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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

 

ΘΕΜΑ    ΜΟΝΟ: Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2008.  

 

 

    

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΘΕΜΑ    ΜΟΝΟ: Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, έτους 2008.  

 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση με ένα και 

μοναδικό θέμα.  

κ. Δήμαρχος:  κ. Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, το τι έπραξε το 2008 η Δ.Α. Θέλω να πω 

όμως προκαταβολικά ότι θα κάνω την τοποθέτηση μου σε δύο άξονες. Να θυμίσω βέβαια σε 

όλους σας, γιατί όλοι σας έχετε αναγνώσει το κείμενο της λογοδοσίας, το έχετε μπροστά σας, 

και το τι έχει γίνει το 2008 αναφέρεται αναλυτικά μέσα σ’ αυτό. Εκείνο που θέλω να θυμίσω 

είναι ότι όλα όσα έχουν γίνει είναι βάσει του προϋπολογισμού τον οποίο το Δ.Σ. ψήφισε, είναι 

βάσει του Τεχνικού Προγράμματος που επίσης εδώ ψηφίστηκε και βάσει των θεσμοθετημένων 

οργάνων της Δ.Ε. και των αποφάσεων του Δ.Σ. που πάρθηκαν και υλοποιήθηκαν. Όχι βέβαια 

όλες οι αποφάσεις που πάρθηκαν, δεν είναι ποτέ δυνατόν αυτό να συμβεί, αλλά πολλές εκ των 

αποφάσεων είναι στο πρόγραμμα της υλοποίησης.  

Εκεί που θα ήθελα να σταθώ και έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα είναι ότι αυτή τη 

δουλειά, αυτό το … που έχουμε όλοι στα χέρια μας, μπορεί να μην το έχει στα χέρια του ο 

κάθε πολίτης, για όσους θέλουν να ανατρέξουν και να καταλήξουν σε κάποια στοιχεία κρίσιμα 

κυρίως κοινωνικής φύσεως αλλά και οικονομικά και επομένως η πολιτική η οποία υπάρχει 

γύρω από την … πραγμάτων μιας μεγάλης κοινωνίας όπως είναι η πόλη των Σερρών και η 

ευρύτερη περιοχή, και αναφέρομαι σε θέματα όχι μόνο στο τι έργα γίναν, σε ποιες αναπλάσεις, 

ποιες διαμορφώσεις, ποιες διανοίξεις, ποιες οδοστρωσίες, ποιες παιδικές χαρές, ποια έργα 

μεγάλα δρομολογήθηκαν ή συμβασιοποιήθηκαν και άρχισε η συμβασιοποίηση τους, αλλά 

κυρίως αναφέρομαι σε στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τον πληθυσμό, με τους 

κατοίκους, με την κοινωνία μας, κοινωνικά, κοινωνικής φύσεως στοιχεία και αναφέρομαι στις 

γεννήσεις, στους θανάτους, στην ιθαγένεια, ποιοι την είχαν, ποιοι την χάσαν, ποιοι την 

απέκτησαν, …, επίσης το μορφωτικό επίπεδο και το οποίο προκύπτει το επίπεδο εκπαίδευσης 

και το μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων μιας περιοχής. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία αν 

λάβουμε υπόψη και απολογισμούς άλλων Δήμων, μπορούν όλα να συνθέσουν ένα πάνελ 

στοιχείο που μπορεί τον κάθε μελετητή που θέλει πραγματικά ενόψει του προγράμματος 

Καλλικράτης να γίνει ένας καλός σχεδιασμός, ένα καλό αποτέλεσμα για το πώς πρέπει να είναι 

οι δήμοι που προβλέπονται από το πρόγραμμα Καλλικράτης.  

Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι το 2008 είναι έτος του παγκόσμιου πρωταθλήματος 

…, και το λέω αυτό γιατί είναι κατανοητό ότι όλες οι υπηρεσίες του Δήμου, όλες οι 

προσπάθειες εστιάστηκαν, και των συνεργατών εδώ και των δικών σας από όλες τις πλευρές, 

και την κοινωνίας και των εμπλεκομένων κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων φορέων και 

του εμπορικού κόσμου και του επιμελητηρίου στο γεγονός αυτό.  
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Πράγματι άξιζε τον κόπο και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα του παγκόσμιου αυτού 

πρωταθλήματος δικαίωσε όσους προσπάθησαν και προσπάθησε και συμμετείχε το σύνολο της 

Σερραϊκής κοινωνίας. Εκείνο όμως που είναι άξιο να ακουστεί και το υπογραμμίζω γιατί εμείς 

το ζήσαμε, είναι ότι καταφέραμε αφενός μεν να … επιπλέον πόρους για την υλοποίηση των 

υποδομών του Αυτοκινητοδρομίου προκειμένου να φιλοξενήσει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, 

αλλά να πω ότι να εκταμιεύσεις, να υλοποιήσεις και να λειτουργήσεις έργο σε λιγότερο από 1 

χρόνο σε διάρκεια λιγότερο από μία χρονιά πιστεύω ότι αυτό δεν έχει προηγούμενο όχι μόνο 

στην περιοχή μας αλλά πιστεύω και στην επικράτεια ολόκληρη. Γιατί όλοι σας γνωρίζετε το 

πώς υλοποιούνται έργα μεγάλα σ’ αυτόν τον τόπο που ζούμε. Η σύλληψη, ο προγραμματισμός, 

ο σχεδιασμός, η μελέτη, η διακηρύξεις, οι ενστάσεις, καταλαβαίνετε ότι παίρνουν πολλά 

χρόνια. Και ήθελα να αναφερθώ στο παράδειγμα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ, από πότε αυτό το έργο που 

αποφασίστηκε να ανακατασκευαστεί πόσα χρόνια πήρε.  

Εδώ θέλω να συγχαρώ τις υπηρεσίες του Δήμου, και όχι μόνο και σε άλλους, οι οποίοι 

συνέβαλλαν στην υλοποίηση και την ολοκλήρωση και τη λειτουργία και την διεξαγωγή αυτού 

του παγκόσμιου γεγονότος. Να τους συγχαρώ και δημόσια αλλά και να θυμίσω ότι τα 

καταφέραμε με την έννοια ότι πήραμε τα εύσημα, τα συγχαρητήρια από όλους τους ειδικούς, 

τους εμπλεκόμενους, και επίσης γιατί να μην το πούμε ότι για πρώτη φορά η πόλη των Σερρών 

ακούστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. Να θυμίσω ότι ευρωπαϊκά και παγκόσμια Μ.Μ.Ε. ήταν σε 

καθημερινή βάση, και 3λεπτα και 5λεπτα αφιερώματα στην πόλη των Σερρών. Ένα είναι αυτό 

που χαρακτηρίζει το έτος 2008. 

Ένα άλλο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι στο 2008 ολοκληρώθηκαν τα θεσμικά τα 

οποία προκύπτουν από την ισχύ του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αναφέρομαι 

στην διαχειριστική επάρκεια του Δήμου. Ο Δήμος ως γνωστό από το 2008 δεν είναι ο … 

δικαιούχος, δεν είναι ο δυνητικός δικαιούχος, είναι ο δικαιούχος των προγραμμάτων της 4ης 

προγραμματικής περιόδου, το γνωστό σε όλους μας ΕΣΠΑ. Στα πλαίσια αυτά θέλω να κάνω 

μια ιδιαίτερη αναφορά όσον αφορά την πιστοποίηση και με βάση την πιστοποίηση και την 

ωριμότητα και την ετοιμότητα την οποία έχει πλέον ο Δήμος, έχει το δικαίωμα όποια πρόταση 

και να έχει σε όποιο δίκτυο, είτε …, είτε περιφερειακό πρόγραμμα και αφορά σε ΟΤΑ και 

είναι επιλέξιμο να καταθέτει εγκαίρως τις προτάσεις του μέσω των τεχνικών δελτίων και να 

προσδοκά τις εγκρίσεις αυτών των προτάσεων του. Επίσης χάρην της διαχειριστικής 

επάρκειας τόσο της οικονομικής όσο και της διαχειριστικής, ο Δήμος των Σερρών κατάφερε, 

δημιούργησε ένα δικό του πρόγραμμα, μια βάση δεδομένων για την ηλεκτρονική 

παρακολούθηση των δράσεων του Δήμου Σερρών. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Τ.Υ. του 

Δήμου όπου στο σύνολο της … και το πρόγραμμα αυτό το οποίο υιοθετήθηκε από το 

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τα θεσμοθετημένα 

όργανα τόσο της ΤΕΔΚ, της …, σήμερα … με συμβολαιογραφική πράξη κατοχυρώσαμε την 

πνευματική ιδιοκτησία του Δήμου Σερρών, έχουμε και με απόφαση του Δ.Σ. το πρόγραμμα 

αυτό, μπορούμε και το δίνουμε σε όποιους μας το ζητούνε και το ξέρετε καλά ότι το ζητάνε 

πολλοί άλλοι δήμοι όπως είναι της Ν. Ιωνίας, του Κιλκίς και άλλοι δήμοι, βέβαια με την 

υποχρέωση τους όταν το χρησιμοποιήσουν το πρώτο που θα βλέπει κανείς θα είναι το 

έμβλημα του Δήμου των Σερρών και η αναφορά στον δήμο των Σερρών.  

Ένα άλλο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι ολοκληρώθηκε η κατάρτιση του 

Επιχειρησιακού προγράμματος δράσης και του στρατηγικού σχεδιασμού δράσεων του Δήμου 

όπως ήταν απαίτηση του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.  

Βεβαίως πριν να αναφέρω και κάποια άλλα θέματα θα ήθελα να αναφερθώ και στις 

πρωτοβουλίες του Δήμου που έχουν να κάνουν εξαιτίας όλων αυτών που προανέφερα για την 

απευθείας επικοινωνία που έχουμε με την Ε.Ε. και ότι ο Δήμος πλέον έχει ξεπεράσει τα όρια 

της ευρύτερης περιοχής και ακούγεται παντού, με κάποιες πρωτοβουλίες του Δήμου όπως 

είναι η  συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο του ευρωπαϊκού συνασπισμού των πόλεων κατά του  
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ρατσισμού, συμμετείχε εκεί και παρουσίασε το δικό του πρόγραμμα, τις δικές του δράσεις, τις 

δικές του ενέργειες, και βέβαια και ένα δεύτερο, της συμμετοχής του Δήμου στην παγκόσμια 

συμμαχία της UNESCO για την πολιτιστική ποικιλομορφία με τα φυλλάδια, τις παρουσιάσεις 

και όλα αυτά. Στα πλαίσια αυτά της υποβολής προτάσεων, ο Δήμος των Σερρών μπόρεσε και 

σε συνεργασία με άλλους εταίρους να καταθέσει κάποιες σπουδαίες προτάσεις από τις οποίες 

άλλες εγκρίθηκαν και άλλες είναι εν αναμονή να εγκριθούν και άλλες βέβαια δεν είχαν την 

τύχη της τελικής έγκρισης, θα αναφερθώ σε ένα δύο θέματα που κατά την άποψη μου πρέπει 

να τα πούμε και όλα αυτά είναι μέσα στην λογοδοσία που έγινε. Ένα είναι τον 6ο μήνα και 11ο 

μήνα στο πρόγραμμα … που καταθέσαμε μια πρόταση για την επιλεκτική εφαρμογή μιας νέας 

μεθοδολογίας μέτρησης των αποβλήτων, που είναι πιο ευαίσθητη και βασίζεται στον 

υπολογισμό της αξίας των απορριμμάτων. Ένα άλλο είναι η διερεύνηση των πραγματικών 

ενεργειακών συνθηκών στα δημόσια κτίρια έτσι ώστε να προταθούν μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας. Με 300.000 €, αυτός είναι ο προϋπολογισμός που αφορά μόνο τον δήμο των 

Σερρών γιατί και οι άλλοι οι εταίροι  έχουν το δικό τους το μερίδιο κατ’ αντιστοιχία. Ένα άλλο 

πρόγραμμα της Ε.Ε. που η πρόταση για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για την 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα.  

Προγράμματα τα οποία εγκρίθηκαν και έχουν ολοκληρωθεί είναι από το Υπουργεία 

Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόγραμμα Κοινωνίας της Πληροφορίας, οι ενέργειες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ψηφιακή δημόσια διοίκηση του 

Δήμου  των Σερρών. Το γνωρίζετε, συμμετείχατε, πιστεύω ότι άφησε θετικά αποτελέσματα για 

όσους το παρακολούθησαν και για όσους σήμερα θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της γνώσης, 

αυτής της εμπειρίας.  

Ένα άλλο επίσης το οποίο εγκρίθηκε και υλοποιείται είναι η ανάπτυξη ενός εθνικού 

σχεδίου δράσης για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ανάπτυξη και εφαρμογή 

πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών. Και βέβαια το γνωστό σε 

όλους, συνέχεια μετά την επιτυχία ολοκλήρωσης του προγράμματος PIMMS για την 

κινητικότητα, για το κυκλοφοριακό, το PIMMS TRANSFER για την ποιότητα του τρόπου 

μετακίνησης με την εφαρμογή υψηλής … τεχνικών διαχείρισης και ειδικότερα.  

Και βέβαια όπως ξέρετε ότι απολαμβάνουμε σε δυο σημεία και πολύ σύντομα και στην 

υπόλοιπη πόλη την δωρεάν σύνδεση με το Ίντερνετ και την ταχύτητα με την οποία 

επιτυγχάνεται αυτή η σύνδεση τουλάχιστον σε δυο σημεία της πόλης, στην πλατεία 

Ελευθερίας και το Αυτοκινητοδρόμιο. Και βέβαια, εγκρίθηκε από το Δ.Σ., ότι το σύνολο της 

πόλης θα έχει αυτή την υπηρεσία από πλευράς του Δήμου μας.  

Πριν αναφερθώ σε κάποια άλλα, θα ήθελα να πω, να επανέλθω στα έργα, στις 

χρηματοδοτήσεις που ζητήσαμε και εγκρίθηκαν τελικά και τα εκταμιεύσαμε και τα ξοδέψαμε 

και πιάσαν τόπο τα χρήματα, ήταν από το πρόγραμμα INTEREG όπου πάνω από 2 εκ. 

διατέθηκαν σε έργα και ολοκληρώθηκαν το 2008, να θυμίσω την πίστα moto cross, να θυμίσω 

την ολοκλήρωση του Αυτοκινητοδρομίου, το κάμπιγκ, το πλυντήριο, το πάρκιν που υπάρχει 

στην περιοχή, το πάρκο …και το οποίο με όλες τις παρεμβάσεις μας, την καθαριότητα, την 

επιστασία μας, που με κάθε τρόπο όλοι μας, όχι μόνο ο Δήμος αλλά και οι υπόλοιποι 

επιδείξαμε με αποτέλεσμα να πάρει το πρώτο βραβείο περιβάλλοντος και να αναδειχθεί αυτό 

το πρωτάθλημα αν όχι το καλύτερο, ως ένα από τα καλύτερα στην ιστορία του θεσμού που 

αναφέρεται πάνω από 100 χρόνια. Με διάφορες αναπλάσεις, διαμορφώσεις, διανοίξεις, και 

βέβαια να αναφερθώ και στην ολοκλήρωση της υπόγειας διάβασης, την οποία την αναφέρω 

για την ιστορία, επί δικής μου θητείας είχε αρχίσει και έμενε να ολοκληρωθεί πάλι επί της 

δικής μου θητείας, το 2008.  
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Θέλω να κάνω μια αναφορά ότι το 2008, στο κινηματοθέατρο ΑΣΤΕΡΙΑ. Εκεί σας είχα 

ενημερώσει ότι θεώρησα, βέβαια η ανάγκη ήταν που η προηγούμενη Δ.Α. οδηγήθηκε στην 

απόφαση να συνάψει ένα δάνειο ύψους 2 εκ. € για την ολοκλήρωση αυτού του στολιδιού, που 

αποτελεί για την πόλη των Σερρών, η ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. Το είχα 

πει και προηγούμενες φορές ότι το να κάνεις τέτοια έργα με δανεικά λεφτά για μένα ήταν κάτι 

το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω, γιατί τέτοια έργα γίνονται μέσα από προγράμματα όπως 

μεγάλο ποσοστό από τον συνολικό προϋπολογισμό ήταν μέσα σε πρόγραμμα. Καταφέραμε να 

πετύχουμε την επιπλέον χρηματοδότηση για το έργο αυτό, να αυξήσουμε την επιδότηση κατά 

2 εκ. τα οποία όπως ξέρατε τα δώσαμε το 2008, ήμασταν από τους μόνους δήμους που όταν 

έκλεινε το Γ’ ΚΠΣ … που μπόρεσε ο Δήμος των Σερρών όχι μόνο να εγκριθούν, να γίνει όλη 

η διαδικασία αλλά και να μπουν εντός του 2008 στα ταμεία του Δήμου που βέβαια τα χρήματα 

αυτά επιστράφησαν στην Κυπριακή τράπεζα από όπου είχαμε πάρει το δάνειο με αποτέλεσμα 

να προεξοφλήσουμε, να εξοφλήσουμε 23 χρόνια νωρίτερα ένα δάνειο το οποίο ξεκίνησε η 

διαδικασία το 2005 και εκταμιεύτηκε το 2006.  

Όλα αυτά, το τι έχει γίνει το έχετε μπροστά σας, και θα παρακαλούσα να το διαβάσετε 

και δυο και τρεις φορές, και τις προηγούμενες και τις προ προηγούμενες λογοδοσίες και τους 

απολογισμούς παρελθόντων ετών για τους λόγους που προανέφερα.  

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Δήμου και της διαχειριστικής του επάρκειας ως 

δικαιούχου πλέον των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, είχαμε και ψηφίσαμε ομόφωνα εδώ την 

μελέτη, την έγκριση για την μελέτη και την υπογραφή της σύμβασης με ανάδοχο μια εταιρεία, 

του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Σερρών και με την επιπλέον αύξηση 

του φυσικού αντικειμένου του έργου φτάσαμε να έχουμε οπτικές ίνες μέχρι και … έργο το 

οποίο ολοκληρώνεται εντός των ημερών.  

Έργο το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών μετά από πρόταση μου … οι 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων, αυτό είναι το 

γνωστό σε όλους σας …, αυτό τελικά ολοκληρώθηκε το 2008 και λειτουργεί από το τέλος του 

2008 με αποτέλεσμα να έχουν την πρόσβαση αυτή στην ιστοσελίδα του Δήμου όλοι όσοι το 

επιθυμούν. Αυτό βέβαια το έργο, με μια σύνδεση στο γεωγραφικό σύστημα των πληροφοριών 

του Δήμου Σερρών, το γνωστό επίσης GIS και το οποίο και αυτό συμβασιοποιήθηκε και 

ολοκληρώθηκε το 2008 όπου έχουν την δυνατότητα οι πάντες πρόσβαση σε πληροφορίες 

πάσης φύσεως και ιδιαίτερα στους χάρτες, τα οικοδομικά πολύγωνα, στους πεζόδρομους και 

πολύ περισσότερο είναι χρήσιμο κατά την άποψη μου στον κόσμο των μηχανικών αυτή η 

υπηρεσία την οποία παρέχει ο Δήμος των Σερρών. 

Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά και στο ότι το 2008 ένας τρίτος άξονας που 

χαρακτήρισε κατά την άποψη μου το 2008, είναι το ότι επιτέλους το 2008 σε συνδυασμό με 

ότι προηγούμενα είχε κάνει ο Δήμος στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, και 

αναφέρομαι στο Υδροηλεκτρικό της Οινούσας, είναι ένας από τους λίγους δήμους της χώρας 

που εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί έναν εγκριμένο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές Χώρο 

Υγιεινής Ταφής Απορριμμάτων, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, έχουμε επιτέλους από το 

καλοκαίρι του 2008 το σύστημα της ανακύκλωσης στην πόλη μας το οποίο άρχισε να 

λειτουργεί και επίσης να λειτουργεί με επιτυχία, ήταν κάτι το οποίο η κοινωνία το αναζητούσε 

και βέβαια προσπάθησε και προσπαθεί από ότι βλέπουμε και αυτά είναι τα αποτελέσματα το 

ότι ξεχωρίζουμε τα απορρίμματα μας, στα ανακυκλώσιμα και στα μη ανακυκλώσιμα. Δεν είναι 

μόνο οι μπλε κάδοι οι οποίοι λειτουργούν από το 2008, και για την ιστορία να αναφέρω ότι 

από το πρόγραμμα της ανακύκλωσης μόνο το 2008 είχε ένα έσοδο επιστροφή ο Δήμος 20.000 

€ από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Βέβαια το 2009 ξεπεράσαμε τις 80.000, 

πληροφοριακά σας το λέω αυτό. Δεν καταφέραμε να πιάσουμε στον στόχο που θα μας έδινε 

ως βραβείο την δωρεάν παραχώρηση και χρήση ενός τρίτου ειδικού απορριμματοφόρου για 

τον σκοπό αυτό. Πιστεύω ότι με μια μεγαλύτερη προσπάθεια θα το καταφέρουμε.  
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Δεν σταματήσαμε μόνο στα ανακυκλώσιμα των οικιακών απορριμμάτων, 

πληροφοριακά γιατί αυτό υπάρχει, είναι η ανακύκλωση των αποβλήτων του ηλεκτρονικού και 

ηλεκτρικού εξοπλισμού, είναι η ανακύκλωση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων σύμφωνα με 

την … απόφαση της … τεχνικής εταιρείας, είναι η ανακύκλωση των φορητών ηλεκτρικών 

ειδών, είναι η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων ελαστικών σε συνεργασία με … και το … 

σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, είναι η ανακύκλωση … συσσωρευτών, κινητήρων κ.λπ. 

Αυτά είναι όλα στον τομέα της ανακύκλωσης που το τμήμα του περιβάλλοντος παρακολουθεί 

από κοντά και θέλω να πω με καλά αποτελέσματα. Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε και 

καλύτερα αποτελέσματα ευαισθητοποιώντας περισσότερους πολίτες μας αλλά και οι πολίτες 

με τη σειρά τους πρέπει να κατανοήσουν, να δραστηριοποιηθούν περισσότερο στον τομέα του 

περιβάλλοντος, όχι μόνο στο κομμάτι των απορριμμάτων αλλά και σε όλες τις άλλες πτυχές 

της καλής εικόνας του Δήμου και αναφέρομαι στην καθαριότητα γενικότερα των δρόμων, 

κοινοχρήστων χώρων, πλατειών κ.λπ.  

Επίσης θέλω να πω, και να καταγραφεί, ότι προλάβαμε το 2008 να καθαρίσουμε όλους 

τους χειμάρρους της πόλης και στις 15/9/2008 να προλάβουμε την νεροποντή. Έπεσε τόση 

βροχή εκείνη την ημέρα που ήταν βροχή 4-5 μηνών με αποτέλεσμα ο χείμαρρος των Αγ. 

Αναργύρων που συνήθως εκεί έχουμε το πρόβλημα, να μην υπερχειλίσει, να φτάνει βέβαια 

στα όρια του αλλά εξαιτίας της επιμέλειας μας, του καθαρισμού, και όλων των ενεργειών που 

κάναμε από το Ξενία πίσω, από τη γέφυρα στη Μεγ. Αλεξάνδρου και μέχρι την γέφυρα Σιγής 

να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα όπως είχαμε κατά το παρελθόν.  

Και επίσης θέλω να πω και να θυμίσω ότι ολοκληρώθηκε η σύνδεση στον τομέα των 

έργων της οδοποιίας, η … της πόλης των Σερρών μέσω του οικισμού του Κρίνου με το 

Κωνσταντινάτο, και αυτόν τον δρόμο σας το λέω πρέπει να τον διαφημίζουμε, να γίνει 

ευρύτερα γνωστός γιατί λύνει πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις των συμπολιτών μας από 

την πόλη προς τον όμορο δήμο του Σκουτάρεως, μέσω του Κωνσταντινάτου, 3 χιλιόμετρα 

δεξιά είναι το Σκούταρι και 3 χιλιόμετρα αριστερά είναι η Αγ. Ελένη, και συμβάλει στην 

αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον κόμβο του Σιδηροδρομικού Σταθμού και κάτω στην 

αερογέφυρα. Επίσης ολοκληρώθηκε το 2008 και δόθηκε στην κυκλοφορία η σύνδεση του 

Νοσοκομείου με Αγ. Ιωάννη.  

Το 2008 είχαμε επίσης και κάποιες άλλες σημαντικές αποφάσεις, αποφάσεις οι οποίες 

αναφέρονται και μέσα, αλλά εξαιτίας του χρόνου θα μου επιτρέψετε να μην τα αναφέρω.  

Βλέποντας τον απολογισμό αυτόν και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν στην πολιτική, 

στην επικοινωνία, στην κοινωνία, στη συνοχή και στην αλληλεγγύη, να αναφερθώ, γιατί αν 

συνεχίσω να αναφέρομαι στο έργο το οποίο έγινε όσον αφορά τις Δ.Ε. και τα Ν.Π. του Δήμου 

πιστεύω κ. Πρόεδρε πολλές φορές και δικαιολογημένα θα με σταματάτε και θα μου 

υπενθυμίζετε ότι κάνω κατάχρηση του χρόνου.  

Να αναφερθώ στον τομέα των Παιδικών Σταθμών, στην λειτουργία, στην Κοινωνική 

Πολιτική; Όλες οι Δ.Α. συνεχίζουν και η κάθε μία προσθέτει κάτι παραπάνω, αρχής γενομένης 

από τότε που ιδρύθηκαν αυτές οι Δ.Ε. και τα Ν.Π. που είναι ο Α.Ο. και ο Πολιτισμός και η 

κοινωνικές δομές και το ΔΗΠΕΘΕ και όλα αυτά τα γνωστά Ν.Π. με την συμβολή της Δ.Ε., τη 

λειτουργία της κοινωνίας των Σερρών στο σύνολο της.  

Βεβαίως, εάν κατανοήσουν ότι όλοι έχουμε κοινούς στόχους και υπηρετούμε τα κοινά 

σε συνεργασία και σε αναβάθμιση και μεγαλύτερη συμμετοχή και της μηχανής του Δήμου η 

οποία έχει δυνατότητες και το απέδειξε ότι έχει δυνατότητες να αυξήσει την παραγωγή της 

αλλά και με την συμμετοχή των συμπολιτών μπορούμε να ελπίζουμε ότι η πόλη μας έχει τις 

δυνατότητες, έχει τις προοπτικές να γίνει μια καλύτερη σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους 

τομείς και σε όλες τις φάσεις. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ.  
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κ. Αγγελίδης: Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση για τις πολλές απουσίες 

που υπάρχουν στο Δ.Σ., θα έλεγα ότι είναι ανεπίτρεπτο, είναι το κορυφαίο θέμα του Δ.Σ. ο 

Απολογισμός Πεπραγμένων, και ίσως θα έπρεπε να το κάνετε και σε χώρο δημόσιο, να 

προσκαλέσουμε και κόσμο, άλλωστε το είχατε υποσχεθεί από την αρχή και δεν το πράξατε 

ποτέ. Κάντε τον απολογισμό του 2008 στο τέλος του Ιανουαρίου του 2010 και ημέρα 

Παρασκευή που υπάρχουν τόσοι …  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αγγελίδη να σας πω για τις απουσίες, ο κ. Ζαπάρας είναι στο 

σεμινάριο από χτες στην Αθήνα, η κ. Ευαγγελίδου εργάζεται στην Θεσσαλονίκη και ο κ. 

Κάλλιος ασθενεί. Για τις απουσίες του συνδυασμού μας. Όσο για την ημέρα να ξέρετε ότι 

εμείς όλοι μας είμαστε ταγμένοι σ’ αυτό που υπηρετούμε και ούτε οι μέρες ούτε οι ώρες μας 

εμποδίζουν. Όσο για την ημερομηνία, σύμφωνα με τον 3731 είμαστε εμπρόθεσμοι, θα 

δεχόμουν την παρατήρηση εάν δεν ήμουν εμπρόθεσμος.  

κ. Αγγελίδης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ. Σύμβουλοι, ο τίτλος που πιστεύουμε ότι 

απόλυτα ταιριάζει στα πεπραγμένα της Δ.Α. στην μέχρι τώρα πορεία της είναι ¨τρία χρόνια 

εμπαιγμού του Σερραϊκού λαού από την αναξιόπιστη και αναποτελεσματική Δ.Α. του κ. 

Βλάχου¨.  

Εννέα μήνες μας χωρίζουν από τις δημοτικές εκλογές και ακόμα κάνουν εμφάνιση 

στην πόλη μας οι πύργοι, οι αερογέφυρες, τα μουσικά μέγαρα, τα θέατρα, οι μικροί 

κινηματογράφοι, η αναβάθμιση της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου σε προδιαγραφές 

Φόρμουλα 1, η μετεγκατάσταση του Δημαρχείου στην Νομαρχία, και άλλες προεκλογικές 

υποσχέσεις που αφειδώς έδινε η Δ.Α. προεκλογικά στον Σερραϊκό λαό. Και ενώ οι Σερραίοι 

πολίτες περιμένουν να δουν την υλοποίηση αυτών των φανταχτερών και απατηλών 

προεκλογικών σας υποσχέσεων, περιορίζεστε στην παρουσίαση έργων ρουτίνας και 

αυτονόητων, όπως ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις πεζοδρομίων, κυκλικοί κόμβοι κ.λπ, 

προβάλλοντας τα ούτε λίγο ούτε πολύ ως επιτεύγματα, έργα που ως γνωστό υλοποιούνται από 

τις καθιερωμένες χρηματοδοτήσεις της Πολιτείας προς τους δήμους.  

Η Δ.Α. δυστυχώς δεν υλοποίησε καμία, σχεδόν καμία από τις προεκλογικές της 

υποσχέσεις με αποτέλεσμα να επικρατεί στασιμότητα σε όλους τους τομείς του Δήμου. Στον 

τομέα των έργων, στον τομέα Καθαριότητας, στον τομέα του Πολιτισμού, της κοινωνικής 

πολιτικής, του αθλητισμού κ.λπ. Με την όλη της πορεία απέδειξε ότι ήταν μία αναξιόπιστη και 

αναποτελεσματική Δ.Α. με … προς τους πολίτες.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, η αντιπολίτευση από τον θεσμικό της ρόλο έχει χρέος να ασκεί 

κριτική και έλεγχο, να επισημαίνει τα θετικά και αρνητικά σημεία της Δ.Α. και να καταθέτει 

τις απόψεις, τις θέσεις και τις προτάσεις της για τα διάφορα δημοτικά ζητήματα με στόχο την 

πρόληψη των συμφερόντων του Δήμου και των δημοτών. Η παράταξη μας κινούμενη μέσα σ’ 

αυτό το πλαίσιο υποστήριξε αποφάσεις της Δ.Α. που θεωρούσε ότι ήταν ωφέλιμες για τον 

δήμο. Όπως πήραμε απόφαση για την λήψη δανείου 300.000 € για να αποδοθεί σε δικαιούχο 

του κεντρικού πάρκου, η παράταξη μας συμφώνησε. Συμφωνήσαμε με την κατασκευή του 

μικρού πάρκιν 150 θέσεων πίσω από την Νομαρχία, συμφωνήσαμε με τις ασφαλτοστρώσεις, 

με τις διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων στις οδούς Κωστοπούλου και Γ. Παπανδρέου, με τους 

κυκλικούς κόμβους κ.λπ. Θα ήταν … και παράλογο να έχει η αντιπολίτευση την απαίτηση η 

Δ.Α. να συμφωνήσει σε όλα τα ζητήματα μαζί της. Τότε δεν θα υπήρχε λόγος να υπάρχουν 

διαφορετικοί συνδυασμοί. Εμείς πιστεύουμε ότι κάθε Δ.Α. προσπαθεί για το καλό του Δήμου. 

Κατά τη διάρκεια μιας δημαρχιακής θητείας πάντα κάποιο έργο παράγεται, διότι ο κάθε Δήμος 

είναι υποχρεωμένος να πάρει κάποιες χρηματοδοτήσεις που δίνει η πολιτεία σε όλους τους 

δήμους για την υλοποίηση διαφόρων έργων. Όπως από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, από τη 

ΣΑΤΑ κ.λπ.  Μια  Δ. Α.  όμως κρίνεται από τους πολίτες της στο τέλος της 4ετίας γι’ αυτά που  
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υποσχέθηκε και γι’ αυτά που έπραξε, κρίνεται για την αξιοπιστία της, για την συνέπεια της, για 

την αποτελεσματικότητα της, κρίνεται για την ικανότητα της να διαχειριστεί τα διάφορα 

δημοτικά ζητήματα. Δυστυχώς η Δ.Α. με την μέχρι τώρα πορεία της απέδειξε ότι ήταν μια 

αναξιόπιστη και αναποτελεσματική Δ.Α. με έλλειψη σεβασμού προς τον πολίτη.  

Αν εξαιρέσουμε το μικρό υπόγειο πάρκιν των 150 θέσεων που θα ξεκινήσει έστω και 

με μεγάλη καθυστέρηση από την αρχή της δημαρχιακής θητείας, όλες οι βαρύγδουπες 

προεκλογικές υποσχέσεις της Δ.Α. μένουν ανεκπλήρωτες μέχρι τώρα. Δεν είναι δυνατόν να 

αναφερθώ στις υποσχέσεις γιατί θα πάρουμε πολύ χρόνο, όμως ενδεικτικά και κατά τομέα θα 

αναφέρω κάποιες υποσχέσεις σας.  

Αλήθεια, τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τις προεκλογικές υποσχέσεις σας στον τομέα του 

πολιτισμού; Πχ. ανάδειξη χαρακτηρισμένων κτιρίων της πόλης, δημιουργία θερινού θεάτρου 

στην κοιλάδα της Αγ. Βαρβάρας, αξιοποίηση κτιρίου Νάσιουτζικ ως μικρού μεγάρου 

μουσικής, ίδρυση μουσείου παιδικής τέχνης. Τώρα όσον αφορά την υπόσχεση σας ότι θα 

κατασκευάσετε στο οικόπεδο ιδιοκτησίας συμπολίτη μας το οποίο βρίσκεται απέναντι από την 

ΔΕΠΚΑ, δημοτική πινακοθήκη και μικρό κινηματογράφο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εκεί έχει 

ανεγερθεί μια σύγχρονη πολυκατοικία και αντί να ζητήσετε μια συγγνώμη από τον Σερραϊκό 

λαό γι’ αυτή την προεκλογική σας υπόσχεση, την ίδια στιγμή που άρχισε να κατασκευάζεται η 

πολυκατοικία αυτή, με μεγάλη ευκολία, συνεχίζοντας να εμπαίζετε τους Σερραίους πολίτες 

που είναι ένα παράδειγμα ασέβειας της Δ.Α. προς τους πολίτες, λέγατε ότι την δημοτική 

πινακοθήκη θα την κατασκευάσουμε στο στρατόπεδο Παπαλουκά. Φυσικά δεν έγινε κάτι 

τέτοιο.  

Τι κάνατε κ. Δήμαρχε μέχρι τώρα με τις προεκλογικές σας υποσχέσεις στον τομέα του 

Αθλητισμού; Θυμίζοντας, κατασκευή βοηθητικής πισίνας στο κολυμβητήριο της κοιλάδας Αγ. 

Αναργύρων, αναβάθμιση πίστας Αυτοκινητοδρομίου σε προδιαγραφές Φόρμουλα 1, 

κατασκευή υπαίθριου σκάκι μεγάλων διαστάσεων σε κεντρική πλατεία της πόλης, κατασκευή 

αίθουσας βαρέων αθλημάτων, αποπεράτωση κολυμβητηρίου Ομόνοιας, αποπεράτωση 

πολυδύναμου αθλητικού κέντρου Χρυσοπηγής για προετοιμασία ομάδων.  

Υλοποιήσατε κ.κ. της Δ.Α. κάποιες υποσχέσεις σας στον Κοινωνικό Τομέα, όπως 

δημιουργία κινητής προληπτικής μονάδας, προσφορά ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ, δημιουργία 

ψυχολογικού κέντρου για άτομα με ειδικές ικανότητες, δημιουργία προστατευμένων 

επαγγελματικών εργαστηρίων για την απασχόληση ατόμων με ειδικές ικανότητες;  

Ποια η τύχη κ. Δήμαρχε των υποσχέσεων σας στον τομέα της Παιδείας; Υπενθυμίζω, 

δημιουργία σχολής μεταφραστών και διερμηνέων βαλκανικών γλωσσών, λειτουργία 4 

νηπιαγωγείων στο στρατόπεδο Παπαλουκά. 

Τι έχουν γίνει επίσης οι διάφορες άλλες βαρύγδουπες προεκλογικές σας υποσχέσεις 

όπως ίδρυση Ινστιτούτου έρευνας και Τεχνολογίας Αυτοκινήτου σε συνεργασία με το 

Αυτοκινητοδρόμιο, υπερθέαμα με μουσική και λέιζερ, φώτα και πίδακες νερού, χορός νερού 

μέσα στην τεχνητή λίμνη της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων, ανάπλαση κοιλάδας Αγ. Βαρβάρας, 

ανάδειξη του δικτύου περιπατητικών μονοπατιών στο περιαστικό πράσινο της πόλης με ήπιες 

μορφές παρέμβασης, ίδρυση Κέντρου Ελέγχου Περιβάλλοντος, μετεγκατάσταση δημαρχείου 

στο κτίριο της Νομαρχίας και άλλες υποσχέσεις, μέχρι και κατασκευή 7 σύγχρονών 

αποχωρητηρίων υποσχεθήκατε προεκλογικά στον Σερραϊκό λαό. Δυστυχώς καμία από αυτές 

τις προεκλογικές υποσχέσεις που … δίνατε στον Σερραϊκό λαό με μοναδικό σκοπό της 

υποκλοπή της ψήφου του, δεν υλοποιήθηκε.  

Ανέφερα προηγουμένως ένα παράδειγμα ασέβειας προς τον πολίτη της Δ.Α. Την 

υπόσχεση της για την Δημοτική Πινακοθήκη και τον μικρό κινηματογράφο στο οικόπεδο 

απέναντι από την ΔΕΠΚΑ. Θα αναφέρω ακόμη δύο παραδείγματα ασέβειας της Δ.Α. προς τον 

πολίτη.  
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Προεκλογικά αλλά μετεκλογικά, επί ενάμιση περίπου χρόνο, υποσχόσασταν ότι θα 

υλοποιήσετε τις προεκλογικές σας υποσχέσεις που λέγατε ότι οι κάτοικοι Οινούσας, 

Επταμύλων, Ξηροτόπου και Μετοχίου θα πληρώνουν μόνο 50 € το χρόνο νερό και ότι θα 

μειώνατε επίσης την τιμή του νερού στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών. Επίσης 

συνεχίζατε να υπόσχεστε επί ενάμιση χρόνο από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντα σας ότι θα 

μειώσετε τα τέλη καθαριότητας στους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 70 ετών όπως και στις 

μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 3 άτομα. Μετά από ενάμιση δύο 

χρόνια, αντί να υλοποιήσετε τις προεκλογικές αυτές υποσχέσεις, πράττετε το αντίθετο, 

αποφασίσατε και αυξήσατε τα τέλη καθαριότητας, και τσουχτερές αυξήσεις στα τιμολόγια της 

ΔΕΥΑΣ. Και δεν έφτασε αυτό, την ίδια στιγμή που αντί για μειώσεις αποφασίσατε αυξήσεις 

στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΣ και στα τέλη καθαριότητας, την ίδια στιγμή συνεχίζοντας να 

κοροϊδεύετε τους Σερραίους πολίτες, υποσχόσασταν ότι τις υποσχέσεις σας αυτές θα τις 

υλοποιήσετε στο βάθος της 4ετίας. Τόση ασέβεια προς τον πολίτη. 

Και ακόμη ένα παράδειγμα ασέβειας της Δ.Α. προς τον πολίτη, διακηρύττατε 

προεκλογικά ότι ήσασταν υπέρ της κατάργησης του φόρου 2% στα καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ. και μάλιστα το είχατε κάνει σημαία 

αυτό. Όταν στις αρχές του 2009 η τότε κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τον φόρο 2% σε 

0,5%, τότε το Δ/κό Συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ έκανε μια σύσκεψη και στην σύσκεψη αυτή τέθηκε 

σαν θέμα αυτό εδώ, η μείωση του φόρου από 2% σε 0,5%, η σύσκεψη αυτή κάλεσε όλους τους 

προέδρους των ΤΕΔΚ όλης της χώρας και όλους τους δημάρχους των πρωτευουσών των 

νομών της χώρας και στη σύσκεψη αυτή συμμετείχε και ο κ. Δήμαρχος και στη σύσκεψη αυτή, 

ομόφωνα, όλοι και ο κ. Δήμαρχος συμφώνησαν να μην μειωθεί ο φόρος 2% σε 0,5% αλλά να 

διατηρηθεί όπως έχει, κάνει το οποίο ποτέ δεν είχατε την γενναιότητα να το παραδεχτείτε κ. 

Δήμαρχε, κάτι που δεν το λέω εγώ αλλά να το δελτίο τύπου της ΚΕΔΚΕ και όμως εμφανίζεστε 

με περισσή υποκρισία, σαν υποστηρικτές των συμφερόντων των ελεύθερων επαγγελματιών.  

Σχετικά με το κυκλοφοριακό, … οι απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου που δεν 

έχουν αστική συγκοινωνία να συνδεθούν με mini bus με το κέντρο της πόλης και να 

βοηθηθούν οι κάτοικοι αυτών των περιοχών αλλά και να αντληθεί κατά κάποιον τρόπο το 

κυκλοφοριακό. Και αυτό θα γινόταν αν η Δ.Α. κατέθετε μια απλή αίτηση στον Υπουργείο και 

θα εντασσόταν στο πρόγραμμα ¨Συγκοινωνία¨ που θα μπορούσε να πάρει μέχρι 200.000 € για 

τον σκοπό αυτό. Δυστυχώς δεν κατέθεσε αυτή την απλή αίτηση και χάσαμε σαν Δήμος τα 

200.000 €. Ενώ, 250 δήμοι σε όλη την Ελλάδα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ¨Συγκοινωνία¨, 

ακόμα και περιφερειακοί δήμοι του Ν. Σερρών.  

Η οικονομική κατάσταση του Δήμου επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της 

δημαρχιακής θητείας και από ότι διαφαίνεται σ’ αυτή την 4ετία σας μάλλον θα ξεπεράσετε 

ακόμα και εκείνο το οδυνηρό οικονομικό αποτέλεσμα της πρώτης σας 4ετίας κατά την 

διάρκεια της οποία 4πλασιάσατε τα χρέη του Δήμου και 8πλασιάσατε της ζημιές χρήσης της 

ΔΕΥΑΣ. Τα δυο πρώτα χρόνια της δημαρχιακής σας θητείας διπλασιάσατε τα χρέη του Δήμου 

από 2.300.000 € πήγατε 4.800.000 €. Οι δε συνολικές ζημιές χρήσης του Δήμου που στο τέλος 

του 2006 ήταν 8.800.000 €, αυτά μετά από 2 χρόνια στο τέλος του 2008 οι ζημιές χρήσης 

φτάσαν τα 12.800.000 €. Και το εκπληκτικό είναι ότι στα δύο πρώτα χρόνια της δημαρχιακής 

θητείας υπερηφανευόσασταν ότι βελτιώσατε την οικονομική κατάσταση του Δήμου και 

βαθμολογούσασταν με άριστα και μετά από 2 χρόνια, στις αρχές του 2009 η ίδια η Δ.Α. ήρθε 

και είπε το περίφημο ¨τα ταμεία είναι άδεια και ή παίρνουμε δάνεια 4,5 εκ. € ή διαφορετικά θα 

γίνουν κατασχέσεις στον δήμο¨. Και επειδή … της οικονομικής κατάστασης του Δήμου 

οφείλεται στην κακοδιαχείριση των οικονομικών του Δήμου από την Δ.Α. και συγκεκριμένα 

στο γεγονός ότι γίνονται περισσότερα έξοδα από τα έσοδα. Παραδείγματα πολλά υπάρχουν 

και αν χρειαστεί θα τα αναφέρω.  

 

9 



Δυο λόγια θα ήθελα να πω, είναι σημαντικό αυτό να το ακούσετε, για τη Δημοτική 

Αγορά. Εγκαταλείψατε την προεκλογική σας υπόσχεση για την κατασκευή του περίφημου 

πύργου και του πιο ωραίου κτιρίου στον κόσμο, όπως χαρακτηριστικά έλεγε ο κ. Δήμαρχος, σε 

ένα κτίριο πολιτισμού, ψυχαγωγίας και καθημερινής εξυπηρέτησης των πολιτών με 400 θέσεις 

υπόγειας στάθμευσης. Εγκαταλείψατε την προεκλογική σας υπόσχεση όχι γιατί όπως 

ανειλικρινώς ισχυρίζεστε ότι δεν υπήρξε ενδιαφέρον από επενδυτές λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης. Υπήρξε ενδιαφέρον από επενδυτές, από τους 14 ή 17 επενδυτές που 

πήραν την προκήρυξη, δύο εκδήλωσαν ενδιαφέρον, εγγράφως ζήτησαν από την Δ.Α. μια 

παράταση 40-50 ημερών για να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τις προσφορές τους για την 

αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς. Η Δ.Α. δεν έδωσε αυτή την παράταση και 

δεν την έδωσε για δυο λόγους, 1ον, αν έπαιρνε κάποιος επενδυτής το έργο αυτό θα έκανε εκεί ή 

εμπορικό κέντρο ή πολυκαταστήματα και θα είχε αντιδράσεις από τον εμπορικό κόσμο και δεν 

ήθελε να συγκρουστεί με τον εμπορικό κόσμο. 2ον, αν έπαιρνε το έργο κάποιος επενδυτής, δεν 

θα προλάβαινε, όπως είχε υποχρέωση από την διακήρυξη να γκρεμίσει το κτίριο ο ίδιος ο 

επενδυτής, δεν θα προλάβαινε να το κατεδαφίσει μέχρι τις εκλογές λόγω των χρονοβόρων 

διαδικασιών και δεν θα είχε να δείξει τίποτα μέχρι τις εκλογές στον Σερραϊκό λαό. Για τους 

λόγους αυτούς εγκατέλειψε την υπόσχεση της αυτή προκειμένου να ρίξει, να κατεδαφίσει το 

κτίριο της Δημοτικής Αγοράς μόνη της για να δείξει στον Σερραϊκό λαό ότι δήθεν κάνει κάτι 

προκειμένου να καλύψει την απραξία της, ελπίζοντας μάταια φυσικά, ότι θα παραπλανήσει 

τους Σερραίους πολίτες.  

Ας πούμε και ένα άλλο επιχείρημα για την εγκατάλειψη της προεκλογικής σας αυτής 

υπόσχεσης. Άκουσα να λέτε, ¨μα ο κόσμος δεν θέλει κτίριο εκεί στην Δημοτική Αγορά, ο 

κόσμος θέλει πράσινο¨, σοβαρά; Πότε το ανακαλύψατε αυτό; Επί τρία χρόνια λέγατε ότι 

¨έχουμε εντολή από τον Σερραϊκό λαό να πραγματοποιήσουμε την προεκλογική μας 

υπόσχεση¨. Θα σας διαβάσω πρακτικά, 4 Μαΐου 2009 ¨με σαφήνεια δεσμευτήκαμε στην 

Σερραϊκή κοινωνία η οποία υπερψήφισε. Ένα και ένα κάνουν δύο. Για ρωτήστε πόσες ώρες 

χάσαμε πάνω σ’ αυτό το θέμα; Πήγαμε, ήρθαμε, ξαναπήγαμε, ξαναρωτήσαμε και ποιος 

επιλήφθηκε του θέματος; Το Κέντρο Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου¨ και συνεχίζοντας στην 

τοποθέτηση και απευθυνόμενος στον κ. Σαουλίδη που προηγουμένως είχε καταθέσει πρόταση 

για δημιουργία χώρου πρασίνου του λέτε ¨λέτε να γίνει πράσινο, πράσινο κ. Σαουλίδη, οι πίσω 

όψεις πως θα καλυφτούν; Υπάρχει κανένα αόρατο σεντόνι;¨, δεν ξέρω αν τώρα βρήκατε 

κανένα αόρατο σεντόνι για να καλύψετε τις πίσω όψεις.  

Είπατε για το …, σημείο αναφοράς, για την ΛΑΜΣ που έφερε το … να μην κάνετε 

λόγο; Η ΛΑΜΣ έφερε το … εδώ, δεν το έφερε κανένας άλλος. Για τα έργα που έγιναν στο 

Αυτοκινητοδρόμιο, επίσης μικροψυχία δείξατε, βεβαίως το ξεκινήσατε εσείς το 

Αυτοκινητοδρόμιο με χρήματα από την ΣΑΤΑ, 700 εκ. δρχ. εξασφάλισε ο κ. Μητλιάγκας για 

κτίρια …, 580.000 € εξασφαλίστηκαν από τον κ. Μωυσιάδη με αίτηση που κατέθεσε το 2006 

και στη δική σας την θητεία πήρατε μέσω του INTEREG 1 εκ. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν 

άκουσα τίποτα για την αναβάθμιση της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου σε προδιαγραφές 

Φόρμουλα 1.  

Μας είπατε επίσης και για τα ΑΣΤΕΡΙΑ. Μην είσαστε τόσο προκλητικός. Τα 2 εκ. που 

πήρατε από τα ΑΣΤΕΡΙΑ δεν τα πήρατε γιατί τα διεκδικήσατε και τα βγάλατε, τα πήρατε … ο 

κ. Μωυσιάδης είχε πάρει το δάνειο, περίσσεψαν χρήματα από την Ε.Ε. που τα διαχειριζόταν 

για πολιτιστικούς σκοπούς, περίσσεψαν κάτι χρήματα και για να μην τα επιστρέψουν οι 

άνθρωποι στην Ε.Ε. είδαν ποιοι πήραν δάνεια και ποιοι ολοκλήρωσαν έργα και δώσαν εκείνο 

το δάνειο που πήρε ο κ. Μωυσιάδης, εκείνο το δάνειο είναι αυτό που πήρατε και επιτέλους 

μην υποτιμάτε τόσο την νοημοσύνη. Τα λέτε στον κόσμο αλλά μην τα λέτε και εδώ.  
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Μιλήσατε για την ανακύκλωση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που γίνεται σε όλους τους 

δήμους της Ελλάδας. Υποχρεωμένοι είναι όσοι επιχειρηματίες παράγουν προϊόντα που είναι 

μέσα σε συσκευασίες, αλουμίνια, χαρτί και πλαστικά, να συστήσουν εταιρείες ανακύκλωσης 

και αυτές οι εταιρείες δίνουν κάδους στους δήμους για να μαζεύουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

Δεν είναι επίτευγμα αυτό! 

Όσον αφορά τις συνδέσεις στους δρόμους Κρίνου και Κωνσταντινάτου ή Νοσοκομείου 

και Αγ. Ιωάννη, αυτά είναι έργα που είχαν ενταχθεί και είχαν δημοπρατηθεί από τον κ. 

Μωυσιάδη και ήταν έργα που τα πήρατε από τον ΘΗΣΕΑ.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, η Δ.Α. σ’ αυτή την 4ετία, αν είχε ετοιμότητα, σχέδιο και 

βούληση μπορούσε να πάρει κάποιες αποφάσεις και να γίνουν θετικά βήματα σε πολλούς 

τομείς του Δήμου. Πχ. 1ον θα μπορούσε να βελτιώσει το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου αν 

εφάρμοζε ένα σχέδιο σταδιακής εξυγίανσης της οικονομικής κατάστασης του Δήμου, 2ον θα 

μπορούσε η πόλη να ήταν καθαρότερη αν εκπονούσε και εφάρμοζε όπως υποσχέθηκε μια 

μελέτη βελτιστοποίησης του συστήματος αποκομιδής των απορριμμάτων και αν εφάρμοζε τον 

κανονισμό καθαριότητας, 3ον θα μπορούσε να βελτιώσει την καθημερινότητα του πολίτη, το 

μικρό και καθημερινό πρόβλημα του πολίτη που έχει σχέση με την ποιότητα της ζωής του, αν 

συγκροτούσε περισσότερα συνεργεία που θα είχαν κύρια απασχόληση τους την αντιμετώπιση 

αυτών των καθημερινών προβλημάτων, 4ον θα μπορούσε η πόλη να γίνει ελκυστική αν 

αξιοποιούσατε και αναδεικνύατε το πιο τουριστικό μέρος της πόλης και πανελληνίως γνωστό, 

τον Αγ. Ιωάννη, 5ον αν ήξερε η Δ.Α. τι ήθελε και δεν έτρωγε πολύτιμο χρόνο, 3 χρόνια για το 

θέμα της Δημοτικής Αγοράς, αν ήθελε τώρα μπορούσε να ξεκινήσει την κατασκευή του 

υπόγειου πάρκιν στον χώρο του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς, 6ον, θα μπορούσατε να 

δώσετε μεγαλύτερη βαρύτητα στην περιφέρεια, στα Δ.Δ., στους οικισμούς, στις γειτονιές, αν 

στην αρχή κάθε έτους κάνατε συναντήσεις με τα Τοπικά Συμβούλια των Δ.Δ., αν ερχόσασταν 

σε επαφή με τους πολίτες των οικισμών, από τις γειτονιές, συζητούσατε τα προβλήματα, τα 

καταγράφατε, τα ιεραρχούσατε με στόχο να υλοποιήσετε και να επιλύσετε κάποια προβλήματα 

και κάποια έργα. Δυστυχώς, ήσασταν μακριά από την περιφέρεια, δεν ήσασταν κοντά στον 

πολίτη. Και 7ον, η Δ.Α. αν είχε σχέδιο, ετοιμότητα και βούληση μπορούσε να δημιουργήσει 

έναν θεσμό, πολιτιστικό, πανελλήνιας αν όχι διεθνούς εμβέλειας, και όχι να καταργήσει 

εκείνον τον ωραίο θεσμό της Πανεπιστημιάδας θεάτρου που βρήκε. Ο Δήμος αγαπητοί 

συνάδελφοι έχει πολλές δυνατότητες και όλες τις προδιαθέσεις για να αναπτυχθεί και να πάει 

μπροστά, να ξεφύγει από την στασιμότητα και την αδράνεια. Έχει όλες τις δυνατότητες για να 

… το βήμα του  και να πάρει τη θέση που του αξίζει. Χρειάζεται αξιοπιστία και 

αποτελεσματικότητα, χρειάζεται όραμα με …, χρειάζεται στόχους, προτεραιότητες και 

βούληση για μια καλύτερη ζωή στις Σέρρες, για έναν δήμο ελκυστικό, για έναν δήμο καθαρό, 

όμορφο, για μια πόλη λειτουργική … 

κ. Πρόεδρος:  Να θυμίσω ότι συζητάμε τον απολογισμό του 2008. Για τους 

υπόλοιπους ομιλητές να διατηρήσετε τον χρόνο του 20λέπτου.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε το 1/3 του χρόνου και ο λόγος είναι αυτό 

που είπατε πριν από λίγο, έχουμε απολογισμό του 2008, βρισκόμαστε στο 2010 και με αυτά τα 

δεδομένα δεν θα έχουμε μέχρι το τέλος της δημαρχιακής θητείας άλλον απολογισμό του 

Δήμου. Επομένως η Δ.Α. θα έχει απολογηθεί μόνο για το 2008 έχοντας λειτουργήσει μέσα 

στον δήμο μέχρι 31/12/2010. Και ερχόμαστε ενώ, ήδη έχει τελειώσει το 2009, ενώ ήδη 

παίρνουμε στοιχεία για τη λειτουργία κατά το 2009, ερχόμαστε να μιλήσουμε για το 2008. 

Εγώ θα έλεγα ότι το συγκεκριμένο πράγμα σας μειώνει, και ότι θα μπορούσατε να 

παρουσιάσετε στοιχεία από το 2009 τα οποία θα κάλυπταν το εντελώς μηδενικό έργο που 

υπάρχει μέσα στον απολογισμό του 2008.  
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Δεν θα αναφερθώ γιατί ο κ. Αγγελίδης ήδη ανάφερε πολλά αναφερόμενος στο έργο ή 

στο μη έργο της Δ.Α., εγώ θα πω για κάτι άλλο. Θα πω από αυτά τα οποία υπήρχαν για να 

γίνουν γιατί δεν έγιναν. 1,5 εκ. για την ανάπλαση και την ολοκλήρωση, για την βελτίωση των 

εγκαταστάσεων στο Αθλητικό Κέντρο Ομόνοιας. Είχατε από εμάς 1,5 εκ., δεν έγινε τίποτα. 

1,5 εκ. € για την διαμόρφωση στο στρατόπεδο Παπαλουκά, τι γίνεται; Το χάσαμε και αυτό; 

2.800.000 για αγορά οικοπεδικών χώρων στην περιοχή Αγ. Αθανασίου τι έγινε; Και αυτά τα 

αφήσαμε; Σύνολο αυτά τα τρία είναι 5.800.000 €. Πείτε μου, έχετε φέρει από προγράμματα 

και από προτάσεις 5.800.000 € σε όλη τη διάρκεια της θητείας σας μέχρι τώρα; Τα είχατε 

περασμένα στον προϋπολογισμό σας, τα 2.800.000. Από το ΥΠΕΣ, εγκεκριμένα, μετά από 

διαγωνισμό τον οποίο κάναμε εδώ, από στοιχεία τα οποία στείλαμε κάτω, στείλαμε τις 

προτάσεις μας με συγκεκριμένες προσφορές, τα ενέκριναν και περίμεναν να προχωρήσουμε. 

Και λέμε, πόσα χρήματα ήταν εγκεκριμένα και τα αφήσατε να χαθούν. Φέρατε εσείς τόσα 

χρήματα σ’ αυτό το διάστημα;  

Να προχωρήσουμε σε εκτελέσεις έργων, γιατί δεν προχώρησε η υπόθεση των 

στρατοπέδων και καθυστέρησαν τόσο; Τα στρατόπεδα θα έπρεπε να είχαν προχωρήσει.  

Εγώ θα το θέσω διαφορετικά το θέμα για το πάρκιν πίσω από την Νομαρχία και της 

Δημοτικής Αγοράς. Γιατί κάνατε την εγκληματική εκείνη πράξη να σταματήσετε, ενώ υπήρχε 

επενδυτής, το μεγάλο εκείνο έργο, της κατασκευής του πάρκιν 150 θέσεων και με την 

αξιοποίηση του ακινήτου της Δημοτικής Αγοράς; Γιατί δεν προχωρήσατε με το Υπουργείο 

Δικαιοσύνης σε εκείνη την … συμφωνία που είχατε κάνε με τον τότε υπουργό για την 

ανταλλαγή με την οποία μας δίναν το δικαστικό μέγαρο;  

Δεν θα προχωρήσω σε περισσότερα, περιορίζομαι σ’ αυτά. Επομένως, όχι δεν κάνατε 

έργο αλλά χάσατε χρήματα που υπήρχαν και καταστρέψατε συμφωνίες που είχαν γίνει και οι 

οποίες εξυπηρετούσαν τον δήμο.  

Αν έρθουμε στον καθ’ αυτό απολογισμό του 2008 νομίζω ότι είναι περασμένος για να 

καθίσω να ασχοληθώ μαζί του. Απλώς και μόνο θα αναφερθώ σε δυο τρία πράγματα.  

1ον, έχετε το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών, βλέπουμε να υπάρχουν κάποιες δράσεις, 

κάποιοι τομείς όπου υπάρχει μια ικανοποιητική ανταπόκριση στα αιτήματα. Βλέπουμε όμως 

και τομείς στους οποίους είναι καταπληκτικά αρνητική η απόδοση του Δήμου. Υπάρχουν 

τομείς στους οποίους η ανταπόκριση στα αιτήματα είναι κάτω του 10% και νομίζω ότι είναι 

μάλλον μικρό.  

Ένα 2ο που θα ήθελα να σημειώσω στους απολογισμούς, το είπαμε και άλλη φορά, ότι 

σκόπιμο είναι στο σημείο των οικονομικών δεδομένων, οι Δ.Ε. και τα Ν.Π.Δ.Δ. τα οικονομικά 

να τα δίνουν όχι μόνο τι πλήρωσαν και τι έλαβαν μέσα στο έτος, αλλά και ποιες οφειλές έχουν 

στο τέλος της περιόδου και το τι έχουν να παίρνουν και τι έχουν στο ταμείο. Για να 

μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη με το ποια είναι η οικονομική κατάσταση. Αυτό το πράγμα 

από τους 9 φορείς, τις 5 Δ.Ε. και τα 4 Ν.Π.Δ.Δ., μόνο τρείς το έχουν πράξει, οι υπόλοιποι λένε 

μόνο τόσα εισπράξαμε και τόσα πληρώσαμε.  

Όσον αφορά τα θέματα της Κοινωνικής Πολιτικής θα αναφερθεί η κ. Ιλανίδου όταν θα 

της δώσετε το λόγο.  

κ. Σαουλίδης:  Πολύ σύντομα, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μια Δ.Α. αναλαμβάνει 

την θητεία της να καταθέτει ένα σχέδιο, ένα όραμα για την πόλη. Η Δ.Α. δεν μας είπε τίποτα, 

απλά είχε κάποιες ιδέες που στην πορεία του χρόνου ξέφυγε από τις ιδέες, δεν θα επαναλάβω 

πράγματα που ήδη ειπώθηκαν, κατάλαβε ότι καλύτερο θα ήταν να ασχοληθεί με το 

Αυτοκινητοδρόμιο. Από τη μια μεριά δεν προετοιμάστηκε ουσιαστικά να ενταχθεί, γιατί 

υπήρχαν προγράμματα και τα προγράμματα τρέχουν σε όλες τις φάσεις, αυτό κάναμε εμείς και 

πήραμε κάποια χρήματα, το έκανε και η επόμενη Δ.Α. του κ. Μωυσιάδη και ανέφερε κάποια 

πράγματα, παρακολουθήσαμε την εξέλιξη τους αλλά όπως είπε και ο κ. Μωυσιάδης κάποια 

στιγμή σταμάτησαν.  
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Ακόμη και με την ενασχόληση με την καθημερινότητα, βλέπουμε ότι η Δ.Α. εκεί που 

θα μπορούσε να κάνει κάποιες προσπάθειες να οργανώσει καλύτερα τον δήμο και τις 

υπηρεσίες του Δήμου και σ’ αυτό απέτυχε. Εγώ δεν έχω δει, παρόλο που οι εργαζόμενοι είναι 

πολύ περισσότεροι και αυτό δεν είναι ευθύνη του εργαζόμενου, είναι ευθύνη δική μας για να 

οργανώσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες του Δήμου για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στην 

πόλη και στους δημότες. Και σ’ αυτό το έργο, δεν είδαμε κανένα αποτέλεσμα ή δεν είδαμε 

διαφοροποίηση παρόλο που δαπανήσαμε … δεν είδαμε αποτέλεσμα.  

Τα οικονομικά και το 07 και 08 είχαν …διογκώθηκαν οι υποχρεώσεις και αυτό γιατί 

λειτουργούσατε με το σκεπτικό ότι κάνουμε αυτό που μας προκύπτει και όχι αυτό που έχουμε 

σχεδιάσει. Γιατί αν υπήρχε ένας τέτοιος σχεδιασμός θα μπορούσατε να στοχεύσετε και σε 

απορρόφηση κονδυλίων από προγράμματα αλλά κυρίως να έχετε μια ορθολογική χρήση και 

διαχείριση των οικονομικών. Ούτε αυτό δεν επιτεύχθηκε, θεωρώ ότι και αυτή η χρονιά ήταν 

άτυχη για την πόλη γιατί δεν έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Μας αναφέρατε πράγματα τα οποία, 

να σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο κραυγαλέο, δεν μιλάω για τα ΑΣΤΕΡΙΑ είναι 

γνωστά σε όλους, να πω για την διοργάνωση στο Αυτοκινητοδρόμιο, το αίτημα έγινε από την 

προηγούμενη χρονιά … 

κ. Πρόεδρος:  Όχι η αποδοχή. Η πρόταση έγινε τον Νοέμβριο του 2006 … 

κ. Μωυσιάδης: Είχε υποβάλλει η ΛΑΜΣ το αίτημα στην Ομοσπονδία από το 2005, 

την Άνοιξη του 2006 και μου είπε … 

κ. Πρόεδρος:  Για την ανάληψη. Η πρόταση επειδή αναφερθήκατε κι εσείς, η πρόταση 

κατατέθηκε τον Νοέμβριο όπου και τον Σεπτέμβριο του 2007 πήραμε την έγκριση και τίποτα 

δεν χαρίσατε σ’ αυτό τον τόπο, ούτε τα 2.800.000, ούτε το INTEREG γιατί ότι πρόταση 

κατατίθεται δεν εγκρίνεται κιόλας, και ειλικρινά το θέμα 1.300.000, και 1.600.000 από την 

πρόταση που υπήρχε το τρέξαμε και το τρέξαμε στενά, για να διασφαλίσουμε την 

χρηματοδότηση. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.  

κ. Μωυσιάδης: Όπως είπατε την Άνοιξη του 06 ήρθατε και είπατε να το κάνουμε στις 

Σέρρες, δέχεστε να το στηρίξει ο Δήμος ή να το κάνουμε σε έναν γειτονικό νομό; Είπαμε να το 

οργανώσουμε εμείς και να ξεκινήσουμε πρόταση για να γίνει το motocross και υποβάλλαμε 

πρόταση για χρηματοδότηση moto cross, πάρκιν και … και από εκεί και πέρα το 1.300.000…  

κ. Πρόεδρος:  Καμία σχέση το πάρκιν, το πάρκιν είναι ένα ξεχωριστό έργο μέσα από 

την ΣΑΤΑ …  

κ. Μωυσιάδης: Η πρόταση που κάνατε περιλάμβανε όλα αυτά, δεν σημαίνει όμως ότι 

είχαμε και την έγκριση για όλα αυτά.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν ήταν μέσα στην έγκριση το πάρκιν.  

κ. Μωυσιάδης: Είπαμε ότι μέσα στην θητεία μας υποβάλλαμε την αίτηση, δεν πήραμε 

την έγκριση για όλα αυτά.  

κ. Πρόεδρος:  Δεν υπήρχε στο αίτημα όμως, αυτό θέλω να σας πω.  

κ. Σαουλίδης: Και κλείνοντας θα ήθελα να πω, ήταν τελευταία, το αίτημα της δωρεάς, 

ένας άνθρωπος κορυφαίος ήθελε να μας δωρίσει ένα μέρος της συλλογής του, ότι πιο 

σημαντικό και εμείς σταθήκαμε αφιλόξενοι σε ένα τέτοιο σημαντικό αίτημα. Αν αυτά τα 

πράγματα που είναι πολύ απλά, και έχουμε κτίρια, και με πολύ μικρό κόστος, αν υπήρχε 

ενδιαφέρον, έχουμε χρήματα για τέτοιες περιπτώσεις. Παλιότερα πως βρίσκαμε χρήματα; Αν 

απευθυνθείς εκεί που χρειάζεται, χρήματα παίρνεις και τα αξιοποιείς κατάλληλα.  

Και επειδή πιστεύουμε ότι και αυτός ο τρόπος πρέπει να ξεπεραστεί και πρέπει να πάμε 

σε μια σύγχρονη αυτοδιοίκηση, με την καινούργια μεταρρύθμιση μπορούμε να βάλουμε την 

Αυτοδιοίκηση μπροστά, πιστεύουμε ότι ο στόχος του καινούργιου … έχει σαν στόχο την 

αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, δηλαδή η περιφερειακή ανάπτυξη είναι και ανάπτυξη της 

χώρας και θεωρούμε ότι είναι … για την χώρα και για την Αυτοδιοίκηση και για την 

Περιφερειακή διοίκηση. 

13 



κ. Αναστασιάδης: Όταν ανέλαβε αυτή η Δ.Α. η πόλη ήταν ένας απέραντος 

σκουπιδότοπος, όπου και αν πήγαινες γεμάτα σκουπίδια. Πάνω από 1000 φορτηγά μπάζα 

πετάξαμε, δημιουργήσαμε γήπεδα γειτονιάς, εκεί που υπήρχε ένας τεράστιος σκουπιδότοπος. 

Αφού καθαρίστηκε εκείνο το πράγμα, πάνω από δύο μήνες, κάναμε ένα γήπεδο γειτονιάς. 

Πήγαμε στη συνέχεια πίσω από το Ξενία, αν πηγαίνατε εκεί και βλέπατε τι συμβαίνει … 

γεμίσαν φίδια και ποντίκια, πήγαμε το καθαρίσαμε, φέραμε πάνω από … χώμα από τον Αγ. 

Γιώργη και μετά κάναμε ένα θαυμάσιο πάρκο. Πήγαμε μετά στη συνέχεια εκεί που είναι οι 

Ελληνοπόντιοι και κάναμε ένα θαυμάσιο πάρκο. Κάναμε στον Αγ. Αθανάσιο ένα άλλο γήπεδο 

γειτονιάς, κάναμε παιδικές χαρές καινούργιες, εκεί που υπήρχαν οικόπεδα γεμάτα με 

σκουπίδια, απέναντι από την ΔΕΗ, απέναντι από την κλινική του Μικρού, που δεν κάναμε 

έργα; Πήγαμε στην Αγ. Βαρβάρα που ήταν ένας βρωμότοπος και ξέρετε πάρα πολύ καλά και 

κάναμε ένα δασύλλιο. Πήγαμε στα Καμενίκια και … κάναμε καινούργιους δρόμους, πως δεν 

δουλέψαμε κ. Αγγελίδη; Καθαρίσαμε τα ποτάμια, γιατί θα πνιγόταν ο κόσμος; Δεν κάναμε την 

γειτονιά σου κ. Σαουλίδη που τόσα χρόνια δεν είχατε έναν δρόμο; Έγιναν έργα πάρα πολλά 

μικρά και μεγάλα.  

κ. Παπαβασιλείου: Συμπληρωματικά θα ήθελα να πω, εγώ συμφωνώ εκτός από τον κ. 

Αναστασιάδη που δεν συμφωνώ μαζί του … 

κ. Αναστασιάδης: … 

κ. Παπαβασιλείου: Έχω δικαίωμα να μην συμφωνώ. Αποσπασματικά θα ήθελα να πω 

για μια μεγάλη απώλεια για την πόλη των Σερρών, την δωρεά Μανέα, 600.000 € …από αυτή 

την απόφαση η πόλη ζημιώθηκε με 600.000 € για την κατασκευή, για τη δημιουργία κατοικιών 

ημιαυτόνομης διαβίωσης για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αυτό οφείλω να το τονίσω ότι 

δείχθηκε αναισθησία για τα παιδιά αυτά από πλευράς Δ.Α.  

κα Βέρρου: Ζητώ συγγνώμη, κ. Αγγελίδη στενοχωρήθηκα προηγουμένως που 

αναφερθήκατε στην Κοινωνική Πολιτική για την οποία ήμουν υπεύθυνη το 2008. Νομίζω ότι 

το έργο το οποίο κάναμε σαν υπεύθυνη που ήμουν εγώ, και η επίτροπος δεν άφηνε κανένα 

τιμολόγιο ή ένταλμα, με καθόλου λεφτά μόνο με προσωπική εργασία, νομίζω ότι δεν θα 

έπρεπε να ακούσω από το στόμα σας ότι αυτό ήταν μια απραξία. Δεν το δέχομαι.  

κ. Σαμπάνης: κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κ.κ., διέφυγε του κ. Δημάρχου να αναφερθεί σε 

ένα μεγάλο γεγονός, μια που αναφέρθηκε στην πίστα, και στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 

Διάθλου. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση, 24-25 Μαΐου του 2008, επισκέφτηκαν τον δήμο μας, 

την πόλη μας πάνω από 250 ξένοι αθλητές και συνοδοί και νομίζω ότι μια και έγινε τεταμένη 

κουβέντα γύρω από το … θεωρώ ότι ήταν μια μεγάλη εκδήλωση η οποία για πρώτη φορά έγινε 

στον δήμο των Σερρών, Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διάθλου. 

Και επίσης κάποια άλλα έργα σε συνεργασία με την 10η ταξιαρχία, έγιναν στο 

Δημοτικό Στάδιο, έγινε μια κατασκευή που βοηθήσαμε κι εμείς, μας βοήθησε ο στρατός, όπως 

η ανακαίνιση του δημοτικού σταδίου.  

Και μια ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Κολυμβητήριο και αυτή επίσης και ο 

φωτισμός στο γήπεδο Οινούσας και γίνονται και το βράδυ προπονήσεις και αγώνες. Εδώ θα 

ήθελα να μείνω εγώ. Θεωρώ ότι έγιναν καλά βήματα.  

κ. Σαντοριναίος: Θα ήθελα κ. Πρόεδρε διορθωτικά στον προϋπολογισμό της 

προηγούμενης Δ.Α. στην αγορά γης για το πρόγραμμα ΡΟΜ, είχε ενημέρωση 400.000 € αλλά 

περιμέναν την πράξη εφαρμογής του Αγ. Αθανασίου και σταμάτησε το πρόγραμμα. Βέβαια 

πέρασαν 3 χρόνια. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που το τρενάρουν έντεχνα και 

τυρανιούνται ακόμα σε εκείνη την περιοχή γιατί το σχέδιο πόλης προέβλεπε και γήπεδο 

Ευρωπαϊκών αθλητικών εγκαταστάσεων και πολλά άλλα πράγματα και ακόμα δεν έχουμε την 

πράξη εφαρμογής. Εξαπατηθήκαμε, είναι η 3η Δ.Α. που ακόμα δεν έχουμε πράξη εφαρμογής.  

κ. Παπαβασιλείου: Και ποιος φταίει κ. Σαντοριναίε; 
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κ. Σαντοριναίος: Πρέπει να τελειώσει η πράξη εφαρμογής πρώτα. Εγώ νομίζω ότι 

έντεχνα τρενάρει κάποιος το πράγμα. Και να για μην πω τη λέξη, κι εγώ φέρω μια ευθύνη που 

δεν κίνησα νομικά το θέμα, να κάνει παρέμβαση ο εισαγγελέας να δούμε τι έγινε με αυτή την 

πράξη εφαρμογής. Το 1987 αφήσαμε υπογεγραμμένο σχέδιο πόλης και ακόμα δεν έχουμε την 

πράξη εφαρμογής.  

κα Ιλανίδου: Εγώ θα μιλήσω μόνο για τους παιδικούς σταθμούς και την κοινωνική 

Μέριμνα. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στους υπεύθυνους γιατί νομίζω ότι προσπάθησαν να 

κάνουν ότι μπορούσαν καλύτερο αλλά δεν είχαν καμία στήριξη από την Δ.Α. Τους είχε αφήσει 

να παλεύουν μόνοι τους μέσα σε μια τρικυμία. Εγώ αυτό πιστεύω. Η Δ.Α. κατέστρεψε την 

Κοινωνική Πρόνοια και το λέω με πόνο, αφήνοντας κάποια άτομα να παλεύουν, όπως παλεύει 

τώρα ο κ. Ζαπάρας και πιο πριν η κ. Βέρρου δίχως να έχουν καμία στήριξη από τον δήμαρχο 

και την Δ.Α. Οι άνθρωποι έκαναν ότι μπορούσαν. Μαγειρεύουν από τα φαγητά που 

εξοικονομούν από τους απόρους, όταν πρέπει να δώσουν για τους απόρους τα Χριστούγεννα 

και το Πάσχα, και κρατάν από αυτούς αποθέματα για να μπορούν να μαγειρεύουν τον 

υπόλοιπο χρόνο. Και αντί ψωμί έπαιρναν λειτουργιά από τις εκκλησίες. Είναι ντροπή να 

πηγαίνουν από τις εκκλησίες να παίρνουν φαγητό και να τα μοιράζουν σε άλλα τάπερ και να 

τα παρουσιάζουν σαν συσσίτιο του Δήμου. Είναι ντροπή, είναι ο μοναδικός Δήμος στην 

Ελλάδα που υπάρχει αυτό το αίσχος και αυτή η ευθύνη είναι του δήμαρχου και της Δημοτικής 

Αρχής. Είναι δυο υπεύθυνοι είναι αξιέπαινοι γιατί με νύχια και με δόντια προσπαθούν να 

κάνουν έστω και αυτή την … 

Θα αναφερθώ λίγο στους δυο απολογισμούς του 2007 και του 2008. Για την κατάντια 

της Κοινωνικής Πρόνοιας. Εξακολουθώ να λέω που απευθύνομαι. Οικονομική ενίσχυση 2008, 

σε τρία άτομα δώσατε 300 €, νομίζω ότι ο καθένας από εσάς έδωσε πολύ περισσότερα σε 

ατομικό επίπεδο. Είναι κρίμα. Θα αναφέρω ότι το 2006 οι οικονομικές ενισχύσεις του Δήμου 

ήταν 23.233 συν 10.198 για τα φροντιστήρια αυτών που είχαν παιδιά. Απορώ γιατί δεν υπάρχει 

μέσα για τον γιατρό που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, γιατί δεν έγινε 

καμιά επίσκεψη φέτος κατ’ οίκον όταν πέρσι … επισκέψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν 

μπορούνε να πάνε στο ιατρείο. Το 2007 ήταν 60 και το 2008 δεν ήταν κανένας.  

Οι εκδηλώσεις που κάνετε είναι μηδενικές. Κάτι πολύ ελάχιστο. Εγώ νομίζω ότι 

γινόταν πολλές εκδηλώσεις, φέρναμε Ευρωβουλευτές, φέρναμε υπουργούς, κάθε λίγο και 

λιγάκι γινόταν εκδηλώσεις για να ενημερώσουμε τον κόσμο για ειδικά θέματα και θέματα που 

ασχολούνταν με την κοινωνία μας γενικά. Αυτό το πράγμα δεν το είδαμε, ούτε έναν υπουργό, 

έναν ευρωβουλευτή …  

Δεν ξέρω για ποιον λόγο, ο αριθμός των εξυπηρετουμένων έχει μειωθεί πάρα πολύ. Το 

2005 ήταν 363 οι εξυπηρετούμενοι, το 2007 286, το 2008 211. Πέσαμε στα 2/3. 

Πιστεύω ότι είναι ντροπή να δούμε και το ταμείο Αλληλοβοήθειας. Το ταμείο 

Αλληλοβοήθειας είχε μια πίστωση 1.975 € που προέρχονταν από τις δύο αποζημιώσεις όλων 

των δημοτικών συμβούλων και μ’ αυτά τα χρήματα πληρώνεται και το συσσίτιο και που 

δινόταν μια οικονομική ενίσχυση. Αναφέρω ότι το 2006 οι πιστώσεις του ταμείου 

Αλληλοβοήθειας ήταν 40.443 €.  

Για το Σπίτι της Γυναίκας μέχρι τον Ιούνιο του 2008 δεν είχε ψυχολόγους. Πιστεύω ότι 

οι υπεύθυνοι έψαχναν να βρουν ψυχολόγους αλλά πάλι δεν υπήρξε βοήθεια. Από τον Ιούνιο 

που προσλήφθηκαν οι ψυχολόγοι αναφέρετε μέσα ότι υπήρξαν 33 περιστατικά. Ίσως είναι 33 

συνεδρίες, αλλά αυτός ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος για τόσα πολλά περιστατικά σε τόσο 

μικρό διάστημα.  
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Στη σ. 37 για το Κύτταρο, και σ’ αυτό δεν υπάρχει ψυχολόγος. Παρακαλώ κάντε 

συμβάσεις, μέσω ΚΕΚΑΣ, μέσω επιχειρήσεων, είναι κρίμα να έρχονται κακοποιημένες 

γυναίκες και να τους λένε ¨πάτε στη Μητρόπολη, πάτε στο Μαξίμειο ή όπου θέλετε¨, δεν 

μπορεί ένας Δήμος 100.000 ανθρώπων να μην έχει μια ψυχολόγο για να στηρίξει αυτές τις 

περιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Κοινωνική Πρόνοια, οι δυο τους είναι αξιόλογοι και 

αξιέπαινοι που είναι εκεί και δεν παραιτούνται.  

Θα αναφέρω λίγο το Κύταρρο που είναι ένα τμήμα της Κοινωνικής Πρόνοιας και 

πηγαίνουν οι άνεργοι συμπολίτες μας, και ζητούν εργασία, έστω να προσέξουν κάποιον γέρο, 

να μάθουν τις προκηρύξεις που υπάρχουν, να τους βοηθήσουν σε διάφορα θέματα. Το 2008 

βρέθηκαν στο Κύτταρο 95 άτομα, και αμέσως από κάτω το 2008 απευθύνθηκαν στο Κύτταρο 

31 άνθρωποι. Προκειμένου να ζητήσουν κάποιο άτομο, οι 31 που εξυπηρετήθηκαν οι 7 

εργάστηκαν σε επιχειρήσεις και ιδιώτες ως υπάλληλοι, ως προσωπικό καθαριότητας, οι 

υπόλοιποι 24 απασχολήθηκαν στην φροντίδα ηλικιωμένων. Ποιο στοιχείο να κρατήσουμε; Το 

95 ή το 31; Εγώ θα τονίσω πάλι ότι το 2006 είχαν εξυπηρετηθεί 320 άτομα, δηλαδή φτάσατε 

στο 10%. Μια Δ.Α. ή κάποιος Δήμαρχος προσθέτει κάτι παραπάνω στα προηγούμενα.  

Είναι λυπηρό που πάρα πολύ καιρό δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Διορίζονται, φεύγουν, 

παραιτούνται και επί ενάμιση χρόνο δεν γίνονται προσλήψεις, είναι δυνατόν τόσο να 

καθυστερεί η Πρόνοια … των νοσηλευτών; Από 31/8/08 ο ένας νοσηλευτής, 30/6/08 ο άλλος 

και 12/5/08 ο άλλος. Τώρα βέβαια περιμένουμε το συμβούλιο που θα γίνει τώρα και θα τους 

προσλάβουμε αλλά αργήσαμε πάρα πολύ.  

Εγώ κάνω έκκληση στην Δ.Α. να στηρίζει την Κοινωνική Πρόνοια. Και όποιος είναι 

υπεύθυνος πρέπει οπωσδήποτε να βρει τρόπο για να έχουν χρήματα οι άνθρωποι κάτι να 

κάνουν. Δεν μπορεί η Κοινωνική Πρόνοια να είναι μ’ αυτό το χάλι.  

κ. Πρόεδρος:  Επειδή συγκρίνατε με το 2006, να δούμε και με ποιες συνθήκες 

παλεύουμε σήμερα;  

κα Ιλανίδου:  Αυτά που δεν έκανε η επίτροπος ούτε καν τα αναφέρω. Μίλησα για τους 

ψυχολόγους, για το Κύτταρο, για πράγματα που δεν είχαν σχέση με τον επίτροπο. Εκείνα δεν 

τα αναφέρω. Γιατί δεν κάνετε συμβάσεις; Είναι κρίμα! 

Λίγο θα πω για την ΔΕΠΣ ότι εγώ λυπήθηκα που έκλεισε ο ¨Μαργαρίτα¨ μέσα στο 

2008, από ότι βλέπουμε στον απολογισμό του 2007 όπως και το 2006 είναι με 262 παιδιά, το 

2008 κλείνοντας έναν παιδικό σταθμό τα παιδιά κατέβηκαν κατά 61 άτομα και είμαστε στα 

197. Είναι κρίμα να κλείνουν παιδικοί σταθμοί που εργάζονται όλες οι μάνες, τα οικονομικά 

προβλήματα είναι πολλά και θέλουν οι οικογένειες κάπου να αφήσουν τα παιδιά τους. Και από 

ότι βλέπω ο κ. Ζαπάρας παιδεύεται πάρα πολύ και δεν έχει την στήριξη που θα έπρεπε να έχει, 

δεν μπορεί να πάρει τις προγραμματικές και κάνω έκκληση στην Δ.Α. να στηρίξει τόσο την 

Κοινωνική Μέριμνα όσο και τους Παιδικούς Σταθμούς. Η κοινωνία τους χρειάζεται.  

κα Βέρρου: κ. Ιλανίδου ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, αλλά μπορεί να 

μην είπατε τι άλλο κάνατε, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι τουλάχιστον τα 2 χρόνια δεν 

υπήρχε αντιδημαρχία, που σημαίνει ότι δεν δούλευαν 12 ώρες όπως δουλεύαμε εμείς οι 

υπεύθυνοι, εκτός αυτού δεν υπήρχαν και λεφτά τα οποία μπορούσαμε να διαθέσουμε στο 

ταμείο Αλληλοβοήθειας και πολλά άλλα γιατί όταν έχεις το κτίριο όταν έχεις τα χρήματα 

δουλεύεις κάπως διαφορετικά. Γιατρός, δεν τον δέχονταν με τίποτα. Μεσημέρι κιόλας ο 

γιατρός έτυχε να πάει για περίπτωση, ο κ. Θεοδοσέλης, δεν είχαμε πρόβλημα ποτέ, και νομίζω 

ότι δεν αναφέρθηκε ποτέ σε κανέναν ότι χρειαστήκαμε γιατρό και δεν είχαμε. Δεν το δέχομαι 

αυτό με τίποτα.  

18μηνα, το ξέρετε πολύ καλά, είχαν εγκριθεί από τον δήμο, παρόλα αυτά, εκτός από 

κάποια πράγματα που γινόταν όπως στην τηλεόραση, δεν ήρθε ποτέ κανέναν στην δική μας 

την πόρτα και τον διώξαμε. Οτιδήποτε πρόβλημα υπήρχε το λύναμε. Κακοποιημένη γυναίκα, 

είναι γεγονός ότι λέμε πολλά πράγματα αλλά οι γυναίκες φοβούνται, δεν έρχονται τόσο πολύ. 
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 Επίσης πολλές φορές είχα κάνει έκκληση μέσω τηλεοράσεως, για τα άτομα τα οποία 

έχουμε δίπλα μας, που δεν ξέρει ο Δήμος μας, ότι τα άτομα αυτά είναι φτωχά, είχαμε πάρα 

πολλά άτομα, που μας λέγαν τέτοιες περιπτώσεις και τρέχαμε παντού. Είναι γεγονός ότι πολύς 

κόσμος δεν ξέρει για το Βοήθεια στο Σπίτι και για αυτά τα προγράμματα. 

Ήδη τρεις νοσοκόμες, υπέγραψα κι εγώ γιατί ήμουν στην επιτροπή, έχουν προσληφθεί. 

Ξέρετε πολύ καλά ότι ήταν η ΚΕΚΑΣ, η ΔΕΠΚΑ, υπήρχαν προβλήματα και όλα αυτά … 

δυστυχώς δεν μπορούσαν να γίνουν προσλήψεις γιατί δεν υπήρχε …, με το που έφυγε η …, 

κατευθείαν είπαμε στους ανθρώπους του ΚΑΠ – ΑΜΕΑ να κάνουν εισήγηση και να είναι 

δομημένη σωστά, όπως και από την Κοινωνική Μέριμνα και από εκεί έχει γίνει εισήγηση και 

να δούμε πως θα διευθετήσουμε το θέμα των ψυχολόγων, το Κύτταρο και όλα αυτά τα 

πράγματα. Και για να ξαναπώ κάτι, ότι δεν ήταν αντιδήμαρχος αυτός που ήταν εκείνα τα δύο 

χρόνια και ότι η επίτροπος δεν υπέγραφε και από ότι είπε και ο Πρόεδρος κάπου 70.000 

μεταφέρθηκαν σε μας μόνο και μόνο επειδή δεν υπήρχε επίτροπος. Οπότε καταλαβαίνετε 

πόσες δουλειές μπορούσαν να γίνουν. Εμείς δεν είχαμε ούτε ένα €.  

κα Ιλανίδου: Πόσος κόσμος ερχόταν στο Βοήθεια στο Σπίτι και πόσος ήρθε τώρα; 

Ένα 2ο, 70.000 ήταν στον δήμο, δεν είναι καμιά Δ.Ε., ήταν κάποια τιμολόγια …, 3ον δεν 

νομίζω να είναι κάποιος αντιδήμαρχος για να κάθεται, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα εγώ 

δούλευα …, δεν ήμουν αντιδήμαρχος. 

κ. Δήμαρχος: Η αλήθεια έχει πολλές πλευρές και πολλές ερμηνείες. Όπως και η 

κοινωνική κριτική. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και γνωστή είναι και η φρασεολογία. Εδώ, 

έχω το τι λέγατε πριν 4 χρόνια, τι λέγατε πριν 5 χρόνια για τις λογοδοσίες, η ίδια και η ίδια, 

ίδιες κουβέντες, ίδιες φράσεις. Είτε από εδώ κάθεται ο Γιάννης Βλάχος, είτε κάθεται ο Γιάννης 

Μωυσιάδης, είτε ο κ. Μητλιάγκας.  

κ. Σαουλίδη, δεν μπορείτε να τα επικαλείστε, πολύ θεωρητικός κατά την άποψη μου, 

διότι το Επιχειρησιακό πρόγραμμα μέσα συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα που είναι εφικτό, 

στοχοποιημένο και κοστολογημένο μέσω επιχειρησιακού προγράμματος, πως έρχεστε εδώ 

μετά από τόσα χρόνια θητείας σ’ αυτό το χώρο και να λέτε πράγματα κ. Σαουλίδη, από εσάς 

τουλάχιστον δεν περίμενα και δεν μπορώ να το κατανοήσω. Άρα δυο τινά συμβαίνουν, ή δεν 

ασχοληθήκατε με το Επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγώ αναφέρθηκα και τον στόχο που 

έχουμε υποχρέωση να καταρτίσουμε, το καταρτίσαμε γιατί ήρθε εδώ και εγκρίθηκε, πως λέτε 

τέτοια πράγματα με τέτοια ευκολία δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ κάθισα από εκεί και κάθισα 

αρκετά χρόνια από την πλευρά που κάθεστε, αλλά τέτοιου είδους κριτική δεν θυμάμαι. Και 

όλοι κρινόμαστε και από τις συμπεριφορές μας, και από τα πεπραγμένα μας και από την 

κριτική μας και από τις αλήθειες. Και να πω ότι δεν μπορούμε να λέμε σ’ αυτόν τον χώρο ότι 

¨τα λέτε έξω στους άλλους, στους πολίτες δηλαδή, τα λέτε και εδώ μέσα¨, δηλαδή οι έξω σε τι 

διαφέρουν οι πολίτες με τους από εδώ μέσα; Ποια είναι η διαφορά; Δεν νομίζω να μιλάμε με 

διαφορετικό τρόπο. Είπατε δεν οργανώσαμε καλύτερα τις υπηρεσίες του Δήμου, και … το 

μηχανογραφικό που έχει σχέση με τα οικονομικά, ας αναφερθούμε στον μηχανισμό του 

Δήμου, ποια η δομή του και ποια η οργάνωση του και τι αλλάξαμε εμείς σαν Δ.Α. από το 2007 

και εδώ; Και ποιος έκανε όλες αυτές τις διαδικασίες της απασχόλησης και της εργασίας εδώ 

μέσα; Αναλογιστήκαμε ποτέ την δυνατότητα παραγωγής έργου της σημερινής δημοτικής 

μηχανής; Είμαστε ευχαριστημένοι ναι ή όχι;  

Είπα στην πρωτολογία μου ότι αποδείξαμε ότι όταν θέλουμε και μπορούμε και 

παράγουμε έργο. Από εκεί και πέρα είναι άλλα θέματα που κάποια στιγμή πρέπει να τα 

συζητήσουμε και να βαθμολογήσουμε. Εν πάση περιπτώσει εδώ γίνεται δουλειά, και 

δουλεύουμε κύριοι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σας το είπαν και οι προλαλήσαντες. Τα 

λόγια είναι καλά αλλά θα παρακαλούσαμε να προσέχουμε το τι λέμε. Η ίδια η κ. Ιλανίδου λέει, 

ναι δεν λέω για τα χρήματα τα οποία δεν ενέκριναν. Τι δαπάνες είναι αυτά τα χρήματα που δεν 

ενέκριναν κα Ιλανίδου; Τα ξέρετε πολύ καλά. Ποιος τα πλήρωσε αυτά;  
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κα Ιλανίδου: Δεν είπα εγώ ότι τα πλήρωσε κανένας, του Δήμου ήταν.  

κ. Δήμαρχος:  Η Κοινωνική πολιτική χρειάζεται χρήματα. 400.000 € ήταν το έλλειμμα 

της ΔΕΠΚΑ; Η ΔΕΠΚΑ δεν έχει την φροντίδα για όλες αυτές τις πολιτικές;  

κα Ιλανίδου: Από την ΔΕΠΚΑ ούτε μια δραχμή δεν έχει …  

κ. Δήμαρχος: Και ο Δήμος. Δεν πληρώναμε μέχρι πρόπερσι αυτά τα τιμολόγια που δεν 

ενέκριναν;  

Το 1,5 εκ., ήταν μια εγγραφή που ανέφερε ο κ. Μωυσιάδης, μια εγγραφή ήταν και μια 

προέγκριση, αλλά για ελάτε στην θέση, όταν εγώ, δεν έχει σημασία ποιος έκανε αίτημα για να 

φιλοξενήσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα, τι υποδομή είχαμε για να μπορέσουμε να 

ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις αυτού του μεγάλου γεγονός σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Διότι όταν εγκαταστάθηκε και επισκέφτηκα τον χώρο του Αυτοκινητοδρομίου τι βρήκα; Και 

ρωτώ και απευθύνομαι στον συνάδελφο στον κ. Σαουλίδη, πότε ο κ. Φλωρίδης ενέκρινε τα 

600 εκ.; Το 1999. Πότε ξεκινήσαν οι εργασίες των κτιρίων, για να δούμε τις χρονοβόρες 

διαδικασίες γιατί ρώτησε ο κ. Παπαβασιλείου τι φταίει. Δεν ξέρετε τι φταίει; Τις διαδικασίες 

δεν τις γνωρίζετε πόσο χρονοβόρες είναι; Από το 1999 όταν ήρθε εδώ τον Μάρτιο ο κ. 

Φλωρίδης τότε ενέκρινε τα 2 εκ. και το 2007 ήταν σε εξέλιξη, μετά τόσα χρόνια, τα κτιριακά. 

Μετρήστε τα χρόνια για να δείτε τις διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, λέτε ότι δεν κάναμε 

συμβάσεις έργων. Συμβάσεις έργων; Χρήματα θέλουν. Εσείς βρίσκατε πόρτες ανοικτές και 

ταμεία και παίρνατε όσα χρήματα θέλατε; Μιλήσαμε στην λογοδοσία πάλι για την οικονομική 

κρίση, αυτά όλοι σας τα αγνοείτε και στόχος σας είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι για να 

κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Αλλά δεν είναι έτσι και εγώ σ’ αυτό το παιχνίδι δεν συμμετέχω. 

Εγώ θέλω να είμαι ουσιαστικός, αποτελεσματικός, χρήσιμος και ωφέλιμος. Εσείς λέτε, και 

πολύ καλά κάνετε, αλλά όλοι κρινόμαστε και θα αναφερθούμε και σε οικονομικά στοιχεία, και 

σε προσωπικό αλλά και σε οικονομικά στοιχεία λίαν συντόμως. Ετοιμάζουμε μια έκθεση και 

προτάσεις ενόψει της οικονομικής κρίσης και από εκεί θα προκύψουν χρήσιμα στοιχεία έτσι 

ώστε μια διαπαντός να τελειώνουμε μ’ αυτή την καραμέλα των οικονομικών του Δήμου. Ο 

ίδιος ο κ. Συνάδελφος λέει ότι αν είχαμε εφαρμόσει σχέδιο εξυγίανσης των οικονομικών, άρα 

το δέχεται ότι υπήρχε πρόβλημα οικονομικό, απλώς λέει ότι η θητεία είναι δική μου, θα 

έρθουν όμως στοιχεία και για την ΔΕΥΑ. Για να δούμε τι στοιχίζει σ’ αυτόν τον δήμο. Και 

είχαμε βρει μια πρόταση για την αξιοποίηση του στρατοπέδου του Παπαλουκά. Κάντε μια … 

από το 20% του ΘΗΣΕΑ … ήταν μια εγγραφή, αλλά … και ρωτάτε ακόμη γιατί δεν πήραμε 

αυτά τα χρήματα. Θα μας τα έδινε ο υπουργός; Και γιατί δεν ακολουθήσαμε το πρόγραμμα του 

… μα εκείνο το πρόγραμμα σύσσωμο το προηγούμενο Δ.Σ. το είχε απορρίψει αλλά τέθηκε 

υπόψη της Σερραϊκής κοινωνίας και το είχε απορρίψει και η Σερραϊκή κοινωνία. Δεν μπορώ 

να καταλάβω. Και σ’ αυτά που είπε και ο κ. Σαμπάνης και ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. 

Σαντοριναίος και η κ. Βέρρου σας είπα ότι δεν θα αναφερθώ. Το 2008 δεν κατασκευάστηκε το 

πάρκιν στο στρατόπεδο Εμμ. Παπά και το οποίο μια μέρα και πολύ σύντομα πιστεύω θα φανεί 

η χρησιμότητα του όσον αφορά τη σχέση του με το κυκλοφοριακό; Γιατί δεν αναφέρεστε στις 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις; Ούτε στις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις που γίναν, ούτε στην 

απόδοση 721, είχαμε ενστάσεις, τόσες καθυστερήσεις, αυτά δεν είναι πράξη, δεν είναι χρόνος, 

δεν είναι δουλειά; Εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ δουλεύουμε.  

Και να αναφερθώ και στο ΚΑΠΗ το οποίο είχε λειτουργήσει Μίμη Γεωργούλα, σας 

ερωτώ, έκτοτε έπεσε 1 € σ’ αυτό το ΚΑΠΗ; Το 2008 ξόδεψε ο Δήμος 35.000 € και έγινε αυτή 

η ανακατασκευή του, κουζίνα, τουαλέτες. 30 χρόνια είχε να ρίξει κάποιος χρήματα μέσα στο 

ΚΑΠΗ. Και μόνο αυτά; Προς τι ωφελεί να καθόμαστε και να τα λέμε; Τόνους σκουπίδια 

μαζεύαμε. Αυτά δεν τα θυμόσαστε; Ή δεν θέλετε να τα θυμηθείτε. Καθίστε επιτέλους, κ. 

Σαουλίδη, ενόψει του Καλλικράτη πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης κατά την άποψη μου 

και η σκέψη πιστεύω ότι ένας είναι ο δρόμος και μάλιστα μονόδρομος. Δουλειά και μόνο 

δουλειά.  
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κ. Αγγελίδης:  Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις εμείς. Κ. 

Δήμαρχε εσείς χρησιμοποιείτε τις ίδιες λέξεις, για όποια κριτική σας κάνουμε μιλάτε για …, 

για κακία, για … κ.λπ. τα ίδια να σας υπενθυμίσω τα ίδια λέγατε και στον κ. Μητλιάγκα στην 

πρώτη σας θητεία, ξέρετε τι λέγατε; ¨Επιδιώκει να δικαιολογήσει την παρουσία του στα κοινά 

της πόλης στην οποία κυριαρχεί ο αρνητισμός και η κακόβουλη ανάγκη κάθε προσπάθειας 

έργου της Δ.Α.¨, τα ίδια λέτε και τώρα, την ίδια κασέτα. Τα ίδια λέτε και για τον κ. Μωυσιάδη 

στις 22/7/2008, ο κ. Σωτηριάδης είχε κάνει παρέμβαση σε μια τηλεοπτική εμφάνιση του κ. 

Μωυσιάδη και τον κατηγορούσε για αρνητισμό, για κακία, και τι δεν του έλεγε. Και όλα αυτά 

γιατί δεν δέχεστε την κριτική και τον έλεγχο. Τα ίδια λέτε και σήμερα. Εσείς, το τι έχουν πει 

άλλοι δήμαρχοι για σας, έχουν πει πολύ χειρότερα πράγματα από ότι λέμε εμείς. Να σας 

θυμίσω τι έλεγε ο κ. Μητλιάγκας για σας, ¨η σημερινή Δ.Α. του κ. Βλάχου για ψηφοθηρικούς 

λόγους, καταψήφισε την ίδρυση ΔΕΥΑΣ και έλεγε συνειδητά και αδιάντροπα ψέματα στον 

Σερραϊκό λαό ότι τάχα θα μειώσει δραστικά την τιμή του νερού…, σκάνδαλο και … της πόλης 

η πολιτική του κ. Βλάχου¨, έλεγε ο κ. Μητλιάγκας. Πολύ σκληρά λόγια, πιο σκληρά από ότι 

λέμε εμείς.  

Ο κ. Μωυσιάδης επίσης πιο σκληρός είναι απέναντι σας. Απεκάλεσε ¨νηπιαγωγείο¨, σε 

κάποια τηλεοπτική του εμφάνιση είπε ότι ¨από ότι φαίνεται ο κ. Βλάχος και οι συνεργάτες του 

απευθύνονται μόνο σε νηπιαγωγεία, γιατί το πρόγραμμα τους και οι επόμενες εξαγγελίες τους 

μόνο για νηπιαγωγείο είναι. Ξεγέλασαν τον κόσμο προεκλογικά και συνεχίζουν να τον κάνουν 

μετεκλογικά¨. Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας και να δείτε ότι τα ίδια λέτε πάντα.  

Είπατε προηγουμένως αυτό που είπαμε ότι ¨που λέτε έξω να μην τα λέτε σε μας¨, 

ξέρετε γιατί το είπαμε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, και έχετε πει τόσα 

ψέματα στον κόσμο. Τον έχετε κοροϊδέψει, τον έχετε κατακοροϊδέψει, συνεχίζετε να τον 

κοροϊδεύετε αδιάντροπα μάλιστα, αδίστακτα θα έλεγα, και γι’ αυτό προσπαθούμε να 

ενημερώσουμε τον κόσμο και να πούμε τι συμβαίνει.  

Δεν είπατε τίποτα για τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις σας, γι’ αυτά που υποσχεθήκατε 

και δεν κάνατε τίποτα. Είπατε απαντώντας στην κ. Ιλανίδου ότι υπάρχει έλλειψη χρημάτων, 

δεν υπάρχουν χρήματα. Μα εσείς προεκλογικά λέγατε, ότι έχετε εξασφαλισμένες 

χρηματοδοτήσεις για τα πάντα, για όλα τα έργα που θα κάνατε. Τέθηκε το οικονομικό 

πρόβλημα του Δήμου, ότι δεν το αποδεχόμαστε εμείς, εμείς δεν το αποδεχόμαστε; Αυτό 

φωνάζουμε επί χρόνια, ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα και μάλιστα τι τονίζουμε; Αυτά που 

λέμε, δεν τα λέμε για να κατηγορήσουμε κάποια Δ.Α. αλλά για το πώς αντιμετωπίζουμε το 

οικονομικό πρόβλημα. Αυτά είναι καταγεγραμμένα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά 

σκοπίμως θέλετε να τα διαστρεβλώνετε.  

Κ. Βέρρου εγώ δεν κατηγόρησα εσάς, εγώ αναφέρθηκα στην Κοινωνική πολιτική και 

είπα τι κάνατε γι’ αυτές τις υποσχέσεις που δίνατε; Δημιουργήσατε την κινητή προληπτική 

μονάδα; Προσφέρατε ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ; Δημιουργήσατε ψυχαγωγικό κέντρο για άτομα 

με ειδικές ικανότητες; Δημιουργήσατε προστατευμένα επαγγελματικά εργαστήρια για την 

απασχόληση ατόμων με ειδικές ικανότητες; Αυτά είπα, εγώ δεν κατηγόρησα εσάς, το 

πρόγραμμα σας ανέφερα, τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις σας.  

Και θα κλείσω λέγοντας ότι έχει απόλυτα δίκιο ο κ. Σαντοριναίος για το θέμα της 

πράξης εφαρμογής στον Αγ. Αθανάσιο. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Αυτή η 

καθυστέρηση, κάντε κάτι αλλιώς θα το φέρω το θέμα στο Δ.Σ. Αν δούμε ότι στις επόμενες 

μέρες, στον επόμενο καιρό δεν κάνετε τίποτα γι’ αυτό το θέμα θα το φέρουμε εκτός ημερήσιας 

διάταξης με επερώτηση.  

κ. Μωυσιάδης:  Αναφέρθηκε ο κ. Δήμαρχος σε ορισμένα πράγματα. Πρώτα απ’ όλα 

είπε για την καθυστέρηση με την οποία προχωρούνε έργα. Σημασία δεν έχει ποιος κόβει την 

κορδέλα, σημασία έχει πότε ξεκινάει ένα έργο και πως προχωράει, μπορεί επομένως ο κ.  

Φλωρίδης  το 1999 να είχε εξαγγείλει την πίστωση, αυτή η πίστωση μπορεί να δόθηκε το 2000  
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και το 2001 … εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι το 2003 μόλις τελείωσε το τεύχος της 

δημοπράτησης και αμέσως εμείς προχωρήσαμε, το 2003 μπήκε ο εργολάβος και προχωρούσε 

με τον ρυθμό με τον οποίο προχωρούσαν οι χρηματοδοτήσεις. Αν καταλάβατε, και θα 

προσπαθήσω να καταλάβετε και να σας τα πω πιο λιανά, είπα ότι σημασία έχει να προχωράει 

και να ξεκινάει ένα έργο, από εκεί και πέρα δεν θα σας καταλογίσουμε καμία ευθύνη αν 

ξεκινήσετε ένα έργο και η χρηματοδότηση που έρχεται από τρίτους έρχεται με το 

σταγονόμετρο. Το θέμα είναι να έχετε διάθεση να το ξεκινήσετε, εδώ αυτό λέμε εμείς. Άρα μη 

μου μιλάτε για την περίπτωση Φλωρίδη γιατί δεν έχει καμία σχέση.  

Να πάμε και στο στρατόπεδο Παπαλουκά, το 1,5 εκ. να βεβαίως για να μπορέσει να 

αξιοποιηθεί χρειαζόταν να μπει σε διαδικασία το Παπαλουκά, μα όταν εγώ λέω γιατί δεν 

χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτό αναφέρομαι, και το είπα και στη συνέχεια, τι έγινε με την υπόθεση 

των στρατοπέδων, γιατί δεν προχωρήσατε τα στρατόπεδα. Συμφωνία υπήρχε, το 

συμφωνήσαμε και μαζί, γιατί δεν προχώρησε;  

Είπατε για το Κεντρικό, εγώ τόνιζα και θα τονίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο έργο που θα 

γινόταν στην πόλη. Όλη τότε η αντιπολίτευση δεν αντιδρούσε με το … έργο, και αν βγάλουμε 

να δούμε τι λέγαμε στις συζητήσεις, λέγαμε ότι το έργο ήταν χρήσιμο και πρέπει να 

προχωρήσει. Ο ενδοιασμός που υπήρχε το τελευταίο … ήταν για το αν δεν βρισκόταν 

επενδυτής. Η μόνη κατηγορία ήταν ότι προχωρούσαμε σε ένα έργο για το οποίο δεν βρίσκαμε 

επενδυτή. Βρέθηκε ο επενδυτής, … από εκεί και πέρα η ένσταση ήταν μέσα στον τελευταίο 

χρόνο, ότι τελευταίος χρόνος ήταν να μην προχωρήσει σε συμβασιοποίηση το έργο για λόγους 

που γνωρίζετε. Λέω αυτό, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλό το έργο, δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε 

να γίνει το έργο αυτό. Ξεχάσατε να πάρετε στα χέρια σας μια προσφορά που ήταν 

ανεπανάληπτη, δεν υπήρχε ποτέ τέτοιου είδους προσφορά και αυτή την προσφορά την 

πετάξατε στο καλάθι των αχρήστων.  

Είπατε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ότι κάναμε ένσταση κ.λπ. Βεβαίως και κάναμε 

και ήταν σωστή η ένσταση και ξέρετε γιατί δεν έγινε δεκτή η ένσταση, γιατί σε πρώτη φάση η 

περιφέρεια δέχτηκε, σε δεύτερη φάση η επιτροπή και γνωστό είναι και ξέρετε πως  

τοποθετήθηκα στην επιτροπή και πως αντιμετωπίστηκα. Διότι είπα κατηγορηματικά ότι δεν 

συμφέρουν οι ρυθμίσεις αυτές και ότι θα επιβαρύνουμε το κυκλοφοριακό και το αποδεχτήκατε 

και το ομολογήσατε παρουσία της επιτροπής. Και είπα επίσης ότι για κάποια πράγματα δεν 

υπάρχουν μελέτες και σύμφωνα με τον νόμο δεν επιτρέπεται να γίνουν οι ρυθμίσεις και αυτό 

το κάναν … κάποιοι εκεί μέσα. Δεν αναφέρομαι σε σας. Επομένως, και μάλιστα είπα τότε, και 

επαληθεύτηκα σήμερα, δεν τολμήσατε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις, τις παίρνετε μεν για να 

πείτε ότι κερδίσατε την ένσταση αλλά όταν θα περάσει … οι ρυθμίσεις δεν θα γίνουν και 

όντως οι ρυθμίσεις δεν γίναν γιατί το ξέρετε ότι λάθος οι ρυθμίσεις.  

Για το ΚΑΠΗ δεν μπήκαν χρήματα στο ΚΑΠΗ; Να ψάξουμε να δούμε, ο κ. 

Μητλιάγκας έκανε το 2ο ΚΑΠΗ. Πόσα λεφτά βάλαμε εμείς στο ΚΑΠΗ; Ψάξτε λιγάκι να δείτε, 

πολλαπλάσια ίσως από αυτά που βάλατε εσείς.  

Για τα σκουπίδια, ε καλά να μην συζητάμε τώρα για τις ιστορίες του κ. Αναστασιάδη, 

είναι γνωστό το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα. Ήταν για δυο χρόνια αρμόδιος σε έναν τομέα 

και φυσικό είναι να λέει ότι έκανε το έργο το ανεπανάληπτο το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ ξανά.  

κ. Αναστασιάδης: Σκουπιδότοπο το κάνατε. 11 εκ. δάνεια είχαμε. …  

κ. Πρόεδρος:  κ. Αναστασιάδη αν θέλετε να κάνετε δευτερολογία κάντε την αλλά όχι 

σε προσωπικό επίπεδο.  

 

 

20 

 



 

 

Λύνεται η συνεδρίαση.      

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

 

 

    

           Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 
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   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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