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Απολογισµός Πεπραγµένων ∆ηµοτικής Αρχής για το έτος 2019 
 

Αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι και εκλεκτοί συµπολίτες που µας 

παρακολουθείτε µέσω του διαδικτύου, 

 

Ο πρώτος απολογισµός που καλούµε να παρουσιάσω ως επικεφαλής της 

νέας ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Σερρών είναι ιδιαίτερος, καθώς αφορά 

ένα µικρό διάστηµα, µόλις τεσσάρων µηνών, του 2019.  

 

Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι τα περιθώρια για τη χάραξη και υλοποίηση 

νέων δράσεων µέσα σε ένα τετράµηνο είναι εκ των πραγµάτων 

περιορισµένα.  

 

Ουσιαστικά το τελευταίο τετράµηνο του 2019 κληθήκαµε να 

υλοποιήσουµε το τεχνικό πρόγραµµα, το σχέδιο δράσης και εν κατακλείδι 

τον προϋπολογισµό της προηγούµενης δηµοτικής αρχής.  

 

Πιστεύω, όµως, ότι έστω σε αυτό το µικρό διάστηµα, από την 1η 

Σεπτεµβρίου µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019, δώσαµε το στίγµα της 

πολιτικής µας για τη µεταµόρφωση του ∆ήµου Σερρών σε έναν ∆ήµο 

όµορφο, λειτουργικό, «έξυπνο» και ανθρώπινο, «έναν ∆ήµο που αξίζει να 

ζει κάποιος». 

 

∆ώσαµε έµφαση σε δράσεις και πολιτικές για τη βελτίωση της 

καθηµερινότητας και της ποιότητας ζωής των συµπολιτών µας, την 

καθαριότητα, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον 

αθλητισµό, το περιβάλλον, την ψηφιακή διακυβέρνηση και όλα αυτά που 

διαµορφώνουν έναν Έξυπνο ∆ήµο, τα µεγάλα έργα υποδοµής και την 

προώθηση εµβληµατικών έργων.  

 

Από την πρώτη στιγµή ήρθαµε αντιµέτωποι µε πολλές προκλήσεις και 

δυσκολίες για την υλοποίηση του σχεδιασµού µας που αφορούσαν την ίδια 

τη λειτουργία του ∆ήµου. Έναν δήµο υποστελεχωµένο µε αρκετές κενές 



θέσεις, που δηµιουργήθηκαν από αποχωρήσεις και µετακινήσεις συνολικά 

187 υπαλλήλων κατά το προηγούµενο διάστηµα.  

 

Επιπλέον, στερηθήκαµε και της βοήθειας που προσέφεραν στον ∆ήµο οι 

περισσότεροι από 180 εργαζόµενοι στα προγράµµατα Κοινωφελούς 

Εργασίας, οι συµβάσεις των οποίων έληγαν την περίοδο που αναλάβαµε 

καθήκοντα. 

 

Προκειµένου να απαντήσουµε αποτελεσµατικά σε αυτές τις προκλήσεις 

και να καταστήσουµε τον ∆ήµο Σερρών πρωταγωνιστή στις εξελίξεις, 

αποφασίσαµε εξαρχής να επενδύσουµε στην ισχυροποίηση της θέσης του 

∆ήµου µας στα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων. 

 

Αυτή η στόχευση και η προσπάθειά µας οδήγησε στην εκλογή του 

∆ηµάρχου Σερρών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε, την εκλογή για 

πρώτη φορά ενός Σερραίου αυτοδιοικητικού στο κορυφαίο όργανο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μία σηµαντική επιτυχία όχι µόνο για τον ∆ήµο 

Σερρών αλλά για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.  
 

Ενισχύσαµε τη φωνή του ∆ήµου Σερρών.  
 

Παράλληλα, αρχίσαµε έναν κύκλο επαφών και συναντήσεων µε 

πολιτικούς και θεσµικούς παράγοντες στην Ελλάδα αλλά και στις 

Βρυξέλλες µε στόχο την προώθηση των θεµάτων του ∆ήµου Σερρών και 

την καλύτερη προετοιµασία για τη διεκδίκηση χρηµατοδοτικών 

προγραµµάτων για την ανάπτυξη του ∆ήµου.   
 

Στόχος µας να µην αφήσουµε να χαθεί ούτε ένα ευρώ από αυτά που 

αξίζουν στους συνδηµότες µας και να αξιοποιήσουµε όλα τα διαθέσιµα 

χρηµατοδοτικά εργαλεία, εθνικά και ευρωπαϊκά. 

Το έχουµε πει πολλές φορές ότι στον ∆ήµο υπάρχει η αρχή της συνέχειας 

και τα έργα ανήκουν σε όλους τους Σερραίους.  
 

Όταν αναλάβαµε τη διοίκηση του ∆ήµου Σερρών υπήρχαν σε εξέλιξη µία 

σειρά από έργα και µελέτες σε διαφορετικό στάδιο υλοποίησης.  
 

Αυτό που θέσαµε ως προτεραιότητα ήταν να επιταχύνουµε τις 

προσπάθειες για την ωρίµανση των µελετών και την ένταξη έργων σε 



χρηµατοδοτικά προγράµµατα, καθώς να ενεργοποιήσουµε γρήγορα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα από το προηγούµενο διάστηµα.  
 

Έτσι, δροµολογήσαµε τις απαραίτητες ενέργειες για εκτεταµένες 

παρεµβάσεις στον τοµέα της οδικής ασφάλειας µε την προετοιµασία της 

προγραµµατικής σύµβασης ανάµεσα στον ∆ήµο Σερρών και την Εγνατία 

Οδό για την ανάθεση των µελετών για την κατασκευή και βελτίωση εννέα 

ισόπεδων κυκλοφοριακών κόµβων, καθώς και µε το αίτηµα ενίσχυσης 

έργων ασφαλτόστρωσης στον ∆ήµο µε κονδύλια ύψους 1,05 εκατ.ευρώ. 

Ποσό, το οποίο εξασφαλίσαµε. 
 

∆ιεκδικήσαµε σε αυτό το διάστηµα και εν τέλει εξασφαλίσαµε τη 

χρηµατοδότηση της µελέτης έργου για την ενεργειακή αναβάθµιση του 

νέου Κλειστού Κολυµβητηρίου στο Αθλητικό Πάρκο Οµόνοιας. 
 

Θέσαµε τις βάσεις για την ανταλλαγή ακινήτων για τη «∆ηµιουργία νέου 

∆ικαστικού Μεγάρου Σερρών» µε ταυτόχρονη απόκτηση από τον ∆ήµο 

του νυν ∆ικαστικού Μεγάρου, όπως επίσης και για την παραχώρηση 

ακινήτου για τη «∆ηµιουργία νέου Πυροσβεστικού Σταθµού» και 

απελευθέρωση του νυν ακινήτου της Πυροσβεστικής για περαιτέρω 

αξιοποίηση από τον ∆ήµο. 

 

Ακόµη, στον τοµέα της Παιδείας υποβάλαµε προτάσεις για την 

«Ενεργητική  Πυροπροστασία των Σχολικών Μονάδων», προϋπολογισµού 

404.240 ευρώ καθώς και για την «Κατασκευή ραµπών και χώρων υγιεινής 

για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές µονάδες», 

προϋπολογισµού 69.000 ευρώ. 
 

Επίσης, καταθέσαµε την πρόταση του έργου για την επισκευή των 

εγκαταστάσεων και την προµήθεια εξοπλισµού του ∆ηµοτικού 
Καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συνολικού προϋπολογισµού 

300.000 ευρώ πετυχαίνοντας την έγκρισή της.  
 

Μεταξύ άλλων, δε, συµµετείχαµε στην πρόταση του ΦΟ∆ΣΑ για την 

Προµήθεια Εξοπλισµού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους ∆ήµους της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 600.285 ευρώ. 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι και συµπολίτες, 
 



Όταν ενηµερωθήκαµε για τον σχεδιασµό δηµιουργίας τρίτης δοµής 

προσφύγων στις Σέρρες, στείλαµε ξεκάθαρο µήνυµα σε όλους τους 

υπεύθυνους ότι δεν πρόκειται να δεχθούµε οποιαδήποτε εγκατάσταση 

νέων προσφύγων και µεταναστών στις Σέρρες, καθώς τα τελευταία χρόνια 

η περιοχή µας έβαλε πλάτη και µε το παραπάνω µάλιστα στις προσπάθειες 

της πολιτείας για να αντιµετωπίσει αυτό το εθνικό πρόβληµα.  
 

Ήταν µία µάχη που δώσαµε ενωµένοι, µε αποφασιστικότητα και σθένος 

και την κερδίσαµε πετυχαίνοντας την αποτροπή της δηµιουργίας νέας 

δοµής στον ∆ήµο µας, µία σκέψη που υπήρχε µεν αλλά δεν υλοποιήθηκε 

ποτέ. 
 

Απαντήσαµε σε θέµατα καθηµερινότητας και ποιότητας ζωής των 

Σερραίων. 
 

Τους πρώτους µήνες της θητείας µας επικεντρώσαµε τις προσπάθειες µας 

σε παρεµβάσεις καλλωπισµού και πρασίνου στην πόλη αρχής γενοµένης 

από τη µεταµόρφωση της Πλατείας Ελευθερίας, που γέµισε χρώµατα και 

πράσινο, καθώς και σε άλλες αστικές παρεµβάσεις και βελτιώσεις.  

 
∆ροµολογήσαµε τον εξωραϊσµό των πλατειών και των εισόδων της πόλης 

µε τον καλλωπισµό των κυκλικών κόµβων.  

 
Απλώσαµε ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας σε όλους όσοι το έχουν 

ανάγκη και σχεδιάσαµε νέες κοινωνικές δοµές, όπως το Κέντρο Πρόληψης 

για την Υγεία και ο Συµβουλευτικός Σταθµός για την Άνοια, που θα 

στεγαστούν στο κληροδότηµα Αποστολίδη. 

Για πρώτη φορά στον ∆ήµο Σερρών αρχίσαµε τη διανοµή Κοινωνικού 

Συσσιτίου στα χωριά, ενώ υλοποιήσαµε µία σειρά από κοινωνικές δράσεις, 

όπως: 

η εκπαίδευση του γενικού πληθυσµού και των εργαζοµένων του ∆ήµου 

στη χρήση των απινιδωτών,  

η διενέργεια δωρεάν τεστ µνήµης την Παγκόσµια Ηµέρα Alzheimer,  

η συνεργασία µε τον µη κερδοσκοπικό οργανισµό Share medicine Life για 

χρήση εντελώς δωρεάν  του προγράµµατος της givmed για το Κοινωνικό 

Φαρµακείο,  



το χαριστικό παζάρι εξωσχολικών βιβλίων για µονογονεϊκές και 

κακοποιηµένες γυναίκες και  

η ένταξη στο πρόγραµµα της Linguaphone για την εκµάθηση Αγγλικών.  

Παράλληλα, διευρύναµε τον θεσµό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου µε την 

ένταξη των Κοινωνικών Μαθηµάτων Χορού και Μπαλέτου.  

Ακόµη, προχωρήσαµε στη στελέχωση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µε 

στόχο την επαναδραστηριοποίησή της. 

 
Εντατικοποιήσαµε τις ενέργειες για την αναβάθµιση του τοµέα της 

Καθαριότητας  

 
Αναλάβαµε δράσεις για τη διαχείριση των αδέσποτων σε συνεργασία µε 

τα Φιλοζωϊκά Σωµατεία. 

 
Προεκλογικά είχαµε δεσµευτεί για τη µεταφορά της Πολιτείας των Ευχών 

στο κέντρο της πόλης. Το πράξαµε το πρώτο διάστηµα της θητείας µας.  

Μεταφέραµε το επίκεντρο των εκδηλώσεων και των δράσεων στο κέντρο 

της πόλης, όπως ήταν η επιθυµία των Σερραίων δίνοντας στον κόσµο τη 

δυνατότητα να απολαύσει µία πιο λαµπερή Πολιτεία των Ευχών και 

ταυτόχρονα τονώνοντας την εµπορική κίνηση. 

Ταυτόχρονα, εµπλουτίσαµε την Πολιτεία των Ευχών µε νέες εκδηλώσεις 

και δράσεις, όπως τη διοργάνωση του Santa Claus Run και τη πρώτη 

Λευκή Νύχτα, ενώ φιλοξενήσαµε δεκάδες συλλόγους, σχολές χορού, 

θεατρικές οµάδες, σχολεία, κουκλοθέατρα, ορχήστρες και καλλιτέχνες. 

Στο ίδιο πνεύµα της αύξησης της κινητοποίησης και συµµετοχής των 

∆ηµοτών µας κινηθήκαµε και µε τη διοργάνωση άλλων δράσεων, όπως ο 

35ος Γύρος της Πόλης των Σερρών. 

Την ίδια στιγµή, προωθήσαµε τις διαδικασίες για την υλοποίηση των 

εµβληµατικών έργων που αλλάζουν την εικόνα της πόλης.  
 

Προς την κατεύθυνση αυτή, ενισχύσαµε το έργο δηµιουργίας της 

Πινακοθήκης «Κωνσταντίνος Ξενάκης» στο πρώην στρατόπεδο 

Παπαλουκά µε τη δέσµευση 200.000 ευρώ στον προϋπολογισµό του 2020. 
 



Ταυτόχρονα, κάναµε τα πρώτα µας βήµατα για να υλοποιήσουµε το 

µεγάλο µας όραµα, την δηµιουργία του Πάρκου Τεχνολογίας, Πολιτισµού 

& Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας EDEN PROJECT HELLAS µε την 

επίσκεψη στο θεµατικό περιβαλλοντικό πάρκο και εκπαιδευτικό κέντρο 

στην Κορνουάλη της Αγγλίας και τις επαφές που πραγµατοποιήσαµε. 

 

Γενικά, το 2019 αποτέλεσε έτος προετοιµασίας και έντονης δουλειάς τόσο 

σε επίπεδο υπηρεσιακό όσο και σε επιτελικό, προκειµένου να ωριµάσουµε 

τις αναγκείες µελέτες και τις προτάσεις για την επίτευξη όλων των στόχων 

µας. 

 

Η υλοποίηση των δεσµεύσεων µας απέναντι στους συνδηµότες µας 

αποτελεί την πυξίδα της πορείας µας!   

Μία πορεία για να καταστήσουµε τις Σέρρες πρότυπο ευρωπαϊκής πόλης, 

Τα καλύτερα είναι µπροστά µας…  
  

 


