νος ,  Τσίμας  Θωμάς .  

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ .Σ . ,  μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας ,  κήρυξε  την  

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  απών  ο  Δήμαρχος  

κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  αν  και  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  

παρ .  6 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010. 
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……………………………. 

………………. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 και  267 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  

87 ΤΑ)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», καθώς  

και  αυτές  του  άρθρου  163 του  Ν .  3463/2006 (ΦΕΚ  114 ΤΑ)  

«Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων», σας  παρακαλούμε  

να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  ειδική  συνεδρίαση  του  Σώματος ,  που  θα  γίνει  

στις  5 Νοεμβρίου  2018,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  15:30΄ ,  με  

μοναδικό  θέμα  ημερήσιας  διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο  :   Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  297/2018 απόφασης  του  

ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τίτλο :  Αναπροσαρμογή  

τιμολογιακής  πολιτικής  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών  σύμφωνα  με  

την  ΚΥΑ  με  αριθμό  135272/22-05-2017 (ΦΕΚ  β΄  

1751/22-05-2017) με  παράλληλη  διερεύνηση  των  ειδικών  

τιμολογίων  για  ευπαθείας  ομάδες  και  διακανονισμός .   
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Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κ .  Γάτσιος  

Ι .   

 

ΘΕΜΑ  2ο  :  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  

Α)  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών   

Β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής   

οδοποιίας  ΔΕ  Άνω  Βροντούς    

Γ)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής   

οδοποιίας  ΔΕ  Ορεινής   

Δ)  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  για  δημιουργία  νέων  

ταφώνων  κοιμητηρίων  ΔΚ .  Λευκώνα   

Ε)  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  Σερρών  έτους  2016 

Στ . )  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  ΠΕ  Σιγής  

έτους  2013 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

ΘΕΜΑ  3ο  :   Έγκριση  απασχόλησης  εποχιακού  προσωπικού  επί  

διμήνου  για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  

καθαριότητας  του  κυνοκομείου .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  4ο  :   Έγκριση  συνεργασίας  του  Δήμου  Σερρών  με  την  

Κοινωνία  της  Πληροφορίας  ΑΕ  για  την  υποστήριξη  και  

φιλοξενία  πληροφοριακών  συστημάτων  του  Δήμου  Σερρών  
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μέσω  των  υποδομών  του  Κυβερνητικού  Υπολογιστικού  

Νέφους .  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

  

ΘΕΜΑ  5ο  :   Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  

αθλητικών  και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  ο  εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  κ .  

Τερζής  Β .   

 

ΘΕΜΑ  6ο  :   Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  

αγοράς .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  7ο  :  Έγκριση  διαγραφής  υποχρεώσεων  παρελθόντων  

οικονομικών  ετών  του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  8ο  :   Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  

προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018 αγροτική  

οδοποιία  την  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  9ο  :   Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  προμήθεια  

/έκδοση  φωτοτυπικών  χαρτών  και  σχεδίων  της  ΔΤΥ  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  10ο  :   Έγκριση  χρονικής  παράτασης :  

Α)  την  υπ '  αριθμό  50976/23-11-17 σύμβασης  για  την  

προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  υγιεινής  και  ευπρεπισμού  

για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  για  επιπλέον  τρεις  (3)  

μήνες  και   

Β)  της  υπ '  αριθμό  51184/ 23-11-2017 σύμβασης  για  την  

προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  υγιεινής  και  

ευπρεπισμού  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  για  

επιπλέον  τρεις  (3)  μήνες .    

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  11ο  :   Λήψη  απόφασης  εκμετάλλευσης  σχολικής  περιουσίας  

(σχολικοί  αγροί)  των  συγχωνευόμενων  σχολικών  μονάδων  

της  Α /θμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών  που  έπαψε  η  

λειτουργία  τους .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  Δ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο  :    Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  υπ '  αριθμό  1 

καταστήματος  του  Κοινοτικού  Καταστήματος  Μητρουσίου .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  13ο  :   Καθορισμός  τιμής  ζώνης  κτισμάτων  και  οικοπέδων  

εκτός  αντικειμενικού  προσδιορισμού  για  τον  υπολογισμό  

του  τέλους  ακίνητης  περιουσίας  (ΤΑΠ)  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   
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ΘΕΜΑ  14ο  :   Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1.  Για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

2.  Για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

3.  Για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2018 

4.  Για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  

του  Δήμου  Σερρών .   

5.  Για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  

του  Δήμου  Σερρών .   

6.  Για  συντήρηση  και  επισκευή  μεγαφωνικών  

εγκαταστάσεων .   

7.  Σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων   

8.  Ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  αυτόματου  

συστήματος  εκφακέλωσης   

9.  Ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  συστήματος  

γραμματοσήμανσης   

10.  Μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  Ολοκληρωμένου  

Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  

11.  Συντήρησης  –υποστήριξης  λογισμικού  του  Κοινωνικού  

Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος .   

12.  Προμήθειας  και  τοποθέτησης  τεσσάρων  (4)  καλυμμάτων  

καρότσας  για  τα  τέσσερα  διπλοκάμπινα  καινούργια  

ημιφορτηγά  αυτοκίνητα .   

13.  Για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  –ΚΤΕΟ  
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14. Άδειας  χρήσης  προγράμματος  διαχείρισης  δημοσίων  

έργων  

15.  Συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  

16.  Διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  

17.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Κατεπάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών   

18.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Σερρών  του  Δήμου  Σερρών   

19.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών   

20.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  

ΤΚ  Ορεινής   και  Άνω  Βροντούς   του  Δήμου  Σερρών   

21.  Για  την  παροχή  υπηρεσίας  Περίφραξη  με  

συρματόπλεγμα  του  υπ '  αριθμό  4320 αγροτεμαχίου  Σερρών  

22.  Για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  

δημοτικών  κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

πληροφορία  της  ΔΕ  Σερρών  (5ο ς  λογ . )  

23.  Για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  

δημοτικών  κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

πληροφορία  της  ΔΕ  Σερρών  (6ο ς  λογ . )  

24.  Για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού   

25.  Για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού   

26.  Για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού   

27.  Κτηνιατρικές  υπηρεσίες  για  τις  ανάγκες  του  

κυνοκομείου   

28.  Περισυλλογής  αδεσπότων  ζώων  
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29. Για  την  παρακολούθηση  σεμιναρίου  με  τίτλο :  

Κλεισθένης  Ι  Μεταρρύθμιση  θεσμικού  πλαισίου  τοπικής  

αυτοδιοίκησης   

30.  Για  την  παρακολούθηση  ημερίδας  με  τίτλο  Ανάληψη  

υποχρέωσης  και  εκκαθάριση  δαπανών  μετά  την  ισχύ  του  

Ν .4555/2018  

31.  Για  σεμινάριο  επιμόρφωσης  προσωπικού  μέσω  

τηλεκατάρτισης  σχετικά  με  τον  Κατασταλτικό  έλεγχο  

δαπανών .   

32.  Ταχυδρομικών  υπηρεσιών  για  τον  μήνα  Σεπτέμβριο  

2018 

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Δούκας  Γ . ,  

Γρηγοριάδης  Χ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  15ο  :   Περί  αποδοχής  ή  απόρριψης  της  αίτησης  λύσης  

σύμβασης  του  συμβασιούχου  κτηνιάτρου  του  κυνοκομείου  

του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο  :   Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  

μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  

Σερρών  η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  αρ .  744/2017 ΑΔΣ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  17ο  :   Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  

μεταξύ  Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  

Σερρών  και  τροποποίηση  της  αρ .  745/2017 ΑΔΣ  ως  προς  
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τον  ορισμό  μέλους  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  

αυτής .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  18ο  :   Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  

του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  

Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  19ο  :   Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  20ο  :   Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο  :   Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  22ο  :   Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  προσωρινών  

κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  του  έργου :  

Αναπλάσεις  κεντρικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018 

(οδοί  Δ .  Σολωμού  και  Ερμού  )  σύμφωνα  με  την  αρ .   

87/2018 απόφαση  ΕΠΖ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο  :   Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  

Σερρών  κ .  Πέτρου  Αγγελίδη  από  28 έως  30 Νοεμβρίου  

2018.   

 

ΘΕΜΑ  2ο  :   Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  ακινήτου  

κληροδοτήματος  Κ .  Μητσάκου  Εμφιετζόγλου  και  

εκμίσθωσης  αυτού .  

 

ΘΕΜΑ  3ο  :   Έγκριση  Κανονιστικής  Απόφασης  προσωρινών  

κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  στο  έργου :  

Εργασίες  οδοστρωσίας  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  

έτους  2018.  

 

ΘΕΜΑ  4ο  :   Έγκριση  τροποποίησης  του  Κανονισμό  Χρήσης  

Χώρων  Φορτοεκφόρτωσης  στην  πόλη  των  Σερρών   

 

ΘΕΜΑ  5ο  :   Έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών  

ρυθμίσεων  στο  λόφο  Μηχανικού  στην  πόλη  των  Σερρών .  

 

ΘΕΜΑ  6ο  :   Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  Διαδημοτικής  

Συνεργασίας  για  την  παροχή  υποστήριξης  από  την  ΔΤΥ  

Δήμου  Σερρών  προς  την  Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Εμμ .  

Παπά  ως  προς  τη  σύνταξη  τεχνικών  προδιαγραφών  και  τη  
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συμμετοχή  του  στην  Επιτροπή  Παραλαβής  για  την  

προμήθεια  ανελκυστήρα  στο  ΚΑΠΗ     

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

 

……………………… 

…………….. 
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20Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  αγαπητοί  συνάδελφοι .   Θα  ήθελα  να  ενημερώσω  το  σώμα   

ότι  διευθετήθηκε  και  μετά  από  συνεννόηση  με  τον  κ .  

Αντιπεριφερειάρχη  για  την  επόμενη  συνεδρίαση  το  ζήτημα  του  

πάρκινγκ  για  την  χρονοκαθυστέρηση  που  έχει  σήμερα .  δηλαδή  έχει  

πάρει  μια  απόφαση  το  κ .  Αντιπεριφερειάρχης  για  λόγος  ασφάλειας  να  

κλείνει  με  χρονοκαθυστέρηση  το  πάρκινγκ .   

 Συζήτησα  μαζί  του ,  συνέβησαν  κάποια  περιστατικά  που  είχαν  να  

κάνουν  με  φθορές  οχημάτων  και  όχι  μόνο .  Θεώρησε  σωστό  μετά  από  

την  συνεννόηση  που  είχε  και  με  την  Αστυνομία  να  πάρει  αυτή  την  

απόφαση ,  ωστόσο  του  εξήγησα  ότι  είναι  μεγάλη  ανάγκη  για  μας  όταν  

συνεδριάζουμε  να  μπορούμε  να  αφήνουμε  τα  οχήματά  μας  μέχρι  το  

τέλος  της  συνεδρίασης ,  έκανε  δεκτό  το  αίτημά  μου  και  από  την  

επόμενη  συνεδρίαση  θα  συνεννοούμαστε  μαζί  μια  μέρα  πριν  για  να  

μπορούμε  εμείς  με  την  κλητήρα  μας  να  προσέχουμε  εκεί  και  τον  χώρο ,  

για  να  μην  συμβεί  κάτι  και  να  έχουμε  την  άνεση  αυτή  να  σταθμεύουμε .   

 Οπότε  θα  ήθελα  την  κατανόησή  σας  γι '  αυτό  το  ζήτημα .   

 Όσον  αφορά  θα  ήθελα  να ,  γνωρίζετε  ότι  ο  κ .  Δήμαρχος  συνεχίζει  

να  αναρρώνει  από  αυτό  που  του  συνέβη  στην  Κρήτη  και  μέχρι  το  πέρας  
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αυτή  της  εβδομάδας  δεν  θα  είναι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  όπως  με  

ενημέρωσε .   

 Και  πάλι  εμείς  του  ευχόμαστε  σιδερένιος  και  περαστικά .  Θα  

ήθελα ,  μιας  και  δεν  είναι  εδώ  ο  κ .  Δήμαρχος ,  που  δίνω  πάντα  τον  λόγο  

σε  αυτόν  εάν  έχει  κάποια  ανακοίνωση ,  εάν  υπάρχει  κάποια  άλλη  

ανακοίνωση  ή  κάποια  ερώτηση  από  τους  συναδέλφους  αρχηγούς  των  

άλλων  παρατάξεων  ή  άλλους  δημοτικούς  συμβούλους ,  θα  ήθελα  να  την  

θέσετε  ενώπιόν  μου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  επισήμανση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο  μάλλον .  Έγιναν  μερικά ,  κάποια  ατυχήματα  

και  έχουμε  πεσμένες  κολώνες  στον  εθνικό  δρόμο  στην  είσοδο  της  

δημοτικής  ευθύνης  και  θα  πρέπει  να  δείτε  ενόψει  και  χειμώνα  τώρα ,  

αρχίζουν  οι  ομίχλες ,  πρέπει  να  δούμε  με  ποιον  τρόπο  θα  

αντικαταστήσουμε  αυτές  τις  κολώνες .  Τσιμεντένιες ,  στην  νησίδα ,  στο  

μέσο  του  δρόμου .  Από  την  διασταύρωση  Σιδηροκάστρου  προς  την  

πόλη .   

 Εάν  κάνετε  μια  βόλτα  θα  δείτε  ότι  υπάρχουν  πεσμένες  κολώνες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  φωτισμός .  Έγιναν  ατυχήματα  και  πρέπει  να  επανατοποθετήσουμε  

τις  κολώνες  λέω ,  γιατί  υπάρχουν  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δείτε  το .  Και  προς  Ζαχάρεως  και  τα  λοιπά .  Έχουμε  δυο  με  τρεις  

κολώνες .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά  συνάδελφε  κανονικά ,  πρέπει  η  Τροχαία ,  ας  πούμε ,  να  έχουμε  τα  

στοιχεία  και  μετά  τα  κάνει ,  ξέρετε  την  διαδικασία .  Το  τμήμα  

στρέφεται  προς  αυτόν  που  έκανε  την  ζημιά  και  η  ασφαλιστική  εταιρεία  

αναλαμβάνει  να  πληρώσει  όλα  τα  έξοδα .  Και  άλλες  φορές  έχουν  

συμβεί  να  πέσουν  κολώνες  από  ατυχήματα  και  τα  έχουν  πληρώσει  οι  

ασφαλιστικές  εταιρείες .  Τέτοιο  συμβάν ,  δεν  ξέρω ,  θα  ρωτήσω  το  

μήνα… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι  γίνεται  αλλά  εάν  περιμένουμε  την  ασφαλιστική  θα  βγει  ο  

χειμώνας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  κάνουμε  και  μετά  παίρνουμε  τα  λεφτά .  Αλλά  θέλω  να  πω ,  δεν  ξέρω  

εάν  έφτασαν  στο  τμήμα  τέτοια  περιστατικά  για  να  ξέρουμε . . .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  έφτασε  και  πρέπει  να  επιμεληθείτε .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  έφτασε… 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  έχουμε  σκοτεινά  τμήμα  και  είναι  επικίνδυνο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως .  Η  Τροχαία  μας  ενημερώνει  και  ξέρουμε  και  αυτόν  ο  οποίος  

προκάλεσε  την  ζημιά .  Το  ατύχημα .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  ρωτήσει  ο  κ .  Μηλίδης  που  μου  ζήτησε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,  αφού  ευχηθώ  καλή  ανάρρωση  στον  Δήμαρχο ,  πιστεύω  

ότι  δεν  είναι  κάτι  σοβαρό ,   μας  δόθηκε  σήμερα  το  τεύχος ,  ο  

απολογισμός  του  Δημάρχου  και  θα  ήθελα ,  επειδή  κάθε  χρόνο  γίνεται ,  

τραβάει  πάρα  πολύ  και  απογοητεύεται  ο  κόσμος ,  θα  ήθελα ,  σας  

παρακαλώ  να  ορίσουμε ,  δεν  είναι  βέβαια  ο  κ .  δήμαρχος  εδώ ,  δεν  θα  

έχουμε  άλλη  συνάντηση ,  δεν  ξέρω ,  θα  έχουμε  άλλο  συμβούλιο  

ανάμεσα ;  Δεν  έχουμε .  Να  ορίσουμε  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εννοώ  την  

ώρα  για  να  προσαρμόσουμε  και  εμείς  ανάλογα  τις  εισηγήσεις  μας ,  

διότι  εάν  αρχίζουμε  να  πλατειάζουμε  εκεί ,  νομίζω  ότι  θα  γίνουμε  πάλι  

αστείοι ,  να  μην  πω  τίποτα  περισσότερο .  Θα  μιλάμε  μεταξύ  μας  σε  μια  

παγωμένη  αίθουσα  χωρίς  καν  τους  δημοτικούς  συμβούλους  μέσα .  Το  

λέω  γιατί  το  έχουμε  ζήσει  τα  τελευταία  χρόνια .   

Δεν  είναι  εδώ ,  βέβαια  ο  κ .  Δήμαρχος .  Εγώ  επιμένω  να  μπει  

χρόνος .  Δεν  είναι  δυνατόν  να  μιλάμε  ατέρμονα .  Εδώ  έχουν  δοθεί  δυο  

τόμοι .  Εάν  καθίσουμε  να  κάνουμε  κάποια  κριτική ,  κάτι  όπως  θέλετε  

πείτε  το  και  μας  αφήσετε  απεριόριστα ,  μπορεί  να  μιλάει  ο  καθένας  από  

τρεις  ώρες .   

Εγώ  νομίζω  ότι  πρέπει  να  δοθεί  χρόνος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Μηλίδη ,  θα  μιλήσω  με  τον  κ .  Δήμαρχο  και  θα  σας  

τηλεφωνήσω  στους  αρχηγούς  των  παρατάξεων .  Θα  τηλεφωνήσω  τις  

επόμενες  μέρες .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   
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Κάθε  αρχηγός  παράταξης ,  σύμβουλος  θέλει  να  προσαρμόσει  την  ομιλία  

του .  Δεν  μπορεί  να  απλώνεται  και  μετά  τελείωσε  ο  χρόνος  ή  δεν  

τελείωσε .  Να  είναι  συγκεκριμένος  και  εγώ  προτείνω  λιγότερος  για  να  

είναι  και  πιο  ουσιαστικός .   

 Το  αντιλαμβάνομαι  αυτό  που  λέτε .  Κάναμε  και  μια  μεγάλης  

συζήτηση  εδώ  την  πρώτη  φορά  που  το  ανοίξαμε  το  θέμα .  Υπάρχει  

κάποιος  άλλος  συνάδελφος ;  Ο  κ .  Ραμπότας  κάτι  ήθελε  να  ρωτήσει .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Μια  ερώτηση  προς  τον  Πρόεδρο  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  τον  κ .  Τερζή .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   προτίθεστε  να  παραλάβατε  το  οικονομικό  αρχείο  την  πρώην  

κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Δήμου  Καπετάν  Μητρούσι ;  Και  εάν  ναι ,  

θα  ήθελα  να  πω ,  το  οποίο  συμβαίνει  μετά  από  επτά  έτη ,  ότι  έρχεται  να  

ανατραπούν  όλες  οι  αποφάσεις  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

του  Δήμου ,  όπως  επίσης  ανατρέπονται  όλες  οι  συστατικές  επιστολές  

που  έχουν  αποσταλεί  επί  του  θέματος .   

Ο  λογιστής  την  πρώην  κοινωφελούς  επιχείρησης  και  θέλω  να  

γράφονται  στα  πρακτικά  παρακαλώ ,  δεν  έχει  συμβατική  υποχρέωση ,  

άρα  δεν  μπορεί  να  παραδώσει  σύμφωνα  και  με  τους  ορκωτούς ,  

ανατρέπονται ,  αυτό  που  είπα  και  οι  εκθέσεις  των  ορκωτών ,  έχουν  

διαγραφεί  οι  υποχρεώσεις  όλες  των  χρεών  ως  μη  γενόμενες ,  επειδή  

έχει  περάσει  πενταετία  με  αποφάσεις  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  

θέλω  να  πω  ότι  ταυτόχρονα  με  την  διερεύνηση  του  αρχείου  της  

κοινωφελούς  επιχείρησης  τίθεται  η  αμφισβήτηση  των  πορισμάτων  των  

ορκωτών ,  των  αποφάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  περί  της  έγκρισης  των  διαφόρων  

διαγραφών .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

21

Ως  εκ  τούτου  και  κλείνω  με  ένα  ρητορικό  ερώτημα ,  γιατί  να  μην  

διερευνηθεί  και  η  περίπτωση  της  εκκαθάρισης  του  πρώην  Δήμου  

Καπετάν  Μητρούσι  της  ανώνυμης  εταιρείας  περί  ισολογισμού ;   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Τερζή  θα  απαντήσετε  τώρα ;  Ο  κ .  Πρόεδρος  παρακαλώ .  

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Με  ομόφωνη  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

ορίσαμε  δικηγόρους ,  νομικούς  για  να  εξετάσουν  τις  περιπτώσεις  από  

τις  πρώην  κοινωφελείς  επιχειρήσεις  Σκουτάρεως ,  Λευκώνα  και  

Μητρουσίου  για  να  δούμε  τους  χρεώστες ,  αυτούς  δηλαδή   από  τους  

οποίους  έχουμε  να  λαμβάνουμε  ως  επιχείρηση .   

 Την  υπόθεση  λοιπόν  την  έχουν  αναλάβει  δικηγόροι ,  την  

συγκεκριμένη  περίπτωση  του  Μητρουσίου  την  έχει  αναλάβει  ο  κ .  

Αντώνης  Φραγκιαδάκης ,  ήρθε  σε  συνεννόηση  με  τον  εν  λόγω  κύριο  

που  έχετε  αναφέρει .  Εσείς  εάν  γνωρίζετε  ότι  το  αρχείο  που  μας  δώσει ,  

με  το  αρχείο  που  θα  παραλάβουμε  έχει  στοιχεία  που  θα  ανατραπούν  οι  

αποφάσεις ,  εμείς  δεν  ορίζουμε  τι  θα  μας  δώσει ,  είναι  μια  προσπάθεια ,  

ύστερα  από  απόφαση  ομόφωνη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ,  για  να  

εξακριβώσουμε  εάν  μπορούν  οι  οφειλέτες  προς  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να  μας  

δώσουν  τις  οφειλές  τους ,  έτσι  ώστε ,  ένα  πάγιο  αίτημα  της  

αντιπολίτευσης  κυρίως ,  κυρίως  του  κ .  Ηλία  Αναστασιάδη ,  λείπεις  

σήμερα  από  εδώ ,  αυτό  το  οποίο  περνάει  κάθε  χρόνο  ως  έσοδο  και  ως  

θετικό  πρόσημο  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  να  μπορέσουμε  επιτέλους  να  δούμε  

πόσο  θετικό  είναι ,  εάν  μπορέσουμε  να  τα  παραγράψουμε  εντελώς ,  ώστε  

στην  επόμενη  οικονομική  χρήση  του  ΄18 να  απαλειφθεί  από  τους  

κωδικούς  αυτό  το  ποσό .   
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Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Επιτρέπεται  κύριε  Πρόεδρε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  δίνεται  αυτή  η  δυνατότητα  από  τον  Κανονισμό .  Δεν  δίνεται  η  

δυνατότητα  να  κάνουμε  συζήτηση .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη  ερώτηση  θα  κάνετε ;   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Εδώ  έχει  κατατεθεί  εγγράφως  με  συστατικές  επιστολές  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  ήθελα  να  σας  διακόψω ,  δεν  θα  είναι  ωραίο  εκ  μέρους  μου ,  αλλά  

δεν  μπορώ  να  αφήσω  να  γίνει  συζήτηση .  Κάποιος  άλλος  συνάδελφος  

κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Ο  κ .  Χρυσανθίδης .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ορμώμενος  από  τον  κ .  Ραμπότα  για  το  θέμα  που  ανέφερε ,  θεωρώ  ότι  

είναι  έτσι  όπως  τα  λέει  και  θα  δημιουργηθούν  τεράστια  προβλήματα  

και  θα  ανοίξει  ένας  κυκεώνας  και  για  τον  Δήμο  Σερρών .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  ερώτηση  ποια  είναι ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Η  ερώτηση  είναι  συνέχεια  του  κ .  Ραμπότα .  Εάν  θα  προχωρήσει  η  

διαδικασία  αυτή ,  πρέπει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς  τον  κ .  Τερζή .   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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Παραλαβής  οι  ισολογισμοί  των  άλλων  δήμων .  Θα  δημιουργηθεί  

τεράστιο  θέμα .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κ .  Τερζή .  Κοιτάξτε ,  να  σας  πω  κάτι ;  Σέβομαι  τις  απόψεις ,  απλά  

θέλω  ότι  προβλέπει  ο  Κανονισμός .  Ερώτηση  –απάντηση .  Εάν  έχει  ο  κ .  

Τερζής  να  απαντήσει  κάτι ,  ευχαρίστως .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Έχει  οριστεί  τριμελής  Επιτροπή  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  υπηρεσιακούς ,  

οι  οποίοι  θα  παραλάβουν  το  αρχείο ,  όπως  μας  έχει  διαμηνύσει  της  

πρώην  κοινωφελούς  επιχείρησης  του  Μητρουσίου  ο  οικονομικός  εκεί  

υπηρεσιακός  εκπρόσωπος ,  για  να  μας  παραδώσει  το  αρχείο .  Εμείς  

οφείλουμε ,  από  την  στιγμή  που  θέλει  να  μας  παραδώσει  κάτι ,  ορίσαμε  

Επιτροπή  για  να  το  παραλάβουμε .  Τώρα  εάν ,  τι  στοιχεία  θα  βρούμε  

μέσα  εκεί  στην  κοινωφελή  επιχείρηση ,  θα  τα  ερευνήσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Τερζή .  Θα  ήθελα   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Να  συμπληρώσω ,  ήταν  και  μέσα  στις  παρατηρήσεις  των  ορκωτών  

λογιστών .  Ήταν  υποχρέωσή  μας  να  το  κάνουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Τερζή .  Έρχεται  η  ώρα  κάποιων  θεμάτων  που  

σας  αποστείλαμε .  Αγαπητοί  συνάδελφοι  θα  ήθελα  την  έγκρισή  σας  για  
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την  συζήτηση  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  των  εξής  θεμάτων .  Ας  

ξεκινήσω  με  το  πρώτο .   

 

 

Θέμα  1ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης .  

Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  Σερρών  

 κ .  Πέτρου  Αγγελίδη  από  28 έως  30 Νοεμβρίου  2018.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε  αυτό  το  θέμα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  κυρία  γραμματέα .  Επομένως  οι  

υπόλοιποι  συμφωνείτε  συνάδελφοι .  Συζητείται  το  θέμα .  Είναι  κάποιος  

που  δεν  συμφωνεί  και  δεν  συναινεί  στην  μετακίνηση  αυτή  του  κ .  

Δημάρχου ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντώνης  Αναστασιάδης  διαφωνεί .  Το  μικρόφωνό  σας  μόνο .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πήγε  χίλιες  φορές  στην  Αθήνα .  Τι  έφερε  από  την  Αθήνα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό ,  κ .  Αντώνη  Αναστασιάδη ,  καταλαβαίνω  την  άρνησή  σας…  
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Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  καταγράφεται .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν  πηγαίνει  κάτω  και  ξοδεύει  λεφτά  του  Δήμου…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  όταν  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο  κ .  Μυστακίδης  που  πήγε  επτά  φορές  έφερε  600.000 και  πόσα  άλλα  

χρήσιμα  πράγματα .  Αυτός  τι  μας  έφερε ;  Και  να  πληρώνουμε  συνέχεια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Φτάνει  πλέον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εντελώς  άκομψο  να  λέτε  για  τον  κ .  Δήμαρχο  ότι  δεν  φέρνει  

αποτελέσματα  όταν  πηγαίνει  στην  Αθήνα .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  τελειώσατε .  Σας  άκουσα .  Είναι  εντελώς  άκομψο ,  

είναι  υποχρέωσή  μου . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλώ  να  μην  διακόπτετε .  Δεν  έχω  κανένα  λόγο  

να  τοποθετηθώ  γι '  αυτό  το  θέμα ,  δεν  μου  επιτρέπεται ,  όμως  επειδή  

λείπει  ο  κ .  Δήμαρχος  νομίζω  δεν  είναι  ορθό  να  εκφράζεται  κανείς  έτσι  

για  τον  κ .  Δήμαρχο .  Τα  αποτελέσματα  είναι  γνωστά .  Εάν  έχει  φέρει  ή  

δεν  έχει  φέρει  το  ξέρει  η  Σερραϊκή  κοινωνία .  Δεν  μου  επιτρέπεται  να  

πω  κάτι  παραπάνω ,  μόνο  για  τον  λόγο  ότι  είναι  απών .  Για  τους  λόγους  

που  ξέρετε .   

 Συνεχίζω .  Επομένως ,  ψηφίζουμε  κατά  πλειοψηφία  την  έγκριση  

της  μετακίνησης  του  κ .  Δημάρχου  στην  Αθήνα  για  28 Νοεμβρίου  μέχρι  

30 Νοεμβρίου  του  ΄18. 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  880/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  επόμενο  θέμα  που  θα  ήθελα  την  συναίνεση  του  σώματος ,  εάν  

έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  είναι :  

 

 

Θέμα  2ο  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  ακινήτου  κληροδοτήματος  

 Κ .  Μητσάκου  Εμφιετζόγλου  και  εκμίσθωσης  αυτού .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν  θα  είδατε  την  εισήγηση ,  γράφει  η  εισηγήτρια  ότι  απομακρύνεται  

με  αίτησή  του  ο  γονέας  της  μισθώτριας ,  θέλει  να  απομακρυνθεί  από  

την  μίσθωση ,  διότι  τελειώνει ,  νομίζω ,  το  πανεπιστήμιο  η  κόρη  του  και  

η  υπηρεσία  προτείνει  την  εκ  νέου  εκμίσθωση ,  εδώ  είναι  και  ο  κ .  

Χαρίτος  εάν  θέλει  και  αυτός  να  πει  κάτι  παραπάνω ,  επομένως  θα  ήθελα  

πρώτα  να  ρωτήσω ,  συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε  αυτό  το  θέμα ;   

 Ο  λόγος  είναι ,  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  θα  πρέπει  να  εκμισθωθεί  

τάχιστα .  Είναι  καλά  να  μην  αφήνουμε  για  τα  κληροδοτήματα  κάτι .  Θα  

πάμε  σε  νέα  εκμίσθωση ,  όπως  γράφει  η  εισήγηση  εάν  την  διαβάσατε ,  

που  είμαι  σίγουρος  ότι  την  διαβάσατε .  Πάμε   σε  νέα  μίσθωση  και  για  

να  μην  υπάρξει  για  τα  κληροδοτήματα ,  μην  τα  λέμε  μετά  άλλες  φορές  

το  ξέρετε  πολύ  καλά  θα  έχουμε  να  λέμε  ότι  γιατί  δεν  βιαστήκαμε ,  γιατί  

δεν  κάναμε  αυτό  ή  το  άλλο ,  θέλουν  προσοχή  τα  κληροδοτήματα ,  πάμε  

σε  νέα  εκμίσθωση ,  από  ότι  φαίνεται  υπάρχει  ενδιαφέρον ,  οπότε  θα  

ήθελα  πρώτον  την  άποψη  σας  εάν  συμφωνείτε  να  το  συζητήσουμε ;  

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι ,  ευχαριστώ  πολύ .  Επομένως ,  συζητείται .  

Θα  ήθελα ,  εάν  ο  κ .  Χαρίτος  θέλει  να  πει  κάτι  παραπάνω ,  γιατί  είναι  ο  

εισηγητής  του  θέματος .  Ή  οι  συνάδελφοι  να  τον  ρωτήσουν  κάτι  ή  να  

τοποθετηθούν ;  Πάμε  σε  μια  εκ  νέου  εκμίσθωση .  Τάχιστα .  Για  να  μην  

μείνει  χωρίς  μίσθωση  το  ακίνητο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .  Παρακαλώ .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  είναι ,  πόσα  χρήματα  το  νοικιάζουμε  και  η  δεύτερη  

ερώτηση  είναι ,  πότε  λήγει  το  συμβόλαιο ;   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Αυτή  την  στιγμή  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  Είναι  μέσα  γραμμένα .  

Δεν  θυμάμαι  απέξω  επειδή  δεν  το  έχω  το   θέμα  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  πρόταση  που  κάνει  η  υπηρεσία  είναι  150 ευρώ .  Είναι  ένα  ακίνητο ,  

έχουμε  εγγυητική .  Θα  ήθελα  όλους  τους  συναδέλφους  να  τις  

διαβάζουμε  τις  εισηγήσεις .  Τα  λέει  μέσα  η  υπηρεσία  πολύ  αναλυτικά .  

Στον  τομέα  των  κληροδοτημάτων  χάρη  σε  όλους  τους  συμβούλους   του  

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών ,  έχουμε  φέρει  μια  τάξη  η  

οποία  δεν  υπήρξε  ποτέ .  Επομένως ,  συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  881/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενο  θέμα  είναι  τρία  αλλά  ουσιαστικά  πρόκειται  για  ένα .  Θέλω  να  

πω  ότι  πρόκειται  για  μια  λογική .   Η  κυρία  γραμματέας  ας  με  βοηθήσει .  

Έγινε  ένα  συμβούλιο ,  το  οποίο  συνεχίστηκε  την  επόμενη  μέρα  και  η  

ψήφος  που  πήραν  αυτές  οι  κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  ήταν  18 αντί  για  

21 που  χρειαζόταν .  Ήταν  λόγω  του  γεγονός  έκρινε  η  Αποκεντρωμένη  
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Διοίκηση  ότι  κάποιες  αποφάσεις  που  αφορούσαν  κυκλοφοριακές  

ρυθμίσεις  στο  λόφο  Μηχανικού  και  κάποιες  ακόμα  για  οδοστρωσίες ,  

θέλανε ,  επειδή  αφορούν  κανονιστικού  περιεχομένου  θέματα  και  

αποφάσεις ,  με  αυξημένη  τυπική ,  όπως  αναφέρει  ο  νόμος ,  ότι  

χρειάζονται  πλειοψηφία  τέτοια  που  είναι  21 στους  40.  Θέλουν  την  

απόλυτη  των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Επομένως  είχε  το  συνεχιζόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  18 

ομόφωνες  θέσεις ,  όχι  21,  ακυρώθηκαν  οι  αποφάσεις  είναι  η  479/18,  

480 και  478,  επανέρχεται  η  τεχνική  διεύθυνση ,  εισηγητής  είναι  ο  κ .  

Γκότσης  με  την  κυρία  Μαδεμλή ,  την  κυρία  Νίκικη  και  πάλι  την  κυρία  

Νίκικη ,  είναι  αυτό  ακριβώς  το  θέμα  που  σας  εξηγώ .   

 Πρώτα  να  σας  ρωτήσω ,  συνάδελφοι ,  εάν  για  την  ταχύτητα  της  

εκτέλεσης  αυτών  των  έργων ,  τα  οποία  αυτά  έργα  προϋποθέτουν  τις  

κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις ,  συμφωνείτε  να  συζητηθούν  τα  θέματα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε .  Επομένως  συζητείται  το  θέμα  και  θα  ήθελα  να  σας  

παρακαλέσω  εάν  έχετε  κάποια  ερώτηση  στον  εισηγητή  ή  εάν  ομόφωνα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

 

Θέμα  3ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  
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Έγκριση  Κανονιστικής  Απόφασης  προσωρινών  κυκλοφοριακών  

 ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  στο  έργου:  Εργασίες  οδοστρωσίας   

ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  882/2018 )  

…………………………  

 

 

 

Θέμα  4ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  τροποποίησης  του  Κανονισμό  Χρήσης  Χώρων  

 Φορτοεκφόρτωσης  στην  πόλη  των  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  883/2018 )  

…………………………  

 

 

Θέμα  5ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων   

στο  λόφο  Μηχανικού  στην  πόλη  των  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  884/2018 )  

…………………………  

 

 

Θέμα  6ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  Διαδημοτικής  Συνεργασίας  για  την   

παροχή  υποστήριξης  από  την  ΔΤΥ  Δήμου  Σερρών  προς  την   

Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Εμμ .  Παπά  ως  προς  τη  σύνταξη   

τεχνικών  προδιαγραφών  και  τη  συμμετοχή  του  στην  Επιτροπή  

 Παραλαβής  για  την  προμήθεια  ανελκυστήρα  στο  ΚΑΠΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  το  τελευταίο  θέμα  που  δεν  σας  ταλαιπωρώ  άλλο ,  όμως  δέχθηκα  

ένα  τηλεφώνημα  από  τον  Δήμαρχο  Εμμ .  Παπά  στις  15:30΄  σήμερα  το  

μεσημέρι  για  ένα  θέμα ,  το  οποίο  δεν  σας  έχει  σταλεί  καθότι  η  

γραμματέας ,  η  κυρία  Φιλιώ  δεν  πρόλαβε  να  σας  το  αποστείλει  με  e-

mail ,  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο ,  αφορά  μια  διαδημοτική  συνεργασία  

που  δεν  θα  έχει  κόστος  για  μας ,  κανένα  οικονομικό ,  θα  στηρίξουμε  τον  

Δήμο  Εμμ .  Παπά  σε  ένα  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα .   

 Αφορά  ένα  ασανσέρ ,  προμήθεια  ανελκυστήρα  στα  ΚΑΠΗ  Νέου  

Σκοπού  και  την  σύνταξη  των  τεχνικών  προδιαγραφών .  Αδαπάνως  είναι  

για  μας ,  μια  διαδημοτική  συνεργασία .  Συμφωνείτε  πρώτα  να  το  

συζητήσουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συζητείται .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι  με  το  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  885/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε  με  τα  εκτός  ημερήσιας .  Προχωρούμε  στο  πρώτο  θέμα  του  

Δημοτικού  Συμβουλίου .    

 

 

ΘΕΜΑ  1ο  :  

Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  297/2018 απόφασης  του  ΔΣ  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

με  τίτλο:  Αναπροσαρμογή  τιμολογιακής  πολιτικής  Δ .Ε .Υ .Α .  

Σερρών  

 σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  με  αριθμό  135272/22-05-2017 (ΦΕΚ  β΄  

1751/22-05-2017)  

με  παράλληλη  διερεύνηση  των  ειδικών  τιμολογίων  για  ευπαθείας  

ομάδες  και  διακανονισμός .  

Εισηγητής:  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κ .  Γάτσιος  Ι .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  εδώ  όλους  τους  προέδρους  και  τους  

εκπροσώπους  που  βρίσκονται  σήμερα  στην  αίθουσα  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών  και  τους  εκπρόσωπους  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

είναι  εδώ ,  νομίζω ,  ο  κ .  Σαφαρίκας ,  ο  Γενικός  Διευθυντής .  Και  ο  

αντιπρόεδρος  είναι  και  όλοι  όσοι  και  μέλη  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

 Ήθελα  να  ξεκινήσουμε  με  τον  εισηγητή  που  είναι  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  

πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  

κρατήσουμε  τους  χρόνους  κατά  το  δυνατόν .  Καταλαβαίνω  ότι  είναι  

σημαντικό  το  θέμα .   

 Ξεκινάει  ο  κ .  Γάτσιος .  Έχετε  τον  λόγο ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σας  

ακούμε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  αξιοποιώντας  την  ΚΥΑ  

την  135275, Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  με  την  απόφαση  297 στις  21/9/18 

προτείνει  για  έγκριση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  αναπροσαρμογή  

της  τιμολογιακής  πολιτικής  της  με  ισχύ  από  1/1/19,  σε  ότι  αφορά  

μείωση  μέσες  τιμές  τιμολογίου  ύδρευσης  κατά  16,90% σε  σχέση  με  το  

υφιστάμενο  τιμολόγιο .   

 Μείωση  στο  πάγιο  τέλος  για  όλους  τους  αστικούς  χρήστες  κατά  

9,42% σε  σχέση  με  το  υφιστάμενο  τιμολόγιο .   

 Μείωση  στο  τέλος  αντικατάστασης  υδρόμετρου  για  όλους  τους  

οικιακούς  χρήστες  κατά  9,42% σε  σχέση  με  το  υφιστάμενο  τιμολόγιο .    
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 Εφαρμογή  αγροτικού  τιμολογίου  για  τις  καλλιέργειες ,  όπου  

υφίστανται  σήμερα .  Συγκεκριμένα  παροχή  ύδρευσης  με  χαμηλό  

τιμολόγιο  για  τα  πρώτα  200 κυβικά .   

 Επίσης ,  συνεχίζει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  την  παροχή  κινήτρων  έκπτωση  

10% στο  ποσό  πληρωμής  για  τις  περιπτώσεις  εκείνες  που  οι  δημότες  

εξοφλούν  τους  λογαριασμούς  τους  μέσω  πάγιων  εντολών .   

 Έκπτωση  10% σε  δημότες  που  εξοφλούν  τους  λογαριασμούς  τους  

μέσω  της  νέας  υπηρεσίας  e-bil l ing.   

 Τα  υπόλοιπα  τέλη  της  επιχείρησης  δεν  διαμορφώνεται ,  απλά  

στρογγυλοποιούνται  ως  προς  το  τελικό  ποσό  πληρωμής ,  εκτός  από  τα  

τέλη  εναπόθεσης  βορθολυμάτων ,  την  εγγύηση  κατανάλωσης  και  την  

αρχική  σύνδεση .   

 Οι  τιμές  για  κάθε  κλίμακα  και  κάθε  κατηγορία ,  για  να  μην  τα  

αναλύω  τώρα ,  γιατί  είναι  πολλά ,  αναγράφονται  στην  απόφαση  που  σας  

έχει  κοινοποιηθεί .  Τυχόν  διευκρινήσεις  που  θέλετε  στην  διάθεσή  σας .   

 Τώρα  ήθελα  να  πω  δυο  λόγια  για  ποιο  λόγο  έρχεται  τώρα  αυτή  η  

τιμολογιακή  πολιτική ,  γιατί  ακούστηκαν  πολλά ,  ότι  καθυστερήσαμε ,  

ότι  είναι  λόγω  του  ότι  έρχονται  οι  εκλογές .   

 Θέλω  να  σας  πω  ότι  την  ΚΥΑ  την  πήραμε  το  καλοκαίρι  του  ΄17. 

Το  φθινόπωρο  του  ΄17 δόθηκε  εντολή  στην  υπηρεσία  να  κινηθεί  προς  

την  κατεύθυνση  μειώσεων  των  τιμολογίων .  Πήραμε  απόφαση  να  

ζητήσουμε  από  ορκωτούς  ελεγκτές  να  επανεκτιμήσουν  την  ωφέλιμη  

χρησιμότητα  των  πάγιων  στοιχείων  της  επιχείρησης .   

 Τα  αποτελέσματα  αυτά  μας  παραδόθηκαν  τον  Μάρτιο  του  ΄18. 

Την  ίδια  περίοδο  ετοιμάσαμε  και  εντάξαμε  σε  διάφορα  προγράμματα  

έργα  12 εκατομμυρίων  ευρώ .  Μέχρι  τέλος  του  χρόνου  περιμένουμε  να  
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ενταχθούν  και  άλλα  και  πιστεύω  ότι  θα  φτάσουμε  κοντά  στα  20 

εκατομμύρια  ευρώ  σε  έργα  αποχέτευσης  και  ύδρευσης .  

 Επίσης ,  για  να  έρθει  η  τιμολογιακή  πολιτική  χρειαζόταν  να  

κάνουμε  και  μια  μελέτη ,  που  απαιτούσε  χρόνο  για  να  γίνει .  Η  μελέτη  

αυτή  έγινε  από  το  ίδιο  προσωπικό  που  έκανε  και  τις  προηγούμενες  

μελέτες  που  ανέφερα .   

 Να  υπενθυμίσουμε  επίσης  ότι  ο  Γενικός  Διευθυντής ,  στελέχη  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  πολλά  πολιτικά  πρόσωπα  ήταν  κατηγορούμενοι  για  

κακούργημα  και  έπρεπε  η  υπηρεσία  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα  να  δίνει  

διάφορα  έγγραφα  που  ζητούνταν  από  τις  εμπλεκόμενους  και  όπως  

καταλαβαίνετε  και  αυτό  έχει  κάποιο  χρόνο .  Θέλει  κάποιο  χρόνο .   

 Ένας  ακόμη  πολύς  σοβαρός  λόγος  ήταν  η  καθυστέρηση  στην  

ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  του  συμψηφισμού  μεταξύ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

και  του  Δήμου .  Από  την  πλευρά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ο  συμψηφισμός  έχει  

ολοκληρωθεί  προ  ετών .  Ενώ  ο  Δήμος  δεν  έχει  προχωρήσει  σε  αυτό .  Με  

ευθύνη  των  υπηρεσιών  του  Δήμου .   

 Για  το  συγκεκριμένο  θέμα  είχαν  προηγηθεί  μακροχρόνιες  

διαδικασίες  και  πολλές  μαραθώνιες  συσκέψεις  προκειμένου  να  το  

λύσουμε .  Πιστεύω  ότι  έχει  ξεκαθαρίσει  και  πολύ  σύντομα  θα  λυθεί  

αλλά  γι '  αυτό  θα  μπορέσει  να  σας  το  αναλύσει  καλύτερα  ο  κ .  Χαρίτος .   

 Επίσης ,  έχω  ακούσει  ότι  οι  μειώσεις  θα  μπορούσαν  να  είναι  και  

μεγαλύτερες .  Δεν  μπορεί  να  συμβεί  κάτι  τέτοιο  σε  αυτή  την  χρονική  

στιγμή ,  μάλιστα  κάλεσα  όλες  τις  παρατάξεις  και  όλους  τους  

συναδέλφους  να  δουν  την  μελέτη  που  έγινε  και  εδώ  αποτυπώνονται  

όλα  τα  οικονομικά  στοιχεία  και  φαίνεται  ότι  δεν  μπορούσαμε  να  

προχωρήσουμε  σε  μεγαλύτερες  μειώσεις .   
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 Αυτό  που  θέλω  να  πω  όμως ,  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  

προχωρήσουμε  σε  μειώσεις  το  επόμενο  έτος ,  αξιοποιώντας  κάποιες  

δυνατότητες  που  μας  δίνει  η  ελληνική  νομοθεσία .   

 Ήδη  κινούμαστε  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  αλλά  αυτή  την  

στιγμή  δεν  μπορώ  να  πω  κάτι  παραπάνω ,  πολύ  σύντομα  όμως  Δήμος  

και  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  είμαστε  σε  θέση  να  ανακοινώσουμε  ποια  είναι  η  

κατεύθυνση  αυτή .  

 Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Οποιαδήποτε  διευκρίνηση  θέλετε  

είμαστε  στην  διάθεσή  σας .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  κύριε  Πρόεδρε .  Θέλετε  να  συμπληρώσετε  κάτι ;  

Παρακαλώ  σύντομα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πάνω  σε  αυτά  που  είπε  

ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  ήθελα  να  συμπληρώσω  ορισμένα  

πράγματα .  

 Γνωρίζετε  πολύ  καλά  όλοι  ότι  είναι  μια  κατάσταση  η  οποία ,  τον  

συμψηφισμό  εννοώ ,  που  τραβάει  εδώ  και  πάρα  πολλά  χρόνια  και  

πιστεύω  ότι  θα  τραβήξει  ακόμα  λίγο ,  ειδικά  για  τον  συμψηφισμό .   

 Τώρα  το  θέμα  είναι  και  με  τους  νόμους  που  υπήρχαν ,  διότι  

κάποιοι  νόμοι  έχουν  αλλάξει ,  απλώς  δεν  θέλω  να  μπω  στις  

λεπτομέρειες  για  να  μην  κουράσω  και  το  ακροατήριο ,  το  θέμα  είναι  ότι  

αυτή  την  στιγμή  έχουμε  ξεκινήσει ,  τουλάχιστον  τα  πέντε  τελευταία  

χρόνια ,  από  το  ΄13 και  μετά ,  μέσα  στο  Λογιστήριο  έχω  βάλει  άτομα  τα  

οποία  δουλεύουν  πάνω  στο  θέμα  αυτό  και  αυτά  τα  χρήματα  τα  οποία  

τρέχουν ,  τα  τρέχοντα ,  αυτά  τα  οποία  πρέπει  να  πληρώνει  ο  δήμος  κάθε  
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μέρα ,  όπως  πληρώνετε  και  εσείς  και  εμείς ,  όπως  πληρώνω  εγώ  στον  

Δήμο ,  στην  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών ,  θα  πρέπει  να  πληρώνονται ,  πράγμα  το  

οποίο  δεν  πληρώνονταν  μέχρι  τώρα .  

Ήδη  έχει  ξεκινήσει  αυτή  η  διαδικασία  και  το  βασικό  δεν  είναι  ο  

συμψηφισμός  που  λέει  ο  πρόεδρος ,  ο  συμψηφισμός  είναι  λογιστικό  

χρήμα .  Σου  χρωστάω  100,  μου  χρωστάς  100,  το  σβήνουμε  και  

τελείωσε .  Είναι  στα  χαρτιά .  Το  θέμα   είναι  το  cash.  ‘Cash and carry’,  

που  λένε  και  μερικοί  στην  διαφήμιση .   

 Αυτά  το  θέμα  και  μερικά  άλλα  θέματα  τα  οποία  είναι ,  όπως  είπα  

της  Αγίας  Βαρβάρας  από  το  ΄15, που  πήραμε  μια  απόφαση  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  για  30.000,  που  είναι  μερικά  άλλα  χρήματα  και  

τα  λοιπά ,  αυτά  ήδη  έχει  ξεκινήσει  η  διαδικασία  και  μάλιστα  τα  

περάσαμε  και  στο  προηγούμενο  Δημοτικό  για  να  πληρωθούν  και  να  

κάνουν .   

 Εγώ  προσωπικά  πιστεύω  ότι  με  την  διαδικασία  αυτή ,  τουλάχιστον  

μέχρι  τέλος  του  χρόνου ,  αυτά  τα  οποία  χρωστούμε  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

πιστεύω  θα  τα  έχουμε  βγάλει  σε  εντάλματα  και  το  επόμενο  τέτοιο  είναι  

στο  ταμείο  για  να  πληρωθούν ,  να  πάρει  ρευστό  χρήμα  μέσα  στην  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Η  διαδικασία  έχει  ξεκινήσει .   

 Όσο  για  τον  συμψηφισμό ,  έχει  γίνει  προς  το  υπουργείο ,  γιατί  

πάντα  στο  Υπουργείο  θα  βρούμε  άκρη ,  όπως  βρήκαμε  και  μια  άκρη  με  

τις  πράξεις  εφαρμογής .  Είναι  άσχετο  αλλά  σας  το  λέω ,  μερικοί  το  

γνωρίζουν .  Το  ποιος  είναι  τι  και  τι  ευθύνεται  για  τι .  Και  πιστεύω  ότι  

θα  μας  στείλουν  το  επόμενο  χρονικό  διάστημα ,  γιατί  έχει  εδώ  κάμποσο  

καιρό  που  το  στείλαμε ,  πιστεύω  ότι  για  τον  συμψηφισμό  σε  κάποιο  

επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  σας  ανακοινώσω  να  σας  πω  ακριβώς  
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το  τι  πρόκειται  να  γίνει  και  τι  δεν  θα  γίνει .  Αλλά  η  διαδικασία  έχει  

ξεκινήσει  και  πιστεύω  ότι  θα  τελειώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Χαρίτο .  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Εκτός  

εάν  οι  συνάδελφοι  θέλουν  να  ακούσουν  και  κάποιον  υπηρεσιακό  

παράγοντα  πριν  ρωτήσουν ,  αλλά  εγώ  νομίζω  ότι  είναι  καλύτερα  να  

γίνουν  οι  ερωτήσεις ,  λίγο  ως  πολύ  είναι   οι  περισσότεροι  συνάδελφοι  

ενημερωμένοι .   

 Είδα  το  χέρι  του  κ .  Φωτιάδη ,  του  κ .  Μηλίδη ,  ο  κ .  Χρυσανθίδης ,  

εάν  χρειαστεί  ο  κ .  Γάτσιος ,  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  

Τερζής ,  ο  κ .  Μυστακίδης  εάν  χρειαστεί .  Είναι  κάποιος  ο  οποίος  

διέλαθε  της  προσοχής  μου ;  Εάν  θέλει  να  ρωτήσει  κάποιος  από  τις  

κυρίες  και  τους  κυρίους  πρόεδρους  ή  εκπροσώπους ;  Εάν  χρειαστεί  και  

ο  κ .  Γρηγοριάδης  ο  Αντιδήμαρχος ,  εντεταλμένος  δημοτικός  

σύμβουλος .  Είναι  κάποιος  άλλος ;  Όχι .   

 Ξεκινάει  ο  κ .  Φωτιάδης .  Κύριε  Φωτιάδη  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   σας  ερωτούμε  πόσα  είναι  τα  ευρώ  τα  οποία  έχασε  η  

επιχείρηση  από  την  πρώτη  δυνατότητα  εφαρμογής ;  Δηλαδή  νομίζω  

ήταν  η  1η  Αυγούστου του ΄17 μέχρι και σήμερα; Πόσα ευρώ έχασε; 

Πόσα  χρήματα  χάθηκαν  από  την  επιχείρηση  από  την  μη  επιβολή  της  

νυν ,  από  το  ότι  αργήσατε  να  πάρετε  απόφαση  ως  ΔΣ  να  εφαρμόσετε  

τον  νόμο  4483 και  την  ΚΥΑ  την  σχετική ;  Το  γνωρίζετε ;  Σε  ένα  χρόνο ,  

δηλαδή ,  πόσα  είναι  αυτά  τα  οποία  αναμένουμε  να  εισπράξουμε ;  Να  το  

βάλω  και  αλλιώς .  Το  ίδιο  είναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κοιτάξτε .  Δεν  χάθηκαν  χρήματα  από  την  επιχείρηση .  Η  νομοθεσία  που  

λέτε  και  η  ΚΥΑ  δίνει  την  δυνατότητα  στις  Δ .Ε .Υ .Α .  να  κινηθούν  με  

κάποιο  συγκεκριμένο  δρομολόγιο .  Δεν  είναι  δηλαδή ,  όπως  το  λέτε  να  

χαθήκανε  κάποια  χρήματα .  Και  μάλιστα  θα  πω  ότι  πολλές  Δ .Ε .Υ .Α .  

που  το  αξιοποιήσανε  αυτά  που  λέει  η  ΚΥΑ  και  η  νομοθεσία  που  λέτε  

και  προχωρήσανε  σε  αυξήσεις .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών  δεν  χρειάστηκε  να  

προχωρήσει  σε  αυξήσεις ,  αξιοποιώντας  την  ΚΥΑ  προχώρησε  σε  αυτόν  

τον  νέο  σχεδιασμό  που  έχει  μειώσεις .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  εγώ  ρώτησα  κάτι  άλλο .  Συγχωρέστε  με .  Ο  νόμος  είναι  

τεράστιος .  Εγώ  απευθύνομαι  και  εστίασα  στο  εξής :  η  δυνατότητα  να  

επιβάλουμε  ειδικό  τέλος  και  το  τέλος  αποχέτευσης  στους  

λογαριασμούς  του  δημοσίου ,  σε  αυτούς  δηλαδή  που  δίνουμε  νερό ,  αυτό  

ως  δυνατότητα  πόσα  ευρώ  θα  μας  έφερνε  στο  ταμείο  από  τον  Αύγουστο  

του  ΄17 μέχρι  και το τέλος του ΄18; Είναι 15 μήνες.   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Το  σχέδιο  που  συντάσσεται  έπρεπε  να  γίνει  στο  πρώτο  

εξάμηνο  του  ΄18, όπως  και  προχωρήσαμε .  Αυτό  που  εννοείται  ότι  

πιθανόν  να  καθυστερήσαμε  ήταν  κάποιοι  μήνες  και  δεν  είναι  οι  

δεκαπέντε  μήνες  που  αναφέρεται .  Αυτό ,  βέβαια  καλύτερα ,  γιατί  αφορά  

οικονομικά ,  θα  μπορέσει  να  σας  απαντήσει  ο  Γενικός  Διευθυντής  αλλά  

σίγουρα  δεν  χάθηκαν  χρήματα  από  την  επιχείρηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  όλοι  καταλάβαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα ,  κύριε  Γενικέ  Διευθυντή ,  τον  κ .  Διευθυντή  θα  ήθελα ,  τον  κ .  

Σαφαρίκα .  Ας  έρθει  μπροστά  να  μας  διευκολύνει  σε  κάποιες  τυχόν  
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απαντήσεις  συμπληρωματικές .  Κύριε  Διευθυντά  παρακαλώ  καθίστε  

κάπου  που  να  έχει  μικρόφωνο  να  μπορείτε  να  σας  ακούει  το  σώμα .   

 Θα  θέλατε  πριν  προχωρήσει  ο  κ .  συνάδελφος  σε  κάποια  δεύτερη  

ερώτηση  να  δώσετε  κάποια  συμπληρωματική  απάντηση  γι '  αυτό  το  

ερώτημα ;  Για  να  μην  επανερχόμαστε  και  να  είμαστε  ουσιαστικοί ;   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Κρίνετε  σκόπιμο  να  απαντήσω  πάνω  σε  αυτό ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  εάν  χάθηκαν  χρήματα  από  την  επιχείρηση .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Εγώ  μπορώ  να  σας  πω  τι  ίσχυε  με  τον  νόμο  και  τι  ισχύει .  Η  ΚΥΑ  η  

συγκεκριμένη  τέθηκε  σε  ισχύ  στις  22 Μαΐου  του  ΄17. Παράλληλα  στις  

31 Ιουλίου  του  ΄17 είχαμε  τροποποίηση  του  νόμου  του  1069/80 με  τον  

Ν4483. Τα  πρώτα  δεκαπέντε  άρθρα  αφορούσαν  τις  Δ .Ε .Υ .Α . ,  τα   

υπόλοιπα  όλα  αφορούν ,  κατά  κύριο  λόγο ,  τον  Δήμο .   

 Η ΚΥΑ τι  έλεγε;  Ότι  εντός το ΄17 η κάθε Δ.Ε.Υ.Α. ή ο κάθε 

φορέας  που  ασχολείται  με  τον  νερό  είτε  ύδρευσης  είτε  άρδευσης ,  

όφειλε  να  προσδιορίσει  το  χρηματοοικονομικό  κόστος .   

Αυτό  το  κάναμε  μέχρι  31/12 και  μάλιστα ,  το  στείλαμε  και  στην  

ΕΓΥ .   

Αντίστοιχα  στην  συνέχεια  εκεί  έλεγε  εντός  το  πρώτου  εξαμήνου ,  

οφείλουμε  να  δούμε ,  εάν  απαιτείται ,  να  πάμε  σε  προσδιορισμό  

χρηματοοικονομικού  κόστους  με  τροποποίηση  τιμολόγηση .  Πολλές  

Δ .Ε .Υ .Α .  είτε  πάνε  προς  τα  κάτω ,  είτε  προς  τα  πάνω .   

Εμείς  δεν  απαιτήθηκε ,  ευτυχώς  για  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών ,  ήταν  

σε  καλή  κατάσταση ,  δεν  απαιτήθηκε  να  τροποποιήσει  τις  τιμές  προς  τα  

πάνω ,  οπότε  αυτό  πράξαμε  και  πέρασε  από  το  συμβούλιο .   
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Κάτι  άλλο ,  ως  προς  το  θέμα  του  δημοσίου ,  που  ανέφερε  ο  κ .  

Φωτιάδης ,  το  τιμολόγιο  του  δημοσίου  σαφέστατα  μέχρι  και  σήμερα ,  

μέχρι  και  το  τέλος  του  χρόνου  δεν  περιλαμβάνει  ειδικό  τέλος  και  τέλος  

αποχέτευσης ,  όπως  ξεκάθαρα  όριζε  ο  νόμος ,  όμως  μέχρι  και  σήμερα  

και  μέχρι  το  τέλος  του  έτους  το  τιμολόγιο  αυτό  είναι  αυξημένο .   

Για  να  σας  δώσω  ένα  παράδειγμα ,  ενώ  το  τέλος  του  νερού  στην  

πόλη  είναι  0,  19,  μετά  πηγαίνει  0,44 και  ούτω  καθ’  εξής ,  στο  δημόσιο  

τα  πρώτα  εκατό  κυβικά  είναι  με  0,81 λεπτά  και  τα  υπόλοιπα ,  πάνω  από  

τα  100 είναι  με  1,88,  που  σημαίνει  ότι  συμπεριλαμβάναμε  κατ’  ουσία  

μέσα  το  τέλος  αποχέτευσης  και  το  ειδικό  τέλος ,  ενώ  τώρα  με  την  νέα  

χρονιά  μπαίνει  σε  κλιμάκωση  και  το  δημόσιο  με  αντίστοιχα  τέλη  

ύδρευσης  και  αποχέτευσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Διευθυντή .  Μπορείτε  να  συνεχίσετε  τις  ερωτήσεις  

σας .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  άλλη  ερώτηση ,  μπορείτε  κύριε  Διευθυντά ,  προφανώς  εσείς  θα  

μπορέσετε  καλύτερα  να  μας  πείτε ,  ποιο  ήταν  το  πραγματικό  υπόλοιπο ,  

το  πόσο  ευρώ  είχαμε  έτσι  να  καταλάβουν  όλοι  στο  ταμείο  μας  όταν  

πήρατε  αυτή  την  απόφαση ;  Διότι  εδώ  μνημονεύεται  και  η  απόφαση  στο  

Διοικητικό  Συμβούλιο  μιλούσε  για  περισσεύματα  της  τάξεως  του  1,5 

εκατομμυρίου  ευρώ  και  πλέον .  Πόσα  ευρώ  είχαμε  εμείς  στο  ταμείο ;   

 Δηλαδή ,  θέλετε  να  σας  το  πω  πόσα  ήταν  τα  ευρώ  που  είχαμε  έτσι  

31/12/20107, μιας  και  μιλούμε  για  το  17;  Θέλετε  να  μας  κάνετε  μια  

αναφορά  ακόμα  και  σήμερα  πόσα  έχουμε  σε  ρευστό  σήμερα  στο  ταμείο  

μας; Να δούμε αυτή η τιμολογιακή πολιτική που ψηφίσατε το ΄15; Το 

΄15 δεν είναι  κύριε διευθυντά;  
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ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς .  Τι  χρήματα  μας  έφερε  στο  ταμείο ;  Θα  έπρεπε  να  μας  φέρει  

μια  δυνατότητα ,  έτσι  δεν  είναι ;  Για  να  μπορείτε  να  κάνετε  μειώσεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς  θα  απαντήσετε ;  Ο  κ .  Γενικός .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .  Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Το  ταμειακό  υπόλοιπο  της  επιχείρησης  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  την  

πορεία  και  με  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  των  ισολογισμών  και  των  

οικονομικών  καταστάσεων .  Στις  31/12/17 τα  ταμειακά  διαθέσιμα  της  

επιχείρησης  ανέρχονταν  στο  1.540.000 ευρώ  περίπου .  Τώρα  χοντρικά .  

Και  κάτι  ψιλά  είναι ,  δεν  το  θυμάμαι  επακριβώς .   

 Σήμερα ,  για  παράδειγμα ,  τα  ταμειακά  διαθέσιμα  της  επιχείρησης  

είναι  περί  τα  2.480.000.  Βέβαια ,  επειδή  έρχονται  χρήματα  και  για  τα  

έργα  πλέον .  Δεν  σημαίνει  ότι  τα  χρήματα  αυτά  είναι  όλα  δικά  μας .  

Δηλαδή  κατ’  ουσία  η  Δ .Ε .Υ .Α .  που  να  μπορεί  να  τα  χρησιμοποιήσει .   

 Τώρα  με  βάση  την  τιμολογιακή  πολιτική  του  ΄15. Εάν  μου  

επιτρέπετε  να  κάνω  μια  αναδρομή  από  το  ΄14 που  νομίζω  ότι  στην  

μελέτη  το  έχω  μέσα ,  ότι  το  ΄14 η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών  είχε  κλείσει  με  

ζημιές  εκμετάλλευσης  725.000.   Το  ΄15 διαπιστώνοντας  ότι  η  

κατάσταση  αυτή  έβαινε  πολύ  χειρότερη ,  προς  το  τέλος  του  έτους  

πάρθηκε  μια  απόφαση  αναπροσαρμογής  των  τιμολογίων .  Παρόλα  αυτά ,  
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εκείνη  την  χρονιά  οι  ζημιές  εκμετάλλευσης  για  την  επιχείρηση  ήταν  

στο  1.312.000.   

 Βλέπουμε  την  διαφοροποίηση  στην  συνέχεια .  Το  ΄16 με  την  

πρώτη  εφαρμογή  της  τιμολογιακής  πολιτικής  μαζεύεται  το  αποτέλεσμα  

και  οι  ζημίες  χρήσεις  περιορίζονται  στις  560.000 και  στο  2017,  στο  

κλείσιμο  της  χρήσης  έχουμε  πρώτη  φορά  κέρδη  εκμετάλλευσης  66.000 

ευρώ ,  που  σημαίνει  ότι  η  τιμολογιακή  πολιτική ,  τουλάχιστον  εγώ  

τεχνοκρατικά  βλέποντας  την  κατάσταση ,  λειτούργησε  προς  την  σωστή  

κατεύθυνση ,  γιατί  μπόρεσε  και  συγκράτησε  τις  ζημιές  της  επιχείρησης  

και  τα  μετέτρεψε  σε  οριακά  κέρδη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Φωτιάδης .  Συνεχίζει  τις  ερωτήσεις  του .  Θα  έρθει  η  

ώρα  για  ερωτήσεις  και  όλων  των  συναδέλφων .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πόσα  είναι  τα  ανείσπρακτα  σήμερα .  Αυξήθηκαν  ή  

μειώθηκαν  τα  ανείσπρακτα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης ;   Σε  τι  ύψος  

είναι ;   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Τα  ανείσπρακτα  της  επιχείρησης  τα  τελευταία  τρία  χρόνια ,  ας  το  

πούμε ,  παραμένουν  στα  ίδια  επίπεδα .  Κυμαίνονται  δηλαδή  μεταξύ  

6.300.000 και  7.000.000,  ανάλογα  με  τις  εκδόσεις  λογαριασμών .  

Επειδή  βγάζουμε  λογαριασμούς  κάθε  20ήμερο ,  αυτό  σημαίνει  για  την  

επιχείρηση  ότι  μπαίνουμε  σαν   ανείσπρακτα  με  την  έκδοση  των  

λογαριασμών  περίπου  700.000 κάθε  φορά .   

Από  αυτά  τα  6,5 έως  7 εκατομμύρια ,  3,5  εκατομμύρια  είναι  σε  

διακανονισμούς ,  έχουμε  3.600 περίπου  διακανονισμούς ,  1.500.000 έχει  

φύγει  προς  τις  Δ .Ο .Υ  της  χώρας  και  επίσης  τα  χοντρά  τώρα  σας  λέω  
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που  θυμάμαι  και  περίπου  500.000 χρωστάει  το  δημόσιο  με  

οποιαδήποτε  μορφή ,  όχι  ότι  είναι  κακοπληρωτής ,  απλώς  αργοπορεί ,  οι  

διαδικασίες  είναι  τέτοιες  που  αργοπορεί  να  πληρώσει  τις  οφειλές  του .   

 Άρα  εάν  αφαιρέσουμε  αυτά  τα  πέντε  και  εκατομμύρια ,  κατ’  

ουσία  τα  ανείσπρακτα  είναι  κοντά  στο  1.300,  1.400 για  θέματα  που  

όντως  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  κάτι ,  γιατί  κατά  κύριο  λόγο  

προέρχονται  από  συγκεκριμένες ,  στοχευμένες  περιοχές  που  κατ’  

ουσίαν  βρισκόμασταν  και  από  πέρυσι  και  στην  αρχή  του  έτους  στην  

δικαιοσύνη .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  διευθυντά  μια  ακόμη  ερώτηση .  Το  ΄16 πολύ  βιαστικά  βάλατε  

υδρόμετρα  στα  πάρκα ,  στις  νησίδες  και  μάλιστα  πολλά .  Αυτά  γράψανε  

καταναλώσεις .  Και  είμαστε  σήμερα  στο  ΄18. Ολοκληρώνεται .  Πόσα  

χρήματα  εισέπραξε  η  δημοτική  επιχείρηση  από  τον  Δήμο ;  Διότι  η  

ταχύτητα  στην  τοποθέτηση  ήταν  να  μην  έχουμε  διαφυγές  εσόδων ;   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Τα  υδρόμετρα  όντως  τοποθετήθηκαν ,  γιατί  αυτό  προβλέπεται  και  από  

τα  διαχειριστικά  σχέδια  και  από  τις  αιρεσιμότητες ,  προκειμένου  να  

μπορούμε  να  εντασσόμαστε  σε  προγράμματα .  Από  εκεί  και  πέρα  δεν  

εισπράξαμε  καθόλου .  Όπως  ανέφερε  και  ο  πρόεδρος  αλλά  και  ο  κ .  

Αντιδήμαρχος ,  ότι  δεν  έχουμε  εισπράξει ,  δυστυχώς  για  μας ,  για  την  

επιχείρηση  μέχρι  στιγμής  ούτε  ένα  ευρώ  από  την  πλευρά  του  Δήμου .  

Εγώ  μπορώ  να  σας  πω  όχι  πρόχειρα ,  επακριβώς  με  δεδομένα ,  με  

στοιχειά  στις  8/10/18 οι  οφειλές  του  Δήμου  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .  ήταν  

618.000 ευρώ ,  οι  οφειλές  της  Δ .Ε .Υ .Α .  προς  τον  Δήμο  που  σας  το  λέω  

έτσι  που  συμψηφίστηκαν  ήταν  466.000,  άρα  ο  Δήμος  μας  οφείλει  

151.000 ευρώ .   
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  εμείς  μιλούμε  για  τον  συμψηφισμό  … 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Περίπου  250.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  μην  γίνεται  διάλογος .  Είναι  ξεκάθαρη  η  

ερώτηση .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Το  ζήτημα  του  συμψηφισμού  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  –απάντηση  παρακαλώ .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Αλλά  επειδή  υπεισέρχεται  μέσα  και  ένα  μέρος  του  συμψηφισμού ,  είναι  

151.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι ,  ναι .   Κύριε  Πρόεδρε ,   πως  εξηγείτε  το  ότι  στην  σελίδα  εδώ  της  

απόφασης ,  έτσι  όπως  μας  ήρθε ,  νομίζω  εάν  θέλετε  να  σας  την  διαβάσω  

ακριβώς ,  λέτε  ότι  η  πρότασή  σας  για   έγκριση  είναι  να  μείνουν  αυτές  

οι  τιμές ,  η  τιμολογιακή  πολιτική  στην  οποία  δεν  μας  βοηθήσατε ,  δεν  

θα  καταλάβουν  οι  Σερραίοι ,  εν  τέλει  σε  έναν  κλασικό  λογαριασμό  με  

κατανάλωση  200 κυβικά  τι  θα  ωφεληθεί ;  Πόσο  σε  ποσοστό  θα  μειωθεί  

ο  λογαριασμός ;  Μπορείτε  να  μας  το  δώσετε  ως  μια  εικόνα  για  να  είναι  

συγκεκριμένη  να  την  κατανοήσουμε ;   

 Μέχρι  τότε  εγώ  θα  σας  βρω  και  ακριβώς  γιατί  φέρετε  λοιπόν  για  

τέσσερα  χρόνια  ενώ  είναι  γνωστό  και  θεωρούμε  ότι  όταν  έχουμε  την  
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αλλαγή  της  τετραετίας ,  λογικό  είναι  και  εφόσον  ο  νόμος  ορίζει  ότι  για  

δυο  χρόνια ,  εσείς  φέρνετε  για  τέσσερα .  Για  ποιο  λόγο  το  κάνετε  αυτό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Είναι  στην  σελίδα  10 της  απόφασης .  Από  το  μέσο  και  λίγο  κάτω ,  στην  

παράγραφο  5.   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι ,  κατάλαβα  τι  λέτε .  Τώρα  το  πρώτο  που  λέτε ,  όσον  αφορά  για  τα  

200 ευρώ  δεν  έχω  πρόχειρα .  Για  200 κυβικά .  Όπως  θα  δείτε  φαίνονται  

οι  τιμές  ανά  κατηγορία ,  γιατί  έχουν  κατηγοριοποιηθεί  η  πόλη ,  τα  

χωριά  που  έχουν  αποχέτευση  και  τα  χωριά  που  δεν  έχουν  αποχέτευση .  

Οι  τιμές  εκεί  είναι  διαφορετικές ,  γιατί  και  η  κλίμακα  αλλάζει ,  όπως  θα  

είδατε .  Στα  χωριά ,  επειδή  είναι  λόγω  της  φύσης  της  εργασίας  πιο  

αυξημένες  οι  καταναλώσεις  σε  νερό ,  εκεί  στην  πρώτη  κλίμακα  έχουμε  

τα  50 κυβικά ,  αλλάζει ,  δεύτερα  50 μέχρι  100,  ενώ  στην  πόλη  μένει  η  

πρώτη  κλίμακα  30,  30- 60 και  ούτω  καθ’  εξής .   

 Τώρα ,  όταν  λέτε  γιατί  κάνουμε  προγραμματισμό  τετραετίας ,  

αναφέρεται  ακριβώς  εδώ  και  δεν  μπορώ  να  καταλάβω  γιατί ,  που  

εντοπίζετε  κάποιο  πρόβλημα ;  Εάν  στην  πορεία  αλλάζει ,  όπως  λέτε ,  η  

Δημοτική  Αρχή  από  κάπου  προκύψουν  κάποια  άλλα  έσοδα ,  όπως  εάν  

ακούσατε  και  εγώ  στην  αρχή ,  στην  εισήγησή  μου  είπα  ότι  εξετάζουμε  

αυτό  μπορεί  να  αλλάξει  με  μια  νέα  απόφαση ,  δεν  είναι  κάτι  που  το  

πήραμε  τώρα  και  για  τα  επόμενα  τέσσερα  χρόνια ,  εάν  μας  προκύψουν  

έσοδα  από  κάπου  δεν  θα  μπορέσουμε  να  προχωρήσουμε  σε  νέα  μείωση .  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   ο  4483 ορίζει  ότι  οι  αποφάσεις  πλέον  των  

Διοικητικών  Συμβουλίων  είναι  εφαρμοσμένες ,  εφαρμοστέες  για  δυο  

χρόνια  υποχρεωτικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  παρακαλώ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση  είναι .  Άρα  λοιπόν  αντιλαμβάνεστε  γιατί  σας  ερωτώ .  Εσείς  

λέτε  για  τέσσερα .  Εδώ  δεν  αντιλαμβάνεστε  ότι  ξεπερνάτε  το  ηθικό  της  

διοικήσεως ;  Δηλαδή  δεσμεύετε  τον  επόμενο  Δήμαρχο ,  αυτό  λέω .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  δεν  είναι  έτσι  και  καλύτερα  γι '  αυτό  θα  σας  απαντήσει  ο  Γενικός  

Διευθυντής .  Κάθε  χρόνο  γίνεται  σχέδιο  από  τις  Δ .Ε .Υ .Α .  σύμφωνα  με  

τα  οικονομικά  και  ανάλογα  προχωράει  είτε  σε  αυξήσεις  είτε  σε  

μειώσεις .  Καλό  θα  είναι  να  σας  ενημερώσει  πως  ακριβώς  είναι .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  ακόμη  ερώτηση  για  να  κλείσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σχετική  με  αυτό  ή  να  πάρουμε  την  απάντηση  καλύτερα ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας  πάρουμε  την  απάντηση .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Όσον  αφορά  το  θέμα  της  μελέτης ,  το  θέμα  της  μελέτης  έχει  να  κάνει  

καθαρά  με  τεχνοκρατικά  δεδομένα .  Το  σύνολο  των  μελετών  όλων  

βγαίνουν  σε  βάθος  πενταετίας ,  όπως  και  τα  επιχειρησιακά  σχέδια .  Από  

εκεί  και  πέρα ,  κάθε  επιχείρηση ,  κάθε  φορέας  ακόμη  και  για  την  ίδια  
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την  τιμολόγηση ,  εάν  θέλει ,  μπορεί  ανά  έτος  να  αναπροσαρμόζει  ή  να  

αφήνει  και  την  ίδια  την  τιμολόγηση .  Δηλαδή  να  λαμβάνει  απόφαση  

κάθε  έτος .   

 Εμείς  αυτό  που  πάμε  να  κάνουμε  ή  το  εφαρμόζαμε ,  τουλάχιστον  

προς  τος  σώμα  από  το  ΄99 έως  το  ΄11, με  όλα  τα  συμβούλια  τότε  στα  

12 χρόνια ,  κάθε  αρχή  τετραετίας  παίρναμε  αποφάσεις  με  πληθωριστική  

αναπροσαρμογή  για  το  σύνολο  του  επόμενου  έτους .  Αυτό  το  κάνει  η   

ΕΥΑΔΘ  και  η  ΕΥΔΑΠ  κατά  κόρον  αλλά  δεν  δεσμεύει  κανέναν .  

Σαφέστατα  η  απόφαση  τις  τιμολόγησης  αφορά  αποκλειστικά  το  

Διοικητικό  Συμβούλιο  και  στην  συνέχεια  την  έγκριση  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Διευθυντά… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  σας  παρακαλέσω  να  μην  κάνετε  διάλογο .  Ρωτάει  αυτή  την  

στιγμή  ο  κ .  Φωτιάδης .  Ολοκληρώσατε  κ .  Γενικέ ;  Παρακαλώ  κύριε  

Φωτιάδη  εάν  έχετε  κάποιες  άλλες  ερωτήσεις ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Διευθυντά  αυτό  λέτε  και  συμβαίνει  όταν  είναι  για  προς  τα  

επάνω .  Για  προς  τα  κάτω  όμως  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  διατηρήσουμε  

την  απόφασή  σας ,  κύριε  Πρόεδρε ,   αυτό  λέει  η  ΚΥΑ .  Για  αυξήσεις  

μπορούμε  κάθε  χρόνο ,  για  μειώσεις  όμως  όχι .   

 Αλλά  εν  πάση  περιπτώσει  και  μια  άλλη  ερώτηση  κύριε  

Διευθυντά .  Πόσο  θα  στοιχήσει  στα  έσοδα  της  Δ .Ε .Υ .Α .  αυτή  η  μείωση  

την  οποία  δεν  την  φέρατε ,  κύριε  Πρόεδρε ,   και  με  ένα  παράδειγμα  να  

την  καταλάβουμε ,  να  την  καταλάβει  και  αυτός  που  μας  βλέπει  στην  

τηλεόραση  εδώ  που  συζητούμε ,  πόσο  θα  είναι  τελικά  σε  έναν  
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λογαριασμό  συνηθισμένο  200 κυβικών ;  Πόσο  θα  είναι ,  κ .  Διευθυντά  το  

ποσό  που  θα  χάσει ,  εντός  εισαγωγικών  που  θα  χάσει ,  το  λέω ,  

αντιλαμβάνεστε  πως  το  λέω… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αθροιστικά  όμως  είναι  αυτό  και  λέω ,  πόσα  θα  χάσουμε ,  άρα  ποσό  

μπορείτε ;  Το  κάνατε ,  προφανώς ,  εκτίμηση .  Πόσο  είναι  αυτό  το  ποσό ;  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Όσον  αφορά  για  την  επιχείρηση  σας  λέω  ότι  το  προσδιορίζουμε  στις  

900.000 περίπου .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή  στέλνουμε  στους  δημότες  900.000.   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Λιγότερα  θα  στέλνουμε .  895.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και  μια  τελευταία  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  είναι  η  τελευταία  όμως  για  να  ρωτήσουν  και  οι  άλλοι .  Αστειεύομαι  

γιατί  είπατε  τελευταία  και  στην  προηγούμενη .  Μην  στεναχωριέστε .  

Έχετε  τον  χρόνο ,  μην  ανησυχείτε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω  ότι  αυτό  που  κάνουμε  είναι  πολύ  σοβαρό .  Η  ερώτησή  μας ,  

κύριε  Διευθυντά  είναι  η  εξής :  εξάλλου  ως  παράταξη  νομίζω  θα  

καλυφθώ ,  θα  καλύψω  δηλαδή ,  πως  εξηγείτε  το  ότι ,  εμείς  το  βλέπουμε  

σαν  μια  ιδιαίτερη  σύμπτωση ,  περίπου  επτά  με  οκτώ  μήνες  πριν  τις  

εκλογές  το  ΄13, πριν  τις  εκλογές  του  ΄14 έχουμε  μείωση .  Το  ίδιο  πάλι ,  
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επτά ,  οκτώ  μήνες  πριν  τις  εκλογές  πάλι  έχουμε  μείωση .  Ο  κ .  

Χασαπίδης  γελάει .   Γιατί  γίνεται  ένας  συνειρμός .  Μπορείτε  να  μας  το  

εξηγήσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  Πρόεδρος  φαντάζομαι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  αυτή  την  μείωση  που  γίνεται  τώρα  σας  εξήγησα  πότε  ξεκινήσαμε ,  

με  ποιες  διαδικασίες  καταλήξαμε  στους  επτά  μήνες  που  λέτε  πριν  τις  

εκλογές ,  αλλά  σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  κάτι  προεκλογικό .   

 Για  την  προηγούμενη  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  Εγώ  σας  είπα  

από  την  αρχή  με  ποια  διαδικασία  κινηθήκαμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απάντησε  και  ο  κ .  πρόεδρος .  Δεύτερος  στην  λίστα  που  μου  έδωσε  ο  κ .  

γραμματέας  είναι  ο  κ .  Μηλίδης  να  απευθύνει  ερωτήσεις .  Κύριε  Μηλίδη  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Θα  προσπαθήσω  να  είμαι  πολύ  σύντομος .   

 Με  την  ερώτηση  που  έθεσε  ο  κ .  Φωτιάδης  δημιουργήθηκε  ένα  

μπέρδεμα  στο  κόσμο  που  μας  βλέπει  για  τις  αυξήσεις  και  μειώσεις  εάν  

μπορεί  να  αποφασίσει  το  συμβούλιο ,  διότι  ο  κ .  Πρόεδρος ,  ο  κ .  Γάτσιος  

είπε  στην  αρχή  της  ομιλίας  του  ότι  ναι ,  μπορούμε  να  προβούμε  και  σε  

άλλες  μειώσεις .   

 Ο  κ .  Φωτιάδης  ισχυρίστηκε  βάσει  της  ΚΥΑ  ότι  δεν  μπορεί  να  

γίνει .   

 Θα  ήθελα  μια  υπεύθυνη  απάντηση  εάν  μπορείτε  κ .  Γενικέ  εσείς .  

Υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα  να  μειωθούν ;  Διότι  εδώ  υπάρχει  μια  

διχογνωμία .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανά  έτος .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ναι ,  ανά  έτος .  Υπάρχει  μια  διχογνωμία  και  ο  κόσμος  μας  ακούει .  

Δηλαδή  ο  κ .  Πρόεδρος  λέει  ότι  ενδέχεται  να  μειωθούν  και  άλλο .  

Μπορούμε  να  πάρουμε  τέτοια  απόφαση ;  Θα  ήθελα  μια  σαφή  απάντηση  

γιατί  έχει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Ως  προς  το  θέμα  των  αποφάσεων  τιμολόγησης  και  όχι  δεν  θα  μπω  στο  

κομμάτι  το  εάν  μειωθεί  ή  δεν  μειωθεί  παραπέρα  ή  εάν  αυξηθεί  

παραπέρα ,  απλώς  σαφέστατα  εδώ  δεν  προσδιορίζει  καμία ,  ο  νόμος  

κανένα  πρόβλημα ,  απλώς  θέτει  κάποια  κριτήρια .  Προκειμένου  να  

πηγαίνουμε  σε  αυξήσεις  τιμών  απαιτείται  πρώτα  να  μειώνουμε  τα  

κόστη ,  αυτό  είναι  που  ζητά  σαν  δεδομένο ,  πρώτα  να  βλέπουμε  προς  

την  κατεύθυνση  δηλαδή  υποχρεωτικά  της  μείωσης  του  κόστους  και  εάν  

δεν  μπορούμε  από  εκείνη  την  δυνατότητα ,  εάν  δεν  μπορούμε  από  εκεί  

να  κάνουμε ,  τότε  να  προσφύγουμε  σαν  τελευταία  λύση  προς  την  

αύξηση .   

 Δεν  θέτει ,  ας  το  πω ,  φρένο  πως  το  πότε  θα  πάρουμε  απόφαση .  

Αποφάσεις  εάν  μας  τύχαινέ  οποιοδήποτε  τέτοιο  θα  μπορούσαμε  να  

πάρουμε  και  δυο  και  τρεις  τον  χρόνο .  Λέω  θεωρητικά .  Στο  θεωρητικό  

επίπεδο  και  στην  θεωρητική  κουβέντα ,  απόφαση  είτε  αύξηση  είτε  

μείωση  της  τιμής  μπορούμε  να  πάρουμε  και  δυο  και  τρεις  φορές .   

 Ποια  οι  διαφορά ;  Εάν  οι  αποφάσεις  που  παίρνονται  εντός  του  

πρώτου  εξαμήνου  του  έτους  εφαρμόζονται  άμεσα ,  εάν  παίρνονται  στο  
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δεύτερη  εξάμηνο  του  έτους ,  ακόμη  και  την  πρώτη  μέρα  του  Ιουλίου ,  

έχουν  εφαρμογή  από  την  πρώτη  του  επόμενου  έτους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επομένως  αυτό  που  λέτε  μπορεί  να  γίνει  και  απόφαση  μειώσεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  μην  κάνουμε  διάλογο .  Κατανοητή  η  απάντηση  του  κ .  

Γενικού .  Κύριε  Μηλίδη  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  προχωρήσετε  στις  

ερωτήσεις ;  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  ρώτησα  για  διευκρίνιση ,  κύριε  Φωτιάδη .  

 Κύριε  Πρόεδρε ,   υπήρχε  η  δυνατότητα  μείωσης ,  φαίνεται  αυτό  

από  τα  χρηματοοικονομικά  δεδομένα  και  από  την  μελέτη  που  έκανε  η  

υπηρεσία  ο  Διευθυντής  με  τους  παράγοντες .  Γιατί  δεν  το  πράξατε  αυτό  

τόσο  καιρό ;  Είπατε  στην  εισήγησή  σας  κάτι  αλλά  εμένα  προσωπικά  και  

νομίζω  και  τους  δημότες  δεν  τους  ικανοποίησε  και  ταλαιπωρήσαμε  

οικονομικά  τόσο  πολύ  τους  δημότες  σε  μια  περίοδο  τόσο  κρίσεως .  

Γιατί  δεν  το  πράξατε ;   Μια  ερώτηση .   

 Εάν  θέλετε  κρατάτε  σημειώσεις ,  εάν  θέλετε  απαντάτε ,  όπως  

θέλετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλετε  να  απαντάτε  στην  κάθε  μία ;  Παρακαλώ  

απαντήστε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Όπως  είπα  στην  εισήγησή  μου  κ .  Μηλίδη ,  έπρεπε  να  γίνουν  κάποιες  

ενέργειες .  Δεν  μπορούσαμε  με  το  που  πήραμε  την  ΚΥΑ ,  δεν  

μπορούσαμε  την  επόμενη  μέρα  να  πούμε  ότι  έτσι  λέει .  Έπρεπε  να  γίνει  

η  μελέτη ,  όπως  σας  είπα .  Έπρεπε  να  δώσουμε  σε  ορκωτό  λογιστή  να  

κάνει  τον  προσδιορισμό  των  παγίων  της  επιχείρησης .  Τα  

αποτελέσματα ,  σας  είπα ,  τα  πήραμε  τον  Μάρτη .   

Από  την  άλλη  δεν  έχασε  ο  δημότης  ούτε  ένα  ευρώ ,  γιατί  όπως  

σας  είπα  αυτό  το  ίδιο  προσωπικό  ασχολήθηκε  με  μελέτες  και  

εγκρίθηκαν  12 εκατομμύρια  ευρώ  μέχρι  και  αυτή  την  στιγμή  που  

μιλάμε .  Συγχρόνως  σας  είπα  ότι  υπήρχε  και  κάποιο  θέμα  με  τον  

συμψηφισμό .  Έπρεπε  και  αυτό  να  το  διευθετήσουμε  και  μετά  να  

προχωρήσουμε  πατώντας  σταθερά  και  όχι  παίρνοντας  επιπόλαιες  

αποφάσεις .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πιο  πολλά  χρωστάει  ο  Δήμος  στην  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  είναι  150 χιλιάρικα ,  

επομένως  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Από  ότι  είπε  πιο  πολλά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι  περίπου  στις  150.000.  Αφού  ολοκληρωθεί  ο  συμψηφισμός .  Ναι ,  

αλλά  εάν  δεν  μπουν  σε  μια  σειρά ,  κάποια  στιγμή  και  αφήνοντάς  τα  

έτσι ,  θα  υπάρχει  και  πρόβλημα  ρευστότητας .  Δεν  μπορούσαμε  να  

προχωρήσουμε  επιπόλαια  και  χωρίς  να  κάνουμε  μια  μελέτη  χωρίς  να  

προχωρήσουμε ,  όπως  σας  είπα  στην  επέκταση  της  ωφέλιμης  διάρκειας  

ζωής  των  παγίων .  Όλα  αυτά  θέλανε  χρόνο .   
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 Σας  είπα  ότι  πήραμε  απόφαση  τον  Σεπτέμβρη  του  ΄17 και  τα  

αποτελέσματα  μας  παραδόθηκαν  τον  Μάρτη .  Από  εκεί  και  μετά  

προχωρήσαμε  στην  μελέτη  και  είπα  ότι  είχαμε  και  κάποιες  δυσκολίες .  

Τις  ανέφερα .  Γι '  αυτό  και  καθυστερήσαμε  τους  μήνες  που  λέτε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Το  δεύτερο  ερώτημα ,  με  ποιο  σκεπτικό  η  Οινούσα ,  οι  Επτάμυλοι ,  ο  

Άγιος  Ιωάννης  και  το  Χιονοχώρι  δεν  μπορεί  να  είναι  στην  ίδια  

τιμολογιακή  κατεύθυνση ,  πολιτική  με  τις  άλλες  τοπικές  κοινότητες  την  

στιγμή  που  θέλω  να  μου  εξηγήσετε  εάν  υπάρχει  κάποια  

διαφοροποίηση ;  Έχει  διαφορά  δηλαδή  η  Οινούσα  από  τον  Λευκώνα  ή  

από  το  Σκούταρι  ή  από  το  Μητρούσι ;  Νομίζω  ότι  είναι  αδιανόητο .   Δεν  

μπορώ  να  καταλάβω  με  ποια  λογική  γίνεται  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσετε  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  την  Οινούσα  που  λέτε ,  τους  Επταμύλους ,  εκεί  έχουν  ολοκληρωθεί  

τα  δίκτυα  και  τα  έργα  ύδρευσης  και  αποχέτευσης .  Είναι  ακριβώς  όπως  

είναι  και  η  πόλη  των  Σερρών .  Χρόνια  τώρα  αυτά  τα  χωριά  που  λέτε  

ακολουθούν  το  τιμολόγιο  των  Σερρών  και  συνεχίζουμε  με  αυτή  την  

λογική  γι '  αυτό  τον  λόγο  που  σας  είπα .  Επειδή  έχουν  ολοκληρωθεί  όλα  

τα  έργα  που  χρειάζονται  και  στην  Οινούσα  και  στους  Επταμύλους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ ,  μην  κάνουμε  συμπεράσματα .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Συγνώμη  κύριε  Πρόεδρε .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

55

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  τις  ερωτήσεις ,  σας  ακούμε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μια  άλλη  ερώτηση .  Λέει  μέσα  ότι  σε  κάθε  νοικοκυριό  0,30% του  

ετήσιου  εισοδήματός  του  φεύγει  για  δαπάνες  σε  ύδρευση  και  

αποχέτευση .  Και  ερωτώ  και  μάλιστα  βάζει  ότι  ο  μέσος  μισθός  είναι  

1.350 ευρώ .  Σήμερα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ξέρετε  πολλά  νοικοκυριά  στον  

Δήμο  των  Σερρών  να  έχουν  1.350 ευρώ  που  βάζετε  αυτό  ως  μέσο  όρο ;  

Συνταξιούχοι  είναι  των  400 ευρώ  οι  περισσότεροι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ  εσείς .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Τα  στοιχεία  της  μελέτης  και  στο  εισόδημα  που  λέμε  είναι  το  

οικογενειακό  εισόδημα ,  όχι  το  ατομικό .  Άρα  ουσιαστικά  βάζουμε  δυο  

εργαζόμενους  ότι  δουλεύουν  σε  κάθε  σπίτι ,  παίρνουμε  τα  στοιχεία  της  

στατικής  υπηρεσίας  και  με  βάση  αυτά .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είναι  λογικό  αυτό  που  λέτε .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Είναι  ότι  είναι  δυο  εργαζόμενοι .  Άνδρας  και  γυναίκα  δουλεύει .    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε ,  κύριε  Μηλίδη ,  προσέξτε  τι  έχω  να  σας  πω .  Δεν  σας  

διακόπτω  τις  ερωτήσεις .  Διακόπτω  την  πιθανότητα  δημιουργίας  
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διαλόγου  ανάμεσα  στους  ομιλητές  και  στα  μέλη  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Είστε  ελεύθερος  να  ρωτήσετε  ότι  θέλετε .  Με  πολύ  

υπομονή  σας  ακούω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  βιάζομαι  σας  είπα ,  σας  ακούω  με  πολύ  υπομονή .  Δεν  σας  διέκοψα  

για  ερωτήσεις .  Για  συζήτηση  σας  διακόπτω .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Μου  χαλάτε  τον  ειρμό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  αλλά  σας  παρακαλώ  και  εσείς  μείνετε  στις  ερωτήσεις  και  μην  

αρχίζετε  να  κάνετε  συμπεράσματα  και  διάλογο  με  τους  συναδέλφους .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Που  τα  είδατε  αυτά ;  Κύριε  Πρόεδρε ,   υπερψηφιστήκατε ,  θέλετε  να  σας  

το  πω ;  Από  τριάντα  συναδέλφους  εδώ  μέσα .  Μην  κάνετε  λοιπόν  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Μηλίδη… 

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Είστε  Πρόεδρος  όλων  των  δημοτικών  συμβούλων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  με  να  κάνω  την  δουλειά  μου  με  πολύ  προσοχή .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πρέπει  να  το  εκτιμήσετε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  διακόπτω  για  να  τηρήσω  τον  Κανονισμό ,  τι  να  κάνω  άλλο ;  

Συνεχίστε  τις  ερωτήσεις  σας  λέω .  Μην  κάνετε  διάλογο .  Και  στον  κ .  
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Φωτιάδη  το  είπα  και  θα  το  πω  σε  όλους .  Εάν  θέλετε  συνεχίστε ,  κάντε  

διάλογο ,  συζήτηση .  Σας  αφήνω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξυπνάδες .  Δεν  λέω  για  σας .  Εσείς  συνεχίστε  κανονικά ,  σας  ακούμε  με  

πολύ  υπομονή .  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Δεν  μπόρεσα  να  καταλάβω  από  την  μελέτη  που  λέει  μέσα  στις  

σημειώσεις  κατά  16,90%. Βλέποντας  την  πόλη  9,5%, 17,3 στα  χωριά  

και  15% σε  άλλες  κοινότητες ,  δεν  μπόρεσα  να  καταλάβω  το  πως  

βγαίνει  αυτό  το  νούμερο  μαθητικά ,  με  ποιο  τρόπο ,  δεν  μπόρεσα  να  

καταλάβω .   Μπορείτε  να  απαντήσετε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ  απαντήστε  στην  ερώτηση .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Άμα  δεν  μπορείτε  αφήστε  το  και  όταν  το  βρείτε  απαντάτε ,  για  να  μην  

καθυστερώ  και  δημιουργούνται  και  εντάσεις  χωρίς  λόγο .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Επειδή  όλα  αυτά  τα  οποία  αναφέρονται  ουσιαστικά  έχουν  βγει  

συνολικά ,  εγώ  έχω  τα  τελικά  δεδομένα  και  ξέρω  δηλαδή ,  γι '  αυτό  σας  

είπα  το  16,90.  Με  το  υφιστάμενο  τιμολόγιο  του  ΄18, παράδειγμα  θα  

παίρναμε  σε  ύδρευση ,  σε  νερό  1.678.  Με  το  προτεινόμενο  1.995,  μείον  

16,90.  Το  ειδικό  τέλος  ήταν  1.165,  με  το  προτεινόμενο  968,  το  οποίο  

όμως  ανεβαίνει  από  την  άλλη  πλευρά  του  δημοσίου  και  προσεγγίζει  

άλλα  δεδομένα .  Με  την  αποχέτευση  παίρναμε  1.47,  θα  παίρνουμε  935.  

Αυτά  εδώ  τα  τρία  ήταν  16,90,  18,54 με  την  αποχέτευση  μείον  και  σαν  
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σύνολο  17,37.  Εάν  βάλουμε  και  από  τα  πάγια  τέλη  που  έχουμε  336.000 

όφελος ,  βγαίνουν  αυτά  τα  ποσά  τα  894.000 και  κάτι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Έχουμε  περιβαλλοντικό  κόστος  στην  δική  μας  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Το  περιβαλλοντικό  κόστος  και  το  κόστος  πόρου  είναι  δυο  τέλη  που  θα  

επιβληθούν  από  το  ίδιο  το  κράτος  σε  όλη  την  χώρα .  Άρα  περιμένουμε  

να  μας  πει  ποιο  θα  είναι  το  ποσό  για  το  επιβάλουμε ,  όπως  και  ο  Δήμος  

θα  το  επιβάλει ,  για  να  έχετε  υπόψη ,  στην  άρδευση  γιατί  είναι  για  

όλους  τους  φορείς ,  είτε  ύδρευσης  είτε  άρδευσης .  Για  τους  πάντες .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στο  ειδικό  κοινωνικό  τιμολόγιο  που  αφορά  πάρα  πολλούς  συνδημότες  

μας ,  λέτε  ότι  στην  μελέτη  και  νομίζω  ότι  έτσι  θα  εφαρμοστεί ,  οι  

δικαιούχοι  με  εισόδημα  κάτω  από  8.000 ευρώ  και  μετά  εάν  έχει  παιδιά  

αναλόγως  με  το  ένα  παιδί ,  δυο  παιδιά  και  τα  λοιπά .  Στα  

δικαιολογητικά  όμως  που  θα  ζητηθούν  λέει  ότι  να  είναι  κάτω  από  το  

αφορολόγητο  όριο .  Σε  λίγο  καιρό  το  αφορολόγητο  όριο  θα  είναι  πολύ  

χαμηλότερα .  Μήπως  θα  πρέπει  να  απαλειφθεί  αυτή .   Γιατί  θα  

δημιουργήσει  σίγουρα  πρόβλημα .   

 Κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  άλλο  8.000,  άλλο  το  πόσο  θα  πάει  το  

αφορολόγητο .  5.900; Είναι  πολύ  διαφορετικό  πράμα .  Πάρα  πολύ  

διαφορετικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ  απαντήστε .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Επειδή  βάζουμε  το  όριο  των  8.000 που  το  είχαμε ,  εδώ  να  σας  πω  κάτι .  

Τα  δικαιολογητικά  τιμολόγια  που  τα  βλέπετε  στην  απόφαση ,  δεν  
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κάνουμε  κάποια  αλλαγή .  Είναι  τα  ίδια  που  ισχύουν ,  απλώς  για  λόγους  

κωδικοποίησης ,  επειδή  τα  είχαμε  όλα  αυτά  τα  χρόνια  σε  πάρα  πολλές  

αποφάσεις ,  ξεκινούσαν  Δημοτικό  Συμβούλιο  από  το  ΄92, ΄98, ΄99, 

2003, τα  κωδικοποιήσαμε  και  τα  εμφανίσαμε  μέσα  στην  ίδια  απόφαση  

χωρίς  να  διαφοροποιούνται ,  πιο  πολύ  για  να  μπορεί  να  καταλάβει  ο  

οποιοσδήποτε  δημότης  ή  και  η  ίδια  η  υπηρεσία  ποια  ισχύουν .   

 Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  της  απόφασης  είναι  κωδικοποίηση  του  

συνόλου  του  τιμολογίου  των  ευπαθών  ομάδων  που  έχουμε  όλα  αυτά  τα  

χρόνια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίστε  τις  ερωτήσεις  σας .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Επειδή  λέει  παρακάτω  ότι  απαραίτητες  προϋποθέσεις ,  απαραίτητα  

δικαιολογητικά   και  λέει  ότι  κάτω  από  το  αφορολόγητο ,  γι '  αυτό  είναι  

η  ερώτησή  μου .  και  το  αφορολόγητο  θα  αλλάξει  σε  λίγο  καιρό .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Εάν  αλλάξει  θα  το  αλλάξουμε  και  εμείς .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Θα  το  αλλάξετε .  Υπάρχει  αυτή  η  δυνατότητα ;  Άρα  το  επισημαίνω .  

Εντάξει ,  ωραία .  Και  τελευταία  ερώτηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,  πολύ  

σύντομη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε  κ .  Μηλίδη .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Στα  στατιστικά  στοιχεία  λοιπών  κοινοτήτων ,  βλέπω  το  εξής :  

κατανάλωση  792.743,  χρέωση  581.658,  γιατί  αυτή  η  τόσο  σημαντική  

διαφορά ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούμε .  Που  ακριβώς  είναι ;  Εντοπίστε .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  μικρόφωνο  λίγο ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Είναι  το  έτος  2017 τα  στατικά  αυτά  εδώ .  Δυστυχώς  έχουμε  αρκετές  

απώλειες  λόγω  του  δικτύου  που  παραλάβαμε  στις  περιοχές  αυτές  και  

επίσης  εντοπίστηκαν  και  πέρυσι  αλλά  και  όλα  τα  χρόνια  και  

εντοπίζονται ,  μεγάλες  διαρροές ,  οι  οποίες  ενώ  καταγράφονται  σαν  

κατανάλωση  και  θα  σας  το  πω  με  παράδειγμα ,  δηλαδή  και  πρόσφατα ,  

τώρα  ακόμη  και  στην  περιοχή  του  Μητρουσίου  εντοπίστηκε  

καταναλωτής  με  5.500 κυβικά .  Τα  κυβικά  ήταν  πραγματικά .  Εκ  των  

υστέρων  μετά  από  δεύτερο ,  τρίτο  έλεγχο  που  κάναμε ,  διαπιστώσαμε  

ότι  είχε  διαρροή .  Είπαμε  του  καταναλωτή  να  καθίσει  να  την  διορθώσει ,  

άρα  την  πάμε  στον  μέσο  όρο .  Αυτό  τι  σημαίνει ;  Ξαφνικά  τα  5.500 

κυβικά  γίνονται  200,  220.   

 Έχουμε  δηλαδή  τέτοιες  περιπτώσεις  αρκετές  στα  χωριά  που  

δυστυχώς  εάν  δεν  αλλάξουν  τα  δίκτυα  και  εάν  δεν  πάμε  έξω  τα  

υδρόμετρα  από  τις  αυλές  τους ,  θα  συνεχίσουν  να  υπάρχουν .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Και  στο  σύνολο  του  Δήμου  εάν  δούμε ,  ενώ  τα  κυβικά  ήταν  6.100 τόσα  

τα  καταναλωθέντα ,  τα  χρεωθέντα  είναι   στα  4,5 εκατομμύρια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Μηλίδη .  Θα  ήθελε  να  ρωτήσει  κάτι  ο  κ .  

Γάτσιος ;  Ο  κ .  Γιαννακίδης  ήταν  μετά .  Κύριε  Γιαννακίδη  θα  θέλατε  να  

ρωτήσετε  κάτι ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα  σας .  Τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  θα  ήθελα  να  ρωτήσω .  

Πρόεδρε  το  ΄15 έρχεται  η  τροποποίηση ,  το  ΄16 εφαρμόζεται ,  εννοώ  για  

αυξήσεις  τιμών  στις  χρεώσεις ,  το  αιτιολογικό ,  από  ότι  θυμάμαι  τότε  

ήταν  διπλό .  Μια  αιτία  ήταν  ότι  η  επιχείρηση  πλέον  δεν  ήταν  βιώσιμη ,  

εφόσον  τα  έσοδα  υπολείπονταν  τότε  των  εξόδων .  Δηλαδή  με  απλά  

λόγια  η  επιχείρηση  έμπαινε  μέσα ,  οπότε  αναγκαία  ήταν  μια  

τροποποίηση  και  να  πάμε  σε  αυξήσεις  τιμών .  

 Το  δεύτερο  αιτιολογικό ,  από  ότι  θυμάμαι  ήταν  ότι  η  Δ .Ε .Υ .Α .  

είναι  μια  επιχείρηση  η  οποία  ουσιαστικά  δεν  επιχορηγείται  από  το  

κράτος ,  από  την  κεντρική  διοίκηση  και  οποιοδήποτε  έργο  ουσιαστικά  

έχει  να  κάνει  θα  το  κάνει  από  τα  χρήματα  που  εισπράττει  από  τους  

πελάτες  και  φυσικά  κατά  πόσο  μπορεί  να  διεκδικήσει  κάποια  

προγράμματα .   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  μέσα  σε  τόσο  σύντομο  χρονικό  διάστημα  τι  

ήταν  αυτό  το  στοιχείο  που  τόσο  δραματικά  άλλαξε  τα  πράγματα  ώστε  

από  την  μια  η  επιχείρηση  να  γίνει  βιώσιμη  και  μάλιστα  σε  τόσο  μεγάλο  

βαθμό ,  οπότε  σήμερα  να  έχουμε  αυτή  την  πολυτέλεια  να  

προχωρήσουμε  σε  μείωση  τιμών ;   

 Να  ρωτήσω  επίσης ,  ότι  αυτή  την  στιγμή  τα  έργα  που  τότε  ήταν  

αναγκαία  να  γίνουν  τα  έχει  κάνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .  και  δεν  χρειάζεται  να  

έχει  αποθεματικό ;  Δεν  χρειάζεται  να  έχει  χρήματα  στην  άκρη  για  

καινούργια  έργα ;  Όλα  αυτά  δηλαδή  έχουν  τακτοποιηθεί ;  Έχουν  λυθεί ;  

Οπότε  σήμερα  έχουμε  την  πολυτέλεια  να  πάμε  σε  μείωση  τιμών ;   
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε ,  για  το  ΄15, ΄16 δεν   θα  σας  απαντήσω ,  θα  απαντήσω  για  

τώρα .  Όπως  θα  είδατε  και  είχατε  έρθει  και  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  είδαμε  

την  μελέτη ,  είδατε  ότι  έγινε  επέκταση  της  ωφέλιμης  διάρκειας  ζωής  

των  παγίων .  Από  εκεί  εξοικονομήθηκαν  κάποια  χρήματα .  Χρεώνεται  

ειδικό  τέλος  και  τέλος  αποχέτευσης  στα  δημόσια  και  τα  δημοτικά  

κτήρια  και  από  την  ίδια  την  διαδικασία ,  εάν  είδατε ,  αναλυτικά  

φαίνονται  πόσα  χρήματα  μπαίνουν  επιπλέον  στα  ταμεία  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

με  όλη  αυτή  την  διαδικασία .   

 Αυτά  τα  χρήματα  πήρε  απόφαση  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  αυτό  τον  τρόπο  που  προτείνουμε ,  τις  μειώσεις ,  να  

επιστραφούν  στους  συνδημότες  μας  και  εδώ  το  φέραμε  για  έγκριση .   

 Τώρα ,  όσον  αφορά  τα  έργα  που  λέτε ,  όπως  σας  είπα  μέσα  στο  

έτος  που  διανύουμε  από  διάφορα  προγράμματα  πήραμε  αρκετά  

εκατομμύρια .  Εγκρίθηκαν  αρκετά  εκατομμύρια .   

 Τώρα  για  μικροπαρεμβάσεις  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  υπάρχουν  τα  

χρήματα  και  δεν  θα  τα  στερήσουμε  από  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  Να  φέρω  

παράδειγμα  την  Εθνικής  Αντιστάσεως .  Να  φέρω  ένα  άλλο  παράδειγμα  

εδώ  που  έγινε  μπροστά  από  το  κτήριο  που  είμαστε ,  ο  πεζόδρομος  από  

κάτω  αντικατασταθήκανε  όλα  τα  δίκτυα  ύδρευσης  –αποχέτευσης .  

Παρεμβάσεις-  μικροπαρεμβάσεις  γίνονται  σε  όλο  τον  Δήμο  Σερρών  και  

στην  πόλη  και  στα  χωρία .   

 Τώρα  ακόμη  και  να  κρατούσαμε  αυτά  τα  χρήματα  και  να  μην  τα  

επιστρέφαμε  στους  συνδημότες  μας  μέσω  των  μειώσεων ,  δεν  θα  

μπορούσαμε  να  κάνουμε  ένα  μεγάλο  έργο .  Ένα  έργο  αποχέτευσης ,  για  

παράδειγμα ,  σε  ένα  χωριό  δεν  φτάνουν  τα  χρήματα  σε  καμία  

περίπτωση ,  μόνο  μέσω  προγράμματος .   
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 Από  την  άλλη  να  δούμε  λίγο  και  τον  άνθρωπο .  Δεν  είναι  όλα  

έργα  και  κατασκευές .  Υπάρχει  και  άνθρωπος  που  ταλαιπωρείται  τα  

τελευταία  χρόνια .  Όλοι  μας  έχουμε  ταλαιπωρηθεί .  Μας  δίνεται  τώρα  

αυτή  η  δυνατότητα  και  εμείς  προτείνουμε  να  διευκολύνουμε  τους  

συνδημότες  μας  με  αυτή  την  διαδικασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  θα  θέλατε  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Παρακαλώ .  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια  σύντομη  ερώτηση .  Δεν  θα  σας  κουράσω .  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  

κ .  Σαφαρίκα ,  ασφαλώς  αυτές  οι  αποφάσεις  είναι  πολιτικές ,  μια  

πολιτική  απόφαση  να  προχωρήσουν  στην  μείωση  του  τιμολογίου .  Εγώ  

θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κ .  Σαφαρίκα ,  η  δική  σας  θέση ,  όταν  λέω  η  δική  

σας ,  όχι  μόνο  αποκλειστικά  η  δική  σας  ως  υποκείμενο ,  ως  άτομο  αλλά  

και  της  επιχείρησης ,  της  τεχνικής  υπηρεσίας  θα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  

ήταν  θετική  γι '  αυτή  την  μείωση  του  τιμολογίου ;  Κάνατε  κάποια  τέτοια  

εισήγηση ;  Δηλαδή  συμφωνήσατε  με  αυτό  το  σκεπτικό ,  με  αυτή  την  

πολιτική  απόφαση  ή  είχατε  τις  ενστάσεις  σας  για  κάποιους  άλλους  

λόγους ;  Δηλαδή ,  για  παράδειγμα ,  μήπως  θα  έπρεπε  αυτά  τα  χρήματα  

να  τα  κρατήσει  η  Δ .Ε .Υ .Α .  ώστε  να  αυξήσει  τις  ικανότητές  της  για  

επιχειρησιακά  έργα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ  παρακαλώ  απαντήστε .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Όπως  πολύ  σωστά  είπατε  είναι  καθαρά  πολιτική  η  απόφαση  η  οποία  

λαμβάνεται  και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  η  υπηρεσία  οφείλει  να  

συμμορφώνεται  με  τις  όποιες  υποδείξεις .  Σαφέστατα ,  εάν  θέλετε ,  η  

υπηρεσιακή  πλευρά  πάντα  έχει  σαν  κύριο  γνώμονα  την  βιωσιμότητα  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

64

της  επιχείρησης  και  την  παραγωγή  περισσότερου  έργου .  Άρα  αυτό  εδώ  

ήταν  κάτι  τα  οποία  συζητιούνται  αλλά  πάντα  την  τελική  απόφαση  την  

έχουν  τα  πολιτικά  όργανα  και  εκεί  καταλήξαμε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  δεν  θέλω  να  κάνω  διάλογο ,  απλά  εάν  το  αντιλήφθηκα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  μπορείτε  να  κάνετε  μια  άλλη  ερώτηση  με  από  κάποιο  

συμπέρασμα  που  φτάσατε .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι .  Εάν  αντιλήφθηκα  σωστά  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Σαφαρίκας  και  να  

το  αντιληφθούν  οι  υπόλοιποι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε  μία  διευκρινιστική .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα  η  δική  σας  εισήγηση ,  εννοώ  της  επιχείρησης  ήταν  αρνητική  

απέναντι  στην  μείωση .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Όχι ,  στο  τέλος  δεν  έχουμε  αρνητική  εισήγηση .  Όπως  βλέπετε  την  

εισήγηση  που  έχει  περάσει  είναι  εισήγηση  υπηρεσιακή .  Είναι  

υπογεγραμμένη  από  εμένα  γιατί ;  Γιατί  λαμβάνουμε  παράλληλα  και  τις  

διαδικασίες  που  προβλέπει  η  νομοθεσία .  Η  νομοθεσία  τι  προέβλεπε ;  

Ελέγχθηκε  και  πιο  πριν .  Το  ΄15 δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  το  να  

μειώσουμε  λογιστικά  τις  αποσβέσεις .  Μας  δόθηκε  αυτή  η  δυνατότητα  

για  μια  φορά ,  λόγω  των  ελληνικών  λογιστικών  προτύπων  και  κάναμε  

αυτή  την  χρήση .  Επιλέξαμε ,  δηλαδή ,  πολλές  Δ .Ε .Υ .Α .  αυτή  την  

δυνατότητα  για  να  προχωρήσουμε .  Άρα  θα  ήταν  δηλαδή  και  μια  

διαδικασία  που  ενδεχόμενα  θα  μας  έβγαινε  μπροστά ,  ας  το  πω  πολύ  –
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πολύ  καθαρά  υπηρεσιακά  και  να  την  αποκρύβαμε  θα  μας  έβγαινε  

μπροστά ,  γιατί  δόξα  τον  Θεό ,  πάρα  πολλοί  επιστήμονες  υπάρχουν  έξω ,  

θα  ήξεραν  το  τι  γίνεται .   

 Σας  είπα  ότι  εμείς  σαν  υπηρεσία  σαφέστατα  μας  ενδιαφέρει  να  

γίνονται  περισσότερα  έργα .  Την  τελική  ευθύνη  όμως  την  έχει  η  

διοίκηση ,  οπότε  η  εισήγηση  η  συγκεκριμένη  έχει  την  υπογραφή  της  

υπηρεσίας  για  τον  λόγο  ότι  δεν  διακυβεύεται  η  βιωσιμότητα  της  

επιχείρησης .  Εάν  διακυβευόταν ,  βεβαίως  εκεί  θα  διαφωνούσαμε  και  θα  

είχαμε  άλλη  θέση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Γιαννακίδη .  Συνεχίζει  ο  κ .  Τερζής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  λίστα  με  τους  ανθρώπους  που  σήκωσαν  το  χέρι  για  ερωτήσεις .  

Ο  κ .  Γάτσιος  και  μετά  είναι  ο  κ .  Τερζής ,  έτσι  όπως  σας  είχα  στην  

σειρά .   

Κος  Α .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είχαμε  συζητήσει  και  κατ’  ιδίαν  αλλά  είχα  κάνει  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  μου  την  έγραψε  ο  κ .  γραμματέας  με  την  σειρά  που  σηκώθηκαν  τα  

χέρια .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Ο  κ .  Γάτσιος  ήταν  εκτός  
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αιθούσης ,  γι '  αυτό  του  δίνω  τον  λόγο  τώρα ,  γιατί  επανήλθε .  Δεν  

πρόκειται  να  προσπεράσω  κανέναν .  Είστε  όλοι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Πρόεδρο ,  για  κάτι  βέβαια  που  το  είπαμε  και  

κατ’  ιδίαν  και  με  σας  και  με  την  υπηρεσία  συζητήσει  πολλές  φορές  και  

το  έθεσα  και  ως  πρόταση  να  συμπεριληφθεί  στην  συγκεκριμένη  

συνεδρίαση ,  εάν  θα  γινόταν ,  σε  ότι  έχει  σχέση  με  το  τέλος  

αποχέτευσης .   

 Εκτιμούμε  ότι  πρώτον ,  η  τιμολογιακή  πολιτική  πρέπει  να  ενέχει  

κυρίως  μια  δόση  δικαιοσύνης .  Πιστεύουμε  ότι  το  90% αποχέτευση  που  

μπαίνει  συλλήβδην  ακόμα  και  στην  πόλη  σε  περιφερειακές ,  γιατί  τι  

σημαίνει  90%; Το  90% πάει  στην  αποχέτευση  και  το  10% δεν  πάει  

στην  αποχέτευση  από  το  νερό .  Και  στην  πόλη  μέσα  αλλά  κυρίως  στα  

χωριά ,  πάνω  από  το  50% του  νερού  δεν  πάει  στην  αποχέτευση ,  οπότε ,  

κατά  την  γνώμη  μας ,  λανθασμένη  χρεώνεται  ως  με  90% επιπλέον  

επιβάρυνση  το  νερό  αυτό  που  δεν  πάει  εκεί .  καταλαβαίνετε .   

 Αυτό  όμως  που  πιστεύαμε  ότι  θα  μπορούσε  να  γίνει  και  πρέπει  να  

γίνει  επιτακτική  ανάγκη  είναι  η  χρέωση  90% σε  χωριά ,  κυρίως  στα  

ορεινά  χωριά  είναι  αυτά ,  τα  οποία  δεν  έχουν  σύγχρονο  δίκτυο  

αποχέτευσης  πρώτον ,  αλλά  έχουν  αποχέτευση .   

 Δεύτερον ,  τα  λύματα  της  αποχέτευσης  δεν  πηγαίνουν  σε  

βιολογικό  καθαρισμό ,  ο  οποίος  βιολογικός  καθαρισμός  αντιληπτό  

γίνεται  από  όλους  ότι  έχει  ένα  κόστος ,  μια  επιβάρυνση ,  προσωπικό ,  

υποδομές ,  μηχανολογικό  εξοπλισμό  και  τα  λοιπά  και  βλέπουμε  ότι  δεν  

συμπεριλαμβάνεται  κάποια  μέριμνα ,  κάποια  μείωση ,  κάποια  έκπτωση ,  
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το  οποίο  είναι  μεγάλο  το  κόστος .  Είπαμε  μια  φορά  γιατί  δεν  πάει  όλο  

το  νερό  εκεί  και  άλλη  μια  φορά  γιατί  επειδή  έτυχε ,  παραδείγματος  

χάρη ,  ο  Ελαιώνας  να  έχει  αποχετευτικό  δίκτυο  ή  η  Βροντού  ή  ο  

Ορεινή ,  ο  Ξηρότοπος ,  το  Μετόχι ,  όλα  αυτά  τα  χωριά  είναι ,  θα  το  

βάλουμε  90% αποχέτευση ,  ενώ  η  αποχέτευσή  του  δεν  πηγαίνει  στον  

βιολογικό  καθαρισμό ;   

 Θεωρώ  ότι  και  σε  αυτή  την  συνεδρίαση ,  ίσως  θα  μπορούσαμε  να  

έχουμε  μια  μέριμνα ,  τουλάχιστον  το  δεύτερο  σκέλος  της  ερώτησής  μου  

να  μπορεί  να  αντιμετωπιστεί .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε  να  σας  πω .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  εφαρμόζει  όσον  αφορά  την  

αποχέτευση  δυο  διαφορετικές  χρεώσεις .  Σε  όσα  χωριά  ίσως  οι  χρήστες  

διαθέτουν  αποχέτευση ,  90%. Σε  όσους  δεν  έχουν  αποχέτευση ,  χρέωση  

επί  της  κατανάλωσης  του  νερού  20%. 

 Αυτό  που  λέτε  τώρα  δεν  θα  μπορούσαμε  να  το  κάνουμε  μόνο  στα  

δυο  χωριά  που  λέτε ,  Ελαιώνα  και  Ορεινή ,  γιατί  εάν  μπαίναμε  σε  αυτή  

την  λογική  θα  έπρεπε  να  το  κάνουμε  σε  όλα  τα  χωριά ,  ακόμη  και  στην  

πόλη  θα  έλεγα .   

Κος  Α .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτά  τα  λύματα  πηγαίνουν  στον  βιολογικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  γίνεται ,  σας  παρακαλώ  διάλογος  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .  

Ερώτηση  –απάντηση .   

Κος  Α .  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διευκρινίζω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκρινιστική  ερώτηση .  Ενώ  εκείνα  τα  λύματα  δεν  πάνε ,  δεν  έχουν  . .  
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κατάλαβα  τι  λέτε  αλλά ,  εάν  μπαίναμε  σας  λέω  σε  αυτή  την  λογική ,  

γιατί  τώρα  αυτό  για  να  το  κάνουμε  θα  έπρεπε  να  υπολογίσουμε  τα  

έξοδα  και  τα  έσοδα  κάθε  χωριού  όσον  αφορά  την  αποχέτευση  και  κάθε  

χρόνο .   

Να  φέρω  ένα  παράδειγμα  πρόσφατο  σχετικά .  Γίνανε  κάποια  έργα  

στην  Κάτω  Καμήλα  αποχέτευσης .  Από  ιδίους  πόρους ,  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

Αυτά  τα  χρήματα ;  Θα  χρειαστεί  να  γίνει  κάποιο  έργο  στον  Ελαιώνα  ή  

στην  Ορεινή .  Που  έγινε  στον  Ελαιώνα  κάποιο  έργο  αρκετών  χιλιάδων  

ευρώ .  Οπότε  αυτό  που  λέτε  θα  έπρεπε  να  μπούμε  σε  μια  λογική  κάθε  

χωριό  να  έχει  το  δικό  του  τιμολόγιο .  Δεν  ξέρω  εάν  αυτό  θα  το  κρίνατε  

σωστό .  Γιατί  είμαστε  ένας  ενιαίος  Δήμος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρούμε  στις  ερωτήσεις .  Έχει  σειρά  έτσι  όπως  είναι  από  τον  

γραμματέα  ο  κ .  Τερζής  και  μετά  είναι  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  και  ο  κ .  Μυστακίδης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  έχει  σηκώσει  το  χέρι  του  και  δεν  τον  έχει  καταγράψει  ο  

γραμματέας .  Παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Η  ερώτηση  είναι  προς  τον  Πρόεδρο ,  ίσως  

και  προς  τον  Γενικό  Διευθυντή ,  πιθανόν  και  προς  τον  γραμματέα  του  

Δήμου .   Η  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών  ως  νομικό  πρόσωπο  και  ως  επιχείρηση  σε  

περίπτωση  που  έχει  θετικό  πρόσημα  στα  κεφάλαια ,  δηλαδή   έχει  κέρδη ,  

μπορεί  να  χορηγεί  σε  άλλα  νομικά  πρόσωπα  του  Δήμου  ή  στον  ίδιο  τον  
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Δήμο  με  την  μορφή  δωρεάν  ή  παροχών ;  Παράδειγμα ,  ένα  

απορριμματοφόρο  στην  υπηρεσία  Καθαριότητα ,  ένα  καλαθοφόρο  στην  

υπηρεσία  Πρασίνου .  Αθλητικό  υλικό  ή  εποπτική  υλικό ,  παράδειγμα ,  

στις  Σχολικές  Επιτροπές ;  Εάν  έχει  αυτή  την  δυνατότητα .   

 Ερώτηση  δεν  είναι  για  να  λάβω  απόφαση  για  το  συγκεκριμένο  

θέμα ,  αλλά  για  το  μέλλον .  Αυτή  ήταν  η  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ ;   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Η  διαδικασία  αυτή  δεν  προβλέπεται  από  νόμους .  Εγώ  να  θυμίσω ,  

θυμάμαι ,  μάλλον ,  την  περίπτωση  των  εκατό  χρόνων  που  είχαμε  για  την  

πόλη ,  όταν  γιορτάζονταν  η  απελευθέρωση ,  όπως  επίσης  και  το  

κοινωνικό  παντοπωλείο  τότε ,  είχαμε  πάρει  σαν  Δ .Ε .Υ .Α .  την  απόφαση  

να  δώσουμε  20.000 για  τον  εορτασμό  των  100 χρόνων  της  πόλης ,  που  

συμβαίνει  μια  φορά ,  τουλάχιστον  η  δική  μας  γενιά  θα  το  πετύχει  μια  

φορά ,  δεν  πρόκειται  άλλη  φορά  και  επίσης  να  δώσουμε  και  20.000 στο  

κοινωνικό  παντοπωλείο .   

 Και  τα  δυο  απορρίφθηκαν   από  την  Αποκεντρωμένη  γιατί  μας  

ανέφερε  ότι  δεν  προβλέπεται  από  το  καταστατικό .  Αυτό  προβλέπεται  

μόνο  από  το  καταστατικό  των  δήμων .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Γενικό .  Κύριε  Τερζή  ολοκληρώσατε ;   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  παρακαλώ ,  ο  Πρόεδρος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε  Πρόεδρε ,   ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Πρόεδρο  της  επιχείρησης ,  οι  

ερωτήσεις  μου  είναι  καθαρά  πολιτικές ,  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  τον  

υπηρεσιακό  παράγοντα ,  ποια  είναι  η  μέση  αστική  κατανάλωση  που  έχει  

καταγραφεί  και  ποια  είναι  η  κατανάλωση  που  υπάρχει  στα  χωριά ;  Η  

μέση  κατανάλωση ,  αυτό  που  βεβαιώνουμε  δηλαδή ;  Εάν  γνωρίζετε .  Εάν  

δεν  γνωρίζετε  ας  απαντήσει  ο  Γενικός .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι ,  δεν  το  έχω  τώρα  πρόχειρο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Γι '  αυτό .  Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γενικέ  παρακαλώ .   

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   

Όσον  αφορά  την  πόλη  των  Σερρών  η  μέσα  κατανάλωση  είναι  στα  109 

κυβικά  ανά  έτος .  Όσον  αφορά  τον  Καποδιστριακό  Δήμο  είναι  στα  117 

κυβικά .  Οι  Καλλικρατικές  Τοπικές  και  Δημοτικές  Κοινότητες  που  

μπήκαν  έχουν  183 με  188 κυβικά  ανά  έτος .  Όλα  αυτά  τα  χρόνια ,  αυτό  

μιλάμε  από  το  ΄12 και  μετά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Γιατί  εξαιρείτε  τον  Ελαιώνα ,  το  Μετόχι ,  τον  Ξηρότοπο  μόνο  και  όχι  

τα  άλλα  χωριά  του  Καποδιστριακού  Δήμου  Σερρών ;  Ρωτήθηκε  και  από  

άλλο  συνάδελφο .  Όπως  τον  Άγιο  Ιωάννη  που  το  θεωρώ  χωριό  εγώ ,  

Επτάμυλοι ,  Οινούσα ,  Χιονοχώρι .  Γιατί  δεν  εξαιρείτε  και  αυτά  τα  

χωριά  να  τα  εντάξετε  με  τα  άλλα  χωριά  και  εξαιρείτε  μόνο  Ελαιώνα ,  

Μετόχι  και  Ξηρότοπο ;    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Κοιτάξτε ,  τα  υπόλοιπα  χωριά  είναι  κατά  κύριο  επάγγελμα  αγρότες .  

Εκεί  οι  καταναλώσεις  είναι  διαφορετικές .  Ένα  είναι  αυτό .  Ένα  

δεύτερο ,  όπως  σας  είπα  τα  χωριά  που  λέτε ,  Οινούσα ,  Άγιος  Ιωάννης  

που  ο  Άγιος  Ιωάννης  δεν  θεωρείται  χωριό ,  είναι  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Για  μένα  χωριό  είναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι  ένα  με  την  πόλη  των  Σερρών .  Δεν  είναι  χωριό ,  συνοικισμός .  

Έχουν  ολοκληρώσει  τα  δίκτυά  τους .  Τα  δίκτυα  και  ύδρευσης  και  

αποχέτευσης .  Οπότε  αυτή  ήταν  η  λογική .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αναφέρεστε  σε  ένα  αγροτικό  τιμολόγιο .  Αυτό  έχω  την  αίσθηση ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   ότι  αντίκεινται  ακόμα  και  στην  ΚΥΑ .  Αγροτικό  τιμολόγιο  

με  νερό  ύδρευσης ,  με  πόσιμο  νερό ,  επεξεργασμένο  νερό  και  αυτό  

σημαίνει  μη  σεβασμός  στον  πόρο .  Η  ΚΥΑ  λέει  ότι  η  τιμολογιακή  

πολιτική  πρέπει  να  αποτρέπει  την  υπερκατανάλωση  του  πόρου  και  

μάλιστα  τον  χρησιμοποιούμε  για  άρδευση .  Αυτό ,  κατά  την  άποψή  μου ,  

είναι  τελείως  λάθος  και  αναφέρεται  συλλήβδην  στις  καλλιέργειες .   

 Εάν  ακόμα  θέλατε  να  ευνοήσετε  την  αγροτική  ανάπτυξη  που  αυτό  

θα  ήταν  ευθύνη  του  Δήμου  ή  των  . .  να  κάνει  δίκτυα  άρδευσης  και  όχι  η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  που  δεν  έχει  το  δικαίωμα  αυτό ,  τουλάχιστον  αυτό  να  ισχύει  

μόνο  για  τους  κατά  επάγγελμα  αγρότες .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό  είναι  τοποθέτηση ,  δεν  είναι  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ποιος  είναι  ο  υποβολέας ;  Πάνε  μάζεψε  κανένα  σκυλάκι  και  μην  

κάνεις . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ ,  θα  ήθελα  να  σεβαστούμε  τον  κ .  Χασαπίδη  που  ρωτά .  

Την  ερώτησή  σας  κ .  Χασαπίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  δεν  εγκριθεί  χρηματοδότηση  για  το  όμβρια  της  Σιγής ,  όπως  

περάσαμε  προχθές  το  αίτημά  σας ,  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχει  την  δυνατότητα  να  

ξεκινήσει  το  έργο  στην  Σιγής ;  Σημειώσετε  τα  κύριε  Πρόεδρε .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα  –ένα  να  σας  απαντήσω .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εντάξει .   Για  το  αγροτικό  τιμολόγιο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για  το  αγροτικό  τιμολόγιο ,  καταρχήν  αναφέρεται  ότι  είναι  φθηνό  

τιμολόγιο  για  τα  πρώτα  200 κυβικά .  Από  εκεί  και  μετά ,  εάν  θα  δείτε ,  

διαφοροποιείται  η  τιμή .  Για  το  αγροτικό  τιμολόγιο  θα  σας  πω  πάλι .  Η  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  παρέλαβε  κάποιες  τέτοιες  συνδέσεις  που  εκ  των  πραγμάτων  

ήταν  για  δενδροκαλλιέργειες  ή  οτιδήποτε  άλλες ,  κηπευτικά ,  οτιδήποτε  

άλλες  καλλιέργειες  που  οι  άνθρωποι  κάνανε  μεγάλες  καταναλώσεις  σε  

σχέση  με  το  οικιακό .   

 Τώρα  για  νέες  συνδέσεις  εκεί ,  αφού  πρώτα  εξεταστεί  εάν  υπάρχει  

η  δυνατότητα  και  επάρκεια  σε  νερό ,  μετά  θα  δώσουμε  την  έγκριση  για  

να  προχωρήσει  σε  αγροτικό  τιμολόγιο .  Εάν  δεν  υπάρχει  επάρκεια ,  δεν  

θα  προχωρήσει  σε  κάτι  τέτοιο  αλλά  από  όσο  γνωρίζω  επάρκεια  έχουμε  

σε  όλο  τον  Δήμο  Σερρών .   

 Κάτι  είπατε  το  δεύτερο ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Λέω  ότι  γιατί  το  γενικεύετε  και  δεν  πάτε  στους  κατ’  επάγγελμα  

αγρότες ;  Εάν  θέλουμε  να  ωφελήσουμε  δηλαδή  κάποιον ,  να  

ωφελήσουμε  τον  κατ’  επάγγελμα  αγρότη .  Γιατί  τον  αστό ,  ο  οποίος  για  

να  περνάει  την  ώρα  του ,  λέω  εγώ ,  όπως  έχω  και  εγώ  ένα  κτήμα  και  

πάω  και  ποτίζω ,  γιατί  να  ωφεληθώ  και  εγώ ;   Αυτό  εννοώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  να  απαντήσει  ο  κ .  Πρόεδρος  την  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  δεν  εγκριθεί  η  χρηματοδότηση  για  τα  όμβρια  είπα  Πρόεδρε ,  για  

της  Σιγής  όπως  ήρθε  το   αίτημα ,  είναι  σε  θέση  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  

υλοποιήσει  το  έργο ;   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στης  Σιγής  τον  χρόνο  που  διανύουμε ,  το  ΄18, η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έκανε  

αρκετές  παρεμβάσεις .  Δεν  ξέρω  εάν  περάσατε  από  εκεί  να  το  δείτε .  

Όπως  και  ο  Δήμος .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Προϋπολογισμό  860.000 περίπου  ευρώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  να  μην  γίνεται  διάλογος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αλλά  όπως  ξέρετε ,  πολύ  καλά  ξέρετε ,  τέτοιου  τύπου  έργα  παίρνουν  

περίπου  στο  50% έκπτωση .  Αλλά  από  την  μελέτη  εκείνη  αρκετά  από  

αυτά  που  έπρεπε  να  κατασκευαστούν  κατασκευάστηκαν .  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

αυτή  την  στιγμή  έχει  επιπλέον  100.000 για  να  προχωρήσει  αυτό  το  

έργο  και  με  την  βοήθεια  του  Δήμου  τις  150.000,  που  όταν  λέμε  

βοήθεια  του  Δήμου  είναι  υποχρεωμένος  ο  Δήμος  να  δώσει  αυτά  τα  

χρήματα .   
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 Το  γνωρίζετε ,  ο  1069 το  αναφέρει  μέσα  ότι  όταν  γίνονται  έργα  

κατά  προτεραιότητα ,  υποχρεούται  ο  Δήμος  να  συνεισφέρει .  Γι '  αυτό  

και  τα  ζητήσαμε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε  κατά  προτεραιότητα  τα  βαπτίζουμε  για  να  επιβάλουμε  στον  

Δήμο  να  χρηματοδοτήσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .  Παρακαλώ  ερώτηση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχει  προτεραιότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  ερώτηση .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τι  άλλαξε  από  30/8,  πέρυσι  τον  Αύγουστο ,  έχοντας  υπόψη  και  την  

ΚΥΑ  εγώ  και  τον  νόμο  που  άλλαξε ,  σας  υπέβαλα  30 Αυγούστου  πέρυσι  

ερώτηση ,  εάν  σκέπτεστε  να  πάτε  σε  μείωση  τιμολόγιου  και  ήσασταν  

απόλυτος .  Απαντήσατε  όχι .  Τι  μεσολάβησε  από  τότε  μέχρι  τα  τώρα ;  

Εγώ  δεν  την  έκανε  τυχαία  την  ερώτηση  τότε .  Ήξερα  και  την  ΚΥΑ ,  

ήξερα  και  τον  νόμο .  Τι  άλλαξε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτή  την  ερώτηση  την  έκανε  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Εάν  θέλετε ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   να  συμπληρώστε  κάτι ,  γιατί  εμείς  ακούσαμε  την  απάντησή  

σας .  Σας  παρακαλώ  εάν  έχετε  να  συμπληρώσετε  κάτι  γι '  αυτό .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  μπορούσα  εκείνη  την  χρονική  στιγμή ,  κ .  Χασαπίδη ,  να  σας  πω  με  

ακρίβεια  εάν  θα  προχωρήσουμε  σε  κάτι  τέτοιο  ή  όχι .  Είχα  καταλάβει  

και  τότε  που  το  πηγαίνατε ,  αλλά  δεν  ήθελα  να  απαντήσω  . .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα  κύριε  Πρόεδρε .  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα  το  πηγαίνατε  αλλού  την  συζήτηση ,  οπότε  προτίμησα  να  απαντήσω  

όχι ,  εξετάζοντας  όμως… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι  δεν  το  είπατε ,  ήσασταν…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ  όχι  διάλογο .  Εάν  θέλετε  να  ακολουθώ  τον  Κανονισμό .  

Κύριε  Πρόεδρε  απαντήστε  στην  ερώτηση  του  κ .  Χασαπίδη ,  εκτός  εάν  

έχετε  ολοκληρώσει .  Ολοκληρώσατε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ρωτήθηκε  αλλά  δεν  πήρα  σαφή  απάντηση .  Ο  κ .  Μηλίδης  ρώτησε .  Ποιο  

είναι  το  βεβαιωθέν  ποσό   οφείλει  ο  Δήμος  και  πόσα  πλήρωσε  μέχρι  τα  

τώρα  από  την  τοποθέτηση  των  υδρομετρητών ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  αυτό  απαντήθηκε  σήμερα .  Θα  ήθελα ,  συνάδελφοι  να  

παρακολουθούμε  τι  ρωτούν  και  οι  άλλοι  συνάδελφοί  μας .  Έχουν  

ερωτηθεί  αυτές  οι  ερωτήσεις .  Απαντήθηκαν .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  βεβαιωθέν  ποσό  θέλω  να  μάθω  ποιο  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήθηκε .  Τα  είπε  ο  κ .  Πρόεδρος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μετά  την  ολοκλήρωση  του  συμψηφισμού  αυτό  που  θα  οφείλει  ο  

Δήμος… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Παιδιά  άλλο  λέω  εγώ .  . .  των  βεβαιωθέντων  λέω ,  δεν  μιλάω  για  τον  

συμψηφισμό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γενικός  έχει  απαντήσει .  Εάν  θέλει  ξανά .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σας  λέω  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση  του  συμψηφισμού  αυτό  που  θα  

οφείλει  ο   Δήμος  προς  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είναι  περίπου  στις  150.000 

ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Έκλεισε  ο  κύκλος  των  ερωτήσεων .  παρακαλώ  

να  ξεκινήσουμε  τον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Κύριε  γραμματέα  εάν  

έχετε  την  καλοσύνη  εδώ  μαζί .  Σίγουρα  είναι  ο  κ .  Φωτιάδης  που  βλέπω  

το  χέρι  του .  Με  συγχωρείτε  λίγο ,  ας  ξεκινήσουμε  με  την  σειρά  για  να  

μην  χαθούμε .  Φυσικά  οι  αρχηγοί ,  δεν  το  συζητώ ,  θα  πάρουν  πρώτα  τον  

λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης  και  ο  κ .  Μηλίδης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  ξεκινήσω  από  τους  δυο  αρχηγούς  είναι  ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  

Μηλίδης ,  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Μετά  πάμε  σε  δημοτικούς  συμβούλους .  Με  

την  σειρά  είναι  ο  κ .  Ραμπότας ,  βλέπω  το  χέρι  του .  Εάν  χρειαστεί  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  Καρύδας  σηκώσατε  το  χέρι ;  Με  συγχωρείτε ,  δεν  το  

είδα .  Εννοείται ,  επικεφαλής  παρατάξεως .  Ο  κ .  Γάτσιος .  Το  είδα  κ .  

Ραμπότα ,  το  έχω  πει  το  όνομά  μας .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης .  Ο  κ .  

Γρηγοριάδης  Χρήστος  ο  Αντιδήμαρχος .  Ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  κ .  Τερζής  

και  ο  κ .  Χράπας  ο  Αντιδήμαρχος .  Εάν  χρειαστεί  και  ο  κ .  Χράπας  και  ο  

κ .  Αραμπατζής  εάν  χρειαστεί .   
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 Θα  ήθελα  να  με  βοηθήσετε  στην  τήρηση  του  χρόνου .  

Τοποθετείται  ο  κ .  Φωτιάδης .  Παρακαλώ  κύριε  Φωτιάδη  ξεκινήστε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  η  σημερινή  μέρα  είναι  ιδιαίτερη .  Εμείς  

ως  παράταξη  καλωσορίζουμε  την  λήψη  της  απόφασης  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  την  εισαγωγή  του  ως  θέμα  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Είναι  σίγουρα  στην  σωστή  κατεύθυνση .    

 Αυτό  το  οποίο ,  βεβαίως ,  όλοι  αναρωτηθήκαμε ,  είναι  πως  συνέβη  

μετά  από  μια  πρόταση  που  κατέθεσε  η  παράταξή  μας  περίπου  τέτοια  

εποχή  πέρυσι ,  χρειάστηκε  να  περάσει  ένας  ολόκληρος  χρόνος  για  να  

έρθει  η  συγκεκριμένη  απόφαση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Υπήρξαν  αιτιολογήσεις ,  δικαιολογίες  και  εν  τέλει  όποιος  

πείστηκε ,  πείστηκε  για  ποιο  λόγο  άργησε  τόσο  πολύ  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  και  όπως  ανέφερα  υπάρχει  η  σύμπτωση  της  προηγούμενης  

μείωσης  και  νομίζω  εύλογοι  συνειρμοί  στο  μυαλό  όλων .   

 Παρόλα  αυτά ,  όπως  είπαμε ,  καλωσορίζουμε  την  εξέλιξη  αυτή ,  

όμως  θεωρούμε  ότι  αυτό  το  οποίο  θα  έπρεπε  να  είναι  το  πρώτο  

ζητούμενο ,  όπως  λέει  και  στα  πρώτα  τρία  φύλλα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   η  

απόφασή  σας ,  με  βάση  το  περιεχόμενο  και  τις  κατευθύνσεις  που  ορίζει  

η  ΚΥΑ  θα  έπρεπε  πρωτίστως  να  δούμε  πώς  μπορούμε  να  μειώσουμε  το  

λειτουργικό  κόστος  της  επιχείρησης .   

 Το  πρώτο  ζητούμενο  είναι  λοιπόν ,  πώς  μπορούμε  να  

λειτουργήσουμε  την  επιχείρηση  με  μικρότερο  κόστος ,  διότι  εάν  

κάνουμε   ένα  λογιστικό  τρικ  εκεί ,  μεγαλώνοντας  τις  αποσβέσεις  και  εν  

τέλει  να  εμφανίσουμε  ότι  όλα  καλά  και  ότι  μπορούμε  και  έχουμε  

ταμειακό  υπόλοιπο ,  κρατώ  κ .  διευθυντά  αυτό  το  ποσό  το  οποίο  είναι  
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υπερβολικά  υψηλό  πως  πραγματικό  ποσό .  Χαίρομαι  εάν  αυτό  

συμβαίνει  και  εάν  δεν  είναι  μια  λογιστική  πράξη .  

 Θεωρώ  λοιπόν  ότι  υπήρχε  πράγματι  πολύ  μεγάλη  δυνατότητα ,  

όταν  καταθέσαμε  προέκυψε  από  αυτά  τα  οποία  ακούστηκαν  και  ως  

νούμερα  αλλά  και  ως  απόφαση .  Όταν  λέγαμε  ότι  το  30% οριζόντια  

μείωση  στον  λογαριασμό ,  κύριε  Πρόεδρε ,   διότι  θεωρώ  ότι  είναι  

μεγάλο  έλλειμμα  το  ότι  δεν  φέρατε  ένα  παράδειγμα  για  τις  τρεις  

κατηγορίες  των  οικισμών  που  έχουμε  με  βάση  την  πόλη  και  τους  

δορυφόρους .  Εκεί  θα  ήμασταν  πολύ  συγκεκριμένοι .   

 Εμείς  λοιπόν  γνωρίζοντας  ότι  τι  ακριβώς  έδινε  ως  δυνατότητα  να  

επιβάλουμε ,  ως  επιχείρηση  ομιλώ ,  με  το  90 και  το  80,  γνωρίζοντας  

πολύ  καλά  ποιες  δυνατότητες  υπάρχουν  για  μείωση  του  λειτουργικού  

κόστους ,  πώς  είναι  οι  εξωτερικοί  συνεργάτες  και  πως  τους  πληρώσαμε  

και  άλλα  πολλά  τα  οποία  δεν  είναι  της  παρούσης ,  θεωρούμε  ότι  

υπάρχουν  τεράστιες  δυνατότητες  μείωσης  του  κόστους ,  

εξορθολογισμού  της  λειτουργίας ,  άρα  στην  ουσία  το  30% ναι  μπορούμε  

να  το  πάρουμε  ως  απόφαση  και  να  δώσουμε  πραγματικά  αυτό  που  

σωστά  και  συμφωνώ  μαζί  σας ,  είναι  η  ανακούφιση  προς  τους  

καταναλωτές ,  είναι  η  ανακούφιση  προς  τους  δημότες  μας ,  διότι  το  

νερό  είναι  αγαθό  ζωής  και  όπως  και  η  σχετική  ΚΥΑ  αναφέρει ,  τα  

πρώτα  κυβικά  σχεδόν ,  έτσι  το  αναγράφει ,  θα  έπρεπε  να  είναι  σχεδόν  

δωρεάν .   

 Όλα  όσα  αναφέρθηκαν ,  που  μας  έρχονται  ως  ντιρεκτίβες ,  ως  

κατευθύνσεις  από  την  Ε .Ε .  αποδεκτές ,  αλλά  ο  Ελληνικός  λαός  βιώνει  

μια  ιδιαίτερη  περίοδο .  Γι '  αυτό  λοιπόν  και  συμφωνώ  μαζί  σας  ως  προς  

την  αιτιολόγηση  εάν  έπρεπε  να  κρατήσουμε  τα  χρήματα  αυτά  ή  εάν  δεν  
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θα  έπρεπε  να  τα  αναζητήσουμε  από  τον  οικογενειακό  προγραμματισμό  

κάθε  οικογένειας .   

 Όμως  θεωρώ  ότι  υπάρχουν  ακόμα  τεράστια  περιθώρια  και  

βεβαίως  η  ερώτησή  μου ,  γιατί  δεσμεύεται  στην  ουσία  τον  επόμενο  

Δήμαρχο ,  την  επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  γιατί  αυτό  δεν  είναι  καθόλου  

σωστό ,  δεν  θα  ψηφίσουμε  εμείς  επ’  ουδενί  την  διατήρηση  αυτής  της  

τιμολογιακής  πολιτικής  για  τετραετία .   

 Επίσης  είναι  ξεκάθαρο  από  τον  νόμο  ότι  η  μείωση  τώρα  παίζετε ,  

σε  αυτή  την  φάση ,  όπου  πραγματικά  έγιναν  οι  μελέτες  και  έγινε  μια  

στιγμιαία  φωτογράφηση  και  από  εδώ  και  πέρα ,  με  βάση  την  

τιμολογιακή  πολιτική  θα  έλεγε ,  έτσι  λέει  ο  νόμος ,  θα  μπορούμε  να  

τσιμπάμε ,  λίγο-λίγο  προς  τα  πάνω ,  ως  επιχείρηση  εννοώ ,  εάν  

χρειαστεί .   

 Άρα  λοιπόν  σήμερα  για  μας  δεν  κάνατε  αυτό  που  έπρεπε .  Έτσι  

αποδεικνύεται  από  το  ποσό  που  ανέφερε  ο  κ .  Διευθυντής ,  όταν  σας  

λέγαμε  για  μείωση  δεν  ήμασταν  ούτε  λαϊκιστές  ούτε  λέγαμε  αυθαίρετα  

νούμερα .  Ήμασταν  πολύ  καλά  διαβασμένοι ,  γνωρίζαμε  ακριβώς  όλα  τα  

μεγέθη  και  αποδεικνύεται  σήμερα .   

 Δεν  το  λέω  αυτό  για  να  πανηγυρίσουμε ,  το  λέω  ότι  έστω  και  μετά  

από  ένα  διάστημα  δεκαπέντε  μηνών  έρχεστε  και  εφαρμόζετε  μια  

απόφαση .  Είναι  στο  πνεύμα  της  συναίνεσης .  Εμείς  έτσι  θα  την  

υποδεχθούμε  αυτή  την  απόφαση ,  ότι  δεν  έχουμε  εδώ  τίποτα  να  

χωρίσουμε ,  όταν  αποδεικνύεται  εν  τοις  πράγμασι  με  τα  νούμερα  ότι  

είναι  στην  σωστή  κατεύθυνση  μια  πρόταση  από  όπου  και  εάν  έρχεται  

πρέπει  να  γίνεται  αποδεκτή  από  το  σύνολο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Ναι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   χάσαμε  από  το  κράτος  κάποια  στιγμή  και  το  

κράτος  να  πληρώσει  τους  ΟΤΑ  και  τους  δημότες ,  οι  υπολογισμοί  μας  
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είναι  περίπου  600.000 ευρώ  τον  χρόνο .  Κάτι  που  εσείς  δεν  κάνατε  

λέτε ,  εγώ  να  σας  το  πω  και  να  το  δείτε  αύριο ,  ο  οικονομολόγος  ο  κ .  

Διευθυντής  είναι  επαρκέστατος ,  είναι  600.000,  για  να  σας  δείξουμε  ότι  

το  βάθος  της  προσέγγισης  ως  παράταξης  σε  όλα  τα  θέματα  είναι  πολύ  

μεγάλο  και  γνωρίζουμε  πολύ  καλά  τι  προτείνουμε .   

Άρα  λοιπόν ,  απωλέσθηκαν  και  χάθηκαν  αυτά  τα  ευρώ ,  τα  

χρήματα ,  ένας  χρόνος ,  δηλαδή  υπολογίστε  ότι  χάθηκαν  περίπου  και  το  

¼ των  εξακοσίων ,  εάν  θέλετε  χοντρά  να  το  βάλουμε  ότι  χάθηκαν  

περίπου  750 με  800.000 ευρώ  για  το  διάστημα  που  μπορούσατε  και  δεν  

επιβάλλατε  τα  δυο  τέλη  που  υπήρχε  ως  δυνατότητα .   

 Τώρα  το  εάν  αλλάξατε  και  μέσα  εκεί  υπήρξε  μια  απάντηση ,  

νομίζω  ότι  ο  διευθυντής  καλά  κάνει  και  αναζητά  κάποιο  

υποκατάστατο .  Όμως  έπρεπε  να  κινηθείτε .  Αυτές  τις  ευκαιρίες  δεν  τις  

χαρίζει  κανείς .   

 Δεν  θα  ήθελα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  

συνεχίσω  και  να  καταχραστώ  τον  χρόνο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα  μείνω  εδώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  κατανόηση .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Για  να  δηλώσω  όμως  ότι  εμείς  γνωρίζοντας  ακριβώς  το  περιεχόμενο  

του  νόμου  δεσμευόμαστε  και  δηλώνουμε  ότι  θα  έπρεπε  η  σημερινή  

απόφαση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  είναι  ακριβώς  όπως  την  προσδιορίσαμε ,  
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ίσως  δεν  θα  είχαμε  αμφιβολίες  εάν  ήταν  λίγο  πάνω ,  λίγο  κάτω ,  όμως  

θα  έπρεπε  να  ήταν  πιο  γενναία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Φωτιάδη .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .   Σίγουρα  είναι  θετικό  το  μέτρο  που  

παίρνετε ,  η  μείωση  των  τιμολογίων  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  όλους  τους  

πολίτες ,  γιατί  είναι  γνωστό  ότι  υπάρχει  τόσο  σημαντική  κρίση  που  για  

όσους  ακόμα  και  το  λίγο  είναι  ανακουφιστικό .   

 Θα  πω  κάτι  που  το  λέμε  όλοι ,  ότι  το  νερό  είναι  ένα  κοινωνικό  

αγαθό  το  οποίο  πρέπει  να  είναι  άφθονο  στους  δημότες ,  καθαρό ,  υγιεινό  

αλλά  να  προσθέσω  και  φθηνό .  Οικονομικό .   

 Ο  νομός  μας ,  ο  Δήμος  μας ,  πιστεύω  και  από  τις  ερωτήσεις  που  

έχω  κάνει  σε  διάφορους  ειδικούς  ότι  έχει  καλό  υδροφόρο  ορίζοντα .  

Δεν  είμαστε  από  αυτούς  τους  δήμους  που  τους  πάμε  κουβαλητό  νερό .   

Άρα  υπάρχουν  δυνατότητες  για  μειώσεις .   

 Πιστεύω  ότι  αυτές  οι  μειώσεις  έπρεπε  να  είχαν  έρθει  πολύ  πιο  

μπροστά .  Η  υπηρεσία  με  τον  Διευθυντή ,  τον  κ .  Σαφαρίκα  και  το  

επιτελείο  του  είναι  πάρα  πολύ  καλά ,  γνωρίζουν  πάρα  πολύ  καλά  το  

αντικείμενο ,  χρόνια  ασχολούνται  και  νομίζω  ότι  θα  μπορούσαν  να  

είναι  έτοιμοι  πιο  μπροστά .  Αναφέρομαι  σε  πολιτικό  επίπεδο ,  στην  

διοίκηση  και  όχι  στους  υπηρεσιακούς .   Είμαι  βέβαιος  ότι  μπορούσαν .   

 Άρα  για  πολύ  καιρό  άδικα  οι  δημότες  μας  πληρώνανε  μεγαλύτερα  

ποσά .  Θα  μπορούσε  να  είχε  γίνει ,  είμαι  πεπεισμένος .   

 Από  την  άλλη  οι  μειώσεις  είναι  μικρές .  Εάν  κάνετε  ένα  μέσο  

νοικοκυριό  μεσοσταθμικά ,  θα  δείτε  ότι  δεν  είναι  παραπάνω  από  20 
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ευρώ  τον  χρόνο .  Γι '  αυτό  ανέφερα  στην  αρχή  ότι  ναι ,  καλοδεχούμενες ,  

είναι  στην  σωστή  κατεύθυνση  αλλά  είναι  πάρα  πολύ  μικρές .    

 Σύμφωνα  με  την  μελέτη  της  υπηρεσίας  ο  στόχος  τιμολόγησης ,  

ποιος  είναι  ο  στόχος  τιμολόγησης ;  Τα  συνολικά  λέει  έσοδα  να  

καλύπτουν  το  συνολικό  κόστος  του  παρόχου .  Της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  εν  

προκειμένω .  Η  βελτίωση  της  ανάκτησης  κόστους  επιδιώκεται  με  

μείωση  του  λειτουργικού  κόστους .   

 Πιστεύω  δηλαδή  και  όχι  με  αυξήσεις ,  πιστεύω  ότι  βασικός  

στόχος  είναι  η  μείωση  του  λειτουργικού  κόστους .  Και  γίνομαι  πιο  

σαφής  για  το  λειτουργικό  κόστος .   

 Το  ΄14, σύμφωνα  με  την  μελέτη ,  είχαμε  7.362.000 λειτουργικό  

κόστος .  Το  2017 ενώ  περιμέναμε  να  έχουμε  μείωση  του  λειτουργικού  

κόστους ,  πάμε  στα  7.779.000.  Δηλαδή  400.000 παραπάνω  από  το  

κόστος .  Γιατί ;  Δεν  βλέπω  τον  λόγο  να  υπάρχει  τόσο  μεγάλη  διαφορά .  

Έτσι  δεν  μπορούμε  να  προβούμε  μετά  σε  μειώσεις .  Δεν  δίνεται  η  

δυνατότητα  και  γι '  αυτό  και  τόσες  λίγες  και  πιστεύω  ότι  έγιναν  για  

κάποιο  λόγο  που  όλοι  αντιλαμβάνονται .   

 Βλέπω  την  διαφορά  εσόδων  λειτουργικών  εξόδων .  Το  ΄14 

508.000,  το  2017 1.321.000.  Πολύ  μεγάλη  η  διαφορά .  Αυτό  όμως  

κάποιοι  το  πλήρωσαν .  Και  το  πλήρωσαν  ποιοι ;  Οι  δημότες .  

 Νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  βλέπουμε  την  γενική  κατάσταση .  Ο  

Δήμος  μας ,  όλη  η  χώρα  είναι  σε  μεγάλη  κρίση  αλλά  και  εμείς  είμαστε  

μια  περιοχή  με  την  μεγαλύτερη  ανεργία .  Εάν  δείτε  στην  κατάταξη  

είμαστε  από  τους  τελευταίους  δήμους .  Το  ξέρετε  αυτό .   

 Άρα  λοιπόν ,  θα  πρέπει  να  ληφθεί  πάρα  πολύ  σοβαρά  υπόψη  όταν  

προβαίνουμε  σε  μειώσεις .  Για  αυξήσεις  βέβαια  δεν  το  συζητώ ,  είναι  

πολύ  χειρότερα .   
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 Βλέπω  ένα  ποσό  για  την  αντικατάσταση-συντήρηση  υδρομέτρων  

σε  βάση  πενταετίας .  2.712.000.  Δεν  πιστεύετε ,  κύριοι  συνάδελφοι  ότι  

είναι  πάρα  πολύ .  Πιστεύετε  ότι  τόσο  πολύ  θα  χρειαστεί  για  την  

συντήρηση ;  Και  ρωτώ  και  όλο  το  σώμα  και  τους  δημότες  που  μας  

ακούν ,  πόσοι  από  εμάς  έχουν  κάνει  αντικατάσταση  υδρομέτρων  για  

τελευταία  δέκα ,  είκοσι  χρόνια ;   Εγώ  δεν  νομίζω  ότι  έκαναν  τόσοι  

πολλοί .  Νομίζω  είναι  ότι  είναι  υπέρογκο  το  ποσό  και  είναι  ένα  κόστος  

αυτό ,  το  οποίο  πρέπει  να  ληφθεί  πάρα  πολύ  σοβαρά  υπόψη .  2.712.000 

επαναλαμβάνω .   

 Βλέπω  ένα  άλλο  κόστος .  Αναλώσιμα  υλικά  σε  βάθος  πενταετίας  

688.000 ευρώ .   Θεωρώ  και  αυτό  ότι  είναι  πολύ  μεγάλο .   Θεωρώ  

δηλαδή  εάν  η  πρόθεση  της  κάθε  Δημοτικής  Αρχής  και  εν  προκειμένω  

της  δικής  σας  Δημοτικής  Αρχής  και  αυτής  της  διοίκησης ,  έχει  σκοπό  

να  μειώσει  ακόμη  περαιτέρω  σε  δεύτερο  χρόνο  τα  τιμολόγια  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  τότε  δεν  είναι  δυνατόν  να  μην  συμπτύξει  τα  λειτουργικά  

έξοδα .  Από  εκεί  θα  προκύψουν  οι  μειώσεις .  Δεν  νομίζω  ότι  υπάρχει  

άλλος  τρόπος .   

 Βέβαια ,  από  κάποια  ανείσπρακτα  χρέη  που  από  τους ,  δεν  μιλάω  

για  τους  απλούς  δημότες ,  από  τους  επαγγελματίες  μπαταξήδες  και  ο  

νοών ,  νοείτω .  Ξέρουμε  πάρα  πολύ  καλά .  Δεν  μιλάω  για  το  απλό  

νοικοκυριό ,  γιατί  υπάρχει  δυσκολία .   

 Στην  προτεινόμενη  τιμολόγηση ,  κύριε  Πρόεδρε ,   λέτε  ότι  η  

πρώτη  κλίμακα  είναι  από  το  1 μέχρι  30 κυβικά ,  0,18 λεπτά ,  ενώ  στην  

δεύτερη  κλίμακα  από  30 μέχρι  60 0,45.  Δεν  νομίζετε  ότι  είναι  πολύ  

μεγάλο  το  χάσμα  αυτό  σε  τόση  διαφορά  κυβικών ;  Θεωρώ  ότι  εδώ  

έπρεπε  να  ληφθεί  ιδιαίτερα  υπόψη ,  γιατί  είναι  και  τα  περισσότερα  

νοικοκυριά ,  είναι  αυτά  που  θίγουν  τους  πιο  πολλούς .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

84

 Πάγιο  τέλος .  Η  παράταξή  μας  το  έχει  επισημάνει  πάρα  πολλά  

χρόνια ,  ακόμη  και  από  την  προηγούμενη  θητεία ,  ότι  είναι  πολύ  

μεγάλο .  Ήταν  13,5 το  κάνατε  12,  η  Θεσσαλονίκη  έχει  8 ευρώ  που  έχει  

πιο  πολλά  έξοδα .  Νομίζω  ότι  και  εκεί  μπορούσε  να  γίνει  παρέμβαση  

και  να  γίνει  χαμηλότερο .  Είναι  βαρύ .   

 Η  συντήρηση  και  αντικατάσταση  των  υδρομέτρων  2 ευρώ .  

Νομίζω  και  εκείνο  είναι  αρκετά  σημαντικό .  Αναφέρθηκα  για  το  

συνολικό  ποσό .  

 Στο  τέλος  τα  συμπεράσματα  της  μελέτης  και  πιστεύω  ότι  απηχούν  

και  την  διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  λέει  ότι  πρέπει  να  εφαρμόζονται  

ειδικές  πολιτικές  για  το  νερό ,  για  την  ύδρευση  και  αποχέτευση  και  

πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  στην  τιμολόγηση  του  νερού  αυτά  τα  

στοιχεία ,  ώστε  να  εκπληρώνονται  πλήρως  οι  οικονομικοί  και  

περιβαλλοντικοί  στόχοι .   

 Αφού  λοιπόν  πετυχαίναμε  στόχους  και  είχαμε  και  ταμειακό  

υπόλοιπο  αναφέρθηκε  και  πηγαίναμε  καλά ,  γιατί  θα  πρέπει  και  θα  

έπρεπε  να  επιβαρύνουμε  τόσο  τους  δημότες ;  Και  τώρα  που  

αποφασίσαμε ,  αποφασίσατε  και  σε  αυτό  νομίζω  δεν  είναι  κανείς  

αντίθετος ,  να  τους  μειώσουμε ,  γιατί  δεν  κάνουμε  μια  πιο  γενναία  

μείωση ,  την  στιγμή  που  βλέπω  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα ;  Αναφέρθηκα  

με  οικονομικά  στοιχειά  προηγουμένως  για  να  σας  δείξω  ότι  υπάρχει  

αυτή  η  δυνατότητα .   

 Και  βέβαια  λέει  η  γενική  πολιτική  της  Ε .Ε .  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  

βλέπουμε  τις  ιδιαιτερότητες  κάθε  χώρας  και  εν  προκειμένω  του  Δήμου  

μας .   

 Εδώ  λοιπόν  τα  πράγματα  είναι  πολύ  δύσκολα  για  όλους  τους  

δημότες  και  περισσότερο  για  τις  ειδικές  ομάδες .  Αναφέρθηκε  για  το  
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κοινωνικό  τιμολόγιο  και  εκείνη  την  κατηγορία  ότι  πρέπει  να  προσεχθεί  

μη  τυχόν  πέσουμε  σε  αυτή  την  λούμπα  που  έχουν  αφορολόγητο  

παρακάτω  και  δεν  μπορούν  να  επωφεληθούν  από  αυτού  τους  

ευεργετήματος  το  50%.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώνετε  σιγά  –σιγά ;   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Τελείωσα  κύριε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Λέω  λοιπόν  ότι  θα  πρέπει ,  θα  έπρεπε  να  έρθει  ένα  θέμα ,  να  έρθει  το  

θέμα  όπως  είναι  η  μελέτη  αλλά  με  μεγαλύτερες  μειώσεις ,  γιατί  υπάρχει  

ανάγκη ,  γιατί  σας  είπα  ότι  γενικά  είναι  πολύ  μικρή  η  μείωση  στο  κάθε  

νοικοκυριό  αλλά  επίσης  είναι  βέβαιο  και  είναι  έτοιμα  όλων ,  αυτές  οι  

τρεις  Κοινότητες  και  ψήφισε  το  μέλος  της  παράταξής  μας  ο  κ .  

Μοσχολιός  μέσα  στην  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου ,  είναι  

άδικο  τα  χωριά  αυτά ,  Οινούσα ,  Επτάμυλοι ,  Άγιος  Ιωάννης  και  

Χιονοχώρι  να  είναι  εκτός  του  τιμολογίου  που  έχουν  τα  άλλα  χωριά .   

Είναι  τα  ίδια  χωριά ,  με  τον  ίδιο  τρόπο  ζουν ,  αγρότες  οι  

περισσότεροι .  Δεν  είναι  κάτοικοι  της  πόλεως .  Είναι  διαφορετικά .   

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εμείς  ευχαριστούμε  τον  κ .  Μηλίδη .  Κύριε  Γιαννακίδη  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Μείωση  τιμών  λοιπόν .  Τι  ωραία  έκφραση ,  τι  ωραία  που  ακούγεται  στα  

αφτιά  μας ,  ειδικά  στα  αφτιά  του  λαού ,  οι  πρόεδροι  θα  φύγουν  πάρα  

πολύ  ικανοποιημένοι ,  θα  πάνε  στους  κατοίκους  ως  νικητές ,  θα  τους  

πούμε  ότι  από  εδώ  και  πέρα  δεν  θα  πληρώνετε  σχεδόν  τίποτα ,  10% με  

20 προτείνει  η  Δημοτική  Αρχή ,  ο  κ .  Φωτιάδης  άκουσα  30,  ο  κ .  

Μηλίδης  μίλησε  για  γενναία  μείωση ,  η  Διάβαση  Πεζών  να  πει  50% και  

κ .  Καρύδα  μετά  που  εσείς  ακολουθείτε  να  πείτε  60 και  όποιος  άλλος  

είναι  διαθέσιμος  εδώ  να  προτείνει  ακόμη  μεγαλύτερη  έκπτωση .   

 Προφανώς  με  όλο  τον  σεβασμό  αντιλαμβάνεστε  το  ειρωνικό  μου  

ύφος  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θεωρώ  ότι  επί  της  διαδικασίας  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γιαννακίδη  ένα  λεπτάκι  λίγο .  Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι  αλλά  θα  πρέπει  …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  με  διακόπτετε  όμως .  Θέλω  να  πω  ότι  προσπαθώ  να  διατηρήσω  την  

τάξη  με  την  βοήθειά  σας  και  την  εμπιστοσύνη  σας…. 

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ζητώ  ειλικρινά  συγνώμη  για  το  ειρωνικό  μου  ύφος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  απευθύνεστε  σε  μένα .   
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Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ειλικρινά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  να  μην  κάνετε  αναφορές  σε  άλλους  συναδέλφους .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Απλά  υπογραμμίζω  αυτά  γιατί  θα  ήθελα  να  πω  ότι   προφανώς  

πρόκειται  για  μια ,  πως  να  την  χαρακτηρίσω  πάλι  την  λέξη  για  να  μην… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσοχή  στους  χαρακτηρισμούς  θα  ήθελα .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για  μια  προσέγγιση  μάλλον  επιφανειακή  και  εάν  κρίνω  από  το  

παρελθόν  και  οι  παλαιότεροι  σε  σχέση  με  μας  τους  νεότερους  που  τα  

ζήσατε  εδώ  μέσα ,  ξέρετε  πόσα  παιχνίδια  μικροπολιτικά ,  

μικροπαραταξιακά  έχουν  παιχθεί  πάνω  στην  πλάτη  της  Δ .Ε .Υ .Α . .  

 Δεν  ξέρω ,  εμένα  μου  θυμίζει  κάτι  σαν  την  αγελάδα  που  όταν  την  

τρέφουμε  καλά  είναι  παχιά ,  πάμε  να  την  αρμέξουμε  και  την  

αρμέγουμε ,  την  αρμέγουμε  και  μετά  ξαφνικά ,  όταν  την  βλέπουμε  ότι  

φτάνει  σε  μια  κωματώδη  κατάσταση ,  την  βάζουμε  στην  εντατική  με  

αυξήσεις  ουσιαστικά  στο  τιμολόγιο ,  για  να  την  συνεφέρουμε .  Δεν  

ξέρω ,  κάτι  τέτοιο  εμένα  μου  θυμίζει .   

 Τώρα  για  να  περάσω  στην  δική  μας  άποψη ,  στην  δική  μας  

ερμηνεία  της  μείωσης  τιμών ,  όχι ,  εμείς  δεν  συμφωνούμε  με  μια  

γενικευμένη  μείωση .  Την  θεωρούμε  άστοχη ,  την  θεωρούμε  

αναποτελεσματική ,  γιατί  εάν  καθίσετε  κάτω  και  υπολογίσετε  τελικά  

αυτή  η  μείωση  είναι  ελάχιστη ,  μιλάμε  για  ένα  ποσό  15 με  20 ευρώ  στο  

κάθε  νοικοκυριό  ετησίως  και  είναι  και  επικίνδυνη .  Θεωρώ  ότι  είναι  

επικίνδυνη  για  την  βιωσιμότητα  της  Δ .Ε .Υ .Α . .   
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 Είμαστε  σύμφωνοι  με  την  μείωση  αλλά  στοχευμένη  μείωση  

τιμών .  Ποιων ;  Προφανώς  των  ευαίσθητων ,  αδύναμων  κοινωνικών  

ομάδων .   

 Θα  μου  πει  κάποιος  ότι  μα  υφίσταται .  Υπάρχει  κοινωνικό  

τιμολόγιο .  Ναι .  Τι  προτείνουμε  εμείς ;  Μεγαλύτερη  ένταση .  

Μεγαλύτερο  εύρος .  Πραγματικά  άνθρωποι  που  βρίσκονται  στο  όριο  της  

φτώχειας ,  που  δεν  μπορούν  να  επιβιώσουν ,  δεν  μπορούν  να  πληρώσουν  

αυτό  από  τα  πολυτιμότερα  αγαθά ,  αυτούς  λοιπόν  να  τους  στηρίξουμε  

ακόμα  περισσότερο .  Και  από  που  θα  βρεθούν  τα  χρήματα ;  Πλεόνασμα  

είπε  ο  διευθυντής ,  ο  κ .  Σαφαρίκας  και  ο  Πρόεδρος  κ .  Γάτσιος ,  έχουν  

πλεόνασμα  γύρω  στις  900.000,  ένα  μικρό  μέρος  από  αυτό  θα  μπορούσε  

να  πάει  στην  στήριξη  των  ευαίσθητων  κοινωνικών  ομάδων ,  σε  μια  

εντατικοποίηση  της  στήριξης  και  φυσικά  γιατί  όχι ,  αύξηση  τιμών ,  όχι  

πάλι  γενικευμένη ,  σε  αυτούς  που  ουσιαστικά  κάνουν  σπατάλη  αυτού  

του  πολύτιμου   πόρου .   

 Ένας  δεύτερος  λόγος  που  διαφωνούμε  με  αυτή  την  πρόταση  είναι  

ότι  ουσιαστικά  έρχεται  σε  ευθεία  αντίθεση  με  την  ΚΥΑ  που  υποτίθεται  

πάει  να  εφαρμόσει .  Τι  λέει  η  ΚΥΑ ;  Ποιοι  είναι  οι  βασικοί  κεντρικοί  

στόχοι ;   

 Βιωσιμότητα  της  επιχείρησης ,  μείωση  του  κόστους ,  ποιοτικό  

νερό ,  ορθολογική  διαχείριση  των  υδάτων .  Είναι  ένα  πακέτο  και  ξέρετε  

γιατί  βγήκε  αυτή  η  ΚΥΑ ;  Κατά  την  γνώμη  μου  πάντα .  Γιατί  υπάρχει  

αυτή  η  ΚΥΑ ;  Γιατί  αντιλήφθηκαν  ότι  ακριβώς  επειδή  σε  όλους  τους  

ΟΤΑ ,  σε  όλες  τις  Δ .Ε .Υ .Α .  παίζονταν  μικροπολιτικά  παιχνίδια ,  

προσπαθεί  με  κάποιο  τρόπο  να  θέσει  ένα  πλαίσιο ,  ώστε  αυτά  τα  

παρατράγουδα  του  παρελθόντος  να  περιοριστούν  κάποια  στιγμή .   
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Να  αναρωτηθούμε  όλα  αυτά  που  προβλέπει  η  ΚΥΑ ,  μείωση  

κόστους ,  που  μιλήσατε  όλοι ,  για  μείωση  κόστους ,  για  βιωσιμότητα  των  

επιχειρήσεων ,  για  ορθολογική  διαχείριση ,  όλοι  αυτοί  οι  στόχοι  ποια  

κοινή  παράμετρο  έχουν ;  Ποιο  κοινό  παρονομαστή ;  Τα  έργα .  Τις  

υποδομές  για  τα  οποία  απαιτούνται  χρήματα .   

Τι  πιο  λογικό  λοιπόν ,  το  όποιο  πλεόνασμα  έχει  η  Δ .Ε .Υ .Α .  να  το  

συντηρήσει  για  την  εκτέλεση  τέτοιων  έργων ;   

Το  κυριότερο  που  πρέπει  να  μας  απασχολεί  όλους  και  τους  

εκπροσώπους  εδώ  των  χωριών ,  θα  πρέπει  να  γίνει  αντιληπτό  από  όλους  

μας  αυτό ,  ότι  χωρίς  χρήματα ,  εάν  δεν  έχει  αποθεματικό  η  Δ .Ε .Υ .Α .  για  

έργα  και  υποδομές ,  θα  επέλθει  τελικά  η  αύξηση  του  κόστους .  Για  

παράδειγμα ,  περιβαλλοντικό  κόστος .  Και  το  τιμών  τα  επόμενα  χρόνια .  

Δεν  θα  το  αποφύγουμε  αυτό .  Αφού  προβλέπει  περιβαλλοντικό  τέλος  

και  το  τέλος  είναι  αναλογικό ,  σου  λέει  δηλαδή  ότι  δεν  έκανες  όσα  

έπρεπε  να  κάνεις ;  Δεν  φρόντισες  για  μια  ορθολογική  διαχείριση  των  

υδάτων ;  Θα  πληρώσεις  τότε .  Άρα  αυτό  που  σήμερα  εμείς  τους  

χαρίζουμε ,  αύριο  θα  έρθουμε  να  τους  τα  πάρουμε  διπλά  και  τριπλά .   

Άρα  η  λογική  που  θέλω  να  ρωτήσω  της  πρότασης ,  ποια  είναι ;  

Μειωμένες  τιμές  σήμερα  και  αυξημένες  αύριο ;  Αυτό  προτείνουμε ;  

Ειδικά  τώρα  που  είναι  προεκλογική  περίοδος ;   

 Εμείς  βλέπουμε  και  για  να  τελειώσω  με  αυτό ,  να  ολοκληρώνω  

και  να  μην  σας  καθυστερώ ,  ότι  αυτή  η  πρόταση  είναι  το  δόλωμα  

ενόψει  των  εκλογών  και  η  φάκα  θα  έρθει  αμέσως  μετά .   

 Ευχαριστώ  πολύ  και  επαναλαμβάνω ,  ειλικρινά  συγνώμη  για  το  

ειρωνικό  μου  ύφος ,  απλά  ήταν  σε  ένα  πλαίσιο  δραματοποίησης ,  ας  

πούμε ,  της  ομιλίας  μου .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

90

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Καρύδας  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Όσον  αφορά  για  το  συγκεκριμένο  ζήτημα ,  

νομίζω  οι  προηγούμενοι  ομιλητές  είπαν  αρκετά  από  αυτά  που  ήθελα  να  

πω  και  εγώ .  Νομίζω  τα  αναδείξανε  όλα  τα  ζητήματα ,  θα  εντοπίσω  δυο ,  

τρία  πράγματα .   Δεν  θα  ξοδέψω   πολύ  χρόνο  αλλά  νομίζω  είναι  τα  πιο  

σημαντικά .   

 Ένα  που  το  είπε  πρώτα  ο  κ .  Μηλίδης ,  είναι  ότι  όντως  και  το  είπε  

και  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  ότι  όντως  εάν  τα  δούμε  ψυχρά  οικονομικά ,  ιδίως  

για  την  πόλη ,  τα  χρήματα  που  εξοικονομούνται  είναι  λίγα  ανά  

λογαριασμό ,  ανά  καταναλωτή  δηλαδή  και  αυτό  πρέπει  να  μας  

προβληματίσει .  Στα  χωριά  είναι  λίγο  παραπάνω .   

 Ένα  δεύτερο  που  θα  πρέπει  να  μας  προβληματίσει  είναι  ότι  το  

μεγαλύτερο  ποσό  της  δυνατότητας  αυτής  της  μείωσης  προέρχεται  από  

μια  λογιστική ,  ας  πούμε ,  τακτοποίηση ,  διαφοροποίηση  σε  σχέση  με  τις  

αποσβέσεις ,  οπότε  δεν  έχει  να  κάνει  σχέση  με ,  όπως  είπε  ο  κ .  

Χασαπίδης ,  με  μετρητό .  Ένα  δεύτερο  που  μπορεί  να  μας  

προβληματίσει .   

 Ένα  τρίτο  ζήτημα  είναι  ότι ,  πως  θα  θωρακιστεί  καλύτερα  η  

επιχείρηση ,  έτσι  ώστε  να  μπορέσει  να  έχει  έσοδα  από  ανθρώπους  οι  

οποίοι  συνειδητά  δεν  πληρώνουν ;  Υπάρχουν  οι  νομικοί  δρόμοι  και  οι  

δίοδοι  αλλά  μήπως  θα  χρειαστεί  να  μας  προβληματίσει ,  να  

προβληματίσει ,  τέλος  πάντων ,   την  διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  

προσανατολιστεί  και  με  κάποιο  άλλο  τρόπο ,  πώς  θα  μπορέσει  να  τους  

ανακαλύψει  αυτούς ,  πως  θα  μπορέσει  να  τους  πιέσει  και  τα  λοιπά ;   
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 Δεν  λέω  για  είσπραξη  και  τέτοια  πράγματα ,  καμία  σχέση  με  

τέτοια  πράγματα .  απλά  με  κάποιο  τρόπο  αυτό .   

 Ένα  τρίτο  που  μπαίνει  στην  διαδικασία  και  μπήκε  πολύ  έντονα  

στην  κουβέντα ,  είναι  αυτό  που  λέχθηκε  για  την  μείωση  του  

λειτουργικού  κόστους .  Νομίζω  ότι  πρέπει  να  είναι  το  στοίχημα  για  την  

επιχείρηση  πρώτα  αυτό  και  μετά  να  δούμε  τι  θα  γίνει  με  την  

τιμολογιακή  πολιτική .  Ουσιαστικά  έχεις  να  κάνεις  με  έξοδα  τα  οποία  

κάνεις  εσύ ,  να  εξορθολογήσεις  αυτόν  τον  τομέα  σου ,  να  δεις  τι  μπορείς  

να  εξοικονομήσεις  μέσα  και  από  εκεί  και  πέρα ,  να  δεις  τι  θα  μπορούσε  

να  υπάρξει  απέξω .   

 Συμπερασματικά  δεν  θέλω  να  πω  πάρα  πολλά .  Νομίζω  λέχθηκαν  

τα  περισσότερα .   Επειδή  είμαι  γενικώς  άνθρωπος  καλοπροαίρετος  δεν  

θα  μπω  στην  διαδικασία  να  σκεφτώ  ότι  είναι  προεκλογικό .  Το  πρώτο  

που  σου  έρχεται  κακοπροαίρετα  μπορεί  να  πεις  ότι  έτσι  είναι ,  αλλά  ας  

πούμε  ότι  δεν  είναι ,  να  το  αποφύγουμε  αυτό .   

Θα  ψηφίσω  ναι  στην  μείωση ,  γιατί  είναι  καλή ,  είναι  θετική ,  είναι  

μικρή ,  δυστυχώς ,  εάν  πάρουμε  τα  ψυχρά  στοιχεία ,  που  είπε  και  ο  κ .  

Σαφαρίκας  τα  νούμερα  μέχρι  εκεί  βγαίνουν ,  οπότε  κάναμε  μέχρι  αυτό  

που  κάναμε  μέχρι  εκεί  που  μπορούσαμε ,  να  το  δεχθώ ,  δεν   έχω  

πρόβλημα ,  με  τις  επισημάνεις  όμως  που  έθεσα  προηγουμένως  στην  

ομιλία  μου  για  τα  ανείσπρακτα  και  για  την  μείωση  του  κόστους .   

Αυτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Καρύδα  για  την  χρήση  του  χρόνου .  

Ξεκινάμε ,  νομίζω  τελειώσαμε  με  τους  αρχηγούς  των  παρατάξεων ,  ο  κ .  

Ραμπότας  είχε  την  ζητήσει .  Με  την  σειρά ,  έτσι  όπως  σας  έγραψε  ο  κ .  

γραμματέας .  Κύριε  Ραμπότα  έχετε  τον  λόγο .   
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Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  καλούμαστε  σήμερα  να  

εγκρίνουμε  μία  μείωση  τιμολογίων  της  τιμολογιακής  πολιτικής  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  σύμφωνα  με  την  εισήγηση ,  η  οποία  έχει  έρθει ,  μια  μείωση  

η  οποία  αντιστοιχεί  περίπου  σε  πραγματικό  χρήμα ,  μέσο  όρο  εννοούμε  

πάντα ,  σε  25 ευρώ  ετησίως ,  ανά  υδρόμετρο .  Μια  πολύ  χαμηλή ,  να  το  

πω  έτσι ,  μείωση ,  η  οποία  ήρθε  μετά  Βαΐων  και  κλάδων .   

 Η  νέα  ΚΥΑ  την  οποία  πολλοί  επικαλούνται  καθορίζει  την  

διαδικασία  τιμολόγησης  του  νερού ,  σε  συνέχεια  της  προηγούμενης  

ΚΥΑ  που  αφορούσε  την  ποιότητα  νερού  και  ανθρώπινης  κατανάλωσης .  

Άρα  η  νέα  ΚΥΑ  δεν   υποχρεώνει  σε  μείωση  τιμών  κατανάλωσης ,  αλλά  

κάνει  εξοθρολογισμό  μιας  σειράς  διαδικασιών  του  κόστους  

κατανάλωσης  του  νερού  και  φυσικά  εναρμονίζεται  σε  αυτό  το  πλαίσιο  

και  η  Δ .Ε .Υ .Α .  ως  πρέπει .   

 Πολλές  Δ .Ε .Υ .Α .  ανά  την  Ελλάδα  έχουν  προχωρήσει  σε  αυξήσεις  

και  μειώσεις  του  ενιαίου  του  τιμολόγιου  που  αφορά  τις  γενικές  

χρήσεις .  Αλλού  υπάρχουν  αυξήσεις ,  αλλού  υπάρχουν  μειώσεις  και  

κάπου  ένας  μέσος  όρος .   

 Εφόσον  εξοικονομείται  θετικό  υπόλοιπο  μέσω  αυτής  της  

διαδικασίας ,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  της  ΚΥΑ ,  η  οποία  έχει  και  τα  

έντυπα  το  πως  υποβάλλονται  όλες  οι  προτάσεις  μέσα ,  ειδικά  

υποδείγματα ,  το  θετικό  υπόλοιπο ,  αυτό  το  οποίο  λογιστικά  υπάρχει  

αυτή  την  στιγμή  θα  πρότεινα  για  λόγους  πολιτικής  αξιοπιστίας ,  διότι  

δεν  μπορεί  η  τιμολογιακή  πολιτική  μια  να  αυξάνεται  ανά  χρόνο  ή  ανά  

δυο  χρόνια ,  μια  να  μειώνεται ,  έχει  καταντήσει  ένα  λάστιχο  τράβα  από  

εδώ  και  τράβα  από  εκεί ,  ανάλογα  με  πως  θέλει  να  εφαρμόσει  ο  

καθένας  την  πολιτική  του ,  και  τίθενται  βασικά  ερωτήματα .   
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 Θέλουμε  μια  εύρωστη  Δ .Ε .Υ .Α . ;  Θέλουμε  μια  υψηλή  ταμειακή  

ρευστότητα  της  Δ .Ε .Υ .Α . ;  Θέλουμε  μηδενικό  δανεισμός ;  Δηλαδή  

υπάρχει  μεγάλη  στέρηση  των  εσόδων .  Θέλουμε  νέες  εφαρμόσιμες  

τεχνολογίες ;  Θέλουμε  εργασία  διαχείρισης  κινδύνου  για  αποφυγή  

κοστοβόρων  βλαβών  και  ανακτήσεως  του  κόστους ;  Θέλουμε  

αξιοποίηση  ανθρώπινου  δυναμικού  με  σύγχρονες  υποδομές  και  

εξοπλισμό ;   

 Προτείνω  το  ποσό  που  θεωρητικά  εξοικονομείται ,  όπως  έρχεται ,  

να  κατευθυνθεί  σε  εξοπλισμό  και  υποδομές  και  καινοτομία  της  

Δ .Ε .Υ .Α .  προς  όφελος  της  επιχείρησης ,  των  εργαζομένων  και  των  

πολιτών .  Και  ποιος  πολίτης ,  αυτή  την  στιγμή  για  να  είμαστε  απόλυτα  

ειλικρινείς  δεν  θέλει  μια  υγιή ,  εύρωστη ,  ευέλικτη  Δ .Ε .Υ .Α . ;   

 Δεύτερον ,  εάν  δεν  είναι  για  εκεί  τα  χρήματα  ή  οπουδήποτε  

αλλού ,  ας  πάνε  σε  εξόφληση  των  δανειακών  της  υποχρεώσεων .  Ποιος  

θα  έλεγε  όχι ;  Κανένας .   

 Τρίτον .  Προτείνω  επιτέλους  και  η  Δ .Ε .Υ .Α .  και  είναι  το  πιο  

σημαντικό ,  να  εφαρμόσει  ποσοστό  έκπτωσης  συνέπειας  καταναλωτών ,  

όπως  εφαρμόζουν  πολλές  Δ .Ε .Υ .Α .  ανά  την  Ελλάδα  και  η  Δ .Ε .Η .  αλλά  

το  έχουν  και  πολλές  Δ .Ε .Υ .Α . .  Το  ύψος  ας  το  καθορίσει  η  ίδια  η  

εταιρεία .   

 Επειδή  πιστεύω  ότι  η  μείωση  είναι  ένα  πυροτέχνημα  και  γίνεται  

για  επικοινωνιακούς  σκοπούς  και  λόγους  σε  μια  εφαρμόσιμη  πολύ  

μικρή  κοντόφθαλμη  πολιτική ,  καταθέτω  αίτημα  και  με  αξιοπρέπεια  την  

αρνητική  μου  ψήφο ,  εφόσον  τα  χρήματα  δεν  πηγαίνουν ,  θα  καταθέσω  

αρνητική  ψήφο ,  εφόσον  τα  χρήματα  δεν  πηγαίνουν  στους  λόγους  στους  

οποίους  προηγουμένως  ανέφερα ,  για  να  είμαστε  έντιμοι  και  με  

αξιοπρέπεια  απέναντι  στους  πολίτες  των  Σερρών .  
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 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κ .  Ραμπότα .  Κύριε  Χρυσανθίδη  θα  πάρετε  τον  λόγο ;  

Είσαστε  στην  σειρά .  Καλύφθηκε  ο  κ .  Χρυσανθίδης .  Ο  κ .  Γάτσιος ;  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιπρόεδρε .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Τα  ουσιαστικά  ζητήματα  του  σημερινού  θέματος  που  συζητούμε  

βεβαίως  τα  έχει  θέσει  και  συμφωνώ  απόλυτα  ο  επικεφαλής  της  

παράταξης .  Προβληματίζομαι  πάρα  πολύ  ώρα  εάν  πρέπει  να  μιλήσω ,  

δεν  πρέπει  να  μιλήσω ,  όμως  για  να  ενημερωθεί  λίγο  το  σώμα ,  θα  

επανέλθω  ξανά  σε  αυτά  που  είπα  και  στην  ερώτησή  μου .  Δηλαδή  

ουσιαστικά  φεύγω  λίγο  από  το  θέμα  της  τιμολογιακής  πολιτικής  και  

μόνο  αλλά  έχει  και  άμεση  σχέση .   

 Κοιτάξτε  να  δείτε ,  μας  είπε  ο  Πρόεδρος  προηγουμένως  ότι  

κάναμε  σε  κάποιο  τόπο  ένα  έργο  αλλά  εκείνος  ο  τόπος  δεν  έχει  90% 

αποχέτευση .   Κάποιοι  άλλοι  πληρώνουν  90% αποχέτευση  και  μάλιστα  

κάποιοι  που  δεν  ξοδεύουν  ούτε  ένα  ευρώ  ή  τέλος  πάντων ,   ελάχιστα  

ευρώ .  Ούτε  αντλούν  ούτε  έχουν  κόστος  για  το  ρεύμα  και  τα  λοιπά .  

Αυτό  είναι  μια  κατάφορη  αδικία .   

Ένα  άλλο  που  είπε  ο  κ .  Χασαπίδης  προηγουμένως  και  

φαντάζομαι  ότι  ο  πρόεδρος  απάντησε  φωτογραφικά ,  φωτογραφίζοντας  

όλη  την  ευρύτερη  περιοχή  του  ορεινού  όγκου .  Εκεί  έχουν  γίνει  δίκτυα  

από  χρόνια ,  πολλά  χρόνια  πριν ,  στον  ορεινό  όγκο  εννοώ ,  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Φωτογράφησε  ο  Πρόεδρος  είπα ,  όχι  εσείς .  Εσείς  κάνατε  ερώτημα… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  να  μην  γίνεται  διάλογος .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ  το  λέω  ευθέως .  Ξέρετε  τι  συμβαίνει  στην  περιοχή  την  ευρύτερη ;  

Εμείς  έχουμε  έξι  δεξαμενές ,  τα  δίκτυα  φέρνουν  νερό  άφθονο  μέσα  στις  

δεξαμενές ,  όλη  την  διάρκεια  του  χρόνου  έχουν  υπερχείλιση ,  ξανά  

φεύγουν  δηλαδή  στα  ρέματα  και  εμείς  κόψαμε  πάνω  από  εκατό ,  εδώ  

είναι  και  ο  Μιχάλης  ο  Θεοχάρης ,  τα  ίδια  συμβαίνουν  στον  Ελαιώνα ,  

εμείς  κόψαμε  πάνω  από  εκατό  παροχές .  Ξέρετε  τι  κάναμε  από  τις  

εκατό  παροχές ;  Παίρναμε  από  20  ευρώ  τον  χρόνο .  Δυο  χιλιάρικα  

δηλαδή .  Πάνε  αυτά  τα  δυο  χιλιάρικα .  Ή  μπορεί  και  περισσότερο .   

 Θέλω  να  πω  Πρόεδρε  και  κάνω  αυτή  την  αναφορά ,  ότι  και  

επιμένω  ότι  χρειάζεται  στην  τιμολογιακή  πολιτική  και  ένας  

εξοθρολογισμός .  Δεν  θέλω  να  πάω  σε  κοινωνική  αυτοματοποίηση  μεν  

και  δε ,  γιατί  αυτές  οι  περιοχές  οι  ορεινές  από  εδώ  πάνω  μέχρι  την  

Βροντού  μόνο  μειονεκτήματα  έχουν .  Ένα  πλεονέκτημα  έχουν ,  το  νερό .  

Αντιλαμβάνεστε  σε  τι  αναφέρομαι .  Ένα  πλεονέκτημα .   

 Το  πλεονέκτημα  λοιπόν  αυτό  που  έχουν  το  νερό ,  με  την  

τιμολογιακή  εμείς ,  ειδικά  που  εφαρμόσαμε  το  ΄15, εμείς  το  κάναμε  

τεράστιο  μειονέκτημα .  Μάλιστα  χειρότερο  σε  σχέση  με  όλα  τα  άλλα ,  

γιατί  όπως  σας  είπα  αυτά  τα  χωριά  όλα ,  επειδή  είναι  ορεινά  ήταν  

ευκολότερο  να  γίνουν  αποχετεύσεις ,  δεν  είναι  φλατ ,  για  να  χρειάζονται  

μεγαλύτερες  υποδομές ,  έχουν  στο  60,  στο  80% αποχετεύσεις  και  

επειδή  έχουν  αποχετεύσεις  τιμωρούμαστε  και  πληρώνουμε  90% τέλος  

αποχέτευσης ,  γιατί  όπως  οι  περιοχές  που  στέλνουν  το  τέλος  

αποχέτευσης  στον  βιολογικό  καθαρισμό  που  εξήγησα  προηγουμένως  

ότι  έχει  ένα  σωρό  δαπάνη .   
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 Εδώ  λοιπόν  πρέπει  να  γίνει  ένας  εξορθολογισμός  κάποια  στιγμή  

και  συνοψίζω  ξανά  γιατί  όλα  τα  αρνητικά  άλλα  τα  έχουν ,  κόστος  

παραγωγής ,  κόστος  μεταφοράς ,  κόστος  μετακίνησης  καθημερινότητας ,  

όλα  αυτά ,  τους  κάναμε  εμείς  να  έχουν  και  αυτό  το  δυσβάσταχτο  

κόστος  και  επαναλαμβάνω  Πρόεδρε ,  σας  το  έχω  πει  και  κατ’  ιδίαν ,  

τελικά  η  Δ .Ε .Υ .Α .  από  την  τιμολογιακή  πολιτική  είμαι  βέβαιος  εγώ ,  

όπως  νομίζω  και  με  τον  Πρόεδρο ,  εισπράττει  λιγότερα  χρήματα  τώρα  

σε  σχέση  με  πριν  που  είχαμε  πιο  φθηνό  νερό .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Αντιπρόεδρο .  Στην  σειρά  είναι  ο  κ .  Αντώνης  

Αναστασιάδης .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμε  κύριε  Πρόεδρε ,  η  πόλη  των  Σερρών  είναι  κτισμένη  επάνω  σε  

μια  λίμνη  και  δυστυχώς  οι  παραστρυνόμιοι  πίνουν  νερό  βρώμικο ,  ενώ  

μπορούσαν  από  την  πόλη  των  Σερρών  με  την  τεχνολογία  που  υπάρχει  

να  πίνουν  καθαρό  νερό .  Δυστυχώς .  Αυτό  να  το  ξέρετε .   

 Εγώ  σας  συγχαίρω  που  παίρνετε  αυτή ,  μπράβο  σας .  Πρώτη  φορά  

γίνεται  μείωση  νερού .  Μπράβο ,  σας  συγχαίρω ,  όμως  εάν  θέλεις  να  

είσαι  σωστός  και  δίκαιος  πρέπει  οι  Στρυνόμιοι  να  πάρουν  καθαρό  νερό  

από  την  πόλη  των  Σερρών ,  διότι  το  ΙΓΜΕ ,  όταν  έκανα  εγώ  ένα  έργο  

ολοκληρωμένο  στην  . .  και  τα  λοιπά  μου  είπε  ότι  και  μέχρι  500 μέτρα  

το  νερό  επηρεάζεται  από  τον  Στρυμόνα  γιατί  έχει  βούρκο  φοβερό .  

Εκατομμύρια  χρόνια  υπήρχε  η  λίμνη .  Καταλαβαίνετε  ότι  αδικούμε  

εμείς  αυτούς  τους  ανθρώπους  τώρα  που  μπήκαν  μέσα  στην  πόλη  των  

Σερρών .  Να  το  ξέρετε  αυτό  καλά  και  να  προσπαθήσετε .  
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Ενώ  σας  είχα  πει  εγώ  για  το  Μητρούσι  και  για  τα  γύρω  χωριά ,  να  

παίρνουν  νερό  όλα  από  εδώ  από  το  εργοστάσιο  ζαχάρεως ,  πεντακάθαρο  

νερό  που  δεν  έχει  καμία  σχέση  με  τον  Στρυμόνα ,  δυστυχώς  κάνατε  

κύριε  πέντε  εκατομμύρια  έργο ,  το  οποίο  είναι  άχρηστο ,  ενώ  με  100.000 

είχατε  νερό  για  πέντε  χωριά .  Εντάξει ;   

Αυτά  ήθελα  να  πω  εγώ .  Ένα  πράγμα  παρακαλώ ,  έχω   κάνει ,  

ξέρεις  πολύ  καλά  δυο  φορές  διαδήλωση  μεγάλη ,  πολυπληθής  στην  

πόλη  των  Σερρών  για  μείωση  του  νερού .  Σύμφωνοι ;  Εγώ  σήμερα  

συγχαίρω  τον  κύριε  Πρόεδρε ,   για  την  πράξη  του .  Φτάνει .  Μπράβο  σου  

Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αναστασιάδη .  Τον  λόγο  έχει  ο  κ .  Χρήστος  

Γρηγοριάδης  ο  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ήταν  σίγουρο  ότι  θα  

ακούσουμε ,  εκατό  τοις  εκατό  σίγουρο  ότι  θα  ακούσουμε  ότι  είναι  μια  

προεκλογική  κίνηση .  Δεν  το  συζητάμε .  Όμως ,  υπάρχουν  κάποιοι  οι  

οποίοι ,  όχι  κάποιοι ,  από  εδώ  μέσα  η  αντιπολίτευση ,  πάει  στα  χωριά ,  

πάει  στους  Σερραίους  δημότες  και  υπόσχεται  μείωση .  Νομίζω  ότι  και  

αυτό  είναι  προεκλογική  δέσμευση .   

 Άκουσα  ότι ,  μάλλον  θα  πω  το  εξής :  εμείς  έχουμε  αποδείξει  

επανειλημμένως  ότι  δεν  φοβόμαστε  το  πολιτικό  κόστος .  Το  έχουμε  

αποδείξει .  Και  με  την  δέσμευση  των  λογαριασμών ,  εάν  θέλετε  και  με  

το  να  τοποθετήσουμε  υδρόμετρα  σε  περιοχές  που  κανένας  δεν  τόλμησε  

να  τοποθετήσει ,  δεν  το  φοβόμαστε  το  πολιτικό  κόστος .   

 Αντίθετα  εμείς  ότι  κάνουμε ,  το  κάνουμε  μελετημένα ,  πάνω  στην  

βάση  της  μελέτης  των  υπηρεσιών ,  των  τεχνικών  υπηρεσιών ,  των  
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οικονομικών  υπηρεσιών  και  πάνω  εκεί  βαδίζουμε .  Δεν  βγαίνουμε  να  

λέμε  ανεξέλεγκτα  έτσι ,  να  μειώσουμε  30,  50,  100% το  νερό .   

 Βέβαια  εγώ  θα  περίμενα ,  πραγματικά  θα  το  περίμενα ,  δεν  

περίμενα  από  τον  κ .  Φωτιάδη  να  πει  ότι  πρέπει  να  μειωθεί… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  δεν  θα  ήθελα  να  κάνουμε  νύξη  … 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εδώ  μέσα  το  είπε .  Δεν  το  είπε  έξω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλά  λέω  να  αποφύγουμε… 

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  περίμενα  από  την  αντιπολίτευση  να  πει  ότι  αφού  όταν  πριν  δυο  

χρόνια ,  το  ΄15 εδώ  μέσα  έγινε  πόλεμος  για  την  αύξηση  του  νερού  και  

όλη  η  αντιπολίτευση  ψήφισε  όχι ,  θα  περίμενα  να  πουν  ότι  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα  περίμενα  να  πουν  ότι  εάν  αναλάβουμε  εμείς  την  διοίκηση  του  

Δήμου  θα  επαναφέρουμε  την  τιμή  του  νερού  στην  αρχική  του  τιμή  πριν  

την  αύξηση .  Αυτό  είναι  το  σωστό ,  το  υπόλοιπο  δεν  είναι .  Δεν  μπορεί  

να  λες  όχι  στην  αύξηση  και  μετά  να  λες  30% μείωση .  Όχι .  Το  

επαναφέρεις  εκεί  που  ήταν  πριν  την  αύξηση .  Αυτό  θα  ήταν  πιο  δίκαιο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  συνάδελφοι  όχι  διάλογος .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Θα  περίμενα  να  πείτε  ότι  θα  επαναφέρουμε  την  τιμή  εκεί  που  ήταν  

πριν  την  αύξηση .  Γιατί  να  μειώσετε  μόνο  30%; Να  πάει  εκεί  που  ήταν .   

 Όμως  δεν  γίνεται  αυτό .  Το  γνωρίζετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  γίνεται ,  

το  γνωρίζατε  και  τότε  ότι  ήταν ,  δηλαδή  δεν  μπορούσε  να  γίνει  αλλιώς .  

Έπρεπε  να  γίνει  αύξηση ,  παρόλα  αυτά  είπατε  όχι .   Αυτό  είναι  ο  

λαϊκισμός .    

 Δεν   θα  πω  πολλά  κύριε  Πρόεδρε .  Εμείς  πιστεύω  ότι  οι  κινήσεις  

της  Δημοτικής  Αρχής  είναι  στοχευμένες ,  μεθοδευμένες  σωστά ,  

γίνονται  πάντα  μελέτες  και  μετά  παίρνονται  οι  αποφάσεις ,  δεν  

παίρνουμε  αποφάσεις  στο  γόνατο  και  πάντα  θα  παλεύουμε  για  το  καλό  

του  Σερραϊκού  λαού ,  των  Σερραίων  δημοτών  και  επαναλαμβάνω ,  ότι  

δεν  φοβόμαστε  το  πολιτικό  κόστος  σε  καμία  περίπτωση .    

 Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,  θα  επεκτείνω  το  σκεπτικό  του  αντιδημάρχου  που  

εγκάλεσε  τον  κ .  Φωτιάδη .  Θα  πρέπει  το  ίδιο  να  κάνει  και  με  τον  

Πρόεδρο .  Να  θυμίσω  ότι  ο  τωρινός  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  εκείνες  

τις  αυξήσεις  δεν  τις  είχε  ψηφίσει .  Άρα ,  εάν  ήθελε  να  είναι  συνεπής  με  

την  θέση  του ,  η  πρώτη  απόφαση  που  έπρεπε  να  πάρει  ήταν  να  

καταργήσει  την  τιμολογιακή  πολιτική  που  ψηφίσαμε  το  ΄16 και  να  

επαναφέρει  το  τιμολόγιο  εκεί  που  ήταν .   

 Αφού  όμως  εφάρμοσε  τις  δυο  αυξήσεις  του  ΄17 και  του  ΄18, γιατί  

θυμάστε  η  τιμολογιακή  πολιτική  είχε  διαμορφωθεί  σε  βάθος  

τετραετίας ,  αφού  έκανε  δωράκια  στους  εργαζόμενους  αυξάνοντας  το  

κόστος  για  την  ένδυση  των  εργαζομένων ,  ακόμα  και  κόντρα  στην  
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δικαστική  απόφαση ,  γιατί  όταν  εμείς  μειώσαμε  το  κόστος  ένδυσης  μας  

πήγαν  στα  δικαστήρια  και  η  δικαστική  απόφαση  μας  δικαίωσε ,  ακόμα  

και  κόντρα  σε  εκείνη  αύξησε  το  κόστος  των  ρούχων .   

 Αφού  έδωσε  κάποια  δωράκια  χορηγίες  στα  μέσα  ενημέρωσης  

μέσω  των  διαφημίσεων ,  για  ευνόητους  λόγους ,  αφού  περιόρισε  το  

επενδυτικό  πρόγραμμα  και  σταμάτησε  την  αντικατάσταση  του  

αμιάντου  στον  Προβατά ,  σταμάτησε  τον  καθαρισμό  της  περιφερειακής  

τάφρου ,  σταμάτησε  τα  μικροέργα  που  κάναμε  στην  Κάτω  Καμήλα  για  

την  αποχέτευση  των  ομβρίων  και  σε  άλλα  χωριά ,  και  στην  Αναγέννηση  

ενώ  είχαμε  έτοιμη  μελέτη  για  την  εξυγίανση  της  εισόδου  του  χωριού ,  

έτοιμη  για  να  υλοποιηθεί ,  σταμάτησε  εκεί ,  σταμάτησε  την  μεταφορά  

του  αγωγού  από  Ξηρότοπο  προς  Μετόχι  για  να  αξιοποιήσουμε  τις  

ποτίστρες  που  υπάρχουν  εκεί  για  την  κτηνοτροφία ,  ήρθε  τώρα  και  λέει  

βαρύγδουπα  ότι  πάμε  σε  μειώσεις .   

 Ποιες  είναι  αυτές  οι  μειώσεις ;  Να  δούμε  ποιες  είναι  οι  μειώσεις ,  

γιατί  και  κάποιοι  συνάδελφοι  ζήτησαν  ειδικά  για  τις  μειώσεις  αυτές .   

 Εάν  υπολογίσουμε  ότι  είναι  900.000 τα  ευρώ  αυτά  που  θα  

επιστρέψουμε  στους  συμπολίτες  μας ,  είναι  γνωστό  ότι  τα  ενεργά  

υδρόμετρα  της  επιχείρησης  είναι  45.000.  Απλά  μαθηματικά  είναι .  

Μεσοσταθμικά  είναι  20 ευρώ ,  όχι  ανά  λογαριασμό ,  τον  χρόνο .  Τον  

χρόνο .  Και  επειδή  φοβήθηκαν  την  αγανάκτηση  των  Σερραίων  που  

ακόμα  είναι  το  τιμολόγιό  τους  διπλάσιο  σχεδόν  από  το  των  χωριών  που  

δεν  έχουν  αποχέτευση ,  προσπάθησαν  να  χρυσώσουν  το  χάπι  και  στους  

πολίτες  της  πόλης  και  ξέρετε  τι  λένε ;  Αναφέρονται  σε  ποσοστά ,  εγώ  θα  

αναφερθώ  σε  απόλυτους  αριθμούς .  Η  μείωση  για  τους  δημότες ,  για  

τους  καταναλωτές  της  πόλης  είναι  15,4 ευρώ  τον  χρόνο .  Ένας  ακανές  

τον  μήνα  θα  έλεγα  εγώ .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   απλά  ολοκληρώστε .  Έχουν  περάσει  τρία  λεπτά ,  όσα  

έδωσα  και  στους  υπόλοιπους .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   είχα  όλο  το  βάρος  να  στηρίξω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  έχετε ;  Είστε  δημοτικός  σύμβουλος .  

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι  δεν  είναι  έτσι  πρόεδρε .  Όταν  μιλήσατε  προχθές  ως  σύμβουλος  

για  την  ανάκληση  της  τιμής  του  Παυλόπουλου  μιλήσατε  πάνω  από  

πέντε  λεπτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο  λεπτά  μίλησα  και  με  διέκοψε  ο  πρόεδρος  σύμφωνα  με  τον  

Κανονισμό .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  ενοχλούν  αυτά  που  λέω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  τα  αυτά  σε  μένα .  Σας  έδωσα  τρία  λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  ακόμα  δεν  μίλησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  έδωσα  τρία  λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  ρολόι  σας  δεν  πάει  καλά ,  διορθώστε  το .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  λέτε  κ .  Χασαπίδη ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Ένα  λεπτό  μίλησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε  κ .  Χασαπίδη ,  στους  συναδέλφους  έδωσα  τρία  λεπτά .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Ένα  λεπτό  μίλησα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία  λεπτά  έχετε  μιλήσει .  Ο  κ .  Αραμπατζής  είναι  δίπλα  μου ,  τρία  

λεπτά  μετρημένα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  θέλετε  να  μην  ολοκληρώσω  ούτε  καν  την  σκέψη  μου ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  φτάνει  ούτε  η  δευτερολογία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  συγχωρείτε  πάρα  πολύ  … 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  όλοι  οι  συνάδελφοι  σεβάστηκαν  τον  χρόνο .    

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θέλω  και  τον  δικό  σας  χώρο ,  θα  καλυφθείτε  από  την  

τοποθέτησή  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο  χώρο ,  δεν  κατάλαβα ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν  γραφτήκατε  να  τοποθετηθείτε ;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα  να  καλύψω  και  τις  δικές  σας  απόψεις ,  γι '  αυτό  το  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε  να  ολοκληρώσετε  σας  παρακαλώ ;   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι  με  αυτή  την  πίεση .  Θα  ολοκληρώσω  όταν  ολοκληρώσω  το  

περιεχόμενο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Τι  λέτε  τώρα ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη…. 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ούτε  τρία  λεπτά ,  ένα  λεπτό  μίλησα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνετε  λάθος .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  τώρα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  πρέπει  να  σέβεστε  όλοι  σας  εδώ  ότι  κρατάω  τον  χρόνο  με  αυτό  εδώ  

το  ρολόι .  Τρία  λεπτά  κράτησα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είμαι  ενοχλητικός ,  ξέρω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτά  μην  τα  λέτε  όμως  σε  μένα .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Σε  σένα  θα  τα  πω  Πρόεδρε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοίταξε  σε  παρακαλώ  πολύ ,  σε  ανακαλώ  στην  τάξη .  Τρία  λεπτά  

κράτησα ,  ο  κ .  Αραμπατζής  είναι  δίπλα  μου .  όπως  κράτησα  και  στους  

άλλους  συναδέλφους .  Στους  αρχηγούς  τους  έδωσα  λίγο  παραπάνω  

χρόνο  από  σεβασμό  και  από  την  τιμή  των  όπλων  σε  σχέση  με  τον  

Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  έξι ,  επτά  λεπτά ,  σεβάστηκαν  αυτόν  τον  

χρόνο ,  οι  άλλοι  συνάδελφοι  από  τρία  και  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  να  συνεχίσουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ο  κ .  Τερζής  έχει  τον  λόγο .   σεβαστείτε  τον  χρόνο ,  δίνω  όχι  

δυο ,  τρία ,  γιατί  είναι  σοβαρό  το  θέμα .  Παρακαλώ .   

Κος  ΤΕΡΖΗΣ:  

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε .  Ό  πως  όλοι  οι  συνάδελφοι  ακούω  με  

ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  τις  τοποθετήσεις  όπως  και  τις  ερωτοαπαντήσεις .  

Για  να  είμαι  σύντομος ,  συμφωνώ  με  τους  περισσοτέρου .  Θυμίζω  και  

στον  εαυτό  μου  ότι  πριν  από  τρεισήμισι  περίπου  χρόνια  σε  μια  πολύ  

επεισοδιακή  εδώ  συνεδρίαση  τότε  που  κρίνονταν  η  αύξηση  ή  όχι ,  

τελικά  πέρασε  η  αύξηση  της  τιμολογιακής  πολιτικής ,  θέσαμε ,  κατά  την  

γνώμη  μου ,  σε  ένα  μορατόριουμ  τότε  την  επιχείρηση ,  δηλαδή  την  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  Σερρών ,  δηλαδή  σε  ένα  είδος  θερμοκηπίου ,  για  να  

μπορέσουμε  να  την  προστατεύσουμε  από  οποιεσδήποτε  άλλες  

εξωτερικές  πιέσεις .   



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

105

 Εάν  θα  πρέπει  λοιπόν  να  κρατήσουμε  αυτό  το  θερμοκήπιο ,  αυτό  

το  μορατόριουμ  θα  πρέπει  να  διατηρήσουμε  και  δυο  συνθήκες  και  

πρώτον  είναι  η  οικονομική  της  σταθερότητα  και  βιωσιμότητα  και  

δεύτερον  είναι  η  προβλεψιμότητα  της  επιχείρησης .    

 Οπότε  συμφωνώ  με  αυτή  την  μικρή ,  όπως  φαίνεται  μείωση  στην  

τιμολογιακή  πολιτική ,  διότι  πιθανότατα  θα  διαταράξουμε  με  

μεγαλύτερη  ίσως  αύξηση  της  μείωσης ,  τόσο  την  οικονομική  

σταθερότητα  και  βιωσιμότητά  της  αλλά  και  την  προβλεψιμότητα  

αργότερα .   

 Όσον  αφορά  συμφωνώ  πολύ  με  την  τοποθέτηση  ή  μάλλον  την  

εισήγηση  του  κ .  Ραμπότα .  Θα  πρέπει  να  τεθεί  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  αλλά  και  εδώ  αργότερα ,  η  μείωση  του  

τιμολογίου  στους  συνεπείς  πελάτες ,  όπως  γίνεται  και  με  τις  άλλες  

ΔΕΚΟ ,  όπως  γίνεται  και  με  την  Δ .Ε .Η . ,  διότι  αυτό  είναι  ένα  κίνητρο  

και  προς  τους  πολίτες  και  προς  όλους  μας ,  να  δώσουμε  το  καλύτερο  

παράδειγμα .   

 Επίσης  τελειώνω ,  κλείνω ,  έχω  γευτεί  την  μεγάλη  προσπάθεια  που  

έγινε  από  τον  τωρινό  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  να  συμμαζέψει  τις  

παλαιές  οφειλές  του  Δήμου  και  ως  Πρόεδρος  της  ΕΣΕΔΕ  και  θα  το  

καταμαρτυρήσει  και  ο  κ .  Μερετούδης  της  ΕΣΕΠΕ ,  είχαμε  ένα  μεγάλο  

χρέος  ως  Σχολικές  Επιτροπές  που  έφτανε  συνολικά  πάνω  από  50,  

60.000 ευρώ ,  διότι  κακώς  θεωρούσαν  κάποιοι ,  κάποια  Σχολικά  

Συμβούλια ,  να  μην  πω  κάποιοι  Διευθυντές ,  ότι  δεν  πρόκειται  να  

πληρώσουμε  στον  Δήμο  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  διότι  δεν  πρόκειται  να  κόψουν  

το  νερό  από  το  σχολείο .   

 Ήρθε  όμως  η  στιγμή  και  η  ώρα  να  μας  εγκαλέσουν  τους  δυο  

πρόεδρους  και  αυτό  το  ποσό  της  τάξης  των  60.000 ευρώ  και  πάνω  να  
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έχει  αποπληρωθεί .  Είναι  ένα  παράδειγμα  στην  προσπάθεια  που  

καταβάλει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  ο  Πρόεδρος  

για  να  συμμαζέψεις  τις  οφειλές .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Στην  συνέχεια  είναι  ο  κ .  Αραμπατζής .  Ο  κ .  

Χράπας  είναι  γραμμένος  πρώτος ,  ο  κ .  Αραμπατζής  και  ο  κ .  

Παπαβασιλείου .  Κύριε  Χράπα  εσείς .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Πρώτα  –πρώτα  θέλω  να  συγχαρώ  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  την  

διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  για  αυτή  την  πρόταση  που  έχουν  φέρει  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  Ήταν  μια  πρόταση  η  οποία  είναι  προς  την  σωστή  

κατεύθυνση  και  με  πολύ  σωστή  λογική .  Και  εμείς  ζητήσαμε ,  όταν  

κάναμε  συσκέψεις  και  ήρθε  η  μείωση  στο  τραπέζι  τις  παράταξης ,  

μεγαλύτερες  μειώσεις .  Όλοι  μας  ζητήσαμε  μεγαλύτερες  μειώσεις .  

Κάναμε  λοταρία .  Ο  ένας  έλεγε  να  το  κάνουμε  40,  ο  άλλος  έλεγε  να  το  

κάνουμε  45,  το  νόημα  όμως  δεν  είναι  αυτό ,  το  πόσο  θα  πει  ο  καθένας  

από  τους  δημοτικούς  συμβούλους  για  να  γίνει  πιο  αρεστός  στον  κόσμο .  

Αυτό  δεν  είναι  ποτέ  το  νόημα  της  διοίκησης  αυτού  του  Δήμου .   

Πάντα  με  τα  δεδομένα ,  με  τα  δεδομένα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  όπως  μας  

τα  παρουσίασαν  και  ποια  είναι  αυτά ;  Η  ουσιαστική  μείωση  γίνεται  

στους  καλούς  καταναλωτές .  Στους  δημότες  μας  οι  οποίοι  δεν  

καταναλώνουν  ασύστολα  το  νερό .  Και  έως  50 κυβικά  το  τετράμηνο .  Σε  

αυτούς  που  έχουν  έως  100 κυβικά  το  τετράμηνο ,  θα  έχουν  αυτή  την  

σημαντική  μείωση ,  οπότε  δεν  είναι  καθόλου  αναλογικό  20 ευρώ  τον  

χρόνο  στον  κάθε  πολίτη  μας .   
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Κάποιοι  θα  πληρώσουν  περισσότερα  από  όσα  πληρώνουν ,  αυτοί  

που  καταναλώνουν  χιλιάδες  κυβικά  και  αυτοί  που  μετράνε  το  νερό  πως  

θα  το  καταναλώσουν ,  θα  έχουν  μια  πολύ  σημαντική  μείωση .   

Η  μείωση  είναι  σε  όλους  τους  δημότες  του  Δήμου  μας  και  στους  

Σερραίους  δημότες  και  στους  δημότες  των  Κοινοτήτων  μας  και  

μάλιστα  στις  Κοινότητες  αυξάνεται  από  50% της  πόλης  στο  60% της  

πόλης ,  μεγαλώνει  η  πρώτη  κατηγορία  από  0,30 κυβικά ,  πάει  στο  0,50 

και  η  δεύτερη  κατηγορία  που  ήταν  έως  90 κυβικά  πάει  έως  100 κυβικά .   

 Αυτά  είναι  σημαντικά  νούμερα  γιατί ;  Γιατί  αυτά  τα  κυβικά  είναι  

ακριβώς  η  μέση  κατανάλωση  των  Κοινοτήτων ,  πραγματικά .  Αλλά  δεν  

έφτασα  ακόμα  στο  πιο  σημαντικό .  Το  πιο  σημαντικό  ήταν  το  πάγιο  

αίτημά  μας  που  ζητούσαμε  τετράμηνη  καταμέτρηση ,  έτσι  ώστε  ο  

καταναλωτής  να  έχει  ένα  μπούσουλα ,  να  βλέπει  τι  του  γίνεται ,  γιατί  

όταν  φανταστείτε  σε  σπίτια  τα  οποία  κατοικούνται  τον  χρόνο  πέντε  

φορές  και  οι  ιδιοκτήτες  μένουν  κάπου  αλλού  ή  σε  κάποια  άλλα  τα  

οποία  καταναλώνουν  νερό  και  μια  φορά  τον  χρόνο  μετριούνται ,  όταν  

υπάρχει  μια  διαρροή  σοβαρή  το  ανακαλύπτουν  οι  δημότες  μας  στις  

Κοινότητες  μετά  από  ενάμιση  χρόνο .  Καταλαβαίνετε  τι  συμβαίνει  μέσα  

σε  ενάμιση  χρόνο ,  πόσο  νερό  μπορεί  να  φύγει  και  να  το  πληρώσει  

άδικα  ο  δημότης  μας ;   

 Αυτά  είναι  τα  θετικά  και  η  μείωση  είναι  πολύ  σημαντική .   Είναι  

ακριβώς  αυτό  που  χρειάζεται .  Με  την  εισήγηση  που  μας  έκανε  η  

διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δια  του  Προέδρου  της  καλυφθήκαμε  ότι  

έπρεπε  να  γίνει  η  μείωση  σε  αυτούς  ακριβώς  τους  αριθμούς  που  

προτείνει .    

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  εγώ  ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  ο  κ .  Αραμπατζής  έχει  τον  

λόγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Βέβαια ,  δεν  άκουσα  χωρίς  έκπληξη  αυτά  που  διατυπώθηκαν  περί  

προεκλογικού  χαρακτήρα  και  τα  λοιπά .  Υπάρχει  μια  τάση  να  

παρεξηγούνται  πάντοτε  οι  προθέσεις  αλλά  και  οι  προτάσεις  της  

Δημοτικής  Αρχής .   

 Νομίζω  ότι  κύριοι  συνάδελφοι  και  στο  παρελθόν  έχουμε  πάρει  

πάρα  πολύ  δύσκολες  αποφάσεις  με  πολιτικό  κόστος  αλλά  πάντοτε  προς  

το  συμφέρον  των  δημοτών  και  νομίζω  ότι  δικαιωθήκαμε  από  αυτές  τις  

επιλογές .   

 Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  είχε  ένα  δύσκολο  ρόλο  στο  παρελθόν  και  νομίζω  

ότι  έχουμε  ξεχάσει .  Με  την  συνένωση  που  προέκυψε  με  τους  πρώην  

δήμους  τα  προβλήματα  που  δημιουργηθήκανε  και  αναδειχθήκανε  ήταν  

τεράστια .  Παρόλα  αυτά  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ανταποκρίθηκε  με  τον  καλύτερο  

τρόπο .  Δεν  πρέπει  να  το  ξεχνούμε  αυτό .   

Αυτό  που  θα  ήθελα ,  κύριοι  συνάδελφοι  να  σας  μεταφέρω ,  γι '  

αυτούς  που  αμφισβητούν  αυτή  την  λειτουργία ,  ότι  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  

πραγματικά  λειτουργεί  και  ανταποκρίνεται  με  υποδειγματικό  τρόπο  

στις  υποχρεώσεις  της  και  εμείς  πρέπει  να  είμαστε  ιδιαίτερα  

προσεκτικοί ,  ειδικά  με  προτάσεις  που  θα  δημιουργήσουν  προβλήματα  

στην  μελλοντική  της  λειτουργία .   

Εμείς  συμφωνούμε  με  την  μείωση  της  τιμής  του  νερού  με  βάση  

τα  οικονομικά  στοιχεία ,  διότι  από  εκεί  είναι  ο  καθρέπτης  της  

επιχείρησης  και  εκεί  φαίνεται  πόσο  σοβαρή  είναι  η  πρόταση  από  την  

μεριά  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  σίγουρα  είμαστε  ιδιαίτερα  

προσεκτικοί ,  όσον  αφορά  την  διαχείριση .   
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Σίγουρα  το  γνωρίζουμε  όλοι  ότι  είναι  μια  πολιτική  απόφαση  

αλλά  πάντοτε ,  επιμένω ,  ότι  πρέπει  να  λάβουμε  πάρα  πολύ  σοβαρά  τις  

προτάσεις  από  το  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   

Θα  επανέλθω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   στην  δευτερολογία  μου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Ευχαριστώ  κ .  Αραμπατζή .  Ο  κ .  

Παπαβασιλείου  είναι  ο  τελευταίος  στον  κατάλογό  μου .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ένα  έχω  να  πω ,  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  

λειτούργησε  και  λειτουργεί  με  σοβαρότητα  και  υπευθυνότητα  χωρίς  

ποτέ  να  υπολογίζει  το  πολιτικό  κόστος .  Όταν  το  ΄16 η  επιχείρηση  

έκρινε  και  το  Διοικητικό  της  Συμβούλιο ,  έκρινε  ότι  έπρεπε  να  γίνουν  

αυξήσεις  στην  τιμή  του  νερού ,  γίνανε  αυξήσεις .   

 Τώρα  που  δίδεται  η  δυνατότητα  να  κάνει  μειώσεις  στα  τιμολόγια  

του  νερού ,  προβαίνει  εμπεριστατωμένα  με  μελέτη  και  όχι  αυθαίρετα  

χρησιμοποιώντας  διάφορα  ποσοστά ,  20,  30,  40 και  50% μείωση ,  το  

ποσοστό  του  17% στον  μέσο  καταναλωτή .   

 Πολύ  σωστά  αναφέρθηκε  ο  κ .  Χράπας  και  είπε  ότι  ο  μέσος  

καταναλωτής  πρέπει  να  σεβόμαστε  όλοι  το  νερό ,  την  ποσότητα  του  

νερού  που  καταναλώνουμε  και  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  έχει  πιάσει  ακριβώς  τον  

σφυγμό  και  πιάνει  αυτή  την  μεγάλη  μάζα  του  Σερραϊκού  λαού  που  

καταναλώνει  και  μειώνει  στο  17% περίπου  την  τιμή  του  νερού .   

 Τίποτα  περισσότερο  για  να  μην  σπαταλώ  τον  χρόνο  σας .  Συναινώ  

και  συμφωνώ  με  την  έκπτωση  την  οποία  προτείνει  το  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  θα  ήθελα  να  συγχαρώ  και  τους  τρεις  

προέδρους  που  υπηρέτησαν  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  διότι  όλοι  τους ,  ο  καθένας  
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από  την  πλευρά  του ,  έκανε  το  καλύτερο  δυνατό  για  την  βιωσιμότητα  

της  Δ .Ε .Υ .Α .  αλλά  και  προς  όφελος  των  Σερραίων  συμπολιτών  μας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  κ .  Παπαβασιλείου .  Ανοίγει  ο  κύκλος  της  

δευτερολογίας .  Να  ξεκινήσω  από  εδώ .  Ο  κ .  Ραμπότας  δεν  θέλει .  Είμαι  

σίγουρος  εάν  θέλετε  κυρία  Ιλανίδου  να  φωνάξετε  τον  κ .  Φωτιάδη ,  το  

κρατώ  το  όνομά  του ,  είμαι  βέβαιος .  Κύριε  Γιαννακίδη ;  Όχι  ο  κ .  

Γιαννακίδης .  Κύριε  Καρύδα  εσείς  δευτερολογία ;  Όχι .  Κύριε  

Αναστασιάδης ;  Ο  κ .  Μηλίδης  εννοείται ;  Κύριε  Αναστασιάδη  εσείς .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  θα  μιλήσω  λέω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  δευτερολογία .   Ο  κ .  Μηλίδης  εννοείται .  Ο  κ .  

Χασαπίδης  οπωσδήποτε ,  μου  το  είχε  πει  άλλωστε  και  από  την  

πρωτολογία  του .  Ο  κ .  Τερζής  όχι ,  ο  κ .  Χράπας ,  ο  κ .  Αραμπατζής .  

Κύριε  Πρόεδρε ,   εσείς ;  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  ο  κ .  Γρηγοριάδης  εάν  

χρειαστεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης ,  ο  κ .  Γάτσιος  δευτερολογία ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Φωτιάδης ,  τον  είχα  κατά  νου  πρώτο .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  και  ο  κ .  

Αραμπατζής .  Τον  κ .  Χράπα  τον  είχα  γράψει .  Είμαστε  έτοιμοι ;  Κύριε  

Φωτιάδη  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  θεωρώ  ότι  πάρα  πολλά  από  αυτά  που  λέχθηκαν  δεν  

πρέπει  να  τα  απαντήσω ,  γιατί  έγινε  μια  αναφορά  στην  παράταξή  μας  

και  τούτο  διότι  η  απόφαση  είναι  πλήρης  και  η  τεκμηρίωση  είναι  στα  
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τρία  πρώτα  φύλλα .  Δηλαδή  έχουμε  ένα  νέο  περιβάλλον  νομικό ,  από  τον  

νόμο ,  από  την  ΚΥΑ ,  από  αυτό  το  οποίο  θα  μας  έρθει ,  ενδεχομένως ,  

οπου  εδώ  αποτυπώνεται  ξεκάθαρα ,  δίνονται  οι  άξονες  για  το  πως  

πρέπει  να  λειτουργεί  μια  επιχείρηση  ύδρευσης  και  αποχέτευσης ,  

άρδευσης  και  βεβαίως  μας  λέει  ξεκάθαρα  τις  αρχές  με  τις  οποίες  θα  

κτίσουμε  ένα  τιμολόγιο .   

 Συνάδελφοι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  ξεκάθαρο  ότι  πρέπει  να  

ετοιμάσουμε  ένα  καινούργιο  τιμολόγιο .  Το  τιμολόγιο  αυτό  απαντώ  

συγκριτικά  με  αυτό  το  οποίο  πληρώνει  ο  καταναλωτής  μας ,  ο  

συνδημότης  μας ,  θα  πρέπει  να  είναι ,  αυτό  λέει  η  παράταξή  μας ,  30% 

πιο  φθηνό .   

 Βεβαίως ,  θα  πρέπει  και  το  λέει  ο  νόμος ,  θα  πρέπει  να  υπάρχουν  

όλες  εκείνες  οι  πρόνοιες  για  τις  ειδικές  κοινωνικές  ομάδες ,  για  τις  

χρήσεις  νερού  κατά  περίπτωση ,  γιατί  το  νερό  είναι  και  εργαλείο  

ανάπτυξης .   

 Συνεπώς ,  θεωρούμε  ότι  αυτό  το  ποσοστό  είναι  καλό ,  θα  ήθελα  να  

το  έχετε  και  σχηματοποιημένο .  Δεν  θα  μπω  στην  λογική   να  δω  πόσο  

είναι  σε  υδρόμετρο  και  ανά  έτος ,  όπως  έγινε  κάποια  αναγωγή ,  το  

βέβαιο  είναι  όμως  ότι  θα  συμφωνήσουμε  όλοι  ότι  θα  πρέπει  με  τον  κ .  

Διευθυντή  να  ετοιμάσουμε  ένα  καινούργιο  τιμολόγιο ,  το  οποίο  θα  έχει  

αυτές  τις  πρόνοιες  και  τις  προβλέψεις .   

 Εμείς  λοιπόν  λέμε  όχι  στην  τετραετή  εφαρμογή  αυτού  του  

τιμολόγιου ,  λέμε  τώρα  και  βεβαίως  θεωρούμε  ότι  δημιουργείται  και  

ένα  θέμα ,  εκτός  εάν  αυτό  που  μας  είπε  ο  κ .  Διευθυντής  ισχύει  και  

γίνεται  άρση  αυτού  που  ανέφερα ,  δηλαδή  ότι  είμαστε  υποχρεωμένοι  

και  για  το  ΄19 και  για  το  ΄20 να  έχουμε  αυτή  την  τιμολόγηση .  Δεν  

μπορούμε  να  κατεβούμε .   
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 Εάν  μπορούμε ,  λοιπόν ,  κ .  Διευθυντή  δεν  υπάρχει  κανένα  θέμα .  

Θα  είναι  ευτυχής  αυτή  η  δυνατότητα .   

 Τώρα ,  μια  αναδρομή  πρέπει  να  κάνω  και  ένα  λεπτό ,  κύριε  

Πρόεδρε ,   και  θα  κλείσω ,  στο  εξής :  συνάδελφοι  κανείς  δεν  αντιμάχεται  

την  δυνατότητα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  κάνει  έργο .  Βεβαίως  όποιος  πάει  σε  

αυτό  το  επιχείρημα  για  μένα  έχει  έλλειμμα  επιχειρημάτων  και  τούτο  

διότι  η  ιστορική  αναδρομή  λέω  ξεκινάει  από  την  επιβολή  του  80%. Το  

80% είναι  για  να  γίνονται  έργα  και  υπάρχει ,  άρα  το  τιμολόγιο  που  θα  

φτιάξουμε  θα  πρέπει  να  είναι  τέτοιο  που  να  μπορεί  να  μην  μειώνει  τα  

έσοδα ,  διότι  εμείς  ψηφίσατε  εσείς  κύριοι  συνάδελφοι ,  εμείς  δεν  

ψηφίσαμε ,  ένα  τιμολόγιο  το  οποίο  έφερε  αύξηση  300%.  

 Εδώ  μέσα  η  συγκεκριμένη  ΚΥΑ  λέει  ότι  η  δυνατότητα  πρέπει  να  

είναι ,  το  πιο  μεγάλο  δηλαδή  σε  ποσοστό  αύξηση  να  είναι  το  διπλάσιο  

της  αύξησης  αυτού  που  έλεγε  ο  κ .  Διευθυντής ,  του  τιμολογιακού  

ποσοστού  που  δίνεται  από  την  πολιτεία ,  από  το  κράτος .   

 Εδώ  λοιπόν  εμείς  κάναμε  κάτι  εξωφρενικό  και  βεβαίως  τι  

κάναμε ;  Αυτό  που  αυξήσαμε  τον  τελευταίο  χρόνο  το  επιστρέφουμε .  

Αυτό  κάνατε .  Άμα  κάνουμε  μια  αναγωγή  στα  ευρώ  που  παίρνει  η  

Δ .Ε .Υ .Α . ,  ότι  εισπράξαμε  με  το  34 περίπου  τοις  εκατό  ως  αύξηση  τον  

τελευταίο  χρόνο ,  το  επιστρέφουμε  πίσω .  Δεν  πειράζεται  δηλαδή ,  θέλω  

να  σας  πω ,  η  ικανότητα  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  παράγει  έργο ,  δεν  κλονίζετε  

αυτό  που  θέλουμε  εμείς ,  η  υγεία  η  οικονομική  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  κακά  

τα  ψέματα  τα  έργα  της  Δ .Ε .Υ .Α . ,  κύριοι  συνάδελφοι  γίνονται  με  

χρηματοδοτήσεις  από  ειδικά  ταμεία  και  τούτο  διότι  σταμάτησε  και  δεν  

αναφέρθηκε  από  καθέναν  εδώ ,  κύριοι  συνάδελφοι ,  προφανώς  σε  

κάποιες  των  περιπτώσεων  δεν  είναι  γνωστό ,  η  συγχρηματοδότηση .   
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 Η  Δ .Ε .Υ .Α .  υλοποιούσε  έργα  πριν  δέκα  χρόνια ,  πριν  επτά  χρόνια  

με  συγχρηματοδότηση .  Έβαζε  δηλαδή  χρήματα  που  έπρεπε  να  έχει  στο  

ταμείο  της  και  αυτό  δεν  συνέβη  και  πήρε  δάνεια  η  Δ .Ε .Υ .Α .  και  μπήκε  

σε  μια  άρρωστη ,  ενδεχόμενα ,  κατάσταση .   

 Σήμερα  το  ποσοστό  είναι  μηδενικό .  Εάν  κάνω  λάθος  να  με  

διορθώσει  ο  κ .  Διευθυντής ,  συνεπώς  έχουμε  μια  άλλη  δυνατότητα ,  

είχαμε  και  την  δυνατότητα  του   Φ .Π .Α .  που   δόθηκε  επίσης  ως  δώρο  

και  τώρα  έρχεται  ένα  τεράστιο  δώρο  επίσης  να  προστεθεί  αυτού  του  90 

και  του  80% συν  επί  της  τιμής  του  νερού  από  το  δημόσιο  και  τους  

άλλους  φορείς .   

 Συνάδελφοι ,  νομίζω  ότι  εδώ  δεν  μας  χωρίζει  τίποτα ,  όσον  αφορά  

την  αγάπη  μας  στην  μέριμνα  και  την  φροντίδα  για  την  Δ .Ε .Υ .Α .  Από  

εκεί  και  πέρα  έχουμε   άλλη  άποψη  και  είναι  λογικό  να  έχουμε  άλλη  

άποψη .  Άλλος  να  θέλει  μια  Δ .Ε .Υ .Α .  εύρωστη ,  να  έχει  πολλά  χρήματα ,  

να  κάνει  έργα  οποτεδήποτε ,  εμείς  λέμε  κάτι  διαφορετικό .    

 Είναι  μια  άλλη  ματιά .  Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  και  εγώ .  Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Πολύ  σύντομα ,  κύριε  Πρόεδρε .   Όλοι  οι  στόχοι  τιμολόγησης  έχουν  ένα  

και  μόνο  σκοπό ,  την  μείωση  του  λειτουργικού   κόστους .  Το  ανέφερα  

και  στην  πρωτολογία  μου .  Οι  μειώσεις  θα  έρθουν  ως  φυσική  συνέπεια .  

Νομίζω  ότι  αυτός  πρέπει  να  είναι  ο  βασικός  στόχος .   

 Βλέπω ,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  ότι  έρχονται  και  περιβαλλοντικό  

κόστος  και  κόστος  πόρου ,  τα  οποία  θα  πρέπει ,  κατά  το  δυνατόν ,  να  τα  

αποφύγουμε  με  ορθολογική  χρήση  αλλά  και  με  τις  υποδομές .  Υποδομές  

όμως  πιστεύω ,  κύριε  Πρόεδρε ,   ότι  πρέπει  να  γίνουν  με  προγράμματα ,  
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όχι  με  αυξήσεις  τιμολογίων .  Ενδεχόμενες  αυξήσεις  στο  μέλλον ,  αλλά  

με  μειώσεις .  Με  προγράμματα ,  ναι ,  βεβαίως ,  που  θα  διεκδικήσουμε  και  

πιστεύω  ότι  μπορούμε .   

 Όταν  ανέφερα  γενναία  μείωση ,  δεν  λαΐκισα  ποτέ  μέσα  στον  

Δημοτικό  Συμβούλιο ,  ούτε  τώρα  λαϊκίζω .  Θεωρώ  ότι  μια  μείωση  κατά  

8,68% είναι  μικρή .  Θεωρώ  ότι  θα  μπορούσε  να  είναι  μεγαλύτερη .  Αυτό  

θα  έπρεπε  να  αποφασιστεί  από  την  διοίκηση  μετά  από  πρόταση  της  

υπηρεσίας .  Δεν  θα  μπω  στην  λογική  όχι  ο  κ .  Φωτιάδης  είπε  30,  να  πω  

35 και  τα  λοιπά .  Δεν  πρόκειται  να  μπω  σε  αυτή  την  λογική ,  όμως  με  

την  γενναία  δεν  εννοούσα  ότι  μειώστε  80%. Εννοούσα  ότι  μειώστε  

παραπάνω ,  20%, παραδείγματος  χάρη .  Να  μην  είναι  τόσο  χαμηλά .  

Είναι  πολύ  μικρή .   

 Εκείνο  το  οποίο  κρατάω  είναι  αυτό  που  είπε  ο  κ .  Πρόεδρος ,  ο  κ .  

Γάτσιος  ότι  υπάρχει  και  είμαι  σίγουρος  γι '  αυτό ,  υπάρχει  η  δυνατότητα  

γρήγορα  να  έρθει  και  άλλη  μείωση .  Νομίζω  ότι  το  είχα  αναλύσει  με  τα  

δεδομένα  τα  χρηματοοικονομικα  που  ανέφερα .  

 Άρα  λοιπόν ,  εμείς  προτείνουμε ,  λέμε  στην  πρότασή  μας  ναι  στην  

μείωση .  Προτείνουμε  επίσης  να  μπουν  η  Οινούσα ,  οι  Επτάμυλοι ,  ο  

Άγιος  Ιωάννης  και  Χιονοχώρι  στην  τιμολόγηση  όπως  είναι  στις  άλλες  

Τοπικές  Κοινότητες  και  όπως  το  ανέδειξε  μέσα  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ο  κ .  Μοσχολιός ,  ο  εκπρόσωπος  της  

παράταξής  μας ,  να  έρθει  σύντομα ,  το  συντομότερο  δυνατόν  η  επόμενη  

μείωση ,  διότι  πιστεύουμε  ότι  υπάρχει  η  δυνατότητα  και  τέταρτο ,  να  

υπάρξει  έκπτωση  συνέπειας  κατά  15%, όπως  είναι  στην  Δ .Ε .Η . .  Αυτό  

θα  είναι  προς  όφελος  και  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  των  δημοτών .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και  εγώ  ευχαριστώ  τον  κ .  Μηλίδη .  Ο  κ .  Αναστασιάδης  Αντώνης  έχει  

τον  λόγο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   πολλές  φορές  έχω  πει ,  επειδή  αυτοί  που  ασχολούνται  

με  τα  κηπευτικά  πηγαίνουν  στην  Βουλγαρία  και  αγοράζουν  μαϊντανό  

και  τομάτες ,  σας  έχω  παρακαλέσει ,  κατ’  επανάληψη ,  να  μπορέσουμε  

να  κάνουμε  ένα  τέτοιο  σύστημα ,  όχι  να  μειώσουμε ,  για  τους  τρείς  

μήνες  τουλάχιστον ,  όλοι  αυτοί  που  ασχολούνται  με  τα  κηπευτικά ,  

καταγεγραμμένοι ,  να  μην  πληρώνουν  νερό ,  για  να  πάψει  αυτή  η  

αθλιότητα .  

Δεν  μπορεί  ένας  να  καλλιεργήσει  μια  τοματιά ,  μια  πιπεριά ,  το  

καταλαβαίνετε ;  Είμαστε  πτωχευμένη  χώρα .  φτάνει  πλέον .  Τι  θα  πει  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .   δηλαδή ;  Η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  κύριε  Πρόεδρε ,  ,  εσύ  αλεπού ,   

πρέπει  να  ξέρεις  ότι  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ ,  κ .  Αναστασιάδη  όχι  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κέρδους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  αποσύρετε  τον  χαρακτηρισμό  τώρα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλύτερα  να  λέγατε  αυτό ,  ότι  είναι  έξυπνος .  Να  μην  γραφτεί  αυτό  στα  

πρακτικά  ο  χαρακτηρισμός .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Απαγορεύεται  από  την  συστατική  πράξη  της  Δ .Ε .Υ .Α .  ίχνος  κέρδους .  

Έτσι  δεν  είναι ;  Ή  κάνω  λάθος ;   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  απαγορεύεται  αυστηρώς .  Και  παρακαλώ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώστε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε  σοβαρά  εδώ .  Να  κοιτάξουμε  οι  γεωργοί ,  αυτοί  που  

ασχολούνται  με  τα  κηπευτικά  σε  όλα  τα  χωριά  μας  και  μέσα  στην  

πόλη ,  να  μην  πληρώνουν .  Να  κάνουμε  μια  μελέτη  για  τρεις  μήνες  να  

μην  πληρώνουν  καθόλου  νερό .  Το  έχω  πει  εκατό  φορές .  Δεν  θα  πω  εγώ  

άλλα  πράγματα  και  παρακαλώ ,  κύριε  Πρόεδρε ,   να  φροντίσετε ,  επειδή  

ο  Στρυμόνας ,  σύμφωνα  με  το  ΙΓΜΕ  μέχρι  και  600 μέτρα  και  500 μέτρα  

επηρεάζει  την  ποιότητα  του  νερού ,  επειδή  η  πόλη  μας  είναι  κτισμένη ,  

επαναλαμβάνω ,  πάνω  σε  λίμνη ,  να  πάρουν  από  εδώ  νερό  τα  χωριά  μας  

για  να  έχουν  πόσιμο  νερό .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Τι  είναι  αυτά  που  λες ;  Κινδυνολογείτε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας  παρακαλώ  πολύ  όλους ,  είχαμε  μια  πολύ  ωραία  συνεδρίαση  μέχρι  

τώρα .  Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .  Κύριε  Αναστασιάδη  σε  μένα  θα  

απευθύνεστε ,  σε  μένα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον  βλέπεις  πως  μιλάει ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ  σε  μένα  θα  απευθύνεστε .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Είναι  άσχετος  ο  άνθρωπος  και  μιλάει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Μα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   είναι  κουβέντες  αυτές .  Σοβαρολογούμε ;  Είναι  

ακατάλληλο  το  νερό ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  πολύ .  Θα  ήθελα  να  ηρεμήσουμε .  Κύριε  Αναστασιάδη… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είχαμε  μια  πολύ  ωραία  συνεδρίαση ,  γιατί  να  την  χαλάσουμε  τώρα ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε ,  σας  άκουσα  και  εγώ  με  τα  αφτιά  μου  να  λέτε  ότι  το  νερό  δεν  

είναι  καλό .  Σας  παρακαλώ  πολύ  να  το  ανακαλέσετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος  έχεις .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  μην  το  πείτε  ξανά  αυτό .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πολύ  λάθος  έχεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν  γίνει  οι  απαραίτητοι  έλεγχοι ,  το  νερό  είναι  καλό ,  κ .  

Αναστασιάδη ,  σας  παρακαλώ  ολοκληρώστε ,  έχουν  περάσει  τέσσερα  

λεπτά .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταμάτησα  τον  κ .  Αραμπατζή  για  να  ολοκληρώσετε .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εγώ  ζητάω  να  ανακαλέσει  αυτά  που  είπε  για  την  ποιότητα  του  νερού .  

Είναι  απαράδεκτα .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  είμαι  σύμβουλος ,  ακούς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλετε  να  κάνετε  διάλογο  μεταξύ  και  να  παίρνει  ο   καθένας  τον  

λόγο  επί  προσωπικού  δεν  θα  τελειώσουμε  ποτέ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ  τελείωνα  και  παρενέβη  αυτός .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εμένα  μην  μου  σηκώνεις  το  χέρι  και  δεν  θα  λες  αοριστολογίες .   
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ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  ολοκληρώστε  τον  λόγο  σας .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ολοκλήρωσα  εγώ .  Ένα  πράγμα ,  σε  καπελώνει  και  είναι  ντροπή  σου  για  

σένα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αναστασιάδη  να  αφήσετε  τους  χαρακτηρισμούς  στο  πρόσωπό  

μου ,  προσπαθώ ,  είμαι  πρόεδρος  όλων  σας ,  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ  

να  ολοκληρώνουμε  στον  χρόνο  μας .  Έχει  τον  λόγο  ο  κ .  Χασαπίδης ,  ο  

οποίος  έχει  να  πει  πολύτιμα ,  κατά  την  άποψή  του ,  πράγματα  στην  

δευτερολογία  του ,  έχει  τον  χρόνο  με  την  άνεσή  του  να  τα  πει .  

Παρακαλώ  κ .  Χασαπίδη .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  μισό  λεπτό  σας  παρακαλώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  την  διαδικασία  ή  για  προσωπικούς  λόγους .  Δεν  υπάρχει  άλλος  

λόγος .  Δεν  θα  ήθελα  να  κάνουμε  αυτή  την  στιγμή  μια  αρένα  

αντιπαράθεσης  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  ενώ  τα  πάμε  μέχρι  τώρα  πάρα  

πολύ  καλά .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  δώσετε  τον  λόγο  τον  Πρόεδρο  και  στον  κ .  Διευθυντή  να  

μας  πουν  για  την  ποιότητα  του  νερού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένα  λεπτάκι .  Επί  προσωπικού  υπάρχει  λόγος  όταν  τίθεται  από  έναν  

συνάδελφο  κάτι  που  τον  αφορά  προσωπικά .  Μέχρι  τώρα ,  εγώ  

τουλάχιστον ,  δεν  έχω  ακούσει  κάτι .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Εμένα  επιτρέψτε  μου  να  αιτιολογήσω  το  προσωπικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην  δευτερολογία  σας  κ .  Αραμπατζή .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ζητώ  να  αιτιολογήσω ,  δεν  με  καταλάβετε  και  εάν  δεχθείτε  ότι  δεν  

υπάρχει  προσωπικό ,  δεν  θα  προχωρήσω .   

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Θέλω  δυο  λεπτά  για  να  αιτιολογήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  μου  επιτρέψετε ,  εδώ  δεν  είναι  αρένα  αντιπαράθεσης .  Θα  ήθελα ,  εάν  

σέβεστε  το  πρόσωπο  του  Προέδρου ,  να  δεχθείτε  ότι  δεν  υπάρχει  θέμα  

προσωπικό ,  κατά  την  άποψή  μου ,  διότι  υπάρχει  ο  Πρόεδρος  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  να  καλύψει  και  το  διάστημα  αυτό ,  που  πολύ  σωστά  τήρησε  

αυτές  τις  διαδικασίες  ο  κ .  Αραμπατζής  ως  Πρόεδρος ,  το  γνωρίζω  και  

εγώ  και  έκανε  όλες  αυτές  τις  ενέργειες ,  επομένως  θα  ήθελα ,  κύριε  

Αραμπατζή  να  δεχθείτε  το  γεγονός  ότι  ο  κ .  Γάτσιος ,  ως  Πρόεδρος  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  μπορεί  να  καλύψει  και  αυτή  την  περίοδο  και  να  
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υπερασπιστεί  και  την  δική  σας  περίοδο ,  δεν  υπάρχει  θέμα  προσωπικού ,  

κατά  την  άποψή  μου… 

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δέχομαι ,  κύριε  Πρόεδρε ,   εάν  και  θα  μπορούσα  να  επικαλεστώ  τον  

Κανονισμό  και  να  ζητήσω  την  άποψη  των  συναδέλφων .  Το  δέχομαι  για  

να  μην  προχωρήσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  στην  δευτερολογία  σας  να  τοποθετηθείτε  πάνω  σε  αυτό  το  

θέμα .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  προσέξουμε  ο  ένας  τον  άλλο  εδώ .  Είναι  ένα  θέμα ,  νομίζω ,  

που  όλους  μας  φέρνει  κοντά  η  μείωση  της  τιμής  του  νερού .  Κύριε  

Χασαπίδη  έχετε  τον  λόγο .  Σας  παρακαλώ  σας  ακούμε .   Και  να  μην  

διακοπεί  ο  κ .  Χασαπίδης .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   θα  συνεχίσω  με  το  τι  αντιστοιχεί  σε  κάθε  

καταναλωτή .   

 Είπαμε  ότι  στην  πόλη  είναι  15 ευρώ .   

 Σκούταρι ,  Λευκώνας ,  Μητρούσι  είναι  30 ευρώ ,  ετησίως ,  

επαναλαμβάνω .  Στα  υπόλοιπα  χωριά  είναι  29 ευρώ  το  όφελος .   

Ελαιώνας ,  Ξηρότοπος ,  Μετόχι ,  φαίνεται  ότι  είναι  60 ευρώ  και  

αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  πάνε  στα  χωριά  ενώ  ήταν  μέχρι  τώρα  

στο  τιμολόγιο  της  πόλης .  Έχουν  μεγαλύτερο  όφελος .   

Γιατί  ήρθε  η  πρόταση  τώρα  του  Προέδρου ;  Υπήρχε  η  επίθεση  η  

λαϊκίστικη  από  την  αντιπολίτευση  που  είπε  30% μείωση .  30% αυτό  δεν  
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στέκει  σε  κριτική ,  γιατί  σημαίνει  κλείσιμο  της  επιχείρηση  το  30%. 

Κλείσιμο  της  επιχείρησης ,  όταν  οι  πάγιες  δαπάνες  μισθοδοσία ,  

ηλεκτρικό  ρεύμα ,  είναι  γύρω  στα  5 εκατομμύρια  δεν  μπορείς  να  λες  ότι  

θα  μειώσεις  από  τα  7,5 εκατομμύρια  2,5 εκατομμύρια  με  μια  οριζόντια  

μείωση .  Ήταν  λάθος ,   αλλά  παρασύρθηκε  και  ο  Πρόεδρος .  Ο  λαϊκισμός  

δεν  πολεμιέται  με  λαϊκισμό .   

Έχουμε  έλλειψη  στις  υποδομές .  Η  κλιματική  αλλαγή  επιβάλλει ,  

όλοι  οι  επιστήμονες  λένε  ότι  ενισχύστε  τις  υποδομές  σας  και  μην  

δίνετε  δωράκια  των  20 ευρώ  τον  χρόνο  στους  καταναλωτές .   

Εάν  ο  Ζορμπάς ,  πως  τον  λέγανε  εκείνο  τον  τυφώνα  ερχόταν  η  

ουρά  του  στις  Σέρρες ,  ακόμα  στην  Καμήλα  θα  πηγαίναμε  με  γόνδολες .   

Έχουμε  ανάγκες  σε  υποδομές .  Ένα  πρωτοποριακό  πρόγραμμα  της  

Καθαριότητας  που  ήταν  οι  ατομικοί  κάδοι  αμφισβητήθηκε  από  τους  

πολίτες  εδώ  γιατί  δεν  έχουμε  δίκτυο  ομβρίων  στην  περιοχή  . .  

αξιόπιστο .   

Θέλω  να  πω  ότι  ακόμα  και  στο  Σκούταρι ,  αγαπητέ  Μερετούδη  

και  κ .  Καδή ,  θα  μπορούσαμε ,  εάν  αυτά  τα  λεφτά  τα  επενδύαμε  στα  

χωριά  να  ολοκληρώσουμε  το  αποχετευτικό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα ,  κ .  Χασαπίδη ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  απευθύνεστε .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι ,  θέλω  να  τον  ευαισθητοποιήσω  τον  Δημήτρη .  Γι '  αυτό  λέω  ότι  αυτά  

τα  λεφτά  είναι  ευκαιρία  να  τα  μετατρέψουμε  σε  έργο  γιατί  θα  φανεί  

στο  κοινωνικό  σύνολο  το  έργο .  Η  ατομική  ωφέλεια  των  20 και  30 ευρώ  

δεν  φαίνεται  και  οι  πολίτες  αυτό  που  διεκδικούν  είναι  

ανταποδοτικότητα ,  να  γίνονται  έργα .  Δεν  διαμαρτύρονται .   
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 Έχω  την  επιστολή  που  μου  είχαν  ενεχυριάσει  οι  πρόεδροι  του  

πρώην  Δήμου  Καπετάν  Μητρούση ,  τότε  όταν  μιλούσαμε  για  

τιμολογιακή  πολιτική  και  αναφέρονται  στα  έργα  που  θέλουν  να  γίνουν .  

Δεν  μίλησαν  ότι  είμαστε  αντίθετοι  με  την  τιμολογιακή  πολιτική .   

 Απλά  εγκλωβισμένος  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  από  την  

αρνητική  του  ψήφο  τότε ,  δεν  μπόρεσε  να  διαχειριστεί  τους  

φωνασκούντες ,  οι  οποίοι  είναι  ένα  ποσοστό  3% που  έχουν  υπερβολική  

κατανάλωση .  Γι '  αυτό  ρώτησα  ότι  ποια  είναι  η  μέση  κατανάλωση  και  

είπε ,  απαντήθηκε  ότι  είναι  185 κυβικά .  185 κυβικά  δεν  είναι  μεγάλη  

κατανάλωση  και  όλοι  οι  πολίτες  μπορούν  να  ανταποκριθούν .   

 Έχουμε  έλλειψη  από  έργα  υποδομής .  Όλοι  οι  επιστήμονες  μετά  

την  κλιματική  αλλαγή  λένε  ότι  ενισχύστε  τις  υποδομές  σας .  Δεν  λέει  

ότι  κάντε  δωράκια .   

 Θα  ήθελα  να  πω  προς  την  παράταξη  τώρα ,  ότι  δεν  θα  γίνω  εγώ  η  

Ιφιγένεια  της  παράταξης  για  να  στήσουν  κάποιοι  με  όχημα  τον  

λαϊκισμό  την  δημαγωγία  και  την  . . ,  μικρές  ή  μεγάλες  πολιτικές  

καριέρες .  Αυτό  θα  το  πολεμήσω .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  και  εγώ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Στην  συνέχεια  έχει  τον  λόγο  

ο  κ .  Χράπας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Θέλω  να  καταλήξουμε  και  να  γίνουμε  κατανοητοί  στους  πολίτες  που  

μας  παρακολουθούν .  Οι  περισσότεροι  ακούν ,  ακούν  και  ίσως  να  μην  

καταλαβαίνουν  και  τι  λέμε  και  πολλά  γιατί  μην  νομίζετε  ότι  ο  απλός  

κόσμος  ξέρει  τις  διαδικασίες  όπως  ξεκινήσαμε  και  όπως  ξέρουμε  τα  

θέματα  εμείς .  Πρέπει  να  είμαστε  απλοί  σε  αυτά  που  λέμε .   
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 Ποιο  είναι  το  νόημα  της  σημερινής  συνεδρίασης  που  αφορά  

μείωση  στο  τιμολόγιο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ;  Το  νόημα  είναι  ότι  ο  

καταναλωτής ,  ο  πολίτης  μας ,  ο  οποίος  προσέχει  και  δεν  έχει  πάνω  από  

50 κυβικά  στην  πρώτη  κατηγορία  το  τετράμηνο ,  θα  έχει  σημαντική  

μείωση  και  όχι  των  20 ευρώ  ετησίως ,  σημαντική  μείωση  στο  τιμολόγιο  

το  ετήσιο .   

 Αυτοί  πάλι  που  έχουν  έως  100 κυβικά  το  τετράμηνο  και  300 

κυβικά  το  έτος ,  δηλαδή  με  λίγα  λόγια  γύρω  στα  900 λίτρα  νερού  την  

ημέρα  και  αυτοί  θα  έχουν  μια  ανάλογη  μείωση  και  αυτή  θα  είναι  

σημαντική .   

 Όσον  αφορά  για  τους  λογαριασμούς ,  για  το  3% που  λέμε ,  ίσως  να  

είναι  3%, η  πραγματικότητα  όμως  στους  υπέρογκους  λογαριασμούς  που  

πήγαν  σε  πολλές  Κοινότητές  μας  και  είδαμε  τις  αντιδράσεις  από  τους  

δημότες  μας ,  ήταν  γύρω  στους  εκατό  ανά  Κοινότητα ,  εκατό  

λογαριασμοί  ανά  Κοινότητα  είχαν  εκκαθάριση  πάνω  από  100 ευρώ .  

αυτά  ήταν  και  λάθη  ήταν  και  υπερκαταναλώσεις .  Για  να  μην  λέμε  μόνο  

την  πραγματικότητα  στα  χαρτιά ,  να  δούμε  και  την  πραγματικότητα  στο  

δια  ταύτα ,  στην  πράξη  πως  ήταν .   

 Αυτά  δεχθήκαμε  εμείς  σαν  μηνύματα  από  τους  πολίτες  μας  και  

αυτά  θέλουμε  να  αντιμετωπίσουμε .  Με  αυτή  την  σημαντική  μείωση  που  

γίνεται  ειδικά  σε  αυτούς  οι  οποίοι  έχουν  μέσο  όρο  μεγαλύτερη  

κατανάλωση  τα  180 κυβικά ,  όπως  αναφέρθηκε  από  την  διοίκηση  της  

Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  σε  αυτούς  γίνεται  και  η  μεγάλη  και  σημαντική  μείωση .   

 Αυτό  θέλω  να  πω  και  κλείνοντας  πάλι  θέλω  να  συγχαρώ  την  

διοίκηση  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  και  τον  Πρόεδρο  και  τα  προηγούμενα  

Διοικητικά  Συμβούλια  που  φτάσανε  την  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  σε  ένα  σημείο  να  

μπορεί  να  κάνει  μειώσεις  χωρίς  λαϊκισμούς  και  χωρίς  υστεροβουλία  να  
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έχουν  κάτι  άλλο  στον  νου  τους ,  γιατί  από  τον  Φλεβάρη ,  το  ανακοίνωσε  

ο  πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  ότι  προσανατολιζόμαστε  σε  σοβαρές  

μειώσεις  στο  τιμολόγιό  μας .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Ο  κ .  Παπαβασιλείου  δεν  θέλει  τον  

λόγο ,  ο  κ .  Αραμπατζής  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Διαπιστώνω  ότι  η  ολοκλήρωση  του  έργου  τόσο  της  ύδρευσης  που  

λύθηκε  το  πρόβλημα  στο  Μητρούσι  που  ταλαιπωρούσε  τους  κατοίκους  

δεκαετίες  και  η  ολοκλήρωση  του  αποχετευτικού  και  παράλληλα  η  

ένταξη ,  εάν  θέλετε  που  σε  λίγο  διάστημα  θα  γίνει  για  την  Κάτω  

Καμήλα  το  αποχετευτικό  και  εκεί  θα  ξεκινήσει ,  νομίζω  ότι  κάποιους  

τους  ενοχλεί .  Βέβαια ,  είναι  δικαίωμά  τους .  Αυτό  που  εγώ  ήθελα  να  

μεταφέρω ,  γι '  αυτό  κύριε  Πρόεδρε ,   εκνευρίστηκα ,  όταν  αναφέρθηκε  

για  την  ποιότητα  του  νερού .   

Δεν  μπορούμε  να  παίζουμε  με  τόσο  λεπτά  θέματα  που  αφορούν  

την  υγεία  και  μάλιστα  για  το  πόσιμο  νερό .   

Η  επιλογή  που  έγινε  από  την  πλευρά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δικαιώθηκε  

σε  όλες  τις  πλευρές .   

Κλείνω  αυτό  το  θέμα  λοιπόν  και  θα  πω  ότι  οι  προτάσεις  για  

μεγαλύτερη  αύξηση ,  σίγουρα  μας  βρίσκει  αντίθετους  κύριοι  

συνάδελφοι .  Δεν  συμφωνούμε ,  διότι  εκτιμώ  ότι  δεν  μελετήθηκε  σωστά  

το  θέμα  από  την  πλευρά  σας .  Δυστυχώς  δεν  υπολογίσατε  ότι  η  

επιχείρηση  θα  στερηθεί  κάποιων  εσόδων  που  θα  ήταν  αδύνατο  να  

ανταποκριθεί  μελλοντικά  στον  προγραμματισμό  που  έχει  κάνει .   
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Τώρα  λοιπόν  που  δίνεται  η  δυνατότητα  της  μείωσης  των  

τιμολογίων  λόγω  της  αλλαγής  του  νόμου ,  η  Δημοτική  Αρχή  έρχεται  με  

συνέπεια  να  μειώσει  το  τιμολόγιο  του  νερού  με  βάση  τις  μελέτες  που  

σεβόμαστε  και  έρχονται  από  την  πλευρά  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .   

Θα  μου  επιτρέψετε  να  κάνω  και  μια  μικρή  αναφορά  που  άκουσα  

από  την  πλευρά  σας  για  το  ειδικό  τέλος .  Εάν  δεν  με  απατά  η  μνήμη  

μου ,  κάποτε  ήσασταν  όλοι  από  την  πλευρά  σας ,  τουλάχιστον  μια  

μερίδα ,  να  καταργηθεί  το  80% και  όταν  φωνάζαμε  ότι  αυτό  το  80% 

είναι  ένα  πολύτιμο  έσοδο  για  την  λειτουργία  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  διότι  με  

αυτό  κάνουμε  έργα  και  μόνο  έργα ,  δεν  εισακουγόμασταν .   

Βέβαια  δεν  σας  ακούσαμε .  Προχωρήσαμε ,  εάν  ήταν  και  νόμιμο  

βέβαια ,  το  αμφισβητήσατε  και  αυτό  και  σήμερα  έρχεστε  και  λέτε  ότι  

πραγματικά  το  80% είναι  πολύτιμο .   

Εμείς  έτσι  θα  συνεχίσουμε ,  έτσι  θα  προχωρήσουμε  και  νομίζω  

ξεκάθαρες  οι  θέσεις  μας  και  τονίζω  ότι  θα  πρέπει  να  περάσει  και  να  

δεχθούμε  την  πρόταση  που  έρχεται  από  το  ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . .  

Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αγαπητοί  συνάδελφοι  ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση  του  θέματος .  Η  

πρόταση ,  θα  ήθελα  να  διευκρινίσει  ο  κ .  Γάτσιος  όπως  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  έχετε  καλυφθεί .  Θέλετε  να  τοποθετηθείτε ;  Ευχαριστώ  πάρα  

πολύ  για  την  οικονομία  του  χρόνου .   Κύριε  Γάτσιο  είχατε  διευκρινίσει  

ότι  ψηφίζουμε  σήμερα ,  σε  σχέση  με  αυτή  την  απόφαση .  Θα  ήθελα  μόνο  

να  μου  διευκρινίσετε ,  πριν  περάσετε  στην  τοποθέτησή  σας  γι '  αυτό  το  
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θέμα  που  μου  είπατε  και  κατ’  ιδίαν ,  ότι  δεν  πρόκειται  για  όλη  την  

απόφαση  που  θα  εγκρίνουμε  σήμερα  αλλά  μόνο  για  την  μείωση .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε .  Πρόκειται  για  όλη  την  απόφαση  αλλά  διαφοροποιούνται  

μόνο  αυτά  που  αναφέραμε  όσον  αφορά  τις  τιμές  του  νερού .  Για  τα  

λοιπά  τέλη  είπα  ότι  μένουν  τα  ίδια  εκτός  από  τα  τέλη  εναπόθεσης  

βορθολυμάτων ,  εγγύηση  κατανάλωσης ,  αυτά  που  ανέφερα .   

 Άρα  λοιπόν  περνάει  στο  σύνολό  της  η  απόφαση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Λοιπόν ,  ακούστηκε  από  πολλούς  ότι  θα  μπορούσε  η  μείωση  να  είναι  

μεγαλύτερη .  Ποιος  δεν  θα  το  ήθελε .  Εγώ  πρώτος  θα  ήμουν  αυτός  που  

θα  ήθελε  κάτι  τέτοιο ,  εάν  μπορούσε  να  γίνει .  Σε  αυτή  όμως  την  

χρονική  στιγμή  κάτι  τέτοιο  δυστυχώς  δεν  μπορεί  να  γίνει .   

 Είπα  ότι  στο  μέλλον  μπορεί  να  συμβεί  κάτι  τέτοιο  με  κάποιες  

σωστές  κινήσεις  που  μπορεί  να  κάνει  η  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τον  Δήμο .  Πολύ  

σύντομα  θα  το  δούμε  και  θα  είμαστε  σε  θέση  να  το  ανακοινώσουμε .   

 Κάτι  άλλο  που  ακούστηκε ,  ότι  χάθηκαν  χρήματα .  Μα  δεν  

χάθηκαν  χρήματα  από  αυτή  την  διαδικασία  επειδή  καθυστερήσαμε .  Δεν  

χάθηκε  ούτε  ένα  ευρώ .  αλλά  εάν  το  δούμε  και  έτσι ,  ότι  ενδεχομένως ,  

χάθηκαν  κάποια  χρήματα  επειδή  δεν  τρέξαμε  την  διαδικασία  σύντομα ,  

ναι  αλλά  τρέξαμε  κάποιες  άλλες  διαδικασίες  που  κερδίσαμε  12 

εκατομμύρια  ευρώ  από  διάφορα  προγράμματα .  Ας  τα  βάλουμε  στην  

ζυγαριά .   

 Ακούστηκε  κάτι  άλλο  για  τους  συνεπείς  καταναλωτές ,  τους  

συνεπείς  συνδημότες  μας  που  πληρώνουν .  Μα  έχουμε  αυτή  την  
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δυνατότητα .  Έκπτωση  10% μέσω  της  πάγιας  τραπεζικής  εντολής  και  

τώρα  αυτό  το  επεκτείνουμε  και  στην  νέα  ηλεκτρονική  υπηρεσία .   

 Όσοι  πληρώνουν  τους  λογαριασμούς  τους  μέσω  της  ηλεκτρονικής  

υπηρεσίας  πέραν  αυτής  της  μείωσης ,  θα  έχουν  επιπλέον  10% μείωση  

στους  λογαριασμούς  τους  που  θα  φανεί  στο  επόμενο  λογαριασμό .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  τον  διακόπτουμε  τον  κ .  Πρόεδρο .  Κύριε  Πρόεδρε  προχωρήστε ,  

προχωρήστε  γιατί  έχει  περάσει  η  ώρα .  Να  ακούσουμε  τον  κ .  Πρόεδρο  

σας  παρακαλώ .  Προχωρήστε  γιατί  η  ώρα  έχει  περάσει .    

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  θα  πω  κάτι  παραπάνω .  Όσον  αφορά  για  την  ασφάλεια  που  είπατε  

κ .  Αντώνη ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  μένα ,  κύριε  Πρόεδρε ,   απευθυνθείτε  σας  παρακαλώ  πολύ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  νερό ,  πρέπει  να  γνωρίζουν  οι  Σερραίοι  ότι  δεν  έχει  κανένα  

πρόβλημα ,  γίνονται  όλοι  οι  έλεγχοι  που  προβλέπονται  από  την  

νομοθεσία  και  μάλιστα  πολλοί  περισσότεροι  από  αυτούς  που  προβλέπει  

η  νομοθεσία  και  δεν  αντιμετωπίζει  κανένα  χωριό ,  κανένας  συνδημότης  

μας  πρόβλημα  από  την  ποιότητα  του  νερού .   

 Τώρα ,  το  πότε  ανακοινώθηκε  αυτή  η  μείωση .  Πριν  το  ΄18, τέλη  

του  ΄17 εγώ  το  είχα  ανακοινώσει  σε  συνέντευξη  τύπου ,  εάν  θυμάμαι  

και  μάλιστα  κι  αρχές  του  ΄18 το  ανακοίνωσα  και  δεύτερη  φορά  

λέγοντας  ότι  σχεδιάζουμε  ένα  νέο  τιμολόγιο  λαμβάνοντας  τις  

ιδιαιτερότητες  των  χωριών .   
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 Μάλιστα  μετά  από  εκείνη  την  συνέντευξη  τύπου  στο  πρώτο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  το  είχα  ανακοινώσει  και  εδώ  μέσα  σε  αυτή  την  

αίθουσα ,  ότι  προχωράμε  σε  αυτή  την  λογική ,  σε  μειώσεις .  Βέβαια ,  τότε  

δεν  γνωρίζαμε  το  ποσοστό ,  γιατί  όπως  σας  είπα  περιμέναμε  τους  

ορκωτούς  λογιστές ,  έπρεπε  να  γίνει  μελέτη  για  να  προσδιορίσουμε  

ποιες  θα  είναι  οι  μειώσεις .   

 Άρα ,  θέλω  να  πω  ότι  δεν  το  φέραμε  τελευταία  και  προεκλογικά .  

Αυτό  καιρό  πριν  το  συζητούσαμε ,  καιρό  πριν  το  είχαμε  αποφασίσει ,  

αλλά  δυστυχώς  υπήρχαν  κάποιες  δυσκολίες  που  αναγκαστήκαμε  να  το  

φέρουμε  τώρα .  Ναι ,  επτά ,  οκτώ  μήνες  πριν  τις  εκλογές .  Τι  να  κάνουμε ;  

Να  μην  το  φέρναμε  για  να  μην  κατηγορηθούμε  γι '  αυτό ;  Όχι .   

 Ακούστηκαν  και  κάποια  ποσά  αυθαίρετα .  Ότι  είναι  20 ευρώ  τον  

χρόνο ,  10 ευρώ  τον  χρόνο ,  30 ευρώ  τον  χρόνο .  Εγώ  θα  πω  και   5 ευρώ  

τον  χρόνο  να  είναι ,  δέκα  χρόνια  οι  συνδημότες  μας  έχουν  στύψει  σαν  

το  λεμόνι .  Δηλαδή  μας  δίνεται  τώρα  η  δυνατότητα  να  τους  

επιστρέψουμε  έστω  αυτά  τα  λίγα  και  εμείς  θα  πούμε  ότι  όχι ;   

 Τώρα  στα  δωράκια  που  αναφέρθηκαν  από  τον  προκάτοχό  μου ,  

δεν  θα  σχολιάσω .  Εντάξει ,  είναι  απόψεις  του .   

 Αυτό  που  έχω  να  προτείνω  στους  συναδέλφους  είναι  να  ψηφίσετε  

την  συγκεκριμένη  πρόταση .  Είναι  καλό  για  τους  Σερραίους  συνδημότες  

μας .   

 Ευχαριστώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Πρόεδρο .  Ολοκληρώθηκε  η  συζήτηση .  

Μπαίνουμε  στην  ψηφοφορία .  Υπάρχει  η  πρόταση  της ,  κύριε  Πρόεδρε ,   

υπάρχει  η  πρόταση ,  έτσι  όπως  την  έχετε  φέρει  με  την  απόφαση  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τις  διευκρινήσεις  που  
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κάνατε .  Αυτή  τίθεται  σε  ψηφοφορία .  Έχουμε  εδώ  και  θα  ψηφίσουμε  

φυσικά  και  για  την  κάθε  Κοινότητα  στο  τέλος  της  ψηφοφορίας .  

Υπάρχουν  και  παρόντες  πρόεδροι  και  παρούσες  προεδρίνες .   

Να  ξεκινήσω  από  εμάς ,  τον  κ .  Αραμπατζή .  Ναι .  Ο  κ .  Χράπας  ναι ,  

ο  κ .  Γρηγοριάδης  ναι ,  ο  κ .  Κυρτάσογλου  ναι ,  ο  κ .  Τερζής ,  ο  κ .  

Χατζημαργαρίτης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  παρακαλώ  πολύ .  Όχι  ο  κύριος… 

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το  όχι  δεν  θα  περάσει  έτσι  όχι .  Τοποθετήθηκα  και  λέω  ότι  η  πρόταση  

δική  μου  είναι  αυτό  ψηφίζω .  Την  πρότασή  μου  ουσιαστικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χασαπίδης  λέει  όχι  και  ψηφίζει  και  επισημαίνει  την  πρότασή  του .  

Ο  κ .  Θεοχάρης  ναι .  Ο  κ .  Πρόεδρος  ναι .  Ναι ,  ο  κ .  Χαρίτος  ναι ,  ο  κ .  

Γρηγοριάδης  ναι ,  ο  κ .  Δούκας ,  ναι .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Κύριε  Πρόεδρε ,   έχουμε  διατυπώσει  πρόταση .  Ναι  στην  

αναπροσαρμογή  όπως  αναγράφεται  στο  κείμενο ,  συν  τα  άλλα  που  είπα .  

Οινούσα ,  Επτάμυλοι ,  Χιονοχώρι ,  Άγιο  Ιωάννης  να  έχουν  την  ίδια  

τιμολογιακή  πολιτική  με  τις  άλλες  τοπικές  κοινότητες  και  να  υπάρχει  . .  

συνέπειας  15% με  όλους  τους  τρόπους  πληρωμής .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην  στεναχωριέστε ,  θα  σας  βοηθήσω  εγώ .  Λέει  ο  κ .  Μηλίδης  ότι  όχι  

στην  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  και  αντιπροτείνει  μια  ολόκληρη  

πρόταση ,  που  ο  άνθρωπος  την  εξέφρασε  με  την  πρωτολογία  του  και  την  

δευτερολογία  του  και  είναι  καταγεγραμμένη  και  από  εσάς  και  εγώ  

παρατήρησα  τα  πιο  πολλά  σημεία .  Κατανοητό .   

 Ο  κ .  Αναστασιάδης ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  ο  κ .  Αναστασιάδης .  Ο  κ .  Καρύδας ;  Ναι .  Ο  κ .  Γιαννακίδης ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι  στην  γενικευμένη  μείωση  . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  το  μικρόφωνό  σας  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .    

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η  πρότασή  μας  είναι  εντατικοποίηση  της  μείωσης  για  τις  ευαίσθητες  

κοινωνικές  ομάδες  και  αξιοποίηση  του  πλεονάσματος  για  επενδυτικά  

έργα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  σας  ευχαριστώ  πολύ .  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη ;   

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ναι ,  με  δυο  παρατηρήσεις .  Η  μια  παρατήρηση  θα  μπορούσε  να  είναι  η  

μείωση  της  τάξεως  του  30% και  η  δεύτερη  παρατήρηση  είναι  ότι  

διαφωνούμε  με  την  τετραετία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα  αυτό  είναι  όχι  στην  πρότασης  της  Δημοτικής  Αρχής… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  
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(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι  στην  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  η  παράταξη .  Το  κατάλαβα .  

Ναι  στην  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής  η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  με  

δυο  επισημάνσεις ,  για  να  την  καταγράψουμε ,  το  ζήτημα  της  τετραετίας  

και  το  ζήτημα  η  αύξηση  να  είναι  ακόμα  μεγαλύτερη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δυο  επισημάνσεις  κάνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε  την  παράταξη… 

Κος  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν  είναι  διαφορετική  η  πρότασή  μας .   

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Το  ίδιο  και  εσύ  κ .  Μηλίδη  μπορείς  να  πεις  ότι  ναι  με  αυτές  τις  

παρατηρήσεις .  Όχι ,  όχι  στην  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ  δεν  θέλω  κανένας  να  πει  ναι  ή  όχι ,  θέλω  ο  καθένας  να  πει  την  

θέση  του  σε  σχέση  με  την  πρόταση  της  Δημοτικής  Αρχής .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όπως  την  διατύπωσα .  Ναι  στην  μείωση  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Με  δυο  παρατηρήσεις ,  τρεις ,  πέντε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία  ο  κ .  Μηλίδης .  Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  όπως  τα  είπε  ο  κ .  

Χρυσανθίδης .   
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Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Όχι  για  τους  λόγους  που  είπα… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι  ο  κ .  Ραμπότας  για  τους  λόγους  που  ανέφερε  στην  πρωτολογία  του .  

Ο  κ .  Μερετούδης ,  ο  κ .  Καδής ,  ο  κ .  Γκότσης  ναι  και  ο  κ .  Τσαλίκογλου  

ναι .   

 Τώρα  ψηφίζουμε  για  την  κάθε  κοινότητα  δημοτική  και  τοπική ,  

έτσι  όπως ,  είμαι  σίγουρος  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Είμαι  σίγουρος  ότι  εμείς  για  όλες  τις  Κοινότητες ,  ναι  και  

ο  πρόεδρος .  Για  όλες  τις  κοινότητες  τοπικές  και  δημοτικές  έχουμε  την  

ίδια  άποψη ,  όπως  την  εκφράσαμε  αυτή  την  στιγμή  εδώ  ψηφίζοντας  το  

θέμα .  Υπάρχουν  κάποιοι  πρόεδροι  αυτή  την  στιγμή  που  είναι  εδώ ,  οι  

οποίοι  θα  ψηφίσουν  και  αυτοί  για  την  κοινότητά  τους .  Οι  υπόλοιποι  

λείπουν .   

 Με  ενημέρωσε  μάλιστα  εις  εξ  αυτών ,  ο  κ .  Αμανατίδης  Ευριπίδης  

μου  έστειλε  μια  επιστολή .   

 

 Προς  τον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Σας  κάνω  γνωστό  ότι  λόγω  ανειλημμένων  υποχρεώσεων  δεν  θα  

είμαι  παρών  στην  τακτική  συνεδρίαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  

Δήμου  Σερρών  κατά  την  7/11/2018. Όσον  αφορά  την  συζήτηση  που  

αφορά  το  θέμα:  Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  297/2018 απόφαση  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τ ίτλο:  Αναπροσαρμογή  της  

τ ιμολογιακής  πολιτικής  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  παράλληλη  διεύρυνση  των  
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ειδικών  τ ιμολογίων  για  ευπαθείς  ομάδες  και  διακανονισμούς ,  σας  

ενημερώνω  ότι  είμαι  σύμφωνος  με  την  μείωση  της  τ ιμής  και  την  

παράλληλη  διεύρυνση  των  ειδικών  τ ιμολογίων  για  ευπαθείς  ομάδες  και  

διακανονισμούς .   

 Με  τ ιμή ,   

 Ο  Πρόεδρος ,  

 Αμανατίδης  Ευριπίδης .   

 

 Αυτό  για  να  δικαιολογήσει  την  μη  παρουσία  του  σήμερα  εδώ .   

Δεν  λαμβάνεται  φυσικά  ως  ψήφος ,  απλά  μας  ενημερώνει  ο  

άνθρωπος  ποια  είναι  η  θέση  του  ο  κ .  Πρόεδρος ,  τον  ευχαριστούμε  

πολύ .   

 Επομένως  ξεκινώντας  είναι  εδώ  ο  σίγουρα  ο  κ .  Σιαπαρδάνης  

Κωνσταντίνος  από  την  Τοπική  Κοινότητα  του  Χριστού .  Κύριε  

Πρόεδρε ,   σας  παρακαλώ  θα  ήθελα  την  θέση  σας  επί  του  θέματος .  Εάν  

συμφωνείτε  ή  διαφωνείτε ;    

 Ελάτε ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  σε  ένα  μικρόφωνο .  Εάν  έχετε  την  

ευγενή  καλοσύνη .  Σας  ευχαριστώ  πάρα  πολύ  όλους  που  είστε  εδώ  

σήμερα .   

Κος  ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗΣ:  

Συμφωνώ  επί  της  προτάσεως  και  επειδή  έχω  διατελέσει  χρόνια  στην  

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  και  πιστεύω  στην  συνεργασία ,  με  όποιον  

Πρόεδρο  και  να  είναι  η  προσπάθειά  μας  θα  είναι  πραγματικά  εάν  

μπορέσει  η  επιχείρηση  να  μειώσει  και  άλλο  αργότερα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  τον  κ .  Σιαμπαρδάνη ,  τον  κ .  Πρόεδρο .  

Σαφέστατος .  Ο  κ .  Αλεπάκης  είναι  εδώ  ο  Πρόεδρος  της  Τοπικής  
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Κοινότητας  Μονοκκλησίας .  Κύριε  Πρόεδρε  και  εσείς  εάν  έχετε  την  

καλοσύνη   να  έρθετε .  Συμφωνείτε  και  εσείς .  Εντάξει .   

 Ο  κ .  Τσίμας  είναι  εδώ  από  την  Τοπική  Κοινότητα  των  Καλών  

Δένδρων .  Συμφωνεί  και  ο  κ .  Τσίμας  τον  ευχαριστώ  πολύ .   

 Η  κυρία  Κλειώ  η  Παναγιώτου  από  την  Τοπική  Κοινότητα  της  

Αγίας  Ελένης ;  Συμφωνεί  και  η  κυρία  Παναγιώτου .   

 Ο  κ .  Βλάχος  Γεώργιος  είναι  από  την  Τοπική  Κοινότητα  του  

Ελαιώνα .   

Κος  ΒΛΑΧΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνούμε  και  εμεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  η  Τοπική  Κοινότητα  Ελαιώνα ,  ο  κ .  Βλάχος ,  τον  ευχαριστώ  πολύ .   

Και  η  κυρία  Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη  Βασιλική  που  είναι  από  την  

Δημοτική  Κοινότητα  Σερρών .  κυρία  Πρόεδρε ;  Ναι  και  η  κυρία  

Μπουρβάνη .   

 Κυρίες  και  κύριοι  ολοκληρώσαμε .  Ευχαριστώ  πάρα  πολύ  όλους  

τους  συναδέλφους .  Ευχαριστώ  τον  Πρόεδρο  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ . ,  τον  

Αντιπρόεδρο  Πασχάλη  Αρβανιτόπουλο  και  όλα  τα  μέλη  του  

Διοικητικού  Συμβουλίου  και  τους  προέδρους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι  έχουμε  άλλα  είκοσι  ένα  θέματα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  προχωρήσουμε  γρήγορα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  822/2018 )  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο  :  

Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

Α)  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  Αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών  

Β)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής   οδοποιίας  ΔΕ  

Άνω  Βροντούς  

Γ)  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής   οδοποιίας  ΔΕ  

Ορεινής  

Δ)  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  για  δημιουργία  νέων  

ταφώνων  κοιμητηρίων   

ΔΚ .  Λευκώνα  

Ε)  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  Σερρών  έτους  2016 

Στ . )  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  ΠΕ  Σιγής  έτους  

2013 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  στο  δεύτερο  θέμα  ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   
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Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  823/2018 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  

 δασικής   οδοποιίας  ΔΕ  Άνω  Βροντούς  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  824/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και   

δασικής   οδοποιίας  ΔΕ  Ορεινής  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  825/2018 )  

…………………………  
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Ομοίως  του  έργου:  Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  για   

δημιουργία  νέων  ταφώνων  κοιμητηρίων  ΔΚ .  Λευκώνα  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  826/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  Σερρών  έτους  2016 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  827/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  έργου:  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της   

ΠΕ  Σιγής  έτους  2013 

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  828/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο  :  
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Έγκριση  απασχόλησης  εποχιακού  προσωπικού  επί  διμήνου  

 για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  καθαριότητας  

 του  κυνοκομείου .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  829/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  4ο  :  

Έγκριση  συνεργασίας  του  Δήμου  Σερρών  με  την  Κοινωνία   

της  Πληροφορίας  ΑΕ  για  την  υποστήριξη  και  φιλοξενία   

πληροφοριακών  συστημάτων  του  Δήμου  Σερρών  μέσω   

των  υποδομών  του  Κυβερνητικού  Υπολογιστικού  Νέφους .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας  ακούω .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στην  εισήγηση  δεν  το  γράφει  αλλά  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  για  τους  κυρίους ,  γιατί  αυτά  μόνο  ο  κ .  Γκότσης  τα  ξέρει ,  

καιρός  να  μάθουμε  και  εμείς  κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μηδενικό  κόστος  συντήρησης .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  κυβέρνηση  κάτω  στην  Αθήνα  έχει  ένα  μέρος  στο  οποίο  μαζεύει  

όλους  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  οποίο  για  παράδειγμα  από  εδώ  από  τον  Δήμο  Σερρών  έχει  στείλει  

ένα  έγγραφο  και  ζητάει  από  τους  δήμους  το  κοινωνικό  πληροφορικό  

σύστημα  που  έχουμε  το  e-health το  οποίο  έχουμε ,  να  κατέβουν  όλα  

στην  Αθήνα  και  εκεί  θα  γίνεται  συντήρηση ,  εκεί  τα  ανταλλακτικά ,  εκεί  
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τα  πάντα .  Δηλαδή  γλιτώνουμε  εμείς ,  αυτά  είναι  τζάμπα  είναι  από  την  

Ε .Ε .  και  θα  είναι  όλα  στην  Αθήνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  συγνώμη  που  σας  διακόπτω ,  απλά  ρώτησε  ο  κ .  

Καρύδας  εάν  έχει  κόστος .  Διαβάζουμε  στην  εισήγησή  σας ,  μηδενικό  

κόστος .  Εγκατάσταση  πληροφοριακών  συστημάτων  με  μηδενικό  κόστος  

συντήρησης .  Είστε  ικανοποιημένος  κ .  Καρύδα ;  Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  830/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο  :  

Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

 και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  

 για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  ο  εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  κ .  Τερζής  Β .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση  έχει  ο  κ .  Καρύδας  βλέπω ,  σηκώνει  το  χέρι .  Ο  κ .  Τερζής  είναι  

ο  εισηγητής .  Παρακαλώ  κ .  Καρύδα  σας  ακούμε .  

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Τοποθέτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ακούσετε  κάποια  εισήγηση  από  τον  κ .  Τερζή ;  Όχι .  Σας  

ακούω .   

Κος  ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι  στις  καθαρές  πινακίδες .  Να  βάλουμε  τους  μαθητές  να  καθαρίζουν  

τις  πινακίδες  μας ;   

Κος  ΤΕΡΖΉΣ:  

Μπορώ  να  απαντήσω  ένα  λεπτό ;  Είναι  μέσα  από  το  πρόγραμμα  Αγωγής  

Υγείας  και  Κυκλοφοριακής  Αγωγής ,  άρα  μπαίνουμε  στο  δεύτερο  

σκέλος  Κυκλοφοριακής  Αγωγής ,  που  υλοποιείται  από  τις  Διευθύνσεις  

Εκπαίδευσης  Α /θμιας  και  Β /θμιας  εκπαίδευσης .  Μέσα  λοιπόν  σε  αυτή  

την  δράση ,  η  οποία  είναι  ετήσια ,  είναι  και  αυτό .  Τα  παιδιά  βέβαια  

καλούνται ,  εθελοντικά ,  όσα  θέλουν ,  από  το  επιλέξιμο  σχολείο  να  

συμμετάσχουν  στην  συγκεκριμένη  δράση  του  προγράμματος  

κυκλοφοριακής  αγωγής .  Δηλαδή  να  πάρουν  ειδική  άδεια  με  την  

συγκατάθεση  του  γονέα ,  μιας  και  πρόκειται  για  ανήλικα ,  να  βγουν  έξω  

από  το  σχολείο  και  να  συμμετάσχουν  στον  καθαρισμό  των  πινακίδων .   

 Δεν  είναι  υποχρεωτικό  λοιπόν  από  τα  παιδιά  και  έχουμε  και  την  

συγκατάθεση  των  γονέων .  Αυτό  ήθελα  να  πω .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  προσθέσω  κάτι  πάνω  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  όλοι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στα  υπόλοιπα  να  ο  κ .  Καρύδας ,  μόνο  αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  προσθέσω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  γραμματέας ,  παρακαλώ ,  έχει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμπληρωματικά  με  αυτά  που  είπε  ο  κ .  Πρόεδρος ,  ο  κ .  Τερζής ,  κύριε  

Καρύδα  επειδή  έτυχε  να  το  παρακολουθήσω  αυτό  το  συγκεκριμένο  από  

τις  δράσεις ,  γιατί  έγινε  πέρυσι  στην  μικρή  σκηνή  του  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  

έρχονται  οι  αστυνομικοί  διευθυντές  μιλάνε  στα  παιδιά ,  τα  παιδιά  

έρχονται  εθελοντικά  και  αυτό  στην  ουσία  προσδίδει  μια  παιδεία  πάνω  

στο ,  να  μην  καταστρέφονται  οι  πινακίδες .  Είναι  μια  ευαισθητοποίηση  

που ,  γιατί  είναι  σαν  ημερίδα  και  μετά  κάνουν  αυτή  την  δράση .  

Εντάξει ,  δεν  καθαρίζουν  και  όλο  το .  Γίνεται  κάτι  ωραίο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  Επομένως  πλην  του  κ .  Καρύδα  γι '  αυτή  την  

δράση  μόνο  όλοι  οι  υπόλοιποι  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  831/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο  :  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  832/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  7ο  :  

Έγκριση  διαγραφής  υποχρεώσεων  παρελθόντων   

οικονομικών  ετών  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ορίστε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωρώ .  Το  αφήνω  μέχρι  να  διευκρινιστεί  μεταξύ  της  κυρίας  

Παγκάλου  και  του  κυρίου  Χαρίτου .  Δείτε  το  σας  παρακαλώ  με  τον  κ .  

Χαρίτο .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Το  αποσύρουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  αποσύρετε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  εισήγηση  του  κ .  Χαρίτου .  Είστε  σίγουρος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται  το  θέμα .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  833/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο  :  

Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού   

οικονομικού  έτους  2018 αγροτική  οδοποιία  την  Οικονομική   

Υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  834/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο  :  

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  προμήθεια  /έκδοση   
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φωτοτυπικών  χαρτών  και  σχεδίων  της  ΔΤΥ  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  835/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  10ο  :  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης:  

Α)  την  υπ '  αριθμό  50976/23-11-17 σύμβασης  για  την  προμήθεια  

 ειδών  καθαριότητας  υγιεινής  και  ευπρεπισμού  για  τις  ανάγκες   

του  Δήμου  Σερρών  για  επιπλέον  τρεις  (3)  μήνες  και  

Β)  της  υπ '  αριθμό  51184/ 23-11-2017 σύμβασης  για  την  προμήθεια  

 ειδών  καθαριότητας  και  υγιεινής  και  ευπρεπισμού  για  τις  ανάγκες   

του  Δήμου  Σερρών  για  επιπλέον  τρεις  (3)  μήνες .  
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Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης:  την  υπ '  αριθμό  50976/23-11-17 

σύμβασης  

 για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  υγιεινής  και  ευπρεπισμού   

για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  για  επιπλέον  τρεις  (3)  μήνες  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  836/2018 )  

…………………………  

 

Ομοίως   της  υπ '  αριθμό  51184/ 23-11-2017 σύμβασης  για  την  

προμήθεια  

 ειδών  καθαριότητας  και  υγιεινής  και  ευπρεπισμού  για  τις  ανάγκες  

του   

Δήμου  Σερρών  για  επιπλέον  τρεις  (3)  μήνες .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  837/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο  :  

Λήψη  απόφασης  εκμετάλλευσης  σχολικής  περιουσίας  

 (σχολικοί  αγροί)  των  συγχωνευόμενων  σχολικών  μονάδων  της   

Α /θμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών  που  έπαψε  η  λειτουργία  

τους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  Δ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  838/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο  :  

Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  υπ '  αριθμό  1  

καταστήματος  του  Κοινοτικού  Καταστήματος  Μητρουσίου .  

Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  839/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  13ο  :  

Καθορισμός  τιμής  ζώνης  κτισμάτων  και  οικοπέδων  εκτός  

αντικειμενικού  προσδιορισμού  για  τον  υπολογισμό  του  τέλους  

ακίνητης  περιουσίας  (ΤΑΠ)  
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Εισηγητής:  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  840/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  14ο  :  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1.  Για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  

πολιτιστικών  

και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών .  

2.  Για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  

πολιτιστικών  
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 και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών .  

3.  Για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2018 

4.  Για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων  

του  Δήμου  Σερρών .  

5.  Για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων   

του  Δήμου  Σερρών .  

6.  Για  συντήρηση  και  επισκευή  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων .  

7.  Σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  

8.  Ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  αυτόματου  συστήματος  

 εκφακέλωσης  

9.  Ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  συστήματος  

γραμματοσήμανσης  

10.  Μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  Ολοκληρωμένου   

Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  

11.  Συντήρησης  –υποστήριξης  λογισμικού  του  Κοινωνικού  

 Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος .  

12.  Προμήθειας  και  τοποθέτησης  τεσσάρων  (4)  καλυμμάτων  

καρότσας  για  τα  τέσσερα  διπλοκάμπινα  καινούργια  ημιφορτηγά   

αυτοκίνητα .  

13.  Για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  –ΚΤΕΟ  

14.  Άδειας  χρήσης  προγράμματος  διαχείρισης  δημοσίων  έργων  

15.  Συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  

16.  Διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών   

κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  

17.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Κατεπάν  

Μητρούση  
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 του  Δήμου  Σερρών  

18.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  

 του  Δήμου  Σερρών  

19.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  

 του  Δήμου  Σερρών  

20.  Για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  ΤΚ  

Ορεινή  

ς   και  Άνω  Βροντούς   του  Δήμου  Σερρών  

21.  Για  την  παροχή  υπηρεσίας  Περίφραξη  με  συρματόπλεγμα   

του  υπ '  αριθμό  4320 αγροτεμαχίου  Σερρών  

22.  Για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών  

 κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πληροφορία  

 της  ΔΕ  Σερρών  (5ος  λογ . )  

23.  Για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών   

κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  πληροφορία  

 της  ΔΕ  Σερρών  (6ος  λογ . )  

24.  Για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού  

25.  Για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού  

26.  Για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού  

27.  Κτηνιατρικές  υπηρεσίες  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

28.  Περισυλλογής  αδεσπότων  ζώων  

29.  Για  την  παρακολούθηση  σεμιναρίου  με  τίτλο:  Κλεισθένης  Ι   

Μεταρρύθμιση  θεσμικού  πλαισίου  τοπικής  αυτοδιοίκησης  

30.  Για  την  παρακολούθηση  ημερίδας  με  τίτλο  Ανάληψη   

υποχρέωσης  και  εκκαθάριση  δαπανών  μετά  την  ισχύ  του  

Ν .4555/2018 

31.  Για  σεμινάριο  επιμόρφωσης  προσωπικού  μέσω  
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 τηλεκατάρτισης  σχετικά  με  τον  Κατασταλτικό  έλεγχο  δαπανών .  

32.  Ταχυδρομικών  υπηρεσιών  για  τον  μήνα  Σεπτέμβριο  2018 

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Δούκας  Γ . ,   

Γρηγοριάδης  Χ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  πρωτόκολλα  παραλαβής  υπηρεσιών  από  το  1 μέχρι  το  32.  Κυρία  

Παγκάλου  υπάρχει  και  κάποιο  ακόμη ;   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Όχι ,  όμως   έχω  να  σας  πω  κάτι .  Για  το  23ο  που  είναι  ο  6ο ς  

λογαριασμός ,  επειδή  το  μεσημέρι  που  κλείσαμε  την  υπηρεσία  δεν  μας  

είχε  έρθει  το  πρακτικό ,  να  σας  το  θέσω  υπόψη .  λογικά  να  το  

αποσύρουμε .  Δεν  έχω  το  πρακτικό  υπογεγραμμένο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  δεν  υπάρχει  το  πρακτικό .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Το  θέτω  υπόψη  σας  για  να  ξέρετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι  να  αποσυρθεί  το  συγκεκριμένο ;  Δεν  υπάρχει  

το  πρακτικό  δεν  μπορούμε  να  το  ψηφίσουμε .  Άρα  μέχρι  το  32 

ψηφίζουμε  ναι ,  εκτός  από  το  23 το  οποίο  το  αποσύρουμε  γιατί  δεν  

υπάρχει  το  πρακτικό .    

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη   

Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  πολιτιστικών  και  αθλητικών   

εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  841/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης   

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  

 εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  842/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  843/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων   

του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  844/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  μηχανημάτων   

του  Δήμου  Σερρών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  845/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  μεγαφωνικών  εγκαταστάσεων .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  846/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  σημάτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  847/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  αυτόματου  

 συστήματος  εκφακέλωσης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  848/2018 )  
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………………………… 

 

Ομοίως  για  ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  συστήματος  

γραμματοσήμανσης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  849/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  Ολοκληρωμένου   

Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  750/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Συντήρησης  –υποστήριξης  λογισμικού  του  

 Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  851/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Προμήθειας  και  τοποθέτησης  τεσσάρων  (4)  

καλυμμάτων  

 καρότσας  για  τα  τέσσερα  διπλοκάμπινα  καινούργια  ημιφορτηγά  

 αυτοκίνητα .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  852/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για   τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  –ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  853/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Άδειας  χρήσης  προγράμματος  διαχείρισης  δημοσίων  

έργων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  854/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  855/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών   

κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  856/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου   

ΔΕ  Κατεπάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  857/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου   

ΔΕ  Σερρών  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  858/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου   

ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  859/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα   

και  ΤΚ  Ορεινής   και  Άνω  Βροντούς   του  Δήμου  Σερρών  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  860/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Περίφραξη  με  συρματόπλεγμα   

του  υπ '  αριθμό  4320 αγροτεμαχίου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  861/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  

 δημοτικών  κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών   

πληροφορία  της  ΔΕ  Σερρών  (5ος  λογ . )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  862/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  δημοτικών   

 Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών   

πληροφορία  της  ΔΕ  Σερρών  (6ος  λογ . )  

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

 (ΠΡΑΚΤ .  2/20/2018 )  

………………………… 
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Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  863/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  864/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  865/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Κτηνιατρικές  υπηρεσίες  για  τις  ανάγκες  του  

κυνοκομείου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  866/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  Περισυλλογής  αδεσπότων  ζώων  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  867/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  παρακολούθηση  σεμιναρίου  με  τίτλο:   

Κλεισθένης  Ι  Μεταρρύθμιση  θεσμικού  πλαισίου  τοπικής  

αυτοδιοίκησης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  868/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  παρακολούθηση  ημερίδας  με  τίτλο  Ανάληψη   

υποχρέωσης  και  εκκαθάριση  δαπανών  μετά  την  ισχύ  του  

Ν .4555/2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  869/2018 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  σεμινάριο  επιμόρφωσης  προσωπικού  μέσω   

τηλεκατάρτισης  σχετικά  με  τον  κατασταλτικό  έλεγχο  δαπανών .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  870/2018 )  

………………………… 
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Ομοίως  για  Ταχυδρομικών  υπηρεσιών  για  τον  μήνα  Σεπτέμβριο  

2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  871/2018 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  15ο  :  

Περί  αποδοχής  ή  απόρριψης  της  αίτησης  λύσης  σύμβασης  του   

συμβασιούχου  κτηνιάτρου  του  κυνοκομείου  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  872/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  16ο  :  

Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ   

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  

 η  οποία  εγκρίθηκε  με  την  αρ .  744/2017 ΑΔΣ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  873/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  17ο  :  

Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  
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 Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  και   

τροποποίηση  της  αρ .  745/2017 ΑΔΣ  ως  προς  τον  ορισμό  μέλους   

της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  αυτής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς  το  ίδιο  θέμα  μόνο  που  η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  

εδώ  είναι  η  745/2017. Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  874/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο  :  

Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  

 έργου:  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων   

Δήμου  Σερρών  έτους  2017.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  875/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο  :  

Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  συμφωνείτε  όλοι  ομόφωνα .   

 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  876/2018 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  20ο  :  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Διαγραφή  των  κύριε  Τότη ,  Αλεκτορίδη  κλπ  οφειλετών  

 από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  877/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  21ο  :  

Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων   

θέσεων  στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  878/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  22ο  :  

Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  προσωρινών  κυκλοφοριακών  

 ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  του  έργου:  Αναπλάσεις  κεντρικών  αξόνων  

 πόλης  Σερρών  έτους  2018 (οδοί  Δ .  Σολωμού  και  Ερμού  )  σύμφωνα   

με  την  αρ .   87/2018 απόφαση  ΕΠΖ.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Να  μετρήσουμε  21 εδώ  για  να  μην  έχουμε  τα  ίδια .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παγκάλου  είμαστε  είκοσι  ένα ;   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εδώ  και  ο  κ .  Μηλίδης ,  είμαστε  είκοσι  ένα .  Και  ο  κ .  Θεοχάρης .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  879/2018 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ ,  καλό  βράδυ .  Σας  ευχαριστώ  για  την  βοήθεια .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 
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Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

822-2018 :   Έγκριση  της  υπ '  αριθμό  297/2018 απόφασης  του  

ΔΣ  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  με  τίτλο :  Αναπροσαρμογή  

τιμολογιακής  πολιτικής  Δ .Ε .Υ .Α .  Σερρών  σύμφωνα  με  

την  ΚΥΑ  με  αριθμό  135272/22-05-2017 (ΦΕΚ  β΄  

1751/22-05-2017) με  παράλληλη  διερεύνηση  των  ειδικών  

τιμολογίων  για  ευπαθείας  ομάδες  και  διακανονισμός .   

Εισηγητής :  ο  Πρόεδρος  της  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  κ .  Γάτσιος  

Ι .   

 

823-2018:  Σύσταση  επιτροπών  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  

Α)  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  

Αυτοκινητοδρομίου  Σερρών   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

 

824-2018: Ομοίως  του  έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  

δασικής   οδοποιίας  ΔΕ  Άνω  Βροντούς    

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

825-2018: Ομοίως  του  έργου :   Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  

δασικής   οδοποιίας  ΔΕ  Ορεινής   
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Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

826-2018: Ομοίως  του  έργου :   Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  για  

δημιουργία  νέων  ταφώνων  κοιμητηρίων  ΔΚ .  Λευκώνα   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

827-2018: Ομοίως  του  έργου :   Ασφαλτοστρώσεις  ΔΕ  Σερρών  έτους  

2016 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

828-2018:  Ομοίως  του  έργου :  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  

περιοχή  της  ΠΕ  Σιγής  έτους  2013 

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .   

 

829-2018:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχιακού  προσωπικού  επί  διμήνου  

για  την  αντιμετώπιση  πρόσκαιρων  αναγκών  καθαριότητας  

του  κυνοκομείου .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .   

 

830-2018:  Έγκριση  συνεργασίας  του  Δήμου  Σερρών  με  την  Κοινωνία  

της  Πληροφορίας  ΑΕ  για  την  υποστήριξη  και  φιλοξενία  

πληροφοριακών  συστημάτων  του  Δήμου  Σερρών  μέσω  των  

υποδομών  του  Κυβερνητικού  Υπολογιστικού  Νέφους .  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   
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831-2018:  Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  ο  εντεταλμένος  δημοτικός  σύμβουλος  κ .  

Τερζής  Β .   

 

832-2018:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .   

 

833-2018: Έγκριση  διαγραφής  υποχρεώσεων  παρελθόντων  

οικονομικών  ετών  του  Δήμου  Σερρών .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

834-2018:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους  2018 αγροτική  οδοποιία  την  Οικονομική  

Υπηρεσία  του  Δήμου .   

         19735  

15/11/2018  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

835-2018:  Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  για  την  προμήθεια  /έκδοση  

φωτοτυπικών  χαρτών  και  σχεδίων  της  ΔΤΥ  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

836-2018:  Έγκριση  χρονικής  παράτασης :  την  υπ '  αριθμό  50976/23-11-

17 σύμβασης  για  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  7 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018 

173

υγιεινής  και  ευπρεπισμού  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών  για  επιπλέον  τρεις  (3)  μήνες   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

837-2018:  Ομοίως   της  υπ '  αριθμό  51184/ 23-11-2017 σύμβασης  για  

την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  και  υγιεινής  και  

ευπρεπισμού  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  για  

επιπλέον  τρεις  (3)  μήνες .    

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

838-2018:   Λήψη  απόφασης  εκμετάλλευσης  σχολικής  περιουσίας  

(σχολικοί  αγροί)  των  συγχωνευόμενων  σχολικών  μονάδων  

της  Α /θμιας  εκπαίδευσης  του  Δήμου  Σερρών  που  έπαψε  η  

λειτουργία  τους .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  Δ .  

 

839-2018:  Έγκριση  καταγγελίας  της  μίσθωσης  του  υπ '  αριθμό  1 

καταστήματος  του  Κοινοτικού  Καταστήματος  Μητρουσίου .   

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

840-2018: Καθορισμός  τιμής  ζώνης  κτισμάτων  και  οικοπέδων  εκτός  

αντικειμενικού  προσδιορισμού  για  τον  υπολογισμό  του  

τέλους  ακίνητης  περιουσίας  (ΤΑΠ)  

Εισηγητής :  ο  Αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

841-2018: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  πολιτιστικών  
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και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  

του  Δήμου  Σερρών .  

 

842-2018:  Ομοίως  για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψης  

πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών .  

 

843-2018:  Ομοίως  για  την  κάλυψη  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2018 

 

844-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών .   

 

845-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών .   

 

846-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  και  επισκευή  μεγαφωνικών  

εγκαταστάσεων .   

 

847-2018:  Ομοίως  σύνδεσης  με  24ωρο  κεντρικό  σταθμό  λήψης  

σημάτων   

 

848-2018:  Ομοίως  για  ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  αυτόματου  

συστήματος  εκφακέλωσης   

 

849-2018:  Ομοίως  για  ετήσιας  τεχνικής  υποστήριξης  του  συστήματος  

γραμματοσήμανσης   
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850-2018:  Ομοίως  για  Μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  

Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος  (ΟΠΣ)  

 

851-2018:  Ομοίως  για  Συντήρησης  –υποστήριξης  λογισμικού  του  

Κοινωνικού  Ολοκληρωμένου  Πληροφοριακού  Συστήματος .   

 

852-2018:  Ομοίως  για  Προμήθειας  και  τοποθέτησης  τεσσάρων  (4)  

καλυμμάτων  καρότσας  για  τα  τέσσερα  διπλοκάμπινα  

καινούργια  ημιφορτηγά  αυτοκίνητα .   

 

853-2018:  Ομοίως  για   τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  Δήμου  Σερρών  –

ΚΤΕΟ  

 

854-2018:  Ομοίως  για  Άδειας  χρήσης  προγράμματος  διαχείρισης  

δημοσίων  έργων  

 

855-2018:  Ομοίως  για  Συντήρησης  κάδων  απορριμμάτων  

 

856-2018:  Ομοίως  για  Διαχείρισης  ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  

κατασκευών  κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)  με  κάδους  ογκωδών  

 

857-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Κατεπάν  Μητρούση  του  Δήμου  Σερρών   
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858-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Σερρών  του  Δήμου  Σερρών   

 

859-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  

Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών   

 

860-2018:  Ομοίως  για  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  

και  ΤΚ  Ορεινής   και  Άνω  Βροντούς   του  Δήμου  Σερρών   

 

861-2018:  Ομοίως  για  την  παροχή  υπηρεσίας  Περίφραξη  με  

συρματόπλεγμα  του  υπ '  αριθμό  4320 αγροτεμαχίου  Σερρών  

 

862-2018:  Ομοίως  για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  

δημοτικών  κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

πληροφορία  της  ΔΕ  Σερρών  (5ο ς  λογ . )  

 

ΠΡΑΚΤ .  :   Ομοίως  για  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  

δημοτικών   

2/20/2018 κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

πληροφορία  της  ΔΕ  Σερρών  (6ο ς  λογ . )  

 

863-2018:  Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού   

 

864-2018:  Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού   

 

865-2018:  Ομοίως  για  την  εκμίσθωση  μηχανήματος  και  αποχιονισμού   
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866-2018:  Ομοίως  για  Κτηνιατρικές  υπηρεσίες  για  τις  ανάγκες  του  

κυνοκομείου   

 

867-2018:  Ομοίως  για  Περισυλλογής  αδεσπότων  ζώων  

 

868-2018:  Ομοίως  για  την  παρακολούθηση  σεμιναρίου  με  τίτλο :  

Κλεισθένης  Ι  Μεταρρύθμιση  θεσμικού  πλαισίου  τοπικής  

αυτοδιοίκησης   

 

869-2018:  Ομοίως  για  την  παρακολούθηση  ημερίδας  με  τίτλο  

Ανάληψη  υποχρέωσης  και  εκκαθάριση  δαπανών  μετά  την  

ισχύ  του  Ν .4555/2018  

 

870-2018:  Ομοίως  για  σεμινάριο  επιμόρφωσης  προσωπικού  μέσω  

τηλεκατάρτισης  σχετικά  με  τον  Κατασταλτικό  έλεγχο  

δαπανών .   

 

871-2018:  Ομοίως  για  Ταχυδρομικών  υπηρεσιών  για  τον  μήνα  

Σεπτέμβριο  2018 

 

872-2018:  Περί  αποδοχής  ή  απόρριψης  της  αίτησης  λύσης  σύμβασης  

του  συμβασιούχου  κτηνιάτρου  του  κυνοκομείου  του  Δήμου  

Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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873-2018:  Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  η  

οποία  εγκρίθηκε  με  την  αρ .  744/2017 ΑΔΣ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

874-2018:  Έγκριση  παράτασης  προγραμματικής  σύμβασης  μεταξύ  

Γενικής  Γραμματείας  Αθλητισμού  και  Δήμου  Σερρών  και  

τροποποίηση  της  αρ .  745/2017 ΑΔΣ  ως  προς  τον  ορισμό  

μέλους  της  Κοινής  Επιτροπής  Παρακολούθησης  αυτής .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

875-2018:  Έγκριση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών  του  

έργου :  Συντήρηση  και  βελτίωση  σχολικών  κτηρίων  Δήμου  

Σερρών  έτους  2017.  

        19708 15/11/2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

876-2018:  Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

877-2018 :   Διαγραφή  των  κύριε  Τότη ,  Αλεκτορίδη  κλπ  οφειλετών  

από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

878-2018 :  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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879-2018 :    Έκδοση  Κανονιστικής  Απόφασης  προσωρινών  

κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων  στο  πλαίσιο  του  έργου :  

Αναπλάσεις  κεντρικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018 

(οδοί  Δ .  Σολωμού  και  Ερμού  )  σύμφωνα  με  την  αρ .   

87/2018 απόφαση  ΕΠΖ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

880-2018 :    Έγκριση  μετακίνησης  εκτός  έδρας  του  Δημάρχου  

Σερρών  κ .  Πέτρου  Αγγελίδη   

ΚΑΤ .  από  28 έως  30 Νοεμβρίου  2018.   

 

881-2018 :    Έγκριση  καταγγελίας  μίσθωσης  ακινήτου  

κληροδοτήματος  Κ .  Μητσάκου   

ΚΑΤ .  Εμφιετζόγλου  και  εκμίσθωσης  αυτού .  

 

882-2018 :   Έγκριση  Κανονιστικής  Απόφασης  προσωρινών  

κυκλοφοριακών  ρυθμίσεων   

ΚΑΤ .  στο  πλαίσιο  στο  έργου :  Εργασίες  οδοστρωσίας  

ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  2018.  

 

883-2018 :  Έγκριση  τροποποίησης  του  Κανονισμό  Χρήσης  Χώρων  

Φορτοεκφόρτωσης   

ΚΑΤ .  στην  πόλη  των  Σερρών   
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884-2018 :   Έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  κυκλοφοριακών  

ρυθμίσεων  στο  λόφο  

ΚΑΤ .  Μηχανικού  στην  πόλη  των  Σερρών .  

 

885-2018 :    Έγκριση  σχεδίου  σύμβασης  Διαδημοτικής  

Συνεργασίας  για  την  παροχή  

ΚΑΤ .   υποστήριξης  από  την  ΔΤΥ  Δήμου  Σερρών  προς  την  

Τεχνική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Εμμ .  Παπά  ως  προς  τη  

σύνταξη  τεχνικών  προδιαγραφών  και  τη  συμμετοχή  του  

στην  Επιτροπή  Παραλαβής  για  την  προμήθεια  ανελκυστήρα  

στο  ΚΑΠΗ     

 

 

………………………….. 

……………. 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

-  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  του  κύκλου  

ερωτήσεων  επί  του  

1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μυστακίδης  Παύλος  και  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησαν  κατά  

τη  διάρκεια  του  κύκλου  ερωτήσεων  επί  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  
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- Καλώτα  Παναγιώτα ,  αποχώρησε  κατά  τον  κύκλο  τοποθετήσεων  

επί  του  1ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  11ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

……………………… 

…………….. 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ           ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )……………. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ……………. 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………. 

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ……………. 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………. 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………. 

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ……………. 

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ……………. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………. 

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ……………. 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………. 

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ……………. 
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ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………. 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     …………….  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ       ……………. 
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